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NA PARAÍBA

A crise em números
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Crianças doentes Ocupação de leitos pediátricos para tratamento 
de covid-19 salta de 6,9% para 44% em seis meses. Página 5

Governador inspeciona
obras no Sertão e 
anuncia investimentos
João Azevêdo realizou, em Patos, visita a canteiros de obras e confirmou, para este mês, 
a licitação do aeroporto; total de recursos aplicados chega a R$ 189 milhões. Página 3
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Últimas
Paraíba tem a 4a melhor taxa 
de sobrevivência de empresas

Estados podem se unir para 
comprar vacina da China

Após dez anos de existência, 28,8% das pessoas jurídicas 
no Estado permanecem ativas. Índice fica atrás apenas dos 
registrados em Santa Catarina, Piauí e Paraná. Página 4

Proposta já estaria sendo analisada pelos gestores estaduais, 
mas esbarra na falta de recursos para a compra do 
imunizante sem financiamento federal. Página 14

Brasil-Mundo

Diversidade

Três chapas coletivas disputam 
eleição para vereador no Estado
Embora não seja uma novidade no processo eleitoral 
brasileiro, esta é a primeira vez na PB que grupos com 
propostas de mandatos coletivos concorrem. Página 13

Cultura

Políticas

BAIRROS
GIRO NOS Paraíba

Eitel Santiago é eleito novo 
imortal da Academia de Letras
Subprocurador geral da República foi eleito por 
15 votos, ontem, para a cadeira de número 32, 
deixada vaga com a morte de Wills Leal. Página 11

Cresce, no país, número de 
idosos que sustentam o lar
Segundo levantamento recente do IBGE, em 
todo o Brasil, mais de 17 milhões de famílias 
são mantidas por uma pessoa idosa. Página 12

Ernani Sátiro: tranquilidade, 
mas sem infraestrutura
Bairro situado entre o Costa e Silva e Esplanada se 
desenvolveu a partir de um conjunto habitacional 
construído pela Cehap em 1977. Página 8

Colunas
As mudanças climáticas certamente 

configuram o problema ambiental 
número um do planeta.  Página 2

No Brasil, a desejabilidade de reforma 
do sistema tributário se tornou um ato 
contínuo e sequenciado.  Página 14 

O rigor do isolamento social tem sido 
ressignificado. Para os mais rebeldes, o 

‘novo normal’ não existe mais.  Página 11

Editorial Thomas Bruno Oliveira Acilino Alberto Madeira Neto

Foto: Reprodução/Facebook
Foto: Secom-PB

Jogos de hoje Enquanto o Campinense (foto) tenta se manter no G4 contra 
o Salgueiro, o Treze procura a reabilitação enfrentando o Paysandu. Páginas 15 e 16Programa Cidadão Mutirão para emissão de documentos é prorrogado por 

tempo indeterminado. Em João Pessoa, serviços ocorrem no Espaço Cultural. Página 7

Esportes
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As mudanças climáticas ocasionadas pelo aquecimento 
global certamente configuram o problema ambiental núme-
ro um do planeta; o maior desafio da humanidade, em curto 
espaço de tempo, na avaliação de estudiosos do assunto. De-
sertificação, derretimento das calotas polares, aumento do 
nível dos oceanos, tempestades, secas, inundações... Enfim, 
são muitas e gravíssimas as consequências mundiais da hi-
pertermia terrestre.

O assunto, pela sua relevância, foi destaque no programa Giro 
Nordeste de quinta-feira (22). O entrevistado da noite do con-
sórcio regional de emissoras públicas de rádio e televisão foi o 
cientista Carlos Nobre, respeitado e premiado, dentro e fora do 
Brasil, em virtude de seus estudos sobre as mudanças climáticas 
globais. Nobre salientou novamente a necessidade de se encon-
trar soluções urgentes para deter o aquecimento global.

Resumindo a sabatina de Nobre, se os países que dão as car-
tas na mesa de jogo internacional não se unirem para diminuir ou, 
preferencialmente, eliminar a produção e consumo de combustí-
veis fósseis (carvão, petróleo etc.), responsáveis pelo efeito estufa, 
além de desarticular todas as formas de desmatamento em escala 
planetária, a temperatura da Terra atingirá um nível incompatível 
com a sobrevivência da espécie humana. 

Parafraseando o antigo sucesso da banda Eva, seria o fim 
da aventura humana na Terra, cujos habitantes, mesmo se ti-
vessem a capacidade de construir, teria destruídas pelo fogo 
suas arcas de Noé. Parece exagero, mas basta uma rápida pes-
quisa sobre o tema “aquecimento global”, em fontes seguras, 
para uma percepção clara e objetiva da questão: o sistema de 
produção de energia da sociedade contemporânea, por exem-
plo, é excessivamente poluente.

O Brasil não poderia deixar de figurar no centro do debate 
sobre aquecimento global. Suas f lorestas são imprescindíveis 
para o sucesso dos projetos de grande envergadura, destinados 
a reduzir a emissão de gases e absorver o excedente de carbo-
no da atmosfera. No entanto, ignorar a existência de queima-
das ou, o que também é acintoso, distorcer informações sobre 
suas origens, como faz o governo brasileiro, é tentar enxugar 
gelo ou apagar fogo com gasolina.

Causa Nobre
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A missão com o olhar de Deus

Artigo Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

 A chamada missionária é constitu-
tiva do ser cristão. Não se pode preten-
der o Evangelho de Cristo ausentando-
-se da atividade missionária da Igreja 
no mundo. O mês de outubro é na Igreja 
um tempo especial para meditar mais 
sobre como devemos ser batizados e 
enviados no coração do mundo.

Diante de um mundo tão pluraliza-
do, será que ainda devemos anunciar 
Jesus Cristo? Será que não estaríamos 
ferindo a quem diz não querer receber 
o anúncio do Evangelho? Um dos docu-
mentos finais do Concílio Vaticano II 
é muito claro sobre a pertinência e a 
urgênciada propagação 
do Evangelho a todos os 
homens e mulheres: “A 
Igreja, enviada por Deus 
a todas as gentes para 
ser ‘sacramento univer-
sal de salvação’, por ínti-
ma exigência da própria 
catolicidade, obedecen-
do a um mandato do seu 
fundador, procura in-
cansavelmente anunciar 
o Evangelho a todos os homens. Já os 
próprios apóstolos em que a Igreja se 
alicerça, seguindo o exemplo de Cristo, 
‘pregaram a palavra da verdade e ge-
raram as igrejas’. Aos seus sucessores 
compete perpetuar esta obra, para que 
‘a palavra de Deus se propague rapida-
mente e seja glorificada’ (cf. 2 Tess. 3,1), 
e o reino de Deus seja pregado e esta-
belecido em toda a terra” (cf. Ad Gen-
tes, n. 01). O dever missionário nunca 
é um peso para os cristãos, mas um 
apostolado que perpassa toda a vida. 
O que move nosso esforço missionário 
é o amor que nutrimos pelo Senhor e 
pela salvação de todos os homens. Um 
dever de amor!

O Papa Francisco, em uma de suas 
mensagens para o Dia Mundial das 
Missões, usou uma expressão inte-
ressantíssima para retratar o olhar 
missionário da Igreja sobre o mundo 
que deve ser evangelizado e para falar 
também da necessidade urgente de 
anunciar o Evangelho até os extremos 
confins: “A fé em Jesus Cristo dá-nos 
a justa dimensão de todas as coisas, 
fazendo-nos ver o mundo com os olhos 
e o coração de Deus (...)”. O mundo dos 
homens deve ser evangelizado com o 
olhar de Deus. A Igreja não anuncia a 
si mesma e nem o seu próprio olhar; 

ela foi encarregada de 
apresentar Jesus e Sua 
Salvação. Para tal, de-
vemos levar a peito 
aquilo que o Papa nos 
pede constantemente: 
“uma Igreja em saída 
até aos extremos con-
fins requer constante e 
permanente conversão 
missionária. Quantos 
santos, quantas mu-

lheres e homens de fé nos dão teste-
munho, mostrando como possível e 
praticável esta abertura ilimitada, 
esta saída misericordiosa ditada pelo 
impulso urgente do amor e da sua ló-
gica intrínseca de dom, sacrifício e 
gratuidade (cf. 2 Cor 5, 14-21)”. O nos-
so amor a Deus deve transbordarcon-
cretamente em nossas vidas; quando 
amo verdadeiramente a Deus eu vou 
missionariamente ao encontro dos ir-
mãos! 

Que a Virgem Santíssima interceda 
por toda a Igreja para que tenhamos a 
prontidão e o ardor missionário, levan-
do o anúncio do Evangelho de Cristo a 
todos.

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com  | Colaborador

O conto-crônica de Paiva 
“Para escrever bem é preciso 

uma facilidade natural e uma di-
ficuldade adquirida”. Não lembro 
onde li. Mas é o que vejo na crônica 
aparentemente fácil de Luiz Augus-
to de Paiva, bom contador de histó-
ria, paraibano depois de nascido em 
São Paulo, trazendo de lá, com bo-
tas de sete léguas, a soltura de Brás, 
Bexiga e Barra Funda a se confluir 
nas mesmas águas do Rio Paraíba 
do nosso Zé Lins. Às vezes é crônica, 
outras é conto, num caso e noutro 
a prosa solta, sem 
amarras adquiri-
das, o leitor sem 
notar que está mer-
gulhado.

No começo da 
semana meteu-se 
com dois meninos 
de praia que não 
passavam dos sete 
anos, os meninos 
atrás do cachorri-
to e o grandão do 
Paiva atrás deles. 
Atrás nos passos, 
no brechar da ja-
nela, nos mandados 
do menino que ele 
deve ter sido. Uma verdadeira per-
seguição de ternura. 

E o leitor não fazendo por menos 
ou fazendo do jornal sua praia por 
conta da prosa solta, livre e sempre 
lírica desse narrador seguro que 
lembra o nosso Anco Márcio, que 
era mais preso, esquecido por nós 
que organizamos a última coletânea 
de prosadores paraibanos, inciativa 
da SEC do tempo de Neroaldo. Mas o 
esforço de Anco para atingir o pue-
ril não saía tão disfarçado.

Escrevendo como se não escre-

vesse, apenas contasse, Luiz Augus-
to de Paiva traz de suas nascentes  o 
conto-crônica que aqui se inaugurou 
com Silvino Lopes, nos anos 1940, 
nesta mesma A União que o contri-
buinte paga sem sentir, talvez nem 
muito consciente de sua obediência 
a um ditame de raiz. Desde o segun-
do decênio do século passado que a 
leitura, quando exigência do espíri-
to, vem sendo liderada pelo jornal de 
Gama e Melo, Carlos Dias, José Amé-
rico e a descendência que os tomou 

como exemplo.
Foi onde Paiva 

veio deitar e bordar. 
Houve outro pau-
lista ou paulistano, 
primeiro gerente 
da Santista no nos-
so Distrito Indus-
trial, que comprava 
A União, menos pela 
notícia disputada 
por dois ou três ou-
tros diários, como 
para se identificar 
com o comporta-
mento do paraibano. 
Chamava-se Arman-
do Abreu, gostava de 

árvores, e no tempo em que a Torre 
era mais de casebres que de lojas 
comerciais, foi nela que escolheu 
sua morada, olhando para as biquei-
ras  de Carlos Romero. 

Paiva saiu da Barra Funda, do 
Braz, da Bexiga para vir se aninhar 
entre os meninos que somos todos 
nós, de 7 a 80 anos, todos capazes 
de botar luto porque a Chiquita co-
meu o que não devia e morreu. Foi 
um trabalho danado para o granda-
lhão dar a notícia aos meninos seus 
colegas. 

 Escrevendo como 
se não escrevesse, apenas 
contasse, Luiz Augusto de 

Paiva traz de suas nascentes 
o conto-crônica que aqui se 

inaugurou com Silvino 
Lopes, nos anos 1940, nesta 

mesma A União.   

 O que move nosso 
esforço missionário é o 
amor que nutrimos pelo 

Senhor e pela salvação de 
todos os homens. Um 
dever de amor!   
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João Azevêdo visitou o canteiro de obras que representam investimentos de R$ 189 milhões no município

O governador João Aze-
vêdo esteve, ontem, em Patos, 
no Sertão da Paraíba, ocasião 
em que realizou visitas téc-
nicas às obras de construção 
do conjunto habitacional São 
Judas Tadeu I e II e às obras 
de adequação do parque reli-
gioso Cruz da Menina. Em en-
trevista coletiva à imprensa, 
o chefe do Executivo Estadual 
ainda apresentou obras que 
vêm sendo realizadas pelo Go-
verno do Estado no município, 
cujos investimentos somam 
mais de R$ 189 milhões, dos 
quais R$ 65 milhões são de 
recursos próprios da gestão 
paraibana. 

“O nosso foco é a popula-
ção e é para ela que queremos 
deixar um legado de obras 
que beneficiará a cidade e a 
região. As nossas decisões 
administrativas levam à mu-
dança da vida das pessoas e 
é isso que nos cabe enquanto 
gestor. Poder estar em Patos 
em seus 117 anos de eman-
cipação política, visitando e 
iniciando obras, vendo a pos-
sibilidade de construir mais 
500 unidades habitacionais, 
além das 856 já iniciadas, e 
melhorando a qualidade de 

vida da população nos dão 
uma alegria muito grande”, 
disse o governador João Aze-
vêdo. 

Dentre as obras e ações 
do Governo do Estado, desta-
cam-se a licitação para o novo 
aeroporto de Patos, que será 
realizada este mês; o convênio 
da barragem Espinho Branco; 
e a efetivação do protocolo de 
intenções para o setor têxtil 
da terceira região. 

Na área da saúde, foram 
realizadas ações de renovação 
e reforma do Hospital Regio-
nal de Patos, que ganhou 30 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), e no Hospital 
Infantil Noaldo Leite, que re-
cebeu 10 leitos de UTI, além 
da convocação de 289 profis-
sionais de saúde e a testagem 
para a covid-19 em 12,03% da 
população patoense. 

Em Patos, a gestão esta-
dual também executa, na área 
da segurança, o Centro Inte-
grado de Comando e Controle 
(CICC), e realizou o mutirão 
de renegociação de dívidas 
do Procon, a Fenemp, do Pro-
grama Empreender Paraíba, e 
a Feira do Agricultor Familiar, 
executada pela Empaer. 

“Nesse momento em que 
estamos começando a vislum-
brar a saída dessa pandemia, 
estamos fazendo investimen-
tos em obras que foram so-
nhadas e pensadas há muitos 
anos para a região, como a 
Barragem do Espinho Branco, 
onde serão injetados mais de 
R$ 80 milhões; o Centro de 
Comando e Controle que re-
ceberá mais de R$ 3 milhões; 
e o aeroporto que representa 
um investimento de mais de 
R$ 35 milhões. Ter condições 
de fazer investimentos como 
esses, mesmo com a pandemia, 
é extremamente importante 
porque demonstra o nosso 
respeito, com atos reais, que 
comprovam o amor e o carinho 
que tenho pela cidade”, acres-
centou o gestor. 

O deputado federal Hugo 
Motta agradeceu ao governa-
dor João Azevêdo pelo volu-
me de obras executadas pelo 
Governo do Estado em Patos. 
“Amanhã (hoje) nossa cidade 
completa 117 anos de eman-
cipação política e o melhor 
presente foi a visita do go-
vernador. Nós nunca recebe-
mos tantos investimentos de 
forma simultânea do Gover-

Governador inspeciona obras 
realizadas na cidade de Patos

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto

Narrativas de bastidor sobre 
a escolha de Edilma Freire 
como candidata do grupo 
do prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo (PV), con-
tinuam surgindo. E pela voz 
de quem esteve lá presente: 
Diego Tavares (PP). O sena-
dor em exercício disse que 
aliados romperam com Car-
taxo após saberem que não 
seria ele, Diego, o escolhido.

No bastidor da escolha 
Em sua decisão, o juiz Rogério 
Roberto Gonçalves argumen-
tou que o agravo de instru-
mento não seria a via ade-
quada para atacar decisão da 
64ª Zona Eleitoral, que deferiu 
liminar em mandado de segu-
rança. A direção nacional do 
PT tenta retirar a candidatura 
de Anísio em favor de uma 
aliança com o PSB do candida-
to Ricardo Coutinho.   

Salvo engano, é a sexta vez que Aní-
sio Maia vence o embate jurídico com 
a direção nacional do PT. A mais re-
cente decisão em favor dele foi do juiz 
federal Rogério Roberto Gonçalves, 
que negou agravo de instrumento do 
PT nacional que solicitava reforma da 
decisão da 64ª Zona Eleitoral, que 
manteve a candidatura do petista a 
prefeito de João Pessoa. 

Uma atrás da oUtra 

em Nome da traNsparêNcia, a pmcG deveria ter 

afastado servidores deNUNciados pela ‘famiNtos’

o arGUmeNto do jUiz 

Os últimos desdobramentos da ‘Operação Famintos’ – investiga o desvio de verbas públicas destinadas à 
merenda escolar, em Campina Grande – sugerem que as descobertas da Polícia Federal e do Ministério 

Público Federal (MPF) durante o processo de investigações têm peso, consistência para gerar denúncia 
contra os acusados, ex-gestores e atuais integrantes da prefeitura municipal. E também assim entendeu 
o juiz federal Vinicius da Costa Vidor, após o recebimento da denúncia do MPF – ao magistrado caberia 
acatar ou não a denúncia; logo, ao aceita-la, ele compreendeu que havia elementos que justificariam a 

abertura de processo. Note-se que a Operação Famintos teve cinco fases distintas: a primeira foi defla-
grada em 24 de julho de 2019 e a quinta ocorreu no dia 7 deste mês. E em nenhuma delas, houve uma 
contestação mais incisiva que desmerece as investigações e as ações da PF e do MPF. Em outras palavras, 

os indícios de que, de fato, houve o cometimento de crime, parecem inquestionáveis. Dito isso, reporto-me 
à decisão do prefeito Romero Rodrigues (foto) de não afastar os servidores e o secretário que se tornaram 

réus no processo. Em nota, referiu-se à presunção de inocência que é uma garantia constitucional. Concordo 
que ninguém pode ser condenado de véspera. Porém, considero que o prefeito, em nome da transpa-

rência e da prudência, deveria ter afastado os servidores. Até para blindar a gestão de possíveis 
acusações infundadas quanto ao acobertamento dos crimes apontados pela PF.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Ouvida sobre a decisão de Luiz Couto de de-
clarar apoio à candidatura de Ricardo Coutinho 
(PSB), a presidente do diretório municipal do PT, 
Giucélia Figueiredo, afirmou que esta é a ter-
ceira eleição que ele abre dissidência dentro do 
partido: “Há muito tempo Luiz Couto não vota 
em candidatos do PT. Foi assim em 2012 e em 
2016. Nenhuma surpresa”.

“há mUito tempo Não vota No 
pt”, diz GiUcélia sobre coUto 

iNformações pelo Whatsapp 

saiba como acessar 

Você conhece o ‘Tira-Dúvidas Eleitoral no 
WhatsApp’? É o mais novo recurso lançado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para 
que eleitores acessem informações relevan-
tes sobre as eleições. Há também um serviço 
para combater fake news, denominado ‘Fato 
ou Boato?’, com conteúdos desmentidos por 
agências de checagem de fatos.  

Para interagir com ‘Tira-Dúvidas Eleitoral no 
WhatsApp’ basta adicionar o telefone +55 61 
9637-1078  à lista de contatos ou acessar o link 
wa.me/556196371078. Há inúmeras informações 
sobre temas distintos, entre os quais dados sobre dia, 
horário e locais de votação, e sobre protocolos de 
saúde para votar com segurança.
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João Azevêdo conferiu os projetos que estão sendo desenvolvidos no município de Patos, que completa hoje 117 anos de emancipação política, e ressaltou o esforço feito para garantir o bem-estar social e econômico da população paraibana durante a pandemia

Foto: Francisco França/Secom-PB

no do Estado e só temos que 
parabenizá-lo pela sensibili-
dade e compromisso com o 
município neste momento em 
que os investimentos públicos 
representam a capacidade de 
enfrentar as dificuldades, tor-

nando a Paraíba mais forte e o 
Sertão uma região mais justa”, 
pontuou. 

O prefeito de Patos, Iva-
nes Lacerda, comemorou os 
investimentos apresentados 
pelo chefe do Executivo Esta-

dual. “Nós agradecemos por 
esse conjunto de obras que 
vai gerar empregos diretos e 
indiretos e fomentar a nossa 
economia, mostrando a res-
ponsabilidade da gestão com 
o nosso município”, falou. 

Visitas técnicas e investimentos
O governador João Azevêdo ini-

ciou a agenda em Patos com uma visita 
técnica às obras do conjunto habitacio-
nal São Judas Tadeu I e II. No local se-
rão investidos mais de R$ 68,5 milhões, 
recursos oriundos do tesouro estadual 
e do Governo Federal. As 856 unida-
des habitacionais, das quais 43 serão 
adaptadas aos itens de acessibilidade, 
serão destinadas as famílias com renda 
mensal bruta de até R$ 1,8 mil e terão 
aproximadamente 44m², sendo com-
postas por dois quartos, sala de estar, 
cozinha, área de serviço e banheiro.

 A infraestrutura básica dos resi-
denciais contempla rede de abasteci-
mento de água, rede de esgotamento 
sanitário, rede de energia elétrica, dre-
nagem de águas pluviais e pavimenta-
ção em paralelepípedo. O residencial 

também irá dispor de equipamentos de 
uso comum, como salão comunitário, 
playground e área para lixeiras.

Em seguida, João Azevêdo visitou 
as obras do parque religioso Cruz da 
Menina, equipamento também reco-
nhecido pela sua importância turístico-
cultural. No local está sendo investidos 
quase R$ 1,3 milhão. 

Os ambientes contemplados com 
as obras são templo, casa de velas, 
alojamento, restaurante, cruzeiro, ba-
teria de banheiros, lojas, casa do admi-
nistrador, entrada, casa dos milagres. 
Os principais serviços executados são 
demolições e retiradas, estrutura, pa-
redes e painéis, revestimento, coberta, 
esquadrias, piso, instalação hidrossa-
nitária, instalação elétrica, diversos e 
pintura.



Pesquisa do IBGE revela que, em dez anos, Estado 
ficou atrás apenas de Santa Catarina, Piauí e Paraná

O candidato à Prefeitura 
de Cabedelo Marcos Patrício 
(Psol) foi o entrevistado de on-
tem do programa ‘Fala Paraíba’, 
dentro do espaço concedido aos 
postulantes, na Rádio Tabajara 
para falarem de suas propostas 
de campanha como parte da 
cobertura das eleições realiza-
da pela emissora. O programa, 
conduzido por Petrônio Torres 
e Ívyna Souto, entrevista Morga-
na Macena (MDB) na próxima 
segunda-feira (26).

Logo no início da entrevis-
ta, o candidato falou sobre a saú-
de e avaliou que Cabedelo pos-
sui os piores índices de infecção 
e óbitos do novo coronavírus 
(covid-19) na Paraíba. “Isso se 

compararmos com nossa popu-
lação. Não é concebível isso com 
o orçamento que temos. Não te-
mos sequer uma UTI e estamos 
há dois anos com um hospital 
em construção”, lamentou.

Para melhorar o quadro, o 
candidato informou que preten-
de desenvolver ações emergen-
ciais, como a instalação de uma 
UTI e a realização de convênios 
com clínicas particulares para 
atender a população.

Sobre as possibilidades de 
trabalho, Marcos Patrício ava-
liou que a cidade nunca teve um 
programa de geração de empre-
go e renda, o que representa 
uma grande falha das gestões 
passadas. “Sabemos que o turis-
mo é uma das principais fontes 
para isso e temos um potencial 
enorme nesse sentido”.

Em relação à mobilidade, 
Patrício comentou a necessi-
dade de vias alternativas e da 
instalação de ciclovias, além 
da mobilidade. “Boa parte dos 
equipamentos públicos não tem 
acesso às pessoas com deficiên-
cia e isso só pode ser feito com 
pessoas qualificadas de forma 
que o gestor tenha sensibilida-
de de olhar para a qualidade 
de vida”.

Os candidatos à Prefeitu-
ra de Santa Rita também estão 
sendo entrevistados na Rádio 
Tabajara durante o programa 
‘Jornal Estadual’, com a apresen-
tação de Rayo Miranda e Judvan 
Gomes. Ontem, encerrando o 
ciclo de entrevistas, Valdir Lima 
(Psol) participou do programa 
e no dia 22 foi Vanda de Olavo 
(DEM).

A taxa de sobrevivência 
das empresas na Paraíba após 
10 anos de existência é de 
28,8%, a taxa é a 4ª maior do 
Brasil e ficou acima da média 
registrada no país que foi de 
25,3%. Os dados são do relató-
rio Demografia das Empresas 
e Estatísticas de Empreende-
dorismo 2018, divulgada na 
quinta-feira (22), pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O estudo 
apresenta informações sobre 
a dinâmica empresarial, ana-
lisando a entrada, saída, so-
brevivência e crescimento de 
empresas no país.

O cenário paraibano é um 
dos melhores do país e ficou 
atrás apenas do estados de 
Santa Catarina (32,1%), Piauí  
(30%) e Paraná  (29%), ob-
servando as empresas com 
10 anos de existência. A taxa é 
calculada considerando as em-
presas locais existentes, ana-
lisando as empresas ativas no 
ano de 2008 em relação as que 
permaneceram com funcionan-
do até o ano de 2018, quando a 
pesquisa foi realizada. 

Na Paraíba, eram 6.096 
unidades locais que nasceram 
em 2008. Destas, no ano se-
guinte a taxa de sobrevivência 
foi de 82%, caindo para 63,7% 
em 2011, terceiro ano de exis-
tência, atingindo 50,9% em 
2013, no quinto ano e 2018, no 
décimo ano de existência esse 
percentual era de 28,8%. Isso 
significa dizer que das pouco 
mais de seis mil empresas aber-
tas em 2008, apenas 1.755 per-
maneciam abertas em 2018.

Em 2018, a Paraíba regis-
trou uma taxa de 84,3% de so-
brevivência das empresas que 
estavam ativas em relação ao 
ano anterior, 2017. Esse per-
centual registrado pelo Estado 
é o 5ª maior do Brasil, supe-
rando a média do país que foi 
de 83,9%, superior também 
a média do Nordeste, 83%. A 
taxa registrada pela Paraíba fica 
atrás apenas que do Rio Grande 
do Sul (86,7%), Santa Catarina 
(85,9%), Minas Gerais (85,1%) 
e Paraná (84,6%). Os dados de 
2018 apresentam um cresci-
mento em comparação a 2008, 
quando a taxa era de 79,3%. 

Entrada e saída
O estudo revelou que a 

taxa de empresas locais que 
encerraram as atividades em 
2018 foi superior ao de em-
presas que abriram as portas 
naquele ano, foram 17% de 
empresas fechando as portas 
contra 15,7% que iniciaram 
as suas atividades. Esse per-
centual registrado em 2018, de 
acordo com a pesquisa Demo-
grafia das Empresas e Estatísti-
cas de Empreendedorismo, foi 
menor que as médias nacional 
(16,1%) e regional (17%).

Em 2018, foram 8,8 mil 
empresas que fecharam na Pa-
raíba. O setor mais afetado foi 
o do comércio e reparação de 
veículos automotivos e moto-
cicletas, representando cerca 
de 51,5% das empresas, um 
total de 4,5 mil. O segmento é 
responsável por mais da meta-
de das unidades locais ativas na 
Paraíba, 51,3%.

Por outro lado, em 2018 
cerca de 8,1 mil empresas abri-
ram as portas no Estado e o 
setor de comércio, reparação 
de veículos automotivos e mo-
tocicletas foi responsável por 
39,1% desse total. Essa dife-
rença no índice de entradas e 
saídas indica um saldo negativo 
no total de estabelecimentos.
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Marcos Patrício diz que fará 
ações emergenciais na saúde

A direção nacional do 
PT sofreu ontem mais um 
revés na tentativa de anular 
a candidatura do deputado 
estadual Anísio Maia e de le-
var o diretório municipal do 
partido a apoiar o nome do 
ex-governador Ricardo Cou-
tinho (PSB) à Prefeitura de 
João Pessoa (PMJP).

Por decisão do juiz fede-

ral Rogério Roberto Gonçal-
ves de Abreu, da Justiça Elei-
toral, foi negado o agravo de 
instrumento que a executiva 
nacional do PT impetrou no 
começo da semana, e que so-
licitava a reforma da decisão 
do juiz da 64ª Zona Eleitoral, 
mantendo a candidatura de 
Anísio Maia à prefeitura da 
capital paraibana.

De acordo com o enten-
dimento do juiz Rogério Ro-
berto Gonçalves de Abreu, um 

agravo de instrumento não é 
a via adequada para atacar a 
decisão do juiz da 64ª Zona. 
Ele utilizou exemplos de ju-
risprudência do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) e do 
Tribunal Regional Eleitoral 
do Espírito Santo (TRE-ES) 
para justificar a decisão.

Na primeira tentativa de 
excluir Anísio da disputa, a 
direção nacional errou por ter 
perdido o prazo e prejudica-
do o recurso.

Negado recurso para barrar 
candidatura do PT na capital
Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

PB é o 4º em 
sobrevivência 
das empresas 
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No rumo da Zona Sul
Fundado em 1977, o conjunto Ernani Sátiro foi construído  
pela Cehap e sua origem possui uma relação direta  
com a criação dos conjuntos habitacionais. Página 8 Fo
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Em abril, o índice era de 6,9%; outubro registra 44%, maior percentual desde o início da pandemia

Covid: cresce ocupação 
de leitos para crianças

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Taxas de hospitalização 
nas alas pediátricas de enfer-
marias e de leitos de UTI apre-
sentam um aumento no mês 
de outubro em comparação 
com o mês anterior. De acordo 
com dados da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), o nú-
mero de ocupação nos leitos 
de UTI infantil dobrou neste 
período. Em abril, o percen-
tual de ocupação dos leitos ex-
clusivos para o tratamento de 
covid-19 para pediatria, entre 
enfermaria e UTI, era de 6,9%. 
Já em outubro, registra-se o 
maior índice desde o início da 
pandemia, com 44%.

Os dados cedidos pela SES 
representam o percentual de 
ocupação de abril, período 
que a transmissão da doença 
foi disseminada, a outubro. No 
mês de maio, a média foi de 
13,6%. Em junho o percentual 
foi de 20,2%. O mês de julho, 
período de pico da doença na 
Paraíba apresentou um maior 
aumento, chegando a 32,6%. 
Em agosto e setembro o cresci-
mento, mesmo que mínimo, foi 
mantido com 33,3% e 34,8%, 
respectivamente. A média é re-
ferente ao último dia de cada 
mês, exceto em outubro onde 
a taxa representa o maior au-
mento desde o início da pan-
demia com 44,9%. O número 
é o equivalente aos dados até 
a última quinta-feira.

O aumento também pode 
ser observado mais claramen-
te quando os leitos de UTI são 
analisados de maneira espe-
cífica. Em abril o registro foi 
de 6,9%. Maio registrou um 

aumento devido à redução 
dos leitos no Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley, em 
João Pessoa, que passou a ser 
adulto pela baixa demanda 
de pediatria à época. No mês 
seguinte uma queda a 13,5%. 
Julho registrou 18,9%. Agosto 
teve uma nova alta chegando a 
34,2%, que chegou a queda no 
mês seguinte, setembro, com 
24,3%. Já em outubro, também 
até a data de 22 de outubro, a 
média de ocupação de leitos de 
UTI pediátricos foi de 48,6%, o 
dobro do mês anterior.

O painel covid-19 de João 
Pessoa, que faz o levantamento 
de dados da doença na cidade, 
confirmam a alta das taxas. No 
Hospital Municipal de Valenti-
na dos 30 leitos de enfermaria, 
16 estão ocupados. Já na UTI, 
dos 10 disponíveis, oito estão 
ocupados.

Ainda de acordo com a 
SES, aproximadamente 4.740 
crianças de 0 a 9 anos de idade 
já foram diagnosticadas com 
covid-19 na Paraíba. Aumen-
tando a faixa etária, de 10 a 19 
anos, foram 8.271 casos positi-
vos para a doença. Compreen-
dendo crianças e adolescentes, 
o número total chega a 9,99% 
dos casos totais, o equivalente 
a 13.011, de 130.225 contami-
nações no Estado. 

Casos na PB chegam a 130.225
Ontem a Secretaria de Estado da Saú-

de (SES), confirmou novos 494 casos de con-
taminação pelo novo coronavírus e 9 óbitos 
em decorrência da doença. Com os novos 
números, a Paraíba chegou a 130.225 
casos, sendo 3.038 (2,33%) falecimentos 
e 106.472 (81,76%) casos considerados 
recuperados. A estimativa é que 15,91% 
dos casos totais ainda estão em aberto. 
Cerca de 405.069 testes para diagnóstico 
da covid-19 já foram realizados em todos 
os municípios do Estado, detectando casos 
nas 223 cidades. A lista de municípios com 
óbitos entre os seis residentes chegou a 173.

A ocupação total de leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obstétrico) em todo 
o Estado é de 34%. Fazendo um recorte 
apenas dos leitos de UTI para adultos na 
Região Metropolitana de João Pessoa, a 
taxa de ocupação chega a 26%, enquanto 
as enfermarias registram 38%. Em Campina 
Grande estão ocupados 32% dos leitos de 
UTI adulto e 18% de leitos de enfermaria 
ocupados. Já no Sertão as taxas são de 

52% dos leitos de UTI para adultos e 33% 
de enfermarias ocupadas.

Os óbitos confirmados ocorreram entre 
16 de setembro e 23 de outubro, sendo seis 
ocorridos entre a quinta-feira e a sexta-feira. 
A faixa etária entre os pacientes foi de 46 
a 92 anos. Dois pacientes não possuíam 
comorbidades, nos demais a doença con-
siderada fator de risco mais frequente foi 
doença respiratória. As vítimas se dividem 
entre os municípios de João Pessoa (3), 
Pedra Branca, Aparecida, Santa Rita, Ita-
baiana, São José de Piranhas e Caaporã. 

Um total de 302 dos 494 casos se 
concentra em dez cidades, são elas: João 
Pessoa registrando 127 novos casos; Caja-
zeiras e Guarabira registraram um aumento 
de 36 casos cada; Cruz do Espírito Santo 
e Esperança confirmaram 19 casos cada; 
Cabedelo teve 15; São José de Piranhas 
com 14; Aparecida e São Bento tiveram 
o aumento de 13 casos cada; E Bonito de 
Santa Fé com 10 novos casos. Vinte e dois 
municípios possuem mais de mil casos. 

Os aumentos mais severos começaram a surgir no mês de 
julho, considerado pico da doença no Estado da Paraíba

Saúde: 10% 
realizaram 
alguma 
testagem

De acordo com o 
módulo saúde da PNAD 
COVID19, divulgada on-
tem pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), 10,3% 
dos paraibanos fizeram 
algum exame para de-
tectar a doença. 

Este percentual 
foi o quarto maior do 
Nordeste, abaixo dos 
registrados no Piauí 
(17%), Sergipe (12%) 
e Rio Grande do Norte 
(10,7%). 

A quantidade de 
pessoas que fizeram 
algum teste no Estado 
passou de 367 mil, em 
agosto, para 415 mil, no 
mês passado. A maioria 
(57,8%) eram mulheres 
e 42,2% homens. A mi-
noria (15%) possui 60 
anos ou mais de idade 
e 85% tinham de 0 a 59 
anos. A população preta 
ou parda fez mais exa-
mes (62,6%). 

Em relação à ocor-
rência de síndromes 
gripais,  a pesquisa 
apontou que 214 mil 
pessoas estavam com 
um destes problemas 
em setembro. 

Já em maio, o núme-
ro foi de 572 mil. Por-
tanto, o indicador vem 
registrando quedas ao 
longo dos meses.

Entre os que tiveram 
algum dos 12 sintomas 
de síndromes gripais, 
22,9% foram a estabele-
cimentos de saúde. Já no 
grupo dos que apresen-
taram sintomas conju-
gados, a ida ocorreu em 
73% dos casos. 

O isolamento so-
cial também diminuiu 
na Paraíba. Segundo o 
levantamento, 174 mil 
pessoas não adotaram 
nenhuma medida em 
setembro. 

No mês anterior, 
esse total havia sido de 
103 mil habitantes.

% OCUpAçãO DOS lEitOS COviD DE pEDiAtRiA 

Pesquisa PNAD

Com pandemia, número de desocupados aumenta na pB
A taxa de desocupação 

registrada na Paraíba em 
maio era de 9,8%. Em se-
tembro, esse número saltou 
para 13,7%, representando 
um crescimento de 3,9%. Na 
prática, são 59 mil pessoas a 
mais desocupadas no Esta-
do entre os meses de maio e 
setembro. Os dados são da 
pesquisa PNAD COVID19, di-
vulgada ontem, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística - IBGE. Os dados fazem 
parte da estatística experi-
mental e projetam para uma 
alta também a nível nacional. 
Apesar da alta, o estado ficou 

abaixo da média nacional e 
apresentou a segunda menor 
taxa do Nordeste.  

Em maio, quando o índice 
de desocupação na Paraíba era 
de 9,8%, um total de 141 mil 
pessoas estavam desocupadas. 
De maio a junho, esse percen-
tual saltou 1.5 pontos e atingiu 
11,3%. Entre junho e agosto 
esse crescimento ficou abaixo 
dos meio ponto, em cada mês. 
Em julho a taxa de desocupa-
ção na paraíba era de 11,6%, 
no mês seguinte, em agosto, a 
taxa registrada foi 11,9%. En-
tre agosto e setembro o índice 
registrou uma alta de 1,8%, 

4.740
Crianças de 0 a 9 anos de 

idade já foram diagnosticadas 
com covid-19 na Paraíba

A quantidade de 
pessoas que fizeram 
algum teste passou 

de 367 mil, em 
agosto, para 415 mil 

no mês passado

atingindo 13,7% em setembro, 
um total de 200 mil pessoas 
desocupadas. A taxa registrada 
de desocupados na Paraíba no 
mês passado, apesar da alta, fi-
cou abaixo das médias do país 

que foi de 14% e também da 
média da região Nordeste, de 
16,9%. A taxa de desocupa-
dos no Estado foi a segunda 
menor do Nordeste, ficando 
acima apenas do Piauí que 

teve um percentual de 9,9% 
de desocupados. 

Entre as pessoas em si-
tuação de ocupação, a pesqui-
sa observou uma elevação no 
número médio de horas efeti-
vamente trabalhadas, em todos 
os setores. Esse total de horas 
trabalhadas saltou de 23 horas 
por semana, em maio, para 33 
horas, em setembro. Essa alta 
nas horas efetivamente traba-
lhadas foi acompanhada pelo 
médio recebido pelos traba-
lhadores, em todos os setores, 
que saltou de R$ 1.515  para R$ 
1.705, mesmo período. A pes-
quisa revelou ainda uma queda 

no número de pessoas que não 
estavam ocupadas e que não 
procuraram trabalho devido 
à pandemia do coronavírus ou 
até mesmo por falta de opor-
tunidade, mas que gostariam 
de trabalhar. Em junho esse 
total atingiu 504 mil pessoas, 
passando para 469 mil pes-
soas em agosto e atingindo 
449 mil em setembro.

O total de trabalhadores 
afastados devido ao distan-
ciamento social caiu 86% na 
Paraíba. Em maio eram 329 
mil pessoas afastadas do tra-
balho, já em setembro o total 
foi de 46 mil pessoas.

São 59 mil pessoas a mais desocupadas entre os meses de maio e setembro

Foto: Marcus Antonius
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Homens seriam integrantes de uma quadrilha com atuação na Paraíba, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco

Uma operação desenvol-
vida em conjunto por agentes 
da Polícia Rodoviária Federal 
da Paraíba e do Rio Grande 
do Norte, com a participação 
de policiais civis daquele Es-
tado, prendeu dois homens e 
na continuidade das diligên-
cias, na manhã de ontem (23), 
cumpriu mandados de busca 
e apreensão em João Pessoa.

Os dois homens presos, 
segundo relatório divulgado 
pela PRF, integram uma qua-
drilha interestadual espe-
cializada no roubo de carga 
com atuações nos estados da 
Paraíba, Rio Grande do Nor-
te e Pernambuco. A prisão 
aconteceu quando a dupla se 
dirigia para a capital parai-
bana, onde estava residindo.

Os dois mandados de 
prisão foram cumpridos na 
noite de quinta-feira (22) 
no município de Maman-
guape, localizado a cerca de 
60 quilômetros da capital 

Dupla envolvida com roubo de 
carga é perseguida e presa

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Cardoso Filho

Jovem está desaparecido 
desde o dia 29 de setembro

Quase um mês depois do 
desaparecimento do educador 
físico Daniel Alexandre Sousa 
da Silva, de 34 anos, a Polí-
cia Civil ainda não tem pistas 
concretas sobre a localização 
dele ou o que teria acontecido. 
Equipes da Delegacia de Homi-
cídios de João Pessoa têm rea-
lizado diligências a partir de 
relatos que chegam ao Disque 
Denúncia, mas ainda não há 
qualquer informação. A última 
averiguação aconteceu ontem, 
mas o caso permanece sem 
conclusão. 

“Ainda não temos nenhu-
ma novidade. Até o momento, 
confesso que não tivemos êxi-
to, mas continuamos investi-
gando”, declarou o delegado 
de Homicídios Alexandre Fer-
nandes.  Ele disse que todas as 
pistas que surgiram até agora 
foram investigadas pela Polí-
cia Civil. As diligências ocor-
rem a partir do Disque Denún-
cia e a população, segundo ele, 
também começou a ajudar, 
dando indicativos. “A gente 
tem que ir para checar e não 
descartamos nada. Nosso de-

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@gmail.com

Alexandre Fernandes (foto) investiga o desaparecimento de Daniel Sousa da Silva
sejo é que ele seja encontrado 
com vida. A família está muito 
aflita”, afirmou. 

Sobre linhas de investiga-
ção Alexandre Fernandes afir-
mou que Daniel tinha um pro-
blema de relacionamento com 
a ex-namorada. “Ele queria 
voltar de todo jeito e ela não 
queria, não foi correspondido. 
Sofria um pouco de depressão 
e tomava medicamento de uso 
controlado”, observou. 

Daniel desapareceu no 
dia 29 de setembro ao sair 
da casa da ex-namorada, na 
Comunidade Nova República. 

Ele a procurou na tentativa 
de reatar o relacionamento. 
Sem sucesso, seguiu até sua 
residência, no bairro Ernesto 
Geisel, deixou o veículo e saiu. 

Aline Micena, prima de 
Daniel, afirmou que a família 
está desesperada porque não 
há nenhuma notícia. De acor-
do com ela, ninguém sabe o 
que os dois conversaram no 
dia do desaparecimento. Ela 
comentou sobre uma possível 
mensagem de despedida que 
ele teria enviado para a ex-
-namorada e depois não hou-
ve mais contato.

paraibana. As lideranças da 
quadrilha, um homem de 40 
anos e outro de 26 anos fo-
ram presos durante a ação 
conjunta em cumprimento a 
mandados de prisão expedi-
dos pela Justiça do Rio Gran-
de do Norte. Ambos possuem 
uma extensa ficha criminal 
por roubo de carga no Estado 
de Goiás. 

Buscas e apreensões fo-
ram realizadas na manhã de 
ontem em João Pessoa nos 
locais onde os homens deti-
dos  moravam. No local foram 
apreendidos celulares, chips 
e materiais eletrônicos que 
passarão por perícia. 

A quadrilha atuava rou-
bando cargas na Paraíba, Rio 
Grande do Norte e Pernam-
buco. O grupo rendia os mo-
toristas de caminhão com o 
uso de armas de fogo e vio-
lência. A carga era roubada 
em um Estado e descarre-
gada em outro como forma 

de dificultar a ação policial. 
Outra prática adotada pelo 
bando era a utilização de blo-
queadores de sinal de ras-
treamento dos caminhões. 

Os homens detidos e 

todo material apreendido fo-
ram encaminhados à Polícia 
Civil do Rio Grande do Norte, 
que irá conduzir as investi-
gações sobre a atuação da 
organização criminosa.

De acordo com as infor-
mações, os policiais civis do 
Rio Grande do Norte estavam 
em perseguição à dupla e so-
licitaram o apoio a Polícia Ro-
doviária Federal, na Paraíba. 

No apartamento onde a dupla se escondia, os policiais apreenderam material das cargas roubadas pelo grupo

A Polícia Civil da 
Paraíba apreendeu na 
tarde dessa quinta-fei-
ra, (22), na cidade de 
Esperança, o montante 
de 500 maços de cigar-
ros contrabandeados. A 
apreensão foi realizada 
pelo Grupo Tático Espe-
cial (GTE).

O delegado Cristiano 
Santana, coordenador do 
GTE, informou que o ma-
terial estava em uma casa 
no bairro Usina, naque-
le município. Não havia 
ninguém no imóvel. 

“Tudo indica que es-
ses cigarros são oriundos 
do Paraguai. Vínhamos 
investigando a comer-
cialização desse produto 
aqui em Esperança e em 
municípios vizinhos, até 
chegarmos a essa carga”, 
disse o delegado.

O material foi en-
caminhado ao Instituto 
de Polícia Científica, em 
João Pessoa, para exa-
mes aprofundados das 
substâncias contidas nas 
embalagens.

Cigarros sem 
notas são 
apreendidos 
em Esperança 

A Primeira Câmara 
Cível do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba determinou 
que a indisponibilidade 
de bens do delegado de 
Polícia Civil Elias José Ro-
drigues da Silva seja limi-
tada à R$ 22.484,34 e não 
de R$ 150 mil como havia 
sido determinado pela 2ª 
Vara Mista da Comarca 
de Cuité. Ele é acusado da 
prática de improbidade. 
O relator do caso foi o juiz 
convocado Miguel de Brit-
to Lyra Filho.

Consta nos autos, 
que o Ministério Públi-
co estadual ajuizou Ação 
Civil Pública por Ato de 
Improbidade, visando a 
condenação do delegado 
Elias Rodrigues e do agen-
te de polícia Marcel dos 
Santos Gebara, sob a justi-
ficativa de que este último 
ofereceu a quantia de R$ 7 
mil em quatro parcelas de 
R$ 1.750,00 para que não 
anotasse a sua ausência 
na ficha de frequência da 
Delegacia de Cuité, en-
quanto estivesse fora do 
Brasil, na Austrália.

O delegado recorreu 
da decisão de 1º Grau, ale-
gando que o pedido limi-
nar formulado pelo MPPB 
foi para decretação da in-
disponibilidade de bens 
em quantia equivalente 
ao suposto dano causado 
ao erário, estimado em R$ 
22.484,34.

Delegado 
tem bens 
bloqueados 
na Paraíba

Trio tenta matar mototaxista
Três homens suspeitos 

de tentarem matar um mo-
totaxista na cidade de Cuité, 
no Cariri paraibano, no dia 
29 de maio deste ano foram 
presos na noite de quinta-
-feira (22). Durante ação 
criminosa, os tiros ainda 
acertaram a passageira que 
estava na moto.

De acordo com o delega-
do seccional Iasley Almeida, 
o trio desembarcou de um 
veículo e passou a atirar nas 
vítimas. Elas ficaram grave-

mente feridas e foram socor-
ridas ao Hospital de Trau-
mas de Campina Grande.

Trata-se de uma in-
vestigação realizada pela 
Delegacia de Cuité, desde 
a ocorrência do crime, que 
resultou no cumprimento 
dos mandados de prisão 
preventiva. “Esse grupo está 
sendo investigado também 
pela prática de homicídio e 
tráfico de drogas na região 
de Cuité e Nova Floresta”, 
disse o delegado.

As Polícias Civil e Mili-
tar da Paraíba prenderam 
nessa quinta-feira, (22) 
em Solânea, um homem 
procurado pela Justiça de 
Alagoas, acusado de homi-
cídio qualificado na capital 
alagoana.

Braz Paulino, 55 anos, 
matou José Valdeci Salva-
dor dos Santos a golpes de 
faca, no ano de 2011. Após 
o crime, Paulino fugiu para 
o Rio Grande do Norte, pos-
teriormente mudando de 
endereço para Solânea.

O delegado Diógenes 
Fernandes informou que 
as informações apontam 
que ele estava morando por 
aqui há cerca de um ano. 
“Nós fizemos os devidos 
levantamentos e o locali-
zamos, efetuando a prisão”, 
disse o delegado.

Na delegacia, Braz 
confessou o crime, alegan-
do que sua companheira 
à época estava tendo um 
relacionamento com Val-
deci, sendo este o motivo 
do delito.

Autor de homicídio se 
escondia em Solânea

A Polícia Militar cap-
turou dois foragidos da 
Justiça nas últimas ações 
realizadas em João Pessoa 
na última quinta-feira (22). 
Os dois homens foram pre-
sos durante cumprimento 
de mandados de prisão em 
bairros da Zona Norte e Sul 
da capital.

No condomínio Vista 
Alegre, em Gramame, po-
liciais da Força Tática do 
5º Batalhão chegaram até 
um foragido de 20 anos de 
idade que estava sendo pro-
curado pelo crime de roubo. 
O homem foi preso em um 
apartamento e levado para 

a delegacia.
A outra ação aconteceu 

em Cruz das Armas, quando 
policiais do Batalhão Espe-
cializado em Policiamento 
com Motocicletas (BEPMo-
tos) abordaram um homem 
em uma rua, que já respon-
dia pelo crime de roubo, e 
que possuía um mandado 
em aberto por crimes de 
trânsito. O acusado, que tem 
26 anos, foi levado para a 
delegacia.

As duas prisões aconte-
ceram durante as operações 
que a PM realizou na capi-
tal. Ambos foram levados 
para a Central de Polícia.

Localizados foragidos 
da Justiça na Zona Sul

Curso de Habilitação de Cabos

João Azevêdo autoriza 
a promoção de 203 PMs

O governador João Aze-
vêdo autorizou o comandante-
geral da Polícia Militar, coronel 
Euller Chaves, a promover 203 
policiais militares, desta vez 
para a graduação de cabos. A lis-
ta com o nome dos promovidos 
foi divulgada no Boletim Geral 
da Corporação, na noite de on-
tem. A ascensão profissional 
acontece depois dos policiais 
terem concluído o Curso de Ha-
bilitação de Cabos com cerca de 
122 horas-aulas, e cumprirem o 
tempo de serviço exigido. 

O comandante-geral da 
PM, coronel Euller, ressaltou 
que, apesar do momento ser 
de dificuldade, a promoção 
vem para reconhecer o traba-
lho desempenhado e valorizar 
o efetivo da corporação que 
tem comportamento discipli-
nar adequado. “Esse é um mo-
mento de renovação de respon-
sabilidades para mais de 200 
homens e mulheres que são 
verdadeiros pacificadores so-
ciais na Paraíba. Agradecemos 
ao governador João Azevêdo a 

sensibilidade e confiança pela 
autorização da promoção, e 
destacamos que isso traz moti-
vação e novos desafios para os 
recém-promovidos, durante a 
prestação de um serviço públi-
co cada vez melhor”, destacou o 
comandante.

Os policiais promovidos 
são de vários batalhões do Esta-
do, que passam a graduação de 
cabos. Com os números desta 
sexta-feira, sobem para 1.921 as 
promoções desde 2019, entre 
oficiais e praças.

Foto: Evandro Pereira

Foto: PRF
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 12 de novembro de 2020, às 14h30min *.
2º LEILÃO: 24 de novembro de 2020, às 14h30min *. 

*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua 

da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem 
ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, 
nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular 
com força de escritura pública de 31/10/2018, cujo Fiduciante é FERNANDA LAYTIENY MAIA DE 
ALBUQUERQUE, CPF nº 012.455.724-40, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 350.562,84 (Trezentos e Cinquenta Mil Quinhentos e Sessenta e 
Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel 
constituído por “Unidade Autônoma - Sala sob nº 1305, com área real privativa de 38,62m², área 
de uso comum de 71,54m², área real total de 110,16m², do Condomínio Empresarial Eco Business 
Center, situado a Rua Antônio Rabelo Júnior, sob nº 161, Miramar, João Pessoa/PB”, melhor descrito 
na matrícula nº 131.642 do 6º Serviço Notarial e 2º Registral da Comarca de João Pessoa/PB. 
Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. 
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/
horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 279.215,13 (Duzentos e Setenta e Nove 
Mil Duzentos e Quinze Reais e Treze Centavos) - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O 
leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação 
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais 
condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. 
Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5566 - 03).

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS  Nº 11/2020
Registro CGE Nº 20-01121-4

CONVOCAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, devido 
ter vencido o  prazo recursal sem que nenhuma empresa tenha impetrado recurso, fica convocada 
a empresa SECULAR COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI participante da 
TOMADA DE PREÇOS  Nº 11/2020- CEL (Obras de Pavimentação Asfáltica da Travessia Urbana 
da cidade de Lagoa de Dentro, no segmento  correspondente a Rodovia PB-085) que classificada 
em 2º lugar ,apresentou preço (R$ - R$ 900.695,98) até 10% da 1ª  lugar - TCPAV – TÉCNOLOGIA 
EM CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - R$ 877.509,04, e ,em virtude de ter manifestada 
e comprovada ser Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme o disposto nos artigos 44 e 45 da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 32.056, de 2011 e 
Edital no  item 14.5 sub itens 14.5.1 , 14.5.2 inciso 14.5.2.1, fica aberto o prazo  de 02(dois) dias 
úteis a partir da data desta publicação, para nova proposta de preço

         João Pessoa, 23 de outubro  de 2020.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 07/2020
Registro CGE Nº 20-00925-6

RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 07/2020  (Obras de Pavimentação do 
Arco Metropolitano Leste de Campina Grande), o resultado do julgamento do recurso impetrado, 
na fase de habilitação, pela Empresas: SIGA CONSTRUTORA EIRELI através do processo  Nº 
004162/2020, foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e pelo Sr. Diretor Superin-
tendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 255/2020 e CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE 
LTDA  através do processo  Nº 004146/2020, foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação 
e acatado pelo  Sr. Diretor Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 260/2020. Em 
vista disto, a Comissão retifica parcialmente sua decisão quanto ao julgamento da Habilitação, 
aonde considera habilitadas as Empresas: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA , 
CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA e CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA e mantém  
inabilitadas as Empresas: SIGA CONSTRUTORA EIRELI por não cumprir o exigido no edital no 
item 10.4.subitem 10.4.1- “b” [não apresentou atestado técnico operacional para d ) ESTACAS RAIZ 
EM OBRAS DARTES ESPECIAIS ] e item 10.4.subitem 10.4.1 “c” (não comprovou possuir em seu 
quadro permanente, Engenheiro detentor de acervo para ESTACAS RAIZ EM OBRAS DARTES 
ESPECIAIS); CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO LTDA por não cumprir o exigido no edital 
no item 10.4.subitem 10.4.1- “b” [não apresentou atestado técnico operacional para d ) ESTACAS 
RAIZ EM OBRAS DARTES ESPECIAIS ] e item 10.4.subitem 10.4.1 “c” (não comprovou possuir 
em seu quadro permanente, Engenheiro detentor de acervo para ESTACAS RAIZ EM OBRAS 
DARTES ESPECIAIS); POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA por não cumprir o exigido no edital 
no item 10.4.subitem 10.4.1- “b” [não apresentou atestado técnico operacional para d ) ESTACAS 
RAIZ EM OBRAS DARTES ESPECIAIS ] e item 10.4.subitem 10.4.1 “c” (não comprovou possuir 
em seu quadro permanente, Engenheiro detentor de acervo para: CONCRETO ESTRUTURAL 
PARA OBRAS DARTE ESPECIAIS e ESTACAS RAIZ EM OBRAS DARTES ESPECIAIS); ESSE 
ENEGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA por não cumprir o exigido no edital 
no item 10.4.subitem 10.4.1- “b” [não apresentou atestado técnico operacional para d ) ESTACAS 
RAIZ EM OBRAS DARTES ESPECIAIS ] e item 10.4.subitem 10.4.1 “c” (não comprovou possuir 
em seu quadro permanente, Engenheiro detentor de acervo para ESTACAS RAIZ EM OBRAS 
DARTES ESPECIAIS) e PLINIO CAVALCANTI  & CIA LTDA por não cumprir o exigido no edital no 
item 10.4.subitem 10.4.1- b “b” [ Nos seus atestados apresentados, não contabilizou em nome da 
empresa,  a quantidade mínima solicitada para  a) SUB BASE E/OU BASE ESTABILIZADA GRA-
NULOMETRICAMENTE... e não apresentou atestado técnico operacional para d) ESTACAS RAIZ 
EM OBRAS DARTES ESPECIAIS ] e item 10.4.subitem 10.4.1 “c” (não comprovou possuir em seu 
quadro permanente, Engenheiro detentor de acervo para ESTACAS RAIZ EM OBRAS DARTES 
ESPECIAIS)e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 27/10/2020 às 
10: 00 horas, na sala da CPL. 

João Pessoa, 23 de outubro de 2020.
 Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

2ª OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS
COMARCA DE SANTA RITA – PB

Rua Siqueira Campos, n.º 53, Centro – CEP: 58.300-180 – Santa Rita/PB – CNPJ 
09.308.818/0001-40

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES
A Dra. Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, na qualidade de Oficiala em Exercício do Serviço 

Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB, 
segundo as atribuições e comandos contidos nos artigos 941 e 942, do Código de Normas Extra-
judicial da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, vem, pelo presente, 
notificar os proprietários (ou ocupantes) dos imóveis correspondentes ao Lote 07 da Quadra C, do 
Loteamento Luar de Santa Rita, com frente para a Rua Projetada, s/n°, Santa Rita/PB; Lote 05, da 
Quadra C, Loteamento Luar de Santa Rita, com frente para a Rua Projetada, n° 40, Santa Rita/PB, 
e Lote 20, da Quadra C, Loteamento Luar de Santa Rita, com frente para a Rua Projetada, S/N°, 
para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação/impugnação ao pedido de 
abertura de matrícula/retificação de área do imóvel correspondente ao Lote 06, da Quadra C, do 
Loteamento Luar de Santa Rita, com frente para Rua Projetada, s/n.º, Santa Rita/PB, requerida em 
03 de setembro de 2020 pela empresa proprietária do imóvel JONG Empreendimentos Imobiliários 
LTDA, através do Protocolo da Serventia n.º 2020-03985. Dr.ª Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, 
Oficiala Tabeliã Interventora em Exercício do Serviço Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e 
Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 104/2020

REGISTRO Nº 20-01382-1
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA DA COBERTA E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO 

PALÁCIO DA JUSTIÇA, EM JOÃO PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 10 de novembro 
de 2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 23 de outubro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

EDITAL DE CITAÇÃO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL- EDITAL DE CITAÇÃO 
COM PRAZO DE 30 DIAS: O(ª) Dr(ª), LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS, MM. Juíza de Direito 
em Substituição na 5ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, no 
uso de suas atribuições e de acordo com a lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, 
ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo da 5ª Vara Cível, processa-se uma AÇÃO 
DE USUCAPIÃO Processo nº 0832198-79.2020.8.15.2001, promovida por DANIELA CAMPOS 
RIBEIRO contra MARIA DE SOUZA CAMPOS, tendo por objeto o imóvel situado à rua Des. Boto 
de Menezes, 415, Bairro do Róger, João Pessoa-PB. E, como a promovida possui endereço des-
conhecido, inclusive na própria certidão de registro de imóvel não consta o seu endereço, estando 
em locar incerto e não sabido, é o presente edital para CITAR MARIA DE SOUZA CAMPOS, bem 
como, demais HERDEIROS E TERCEIROS INTERESSADOS para, querendo, se manifestarem no 
presente feito NO PRAZO DE 15 DIAS, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados 
pelo autor e revelia (art. 283 e 319 do CPC). Decorrido o prazo sem oferecimento de defesa, será 
nomeado curador especial. E, para que ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 
edital, que será publicado no Diário da Justiça e em Jornal de Grande Circulação. CUMPRA-SE. 
Dado e passado nesta cidade João Pessoa, 27 de setembro de 2020. LUCIANA CELLE GOMES 
DE MORAIS, MM. Juiz(a) de Direito na 5ª Vara Cível, Eu, Kênia Simões Dantas Barbosa, Téc. 
Judiciário, o digitei e subscrevi

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

Registro CGE Nº. 20-01287-5
OBJETO: Aquisição de medidores de vazão para serem utilizados em novos clientes, e como 

sobressalentes nos clientes já existentes da PBGÁS, conforme quantitativo e especificações técnicas 
detalhadas constantes no Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br ewww.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h00min às 14h00min), no escritório da 
PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício Eco Business Center, Miramar, 
João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 06/11/2020.
ABERTURA: Dia06/11/2020, às 10h00min (horário de Brasília).

ISABELA ASSIS GUEDES
Pregoeira

CWG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA torna público que requereu a SEMAM - Se-
cretaria de Meio Ambiente a Licença Prévia e Licença de Instalação para fossa e sumidouro, situado 
na rua Vamberto Mendes de Pontes, QD 410 LT 03, Mangabeira, João Pessoa-PB

“Fernando Freire de Oliveira, CPF 389.124.907-10, torna público que requereu a SEMAPA-Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura, a Licença de Instalação para construção unifamiliar localizado 
no Cond. Res. Alamoana Praia do Jacaré, lt 156, qd13, BR 230, Km 10, Cabedelo-PB.”

A ARCO ENGENHARIA SPE LTDA, CNPJ 23.739.897/0001-75, com endereço a Rua Professor 
Francisco Oliveira Porto nº 425 - Sala 05 – CEP: 58.033-390, Brisamar – João Pessoa – PB, torna 
público que requereu à SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), a renovação da licença 
de Instalação LI, para regularização de um prédio Multifamiliar, uso R5, situado na Avenida Cabo 
Branco, esquina com a Rua Padre José Trigueiro, no Cabo Branco.

CONDOMINIO ALPHAVILLE JOÃO PESSOA FAZENDA BOI SÓ,  TORNA PÚBLICO QUE RE-
QUEREU A SEMAM – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA O 
CONDOMÍNIO FECHADO, SITUADO NA RUA BANCÁRIO FRANCISCO MENDES SOBREIRA, 
S/N, IPÊS, JOÃO PESSOA –PB.

KAREN SOARES CARVALHO LIRA DOS SANTOS, CPF nº 029.389.274-10, torna público que 
requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença 
ambiental de OPERAÇÃO para o GALPÃO construído no LOTE 15, da QUADRA “I”, do LOTEA-
MENTO RECANTO DO POÇO (Rua ProfessorSalatiel Fernandes de Medeiros), em CABEDELO/PB

FRANCISCO PLACIDO DANTAS NETO, CPF: 423.913.344-00, TORNA PÚBLICO QUE REQUE-
REU A SEMAPA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO 
A LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA UNIFAMILIAR SITUADO 
À AV. SANTA CAVALCANTE, LOTE 08, DA QUADRA E, NA PRAIA DO POÇO, CABEDELO-PB.

Campanha eleitoral e entrada de turistas europeus nas festas de fim de ano devem contribuir para aumento dos casos

NE pode ter segunda onda de 
covid-19 nos próximos meses

A flexibilização das me-
didas de isolamento social e 
as eleições para renovação de 
Prefeituras e Câmaras Munici-
pais marcadas para novembro 
podem precipitar uma segunda 
onda de covid-19 na região nos 
próximos meses. O fenômeno 
que já preocupa países da Euro-
pa como França, Espanha, Itália 
e Reino Unido pode ter uma 
influência no recrudescimento 
da pandemia no Nordeste em 
função do fluxo de turistas eu-
ropeus que costumam vir para 
as praias nordestinas nas festas 
de fim de ano. 

“Há um risco real de que 
nos próximos meses tenhamos 
um fluxo de portadores do Sar-
-cov-2, até de cepas diferentes 
das que aqui prevalecem”, alerta 
Miguel Nicolelis, neurocientista 
e um dos coordenadores do Co-
mitê Científico do Nordeste. Por 
essa razão, o Comitê Científico, 
no Boletim 12, publicado on-
tem recomenda a implantação, 
em todos os aeroportos, de es-
tandes sanitários com equipes 
de saúde munidas de folhetos 
informativos, equipamentos de 
aferição de temperatura e kits 
de testagem rápida de passa-
geiros provenientes do exterior. 
Além disso, orienta a adoção de 
quarentena de 14 dias para os 

turistas que não apresentarem 
atestados que comprovem a 
ausência de infecção pelo Sars-
-cov-2. “Já passamos por essa 
situação de ver os acontecimen-
tos primeiro na Europa e depois 
se reproduzindo aqui. Temos 
uma oportunidade, desta vez, 
de não deixar isso se repetir”, 
reforça Nicolelis.

O Boletim 12 mostra atra-
vés de previsões matemáticas 
e dados das Secretarias de Saú-
de que a pandemia atingiu seu 
pico em todos os estados do 
Nordeste. “Isso fez com que, 
em vários locais, as medidas 
de isolamento social fossem 
diminuídas além do necessário, 
resultando em alta probabili-
dade de uma possível segunda 
onda”, constata Sergio Rezende, 
ex-ministro da Ciência e Tecno-
logia e também coordenador do 
Comitê Científico do Nordeste.

Perigo das campanhas
A campanha eleitoral 

que tem gerado aglomera-
ções em todos os municípios 
pode contribuir para o au-
mento da reprodução do ví-
rus. Em geral, as campanhas 
criam eventos “onde pessoas 
desprezam todas as normas 
sanitárias indicadas pela Or-
ganização Mundial de Saúde”, 

diz o boletim. Invariavelmente, 
nas aglomerações o risco desse 
tipo de contaminação aumenta 
consideravelmente, gerando a 
expectativa de que, no período 
pós-eleição, possa ocorrer uma 
segunda onda da epidemia.

Com a redução dos nú-
meros foi possível iniciar o 
relaxamento das normas de 
isolamento social. Esse pro-
cesso deve se dar com cautela, 
como têm alertado os boletins 
anteriores do Comitê Científi-
co. Com as reaberturas, redo-
bram os cuidados individuais 
e coletivos com higiene, uso 
de máscaras e distanciamento 
para a prevenção à covid-19. 
Há pessoas que acreditam que 
o uso de máscara é segurança 
total contra a transmissão do 
vírus. A máscara é uma bar-
reira importante para evitar 
a transmissão virótica. Entre-
tanto, o distanciamento entre 
pessoas é fundamental. Nas 
aglomerações as pessoas re-
tiram as máscaras com muita 
frequência, o que potencializa 
o risco. “Um estudo publicado 
na revista Science indicou que 
o vírus pode permanecer no ar 
por algumas horas, ou seja, tirar 
a máscara em aglomerações é 
um grande risco”, alertam os 
cientistas.

As atividades do Progra-
ma Cidadão no Espaço Cul-
tural, em João Pessoa, com 
a emissão gratuita de docu-
mentos para a população em 
situação de vulnerabilidade 
social, foram prorrogadas 
por tempo indeterminado. 
Os serviços do mutirão de 
atendimentos seriam encer-
rados no dia 5 de novembro, 
mas foram mais uma vez 
prorrogados, a fim de garan-
tir que todas as pessoas ne-
cessitadas tenham acesso à 
documentação básica.

Após seis meses de sus-
pensão das atividades, devi-
do à pandemia do corona-
vírus, o Programa Cidadão, 
executado pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano, retomou os servi-
ços no dia 21 de setembro 
com um mutirão de atendi-
mentos no Espaço Cultural, 
como também por meio das 
ações itinerantes nos muni-
cípios paraibanos.

Em um mês de mutirão, 
em João Pessoa, foram regis-
trados 15.724 atendimen-
tos, com emissões de 4.369 
carteiras de identidade (RG), 
1.094 CPFs e 844 carteiras 
de trabalho digitais (CTPS), 
além do documento de ante-
cedente criminal. Nas ações 
itinerantes, foram atendidas 
31.996 pessoas em 32 mu-
nicípios de várias regiões da 
Paraíba. 

O secretário do Desen-
volvimento Humano, Tibério 
Limeira, ressaltou ser uma 
medida importante a pror-
rogação dos serviços do Pro-
grama Cidadão. “Observan-
do o resultado de um mês de 
atuação do programa, vimos 
que a demanda continua 
muito alta, então decidimos 
prorrogar por tempo inde-
terminado para garantir que 
as pessoas exerçam seu di-
reito e façam valer esse aces-
so à documentação básica. É 
uma medida acolhedora, de 

um governo que se preocu-
pa em prestar um bom ser-
viço à população”, explicou.

O gerente do Programa 
Cidadão, Roberto Leite, co-
mentou que, fazendo uma 
prestação de contas dos 
atendimentos, observou o 
quanto foi fundamental essa 
prorrogação. “Acompanho 
de perto os atendimentos, 
não só aqui na capital como 
também as ações itineran-
tes, e sinto a felicidade das 
pessoas quando a caravana 
chega nos interiores. Essa 
é uma decisão que trouxe 
mais garantia e tranquilida-
de para aqueles que preci-
sam dos documentos”.

O calendário das ações 
itinerantes segue de 26 a 31 
deste mês nos municípios de 
Queimadas, Mogeiro, Ala-
goinha, Cuitegi e Itapororo-
ca. O atendimento em João 
Pessoa, continua sendo de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 13h.

Mutirão para emissão de 
documentos é prorrogado



Antigo conjunto residencial também tem seus problemas, como a falta de infraestrutura e saneamento básico

Com mais de 40 anos de exis-
tência, localizado na Zona Sul de João 
Pessoa o Ernani Sátiro conquista os 
moradores pela tranquilidade em 
comparação com os demais bairros 
da cidade. Por outro lado, os proble-
mas com a infraestrutura, principal-
mente com a falta de saneamento 
básico estão entre as principais quei-
xas de quem mora no 
bairro. 

Fu nda do em 
1977, o conjunto 
Ernani Sátiro foi 
construído pela 
Companhia  Esta-
dual de Habitação 
Popular do Estado 
da Paraíba (CEHA-
P-PB) e sua origem 
possui uma relação 
direta com a criação 
dos conjuntos habi-
tacionais que eram 
incentivadas e pa-
trocinadas pelo Governo Federal. 
Nessa mesma época aconteceu 
por todo o país uma explosão na 
criação de conjuntos habitacionais 
e em João Pessoa esse período foi 
entre os anos de 1960 e 1990.  O 
nome é uma homenagem ao ex-go-
vernador da Paraíba, Ernani Sátiro. 

Maria do Livramento Alves, 
professora aposentada tem 70 
anos e há mais de 40 mora no bair-
ro. Uma semana após a chegada no 
local foi entregue oficialmente o 
conjunto Ernani Sátiro, que mais 
tarde se transformou em bairro. 

“A infraestrutura do bairro ainda é 
muito precária, a maioria das ruas 
ainda não têm saneamento básico. 
Temos no bairro duas praças que 
também estão muito precárias e 
não há melhorias, também não 
temos opções de lazer.”

Com 70 anos, Maria do Livra-
mento se queixa da ausência de um 
banco dentro do bairro, sempre que 
precisa ela tem que ir até Cruz das 
Armas. “O que a gente sente falta 

é a questão de um 
banco, nós temos 
uma Casa Lotérica, 
mas sentimos mui-
ta falta de um ban-
co, quando a gente 
precisa tem que ir 
para Cruz das Ar-
mas e é a maior di-
ficuldade.” 

Ela comentou 
sobre as transfor-
mações que acon-
teceram no bairro 
ao longo dos anos. 
“Uma das mudan-

ças que eu vi aqui foi a construção 
de uma das praças aqui. Naquele 
terreno era uma lagoa e entrava 
prefeito e saía prefeito e ninguém 
resolvia, até que foram e fizeram 
aquela praça. Muitas das ruas tam-
bém não eram caçadas e hoje já 
são. A questão do transporte tam-
bém mudou, hoje é melhor.”

Localizado entre os bairros de 
Costa e Silva e Esplanada, o Ernani 
Sátiro possui uma característica 
econômica voltada para o comér-
cio local que se divide entre pe-
quenos supermercados, padarias, 

posto de combustível e uma grande 
variedade de lojas. 

O jornalista Itallo Marcos de 
Lima Sousa mora no bairro há três 
anos e destaca as vantagens de mo-
rar no Ernani Sátiro. “As vantagens 
é ter o que precisa próximo de casa. 
O bairro não conta com grandes 
franquias de supermercados, por 
exemplo. Mas o que você preci-
sar pro dia a dia, você encontra. 
Desde padarias e farmácias, até 
lojas de informática e pet shops, 
há também várias lanchonetes, 
academias e igrejas. Enfim, o que 
você precisa de mais básico tem 
no bairro”, ressaltou. O jornalista 
destacou também a quantidade de 
escolas e a situação do transporte 
público no bairro. “Há também um 
bom número de escolas próximas 
para todas as faixas etárias e uma 
quantidade boa de linhas de ôni-
bus que passam pelo bairro.”

Outro ponto positivo que Itallo 
comenta é a tran-
quilidade do bairro. 
“Eu percebo que é 
um bairro relativa-
mente tranquilo de 
se morar. Há pou-
cos casos de vio-
lência. Vez ou outra, 
há casos de carros 
nas esquinas com 
música alta, mas 
ultimamente essa 
frequência vem di-
minuindo”.

E seguindo a 
realidade de mui-
tos bairros da Ca-
pital, quem mora 

Nilber Lucena 
Especial para A União

Ernani Sátiro: tranquilidade 
do bairro conquista moradores

Nós temos uma 
Casa Lotérica, mas 

sentimos muita falta 
de um banco. Quando 
a gente precisa, tem 
que ir para Cruz das 
Armas e é a maior 

dificuldade 
Eu percebo que é 

um bairro relativamente 
tranquilo de se morar. 

Há poucos casos de 
violência. Vez ou outra, 
há casos de carros nas 
esquinas com música 

alta, mas ultimamente 
essa frequência vem 

diminuindo
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Localizado entre os bairros de Costa e Silva e Esplanada, o Ernani Sátiro possui uma característica econômica voltada para o comércio local que se divide entre pequenos supermercados, padarias, posto de combustível e uma grande variedade de lojas

no Ernani Sátiro também  enfrenta 
problemas com a infraestrutura. 
“Assim como todo bairro pequeno 
de João Pessoa, há aquela falta de 

atenção com os mo-
radores. Em alguns 
pontos do bairro há 
pouco saneamen-
to básico, ruas mal 
iluminadas, muitos 
buracos e, mesmo 
sendo um bairro 
com um baixo nú-
mero de violência 
como falei, ainda há 
pouco policiamento 
na área”, comentou. 

“Mesmo o cami-
nhão de lixo passan-
do com frequência, 
ainda há sujeira nas 
ruas, pois dificilmen-

te vemos um gari por lá. Os ônibus, 
mesmo tendo uma frota boa, ainda 
são poucos, pois sempre pela ma-
nhã e no final da tarde os ônibus 
estão lotados,” complementou Itallo 
Marcos. 

Luzinete Felix Rodrigues, 70 
anos, também mora no bairro há 
mais de 40 anos e reforça que o 
principal problema do bairro é o 
saneamento básico que não atende 
a todos os moradores. “Aqui nós 
não temos saneamento básico, o 
esgoto fica correndo pela rua pra 
todo mundo ver, é muito ruim. No 
início a gente não tinha praça, hoje 
temos duas e esse terreno onde 
hoje é uma praça antigamente era 
só muito lixo. Essa pracinha é algo 
bom pra gente, só precisa ser mais 
cuidada, ter mais atenção”, comen-
tou Luzinete Félix.

Luzinete Rodrigues reclama que o saneamento básico não atende a todos os moradores

As praças localizadas no bairro 
Ernani Sátiro recebem os moradores em 

busca de lazer e um bom bate papo

Nas quadras a criançada se diverte 
praticando diversos esportes, como 
patinação, futebol de salão e vôlei



Eleição na APL
Com15 votos conquistados no pleito de ontem, Eitel Santiago 
(foto) passa a ocupar a Cadeira 32 na Academia Paraibana 
de Letras, que ficou vaga com a morte de Wills Leal. Página 11
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Autora mineira aborda o distanciamento social pela ótica das crianças em “O Mundo pela Janela”

Foi o prórpio Carlos 
Drummond de Andrade 
(1902-1987) que chegou a 
declamar: “O mundo é gran-
de e cabe nesta janela sobre 
o mar”. Como o poeta sentiria 
todo sentimento do mundo, 
se teria que higienizar cons-
tantemente suas mãos e ficar 
isolado, sem acesso ao ban-
quinho da rua? Se as pers-
pectivas foram enquadradas 
e diminutas nesta pandemia, 
imagine para o universo de 
uma criança.

Foi justamente o que 
aconteceu com a “neta” de 
Drummond, a escritora Re-
gina, quando a sua netinha 
– que não tinha nem qua-
tro anos de idade – veio se 
queixar: “Vovó, a gente não 
aguenta mais ficar em casa 
sem nada pra fazer!” Esse foi 
o mote para escrever O Mun-
do pela Janela (Editora Duna 
Dueto, 16 páginas, R$ 38), 
com ilustrações assinadas 
por  Thais Linhares.

“Ver o mundo pela ja-
nela tem um sentido literal, 
mas também outro, mais 
subjetivo, que seria pensar o 
livro como uma janela para 
o mundo. E recomendo que, 
na dúvida, fique com os dois”, 
conta Regina Drummond, 
em entrevista para o Jornal 
A União. “Um livro é inter-
pretado de um jeito diferente 
por cada pessoa que o lê, que 
também não será exatamen-
te o que o autor ‘quis dizer’ – 
isso é o mais enriquecedor da 
literatura. Porque uma obra 
é o resultado de um caldo de 
situações, vividas ou imagi-
nadas, que se somam às ex-
periências de cada um, inter-
pretadas dentro do contexto 
do momento”.

Além da netinha, a auto-
ra percebeu (e ainda perce-
be) a mesma sensação em co-
mum para todas as crianças. 
“Mesmo para nós, adultos, 
essa ideia de ‘não poder sair 

de casa’ é terrível. Afinal, todo 
mundo adora passear. Só ago-
ra nos demos conta de como 
‘sair’ é um ‘acontecimento’ e 
até exige um ritual especial”, 
analisa. “As crianças também 
ouvem as notícias e comen-
tários das pessoas e interpre-
tam do jeito delas, o que gera 
ansiedade e insegurança. A 
primeira pergunta é: ‘O que 
vai acontecer comigo se...?’ 
Ainda mais quando o tema 
central é a morte”.

O Mundo pela Janela se 
utiliza de versos para decla-
mar a sensação de confina-
mento, no qual o vírus da 
covid-19 é visto como verda-
deiros monstros e o passa-
porte para a liberdade reside 
em uma determinada janela 
– a da literatura.

“As crianças adoram a 
rima e a sonoridade das pa-
lavras. Elas nem sempre en-
tendem o significado, o que 
nem faz muita falta, porque 
elas gostam mesmo é do rit-
mo. Para mim, é fascinante 
ouvir as risadas, quando leio 
para uma delas, por exemplo, 
e percebo que ela não enten-
deu grandes coisas do sen-
tido literal do texto, gostou 
mesmo foi do ‘movimento’ 
que ele trouxe, do balanço, do 
som, da brincadeira. Eles fize-
ram com que ela imaginasse 
coisas malucas, mexeram na 
emoção dela, adentraram um 
território secreto e particular, 
cheio de fantasia”.

Apesar de nem sempre 
seja possível escolher um ar-
tista para a coautoria do livro, 

Regina Drummond aponta 
que teve a alegria de indicar 
a Thais Linhares. “Repare nos 
detalhes das ilustrações, veja 
como ela retrata a diversida-
de, apresentando vários tipos 
de crianças, por exemplo”, en-
fatiza a escritora. “Ilustração 
de livro infantil tem de ser 
obra de arte. E precisa fazer 
uma parceria com o texto. A 
finalidade da ilustração não é 
enfeitar o livro. Ela não deve 
se limitar a repetir o que o 
texto disse. Ela vai além, ima-
gina mais longe, seleciona 
um detalhe e o amplia, busca 
o que está escondido nas en-
trelinhas. É um outro olhar, 
embora esteja voltado para 
a mesma direção. É outra 
linguagem, mas ambos pre-
cisam se casar, literalmente: 
um não ofusca nem tolhe o 
outro. Ao contrário. Vão se 
completar e crescer juntos”.

Para iniciar as crianças 
desde cedo no mundo da 
leitura, formando novos lei-
tores, servir de exemplo é 
importante, pois, para ela, o 
hábito não se ensina – passa. 
“Se você lê, não precisa dizer 
ao seu filho ou filha que ‘ler é 
muito legal’, porque ele ou ela 
já percebeu e vai ter vontade 
de buscar o encantamento 
que um livro oferece. Sozi-
nho. Num segundo momen-
to, digamos, você oferece a 
oportunidade de descobrir 
as novidades, levando suas 
crianças a bibliotecas e livra-
rias, deixando que escolham 
seus livros –  inclusive com-
prando ‘errado’, porque isso 
faz parte. Quem nunca? – , 
indicando os caminhos que 
vão levar à leitura e ao prazer 
de ler”. 

Atualmente, somando o 
isolamento infantil, as novas 
tecnologias podem afastar 
os pequenos dos livros? 
“As atividades destina-
das a dispersar e a 
espantar as crianças 
e jovens dos livros 
sempre existiram. 
Por exemplo: an-

tes, era a rua. As crianças só 
queriam ficar brincando na 
rua. Depois, veio a televisão, 
chamada de ‘babá eletrônica’ 
e acusada de grande culpa 
no tema. Agora, é a Internet 
e suas aliadas. Alguma delas 
conseguiu acabar com o li-
vro? Então, fique tranquilo. 
Não vai ser agora. Ainda não 
vai ser desta vez. De fato, não 
vai ser nunca. Porque os li-
vros apresentam vantagens 
que nada nem ninguém con-
seguiu igualar”, sentencia Re-
gina Drummond. 

Herança
Embora seja parente de 

um dos mais importantes es-
critores do Brasil, Regina faz 
questão de pontuar que Car-
los Drummond de Andrade é 
primo do seu pai. “Nosso pa-
rentesco é só de uma gotinha 
ou duas de sangue, mas te-
mos tanto em comum, que é 
como se ele, de fato, fosse meu 
avô”, revela. “Carlos e meu pai 
eram muito parecidos, fisica-
mente. Quanto ao nome, ele 
é, para mim, antes de qual-
quer coisa, um diferencial. 
Ele me torna marcante. Faz 
com que as pessoas não se 
esqueçam de mim. 
Adoro Carlos 
Drum-

mond, pessoa e obra. E agra-
deço por não ficarem me 
comparando com ele, porque 
seria covardia. Ele pertence 
ao Olimpo literário. É exem-
plo e fonte de inspiração para 
mim. Professor e mentor. E 
me deu também a herança do 
gosto pela literatura”.

Para a escritora minei-
ra, a obra de Drummond 
pode ser descoberta pe-
las crianças, mas é preciso 
uma mediação do adulto, 
tanto no sentido da esco-
lha dos textos, quanto na 
maneira de apresentá-los. 
“A arte consegue atingir to-
das as pessoas, porque fala 
direto ao coração, mas não 
é de uma maneira indiscri-
minada. Para encantar, um 
texto tem de pertencer, de 
alguma forma, ao nível de 
compreensão do leitor”.

O Mundo pela Janela é 
o 133º livro da autora. Para 
essa marca, Regina Drum-
mond atesta que é a vida 
que a inspira, desde algo 
que ouviu de rabeira de 
ouvido e não entendeu até 
fantasiar uma vida para os 
outros. “Tenho um laborató-
rio. Adoro testar as histórias 

com os netos, com 
os filhos e netos 

dos amigos 
e tam-

bém com as crianças nas 
escolas. O resultado é inte-
ressante e muito revelador. 
Elas costumam fazer co-
mentários fantásticos”.

Desenvolvendo vários 
projetos para diversas faixas 
etárias, Regina fala que está 
se dedicando mais à poesia 
infantil. “O que tenho curtido 
mais é escrever poesia. Co-
mecei escrevendo poesia e 
publiquei a primeira, do alto 
dos meus 12 anos de idade, 
na Biblioteca Pública de Belo 
Horizonte. Depois, me virei 
mais para os textos e agora, 
sei lá o motivo, voltei para a 
poesia para crianças”.

Além de O Mundo pela 
Janela, recentemente foi lan-
çado Várias Maneiras de Amar 
(Editora do Brasil) e Desfile 
de Animais (Editora Elo), fora 
outras obras que estão em 
preparação. “Eu sou criança. 
Sempre digo que (qual Peter 
Pan...) me esqueci de crescer. 
Porque, para mim, a verdadei-
ra dificuldade é falar com os 
adultos”, esclarece.

Audaci Junior 
audaciauniao@gmail.com

“Neta” de Drummond lança 
livro infantil sobre pandemia

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Regina Drummond

Com ilustrações de Thais Linhares, obra de Regina Drummond (foto) se utiliza de versos 
para declamar a sensação de confinamento; vírus da covid é visto como verdadeiro 
monstro e o passaporte para a liberdade reside em uma determinada janela: a da literatura
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 Um livro é 
interpretado de um jeito 

diferente por cada pessoa 
que o lê, que também não 
será exatamente o que o 

autor ‘quis dizer’ – isso é o 
mais enriquecedor da 

literatura 
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Acho que muitos que viveram aqueles tempos 
viram e alguns ainda se lembram de um filme exibi-
do por volta de 1945 no Cine-Teatro Plaza, que ficava 
ali no Ponto de Cem Réis, onde hoje funciona uma 
loja de calçados. O título da película era A Filha do 
Comandante, foi produzido em Hollywood em mag-
nífico Technicolor, quem o dirigiu foi George Sidney 
e contava a estória do recruta (Gene Kelly) que se 
apaixonou pela filha (Katryn Grayson) do general, 
chefe da divisão de infantaria. Do final não me lem-
bro, mas, como só acontece nos filmes americanos, 
deve ter sido feliz.

O introito se justifica para que eu possa contar a 
estória de uma outra filha de comandante, esta brasilei-
ra, mineira e protagonista de um fato que aconteceu na 
vida real e que tem algo a ver com aquele elogiado fil-
me americano, excluindo-se a figura do soldado – como 
verão a seguir. Deu-se que, no final dos anos 1950, a 
turma concluinte do curso colegial do Liceu Paraibano 
escolheu como paraninfo o então governador de Minas 
Gerais, Bias Fortes. Alegando a histórica aliança entre 
Paraíba e Minas Gerais que, ao lado do Rio Grande 
do Sul, lideraram a Revolução de 1930, os estudantes 
convidaram o governador mineiro que, não só aceitou 
o laurel, como além de ter vindo a João Pessoa para a 
cerimônia de colação de grau e festa (no Cabo Branco), 
ainda proporcionou a todos os concluintes uma magní-
fica excursão ao Sudeste, incluindo uma semana no Rio 
de Janeiro e 15 dias em Belo Horizonte – tudo às expen-
sas do governo mineiro.

Na capital das Minas Gerais, à época uma cidade 
ainda pequena, com pouco tráfego, bastante arbo-
rizada e de clima ameno, os estudantes paraibanos, 
capitaneados pelos professores Anibal e Hugo Moura 
e Aurélio Albuquerque, foram brindados com várias 
homenagens, uma das quais um coquetel no salão no-
bre do Palácio da Liberdade com todo o secretariado 
presente. Foram igualmente proporcionadas visitas às 
cidades históricas de Minas como Ouro Preto, Sabará 
e Congonhas do Campo, entre outras.

Mas o motivo da crônica é a presença de uma 
bela moça que, todas as manhãs, encantava os es-
tudantes visitantes, hospedados no Departamento 

de Instrução da Polícia Militar, um complexo admi-
nistrativo/esportivo dos mais modernos. Ela ensi-
nava os primeiros passos da natação aos filhos dos 
oficiais, sendo portanto muito justificável a exibição 
dos seus dotes físicos em torno e dentro da piscina 
olímpica existente no parque.

Para ela se dirigiam, diariamente, após o café 
da manhã, os olhares dos concluintes do Liceu que 
não poupavam comentários sobre os seus invejá-
veis atributos, principalmente os contornos do cor-
po, bem distribuídos em 1,70m de altura e outros 
centímetros de saliências e reentrâncias. Ela não se 
fazia de rogado e a todos tratava com lhaneza e dis-
tinção, numa simpatia típica (depois vim a saber) 
da mulher mineira.

Soube-se que era ela filha do comandante da 
briosa Polícia de Minas Gerais, um austero militar 
conhecido pela rigorosa disciplina que impunha à 
tropa e às filhas (em casa).

Pois não é que um nosso herói, nascido em Ja-
guaribe, magrinho, pobre e até malvestido caiu nas 
graças da filha do comandante? O primeiro olhar 
ele pensou que era para o colega que estava ao seu 
lado. O segundo olhar ele creditou à sua imaginação. 
O terceiro ele identificou em sua direção e, enchen-
do-se de coragem por inteiro, dirigiu-lhe a palavra e 
começou uma conversa que (surpresa!) produziu os 
melhores resultados.

Para encurtar a história, no domingo à noite, o 
nosso personagem já estava na Igreja do bairro de 
Carlos Prates, circunspecto, assistindo à missa das sete, 
ao lado da moça e de sua mãe. Depois da missa uma ida 
à casa, onde o comandante, o recebeu formal e edu-
cadamente, ele tremendo de medo ao lado da filha do 
homem. Ofereceram-lhe lanche e um terraço só para os 
dois. Daí para os abraços, beijos e outras carícias mais 
avançadas, cuja descrição não cabe fazer neste espaço 
embora livre – foi um pulo.

Assim se conta a estória de um namoro que du-
rou o tempo certo, isto é, enquanto o nosso mirrado 
representante esteve em Belo Horizonte. E foi um 
bem-sucedido namoro que, graças a Deus, não veio a 
se transformar num malsucedido casamento.

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com | colaborador

Namoro bem-sucedido

Sempre tive uma admiração muito grande 
pelo casal Adrião e Creusa Pires. Conheci ambos 
ainda quando o ponto de comércio deles era na 
esquina da Avenida Maciel Pinheiro com a Barão 
do Triunfo. Nunca perderam o jeito simples de ser, 
mesmo nos tempos áureos como empresários. Seu 
Adrião era mais tranquilo, mais contido nas suas 
manifestações emocionais. Dona Creusa, trans-
bordava alegria, seu entusiasmo em tudo o que 
fazia era contagiante. 

Em 1974, entregaram a João Pessoa sua pri-
meira grande loja de departamentos: o Gran Pires. 
Lembro de ter presenciado um acontecimento in-
teressante, que marcava bem a sensação de que 
nossa capital estava adquirindo ares de metró-
pole, progredindo, se modernizando. Um grande 
caminhão desfilou pelas ruas do centro exibindo 
a escada rolante que seria instalada no estabele-
cimento comercial prestes a ser inaugurado. Uma 
grande novidade para todos nós. O público via 
aquele equipamento com curiosidade e ansiedade 
em vê-lo funcionando.  

Em dezembro, o casal promoveu a inauguração 
da loja, que a população passou a apelidar de “Pirão”. 
O prédio foi construído no Parque Solon de Lucena, 
cujo projeto tinha a assinatura do arquiteto Carlos 
Alberto Carneiro da Cunha. Um avião da Transbra-
sil foi fretado para trazer os inúmeros convidados 
vindos do Rio e São Paulo. Ficaram hóspedes do Ho-
tel Tambaú e cumpriram uma movimentada agenda 
no dia do evento de abertura festiva daquele centro 
comercial. Almoçaram no Bar de Onaldo e jantaram 
no restaurante O Circo, na Avenida Rui Carneiro, fi-
nalizando a noite participando de um coquetel nas 
dependências da loja. 

Houve uma época em que a mansão em que 
residiam, em Miramar, tornou-se o primeiro hotel 
de luxo de João Pessoa. Foram seus hóspedes os 
presidentes Castelo Branco e Costa e Silva, além 
de artistas famosos como Jô Soares, Vinicius de 
Moraes, Roberto Carlos, Toquinho, Maria Creusa, 
etc. Embora recebendo em sua casa visitas tão 
ilustres, dona Creusa continuava a mesma, com 
sua forma de se vestir sem ostentação, dando 
provas de que a singeleza pode muito bem convi-
ver com a opulência, sem afetar a personalidade 
das pessoas. Eles faziam isso com uma extraordi-
nária e impressionante competência.

O advogado Marcos Pires, filho mais velho do 
casal, conta uma história interessante sobre um 
dos hóspedes famosos da mansão que se tornou 
o “hotel de luxo” da cidade. Segundo ele, o poeta 
e compositor carioca Vinicius de Moraes passou 
uma semana na casa. Acordava todo dia e ia para 
a piscina e às 10 horas começava a tomar o seu 
uísque. E ali passava o dia inteiro. Marcos era o 
responsável por receber e acompanhar os hóspe-
des. Imagino que deve ter muitas outras histórias 
como essa para narrar.

Ele nos descreve minuciosamente como era 
essa mansão construída ocupando um quar-
teirão por inteiro, com mil metros quadrados 
de área. É assim que ele relembra como era a 
casa:  “Meu pai construiu uma casa fantástica, 
toda forrada com lambris de jacarandá; com oito 
suítes enormes, todas com banheira no banhei-
ro; duas salas (sendo a principal com 200 me-
tros quadrados); um gabinete; seis garagens; 
um terraço com 200 metros quadrados de área, 
um jardim com paisagismo e todo o piso era em 
mármore importado”. Era uma casa que tinha 
história, deveria ter sido preservada, não permi-
tindo a sua derrubada. Lamentável.

Faço este registro na intenção de prestar 
minha homenagem a esses paraibanos, pela im-
portante contribuição para o desenvolvimento de 
nossa cidade e nos oferecendo o valioso ensina-
mento de que a fortuna não modifica os seres hu-
manos do bem, nem os circunstanciais fracassos 
abatem os fortes, os que entendem ser a riqueza 
patrimonial apenas um detalhe. A bem da ver-
dade o que enobrece o indivíduo é sua formação 
moral e espiritual. Vivenciaram o apogeu e a de-
cadência, sem jamais perderem a postura digna 
de quem faz as coisas certas, convictos de que as 
adversidades devem ser encaradas com altivez, 
coragem e persistência. 

Adrião e
Creusa Pires  

Leitão
iurleitao@hotmail.com

Rui

Colunista colaborador

Moysés Sesyom Lopes, nasceu 
no dia 28 de julho de 1883, no sítio 
Baixa-Verde, no município de Caicó, 
Estado do Rio Grande do Norte, sen-
do seus pais Joaquim Lopes de Maria 
e Maria Angélica da Conceição.

No início do século 20, talvez em 
1905, chegou a cidade de Caicó, indo 
trabalhar em uma padaria. Esteve 
em Assú, até voltar a Caicó, no come-
ço do ano de 1909, onde foi profes-
sor primário até 1911. Seu professo-
rado teve a duração de apenas seis 
meses. Entre seus alunos, destacou-
se Adauto Maia, cujo nome verdadei-
ro era Adauto Homem Queiroz Leão, 
que chegou a ser desembargador, 
do Tribunal de Justiça do Estado de 
Pernambuco.

Depois vai para Assú, onde conse-
guiu emprego em uma firma compra-
dora de algodão, peles, couros salga-
dos, cera de carnaúba, etc. 

Por duas vezes foi comerciante: 
a primeira estabelecido com mer-
cearia, no antigo Mercado Público, e 
a segunda vez no mesmo ramo, em 
um prédio no local onde funcionou 
o Cine-Teatro Pedro Amorim à Praça 
Getúlio Vargas, na cidade do Assú. 
Foi suplente de Delegado de Polícia 
até 1920, assumindo por diversas 
vezes a função de Delegado. Morreu 
no dia 9 de março de 1932, aos 49 
anos de idade.

Moysés, ao que parece, ao 
chegar o momento extremo, ao se 
avizinhar a transição da vida para 
a morte, reagiu. Não se acovardou. 
Recebeu o impacto com serenida-
de, disposição e desprendimento. 
Enfrentou a passagem desta para 

a outra com uma passividade que 
tocava as raias do insensível. E, mais 
do que isso, brincou, zombou de 
toda essa situação.

Foi então que mediu a fragilida-
de humana, a fraqueza, a dubiedade 
e a inconstância dos homens, e num 
gesto de arrependido, apelou para 
o Alto, pediu os favores do Eterno, a 
proteção do Supremo e, qual outro 
Bocage, escrevendo: “Rasguem meus 
versos e crê na eternidade”.

Foi chegada a minha hora
Meus filhos ficam sem pai.
Valha-me Nossa Senhora
Mãe de Deus, o Redentor
Valha-me Nosso Senhor

Foi chegada a minha hora
Eu me vou de barra a fora
Como todo o mundo vai;
Por despedida dou um ai
Diante desse fracasso
Se Deus não botar o braço
Meus filhos ficam sem pai.

Mas o que caracterizava a poesia 
de Moysés Sesyom, era a sensualida-
de e o jocoso, vejamos esses versos 
com o mote que diz:

- Bebo, fumo, jogo e danço.
- Sou perdido por mulher!

Vida longa não alcanço
Na orgia ou no prazer
Mas, enquanto eu não morrer 
- Bebo, fumo, jogo e danço!
Brinco, farreio, não canso.
Me censure quem quiser
Enquanto essa sina venho,
E, além dos vícios que tenho
- Sou perdido por mulher...

Encerramos com este mote que foi 
glosado em 1908, no Mercado Público 
do Assú, onde o poeta já havia bebido 
algumas doses de aguardente:

Escorei Nossa Senhora
Com um bacamarte na mão.

Nas ondas do mar lá fora
Rompe guerra na Turquia
Escorei Nossa Senhora
Temiam as espadas fora
Do grande Napoleão,
Pra defender a cidade
Defendi a santidade
Com um bacamarte na mão.

Moysés Sesyom,
o Bocage potiguar

Cultura popular Irani Medeiros 
medeirosirani@gmail.com | colaborador

Foto: Divulgação

Sesyom era comparado ao poeta do séc. 18 Bocage 
(acima): “Rasguem meus versos e crê na eternidade”
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Eitel Santiago é o novo imortal da 
Academia Paraibana de Letras

“Estou muito feliz e 
irei trabalhar incansavel-
mente em favor da cultura 
da Paraíba”. Foi o que ga-
rantiu o escritor, advogado 
e subprocurador geral da 
República aposentado, Ei-
tel Santiago Pereira, o novo 
ocupante da cadeira núme-
ro 32 da Academia Paraiba-
na de Letras (APL), que es-
tava vaga com a  morte do 
jornalista e escritor Wills 
Leal (1936-2020).

Santiago foi eleito com 
15 votos, durante o pleito 
realizado de forma presen-
cial na manhã de ontem, 
na sede da entidade, loca-
lizada no Centro de João 
Pessoa. Apesar do contexto 
atual da pandemia, o pleito 
seguiu respeitando todas 
as normas de segurança, 
assim como aconteceu na 
eleição da atual presiden-
te da APL, a professora 
Ângela Bezerra de Castro, 
ocorrida no mês passado. A 
data da posse do mais novo 
imortal paraibano ainda 
não foi marcada.

No total, a Academia Pa-
raibana de Letras possui 40 
cadeiras. Durante a eleição, 
realizada no período das 8h 
às 12h, votaram 29 acadê-
micos. Outros 10 não com-
pareceram ao local. Eitel 
Santiago venceu o pleito por 
apenas um sufrágio a mais 
do que o segundo colocado, 
o professor Francelino Soa-
res, que obteve 14 votos. Os 
outros dois candidatos que 

concorreram à vaga deixada 
por Wills Leal foram o soció-
logo Marcus Alves e o jorna-
lista Gilvan de Brito.

“Se tivesse ficado em 
segundo lugar também es-
taria feliz, porque concorri 
com candidatos qualifica-
dos. Quando acordei, agra-
deci a Deus e a Ele entre-
guei a situação. Posso dizer 
que fui favorecido pelo fato 
de meu pai, Joacil de Britto 
Pereira (1923-2012), ter 
sido presidente da APL por 

quase 10 anos e ter inte-
grado a entidade por qua-
tro décadas para terem su-
fragarem meu nome”, disse 
Eitel Santiago.  

Ao demonstrar seu 
contentamento com a vi-
tória, o advogado e es-
critor assegurou que seu 
intuito é trabalhar conjun-
tamente com a presidente 
da APL, a professora Ânge-
la Bezerra de Castro. “Ela 
é um dos grandes nomes 
das letras nacionais e vou 

colaborar com a APL, que 
é uma das mais importan-
tes instituições culturais 
da Paraíba”, afirmou.

Além de ser a primeira 
mulher a ocupar a presidên-
cia da Academia Paraibana 
de Letras, Ângela Bezerra 
teve que lidar, também de 
maneira inédita, com a or-
ganização de um pleito na 
entidade. “A experiência 
foi maravilhosa”, relatou a 
professora. “Nomeei uma 
comissão eleitoral, forma-
da por Luiz Nunes, como 
presidente, e, ainda, Chico 
Pereira e Milton Marques, 
que cuidaram de tudo. Es-
tou extremamente feliz por 
ter assistido a uma eleição 
tranquila, de confraterni-
zação entre os candidatos. 
E, por uma questão de éti-
ca, não declarei meu voto a 
ninguém”, disse.

Por causa da crise sani-
tária, a presidente da APL 
informou que foram adota-
dos protocolos de seguran-
ça sanitária para garantir a 
tranquilidade do processo 
eleitoral. “A Academia tem 
grandes espaços e janelas, 
e, além disso, houve o uso 
de máscaras faciais e álcool 
em gel para a higienização 
das mãos, entre outras me-
didas”, ressaltou Bezerra 
de Castro.

Assim como na ante-
rior, também se permitiu 
a votação de dentro dos 
automóveis, caso o eleitor 
preferisse, sem precisar 
entrar no prédio. Cinco 
membros optaram por essa 
alternativa.

Eleição

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Em João Pessoa

Evento de drive-in traz sessão dupla 
com clássicos de Hollywood de 1950

Neste sábado, a partir 
das 18h, é possível resgatar 
as memórias de um drive-in 
digno da década de 1950. A 
iniciativa da escola de idio-
mas Yázigi, como parte das 
comemorações de aniversá-
rio de 70 anos de sua funda-
ção no Brasil, promove o me-
gulho de época exibindo dois 
clássicos do cinema: Cindere-
la, animação da Disney que 
concorreu a três Oscars, e o 
drama A Malvada (All About 
Eve), vencedor de 6 Oscars, 
incluindo Melhor Filme, Ro-
teiro e Direção. 

O evento acontece no 
estacionamento do Yázigi, na 
Avenida Ruy Carneiro, 416, 
em João Pessoa, com ingres-
sos limitados à venda por 
R$ 20 por carro para cada 

filme. O passeio conta ainda 
com distribuição de pipoca 
e refrigerante pela escola de 
idiomas. Além dos filmes, a 
sessão conta com a partici-
pação do jornalista e crítico 
de cinema Renato Félix, que 
trará curiosidades sobre as 
obras e o contexto.

Em Cinderela, uma jo-
vem maltratada pela ma-
drasta e suas meias-irmãs se 
transfoma em uma “prince-
sa” através da magia da sua 
fada-mafrinha para o baile 
no castelo real. Já A Malvada 
revela os bastidores da Broa-
dway através de uma estrela 
(Bette Davis) e da sua fã am-
biciosa (Anne Baxter) quer 
quer alcançar a fama.

Diretor do Yázigi na 
capital paraibana, Gustavo 
Sousa revela que este será o 
primeiro evento de drive-in 
da escola e, apesar de estar 

acontecendo agora, no mo-
mento da pandemia no qual 
têm surgido outros eventos 
semelhantes, a ideia partiu 
em 2019. “A gente pensou 
na proposta do drive-in que 
representasse o resgate ao 
início da fundação da escola, 
em 1950, como algo que real-
mente marcasse a história e o 
aniversário da instituição”.

A seleção de filmes par-
tiu não apenas da contextua-
lização histórica, mas por se-
rem clássicos premiados de 
1950, além de indicados para 
crianças e adultos. “São duas 
produções que estão até hoje 
nas listas de melhores filmes 
do mundo e que concorreram 
a premiações importantes. 
Eles são reconhecidos como 
grandes obras até hoje”. 

Os eventos culturais, 
de acordo com o diretor, são 
comumente realizados pela 

instituição. Como planos, 
estão sendo analisados os 
próximos, que deverão se 
destinar às comemorações 
de 25 anos da instituição pa-
raibana, em junho. “A princí-
pio não será em drive-in, mas 
outros eventos voltados para 
música, cinema, exposições 
e debates. Vai depender da 
situação da pandemia até lá”, 
planeja Gustavo Sousa.

Temos visto o tempo passar. Dias, semanas e já nos 
encontramos em outubro. O rigor do isolamento social 
tem sido resignificado. Para os mais rebeldes, o ‘novo 
normal’ não existe mais, o cotidiano e a rotina de sem-
pre são cumpridos em sua inteireza. Há os que adap-
tem o isolamento, fazendo como os ingleses e visitando 
apenas uma residência, quer seja familiar ou de amigos, 
outros vagam nas horas mais vagas da vida comum, 
usando-se das últimas horas da noite e as primeiras da 
manhã para (re)ver o seu mundo que foi arrebatado de 
seus olhos há muito, evitando aglomeração e sequer o 
contato com outras pessoas, um percurso de contem-
plação solitária. Foi assim que o amigo Gonzaga Rodri-
gues foi conferir se o monumento ‘Altar da Pátria’ teria 
sido mesmo depredado na capital paraibana, que bom 
que nada foi vandalizado na Praça João Pessoa.

Numa dessas escapadas, fui deixar minha tia em 
casa. Com máscara, “besuntando” as mãos o tempo todo 
com álcool e com as janelas cerradas, cumpri a obriga-
ção, não seria prudente expô-la ao risco do transporte 
público e boa parte tem esse risco... Assim, me dirigi ao 
conjunto Major Vaneziano, distante oito quilômetros do 
meu Bodocongó. Meus olhos desacostumados dos ful-
gurantes raios de sol, demorou um pouco a adaptar a 
retina àquela geografia cotidiana de outrora. Metros à 
frente, me deslumbro com a beleza encantadora das flo-
res de ipês rosa, uma delas se lança ao meu para-brisa 
marcando sensivelmente aquele meu itinerário, sinais 
da primavera; estou no canal de Bodocongó e vou mais 
devagar. Lembrei do ensinamento do historiador José 
D’Assunção Barros de que em todas as épocas o tran-
seunte acelera e desacelera, vivenciando emoções olfa-
tivas e táteis, respirando o ar de sua cidade.

Percorri as curvas sinuosas do canal de Bodocon-
gó, lembrando de quando por ali caminhava nas primei-
ras horas da manhã, contemplando a timidez do sol que 
aparecia de mansinho. Subindo a Av. Floriano Peixoto, 
observo o hospital da Facisa em adiantado estado de 
construção (ao lado do hospital de trauma) e um faustoso 
conjunto de prédios nas Malvinas, quem diria há alguns 
anos que veria prédios com 15 andares naquele bairro. Vi 
também o intenso movimento nos arredores do hospital 
e toda a cadeia produtiva que ali se arranjou: restauran-
tes, pousadas, lanchonetes e também mortuária.

Alcancei a Alça Sudoeste, rodagem por onde passa 
boa parte da riqueza desta terra. Sempre devagar, obser-
vando cada detalhe, desde a silhueta da Serra de Bodopitá 
no horizonte ao preço de combustível nos postos (como 
aumentou!); as casas na beira da pista e as chananas e 
jitiranas que se espalham vadias pelo meio-fio. Conjun-
tos habitacionais que se formaram rapidamente naquela 
porção oeste de Campina Grande; o Portal Sudoeste em 
breve será reconhecido como bairro, separando-se do 
Três-Irmãs. Tomo a direita próximo a Catingueira e vejo 
casinhas muito antigas margeando a fazenda Ivandro 
Cunha Lima, em seguida se descortina um grande con-
junto de casas, escola, uma lagoa e lá no fim a entrada 
para o Major e me chama atenção uma mãe com uma me-
nina querendo se abrigar na sombra de uma parada de 
ônibus, mas com medo de um bode pai-de-chiqueiro que 
sorrateiro aproveitava para pastar, não vi seu dono. De-
fronte ao complexo de quatro conjuntos, arrodeado por 
propriedades rurais, no que seria uma praça, o terreno foi 
totalmente ocupado por tendas e trailers visando atender 
as necessidades da população. De barbeiro a vendedor de 
frutas numa ocupação espontânea tipo feira.

No retorno, me entristeci com uma mensagem afixada 
em uma cerca, recomendações de uma facção criminosa, 
uma intimidação àqueles moradores. Não foi possível ler, 
mas certamente não seria boa coisa. Com essa disposição 
e espraiamento do tecido urbano, tive curiosidade de ver 
o conjunto Aluízio Campos, entregue no fim de 2019, com 
suas mais de quatro mil moradias, ainda não conhecia.

Às margens da BR-104, próximo ao Ligeiro, vi um con-
junto alegre e ainda em formação. Não são todas as casas 
que estão ocupadas. O geometrismo das quadras e ruas 
nos dá a impressão de estar no mesmo lugar, a não ser 
pelos inúmeros pequenos comércios que surgem, muitos 
deles precários e ocupando irregularmente calçadas; toda 
sorte de vegetais e víveres são vendidos. Vi escola, creche, 
tudo muito bem arrumado, mas senti falta da construção 
de um mercado, lugar que pudesse abastecer com tranqui-
lidade a população, tamanha é a distância da feira central. 
No setor de prédios, vi uns abrigos para galões de lixo e 
dois deles ocupados por caprinos. Penso que na pesquisa 
socioeconômica feita com os futuros moradores, se tives-
sem identificado que havia pequenos criadores, alguma 
quadra nas bordas do conjunto poderia ter residência 
adaptada para esse fim. Desta forma é como bem disse o 
escritor Roland Barthes que os populares reinventam e 
atualizam os usos da ordem espacial que é a cidade.

Voltei para casa impressionado com essa nova 
Campina que surge. Campina, quem te conhece tem que 
conhecer mais.

Por aí pela
cidade

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Colunista colaborador

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o site para obter os 
ingressos da sessão dupla

Advogado e escritor obteve 15 votos para ocupar cadeira anteriormente de Wills Leal
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Da esq. para dir.: Anne Baxter (E) e Batte Davis (D) se encaram nos bastidores da Broadway em ‘A Malvada’; cena da animação da Disney ‘Cinderela’



Segundo dados de pesquisa do IBGE, mais de 17 milhões de famílias no Brasil são mantidas por uma pessoa idosa

Cresce o número de idosos 
que sustentam casa e família

Milton Lucena, morador 
do bairro do Rangel, tem 75 
anos é casado há 44,  tem três 
filhos e um neto. Aposentado 
e ainda exercendo a profissão 
de farmacêutico com a renda 
mensal o idoso paga as contas, 
investe no conforto da casa e 
sonha com a próxima viagem 
em família. A esposa também 
é aposentada e os três filhos já 
não moram mais com os pais 
e também não precisam de 
ajuda financeira, mas uma re-
cente pesquisa apontou justa-
mente o contrário: o número 
de famílias que sobrevivem da 
renda do idoso tem crescido 
no país. “E eu conheço algu-
mas famílias totalmente sus-
tentadas por pessoas idosas, 
algumas delas bem próximas. 
Em um dos casos o idoso sus-
tenta filho, nora e seis netos”.

Elizabeth Azevedo, mo-
radora de Mangabeira, faz 
parte das estatísticas. A apo-
sentada de 72 anos que mora 
com o filho de 38 anos, paga 
todas as contas da casa com 
um salário mínimo que rece-
be de aposentadoria. Desem-
pregado há mais de um ano 
o filho não tem como ajudar 
e depende da mãe para tudo. 
“Pago tudo, todas as contas, 
todas as despesas é comigo”. 
Sorte da entrevistada de não 
pagar aluguel, porque dificil-
mente o dinheiro daria para 
arcar com as contas de água, 
luz, medicamentos e alimen-
tação. E dona Elizabeth ainda 

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Eu conheço algumas 
famílias totalmente 

sustentadas por pessoas 
idosas, algumas delas 
bem próximas. Em um 

dos casos, o idoso 
sustenta filho, nora 

e seis netos 

Desigualdade social
Para o presidente do Conselho Regional de Eco-

nomia da Paraíba (Corecon PB), Celso Mangueira, 
os números representam a realidade de instabili-
dade do país com o desemprego e a desigualdade 
social sobrecarregando os idosos, que em sua 
grande maioria sobrevivem da aposentadoria de 
um salário mínimo. O economista acredita que a 
pandemia tenha agravado ainda mais a situação, 
já que houve considerável desaceleração da eco-
nomia e afirma que é preciso haver uma mudança 
no cenário. “É uma realidade e nós temos que ter 
a preocupação constante de reverter esse quadro, 
porque não revertendo o futuro do nosso país fica, 
com certeza, comprometido. Nós seremos sempre 
um país de renda baixa, com  grande contingente 
de pessoas que não conseguem o seu sustento, que 
gera como consequência a necessidade do aumento 
dos programas sociais”. 

O planejador financeiro Guilherme Baía, ob-
serva além da própria situação em que o idoso está 
inserido e afirma que preocupa o fato de boa parte 
da população em idade laboral não está gerando 
renda suficiente. “Estes precisam desenvolver formas 
de gerar outras fontes de renda. O prejuízo está 
na sua vida futura, provavelmente dependentes 
do valor do salário mínimo, da massa salarial da 
economia que estará encolhendo com o passar dos 
anos, com o desenvolvimento dos subempregos e 
da informalidade”. 

Fotos: Arquivo pessoal

O aposentado Manoel Esteves, 81 anos, é responsável pelo sustento da casa onde mora com a esposa, uma filha e uma neta; já Elizabeth Azevedo, 72 anos, mora com o filha e paga todas as contas 

está em posição privilegiada, 
é que são inúmeros os casos 
onde os idosos acabam por 
sustentar filhos, netos e até 
bisnetos, em muitos casos a 
renda mal cobre as despesas. 

Outro exemplo é o de 
Manoel Estevam, morador do 
bairro do Geisel, que aos 81 
anos é responsável pelo sus-
tento da casa onde mora com 
a esposa, uma filha e uma 
netinha de seis anos. Ao todo 
são seis filhos, oito netos e 
três bisnetos mas só Elisan-
gela Nóbrega, de 43 anos, e 
a filha Manoela precisam da 
ajuda financeira do patriar-
ca da família. “Deixei de tra-
balhar para ajudar a cuidar 
da casa e da minha mãe que 
esteve doente e meu pai só 
não daria conta”, explica. A 
aposentadoria de marcenei-
ro não é alta mas suficiente 
para suprir as necessidades 
da casa. Água, luz, feira, in-
ternet, condomínio, tudo é 
pago por seu Manoel, famoso 
pela organização nas contas. 
“Todos os pagamentos em 
dia”, diz Elisangela. Com as 
despesas em dia ainda sobra 
um pouquinho para o lazer. 
“Vamos sempre para a casa da 

minha irmã em Lucena e sem-
pre que pode meu pai compra 
uma ferramenta, que ele ama”. 

Segundo dados da última 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua) anual, de 
2018, feita pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) mais de 17 milhões 
de famílias no Brasil são provi-
das por uma pessoa idosa. Em 
números 24,89% dos lares, 
quase um quarto, têm como 
responsável pelo sustento al-
guém com mais de 60 anos. O 
envelhecimento da população,  
a crise econômica e o desem-
prego de filhos e netos teriam 
influência direta no aumento 
da dependência em relação 
aos idosos, geralmente apo-
sentados e pensionistas. 

“Essa demanda pode 
gerar no idoso um certo es-
tresse de ser o responsável 
pela questão financeira, o que 
pode inclusive levar ao adoe-
cimento. Mas de certo modo 
também tira a ideia do idoso 
dependente e incapaz, nesses 
casos ele não vai ser só a pes-
soa que gera despesa, ônus, 
mas muitas vezes é ele quem 
decide como será gasto o di-

Essa demanda 
pode gerar no 

idoso um certo estresse 
de ser o responsável 

pela questão 
financeira, o que pode 

inclusive levar ao 
adoecimento 

nheiro nessa família. Nesse 
caso passaria de sujeito pas-
sivo para sujeito ativo”, coloca 
a psicóloga Mônica Farias. 

Mas a especialista chama 
a atenção justamente para os 
casos onde o idoso entra ape-
nas com o aporte financeiro, 
sem sequer ser consultado 
ou levado em consideração 
na hora dos gastos. “Quando 
a relação é de extrema de-
pendência e a pessoa idosa 
não será ativa no sentido das 
decisões, isso sim pode gerar 
estresse entre outros proble-
mas”. Isso justamente no pe-
ríodo da vida onde o descan-
so e a tranquilidade deveriam 
vir em primeiro lugar.
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Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

Em disputa com 
Francelino Soares, 
Marcus Alves e 
Gilvan de Brito (que 
não compareceu 
ao pleito), o jurista, 
professor e escritor 
Eitel Santiago Perei-
ra (foto) foi eleito 
ontem como mem-
bro da Academia 
Paraibana de Letras. 
       Ele concorreu à cadeira de número 32 
da APL, que teve como último ocupante o 
crítico e escritor Wills Leal, que faleceu 
neste ano.
       Ex-secretário de Segurança Pública e 
ex-secretário geral do Ministério Públi-
co Federal, Eitel tem uma reconhecida 
e sólida formação intelectual, tendo 
escrito e publicado vários livros. Tem 
na corrente sanguínea o DNA do seu 
pai, escritor e historiador Joacil de Brito 
Pereira, que exerceu a presidência da 
Academia.
       A comissão eleitoral foi composta por 
Luiz Nunes (a sua frente), Chico Pereira e 
Milton Marques Júnior. Não posso deixar 

Com sólida formação, Eitel entra na APL

nnn  Há dificuldades 
naturais encontradas 
na Paraíba que - assim 
como o Rio Grande do 
Norte, Sergipe, Alagoas 
e Piauí - ainda não 
consolidou um mercado 
cultural, como na Bahia 
e em Pernambuco. Di-
ficuldades que conheço 
bem, por ter sido gestor 
cultural no Município e 
no Estado.
nnn No tempo em que 
era mais coerente e con-
sequente, Chico Buarque 
(foto), em parceria com 
Ruy Guerra, compôs o 
excelente ”Fado tropical”, 
do qual transcrevo este 
trecho: “Oh, musa do 

meu fado, oh, minha mãe 
gentil, te deixo consterna-
do no primeiro abril. Mas 
não sê tão ingrata! Não 
esquece quem te amou 
e em tua densa mata se 
perdeu e se encontrou. 
Ai, esta terra ainda vai 
cumprir seu ideal: ainda 
vai tornar-se um imenso 
Portugal!”...
nnn Talvez o próximo 
Augusto das Letras seja 
realizado numa parce-
ria entre a Fundação 
Cultural de João Pessoa 
(Funjope), a Academia 
Paraibana de Letras e o 
Centro Cultural Ariano 
Suassuna (do Tribunal 
de Contas do Estado).

Geléia geral

de informar 
aqui que Eitel 
teve o apoio da 
presidente da 
Academia, Ân-
gela Bezerra de 
Castro, enquanto 
seu antecessor, 
Damião Ramos 
Cavalcanti, votou 
em Francelino 
Soares (membro 
da Academia de 

Cajazeiras). 
       As posições culturais, políticas e 
jurídicas de Eitel Santiago sempre foram 
bastante claras. 
       Por exemplo, no Facebook ele postou 
que “o Ministério Público Federal é uma 
das instituições mais respeitadas do Bra-
sil. Tanto pelo seu combate à corrupção, 
quanto pela luta em favor dos direitos dos 
brasileiros. Muito me orgulha ter, por 33 
anos de minha vida, participado de sua 
construção e desenvolvimento”.

nnnnnnnnnnnnn
        
        Eitel Santiago é graduado em Direito 

pela Universidade Federal da Paraíba (em 
1976) e Mestre em Constituição e Socie-
dade pelo Instituto Brasiliense de Direito 
Público (2014). 
        Professor da UFPB desde 1991, ele 
ministra as disciplinas de Ciência Política, 
Direito Constitucional e Direito Penal. 
        Foi membro do Ministério Público 
Federal no período de 1º de outubro de 
1984 a 2 de outubro de 2017.10/2017. 
Aposentou-se no cargo final da carreira 
do MPF. 
        Eitel assumiu a subprocuradoria geral 
da República, tendo oficiado nessa con-
dição, em processos cíveis do Supremo 
Tribunal Federal e criminais do Superior 
Tribunal de Justiça. 
      Atualmente é advogado inscrito na 
OAB/PB.

nnnnnnnnnnnnn

      Eitel Santiago é membro da Academia 
Paraibana de Letras Jurídicas e autor 
dos livros “Ensaios de política e filosofia: 
origem e justificação do Estado” (2006), 
“Política, ética e Estado” (2010) e “Função 
constituinte da jurisdição constitucional” 
(2014) entre outros.

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com
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Oportunidade do Treze
O Treze tem hoje a oportunidade de se recuperar da derrota para o Santa Cruz e voltar a 
vencer, para continuar na briga pela classificação no grupo A do Campeonato Brasileiro 
da Série C. O Galo enfrenta o Paysandu, às 17h, em Campina Grande.   Página 16
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Três grupos lançaram suas propostas para a disputa deste ano nos municípios de João Pessoa, Campina Grande e Guarabira

As candidaturas median-
te a formação de chapas cole-
tivas – com a proposição de 
mandatos compartilhados – 
não é uma novidade no Brasil, 
mas vem apresentando uma 
tendência de crescimento ao 
longo dos anos. Na Paraíba, 
Estado que nunca registrou 
um mandato coletivo, pelo 
menos três grupos lançaram 
suas propostas para a disputa 
em casas legislativas neste 
ano de 2020.

Os modelos de manda-
tos coletivos surgem como 
uma opção dos partidos, es-
pecialmente os vinculados à 
esquerda, para garantir mais 
diálogo e participação social 
nos processos políticos. Em 
João Pessoa, o grupo ‘Nossa 
Voz’ lançou a candidatura 
para disputar a eleição pelo 
Partido dos Trabalhadores 
(PT). Contudo, legalmente, o 
mandato coletivo não é reco-
nhecido pela Justiça Eleitoral. 
Na urna, no lugar da foto e 
nome de todos os integrantes 
do grupo, constarão apenas 
as informações referentes a 
um dos componentes. O eleito 
(ou a eleita) também será a 
pessoa que poderá fazer uso 
da tribuna e votar nas sessões 
da Câmara Municipal.

Na prática, os co-parla-

mentares devem atuar nos 
bastidores e decidir, conjun-
tamente, as deliberações re-
ferentes aos mandatos. “Cada 
um de nós expressa uma luta, 
um segmento da sociedade, 
como moradia, enfermagem, 
cultura, movimento estudan-
til, professores e marcha das 
mulheres. A gente sabe que 
pode haver momentos de 
maior tensão, mas nossa can-
didatura não é para disputar 
as eleições apenas, a gente já 
tem uma construção coletiva”, 
avaliou Marcos Freitas.

Marcos foi a pessoa que, 
como ele mesmo diz, “empres-
tou o CPF” para a campanha 
do grupo petista, mas há ain-
da outros quatro integrantes: 
Joel Cavalcante, Heloísa de 
Sousa, Dona Zefinha e Juliana 
Silva. “Eu vou representar os 
cinco nas sessões ordinárias, 
porém as decisões que vou 
manifestar serão coletivas. A 
construção política será em 
conjunto”. A quantidade de in-
tegrantes do ‘Nossa Voz’ tam-
bém não é por acaso. “Cinco é 
para não dar empate nas de-
cisões”, explica. O grupo ain-
da criou um espaço chamado 
“conselho político”, onde estão 
presentes outros movimentos 
sociais (comissão pastoral, 
levante popular da juventu-
de, professores aposentados) 
para contribuir com as pautas 
a serem defendidas.

Eleições: Paraíba experimenta 
candidaturas coletivas em 2020

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Em João Pessoa, a candidatura coletiva do Partido dos 
Trabalhadores recebe o nome de ‘Nossa Voz’ e é composta por 
cinco co-candidatos a uma cadeira na Câmara de Vereadores

Ao lado e acima, os integrantes do 
grupo ‘A Força do Coletivo’, que 

disputa em Campina Grande pelo PT; 
e, abaixo, o coletivo do PDT, ‘Vem 

com a Gente’, em Guarabira

Na cidade de Campina 
Grande também há candida-
tura de grupo para uma úni-
ca vaga no Legislativo nestas 
eleições. Intitulada ‘A Força 
do Coletivo’, também do Parti-
do dos Trabalhadores (PT), o 
grupo é formado por professo-
res, militantes de movimentos 
sociais, ativistas culturais e 
integrantes da legenda que 
resolveram disputar uma vaga 
para a Câmara Municipal.

Ao todo são nove pessoas, 
mas o nome na urna é de Pedro 
Luís, o Peu, militante histórico 
do PT. Os demais são Edna Se-
rafim, Anderson Albertino, Glí-
cia Campelo, Ivônes de Lima,  
Juracema Medeiros, Karina 
Oliveira, Valter Campelo e Ro-
drigo Tomaz. Segundo Peu, a 
quantidade de integrantes é 
uma forma de despersonalizar 
a atuação política e as deci-
sões, pois “em um mandato 
coletivo não existe hierarquia; 

é um coletivo bem diverso. A 
maior parte são pessoas acima 
de 50 anos”, ressalta.

O candidato detalha que o 
grupo vinha se reunindo para 
discutir o assunto desde o co-
meço do ano passado, a partir 
de diálogos sobre a política e a 
situação do país. A campanha 
é desmembrada e utiliza di-
versas plataformas diferentes. 
“Estamos fazendo a campanha 
muito virtual, mas todos se di-
videm em torno de uma pauta 
que nós geramos”, salienta.

Sobre a atuação do co-
letivo na Câmara Municipal, 
Pedro destaca que seria pre-
ciso alterar o estatuto da casa 
legislativa. “Teria que mudar o 
regimento interno para que as 
pessoas, que são chamadas de 
co-vereadores, possam atuar. 
Mas como isso não vai acon-
tecer, algumas delas teriam 
que fazer parte da assessoria, 
porque não posso tomar as de-

cisões sozinho”, salienta. Peu 
garante que esse é um compro-
misso assumido previamente e 
que será registrado caso sejam 
eleitos.

A terceira candidatura co-
letiva da Paraíba foi lançada em 
Guarabira, na região do Brejo 
paraibano, com o coletivo ‘Vem 
com a Gente’. O grupo surgiu 
menor que o de Campina Gran-
de, mas vem aderindo novos 
integrantes e hoje conta com 
nove pessoas. “A gente se reu-
niu desde novembro de 2019, 
mas nosso líder é Mateus Ítalo 
(PDT), explicou Lívia Serafim, 
uma das componentes. “Tudo 
foi escolhido de forma cole-
giada, quem seria a lideran-
ça e quais as pautas bases do 
mandato”, acrescenta. Ainda 
fazem parte do coletivo Ivaney 
Justino, France Nunes, Hùnnó 
Serafim, Luíza Mahin, Agnaldo 
Venâncio, Charles Gouveia e 
Zé Costa.

Sobre a aceitação da can-
didatura coletiva na cidade, 
Lívia destaca que ainda há 
obstáculos logísticos já que 
a função de co-vereador não 
é reconhecida. “Aqui em Gua-
rabira, em que a questão elei-
toral é tradicional, estamos 
sendo tratados como lide-
ranças populares e Mateus 
como o candidato a vereador, 
porém as causas serão de-
fendidas por representantes 
que vão militar ao lado dele”, 
garante.

A postulante à ‘co-ve-
readora’ explica que cada um 
dos integrantes do coletivo se 
identifica com uma bandeira 
diferente e isso tornaria um 
futuro mandato bastante plu-
ral. Lívia Serafim ainda afir-
ma que o grupo tem ido bem 
nas pesquisas e teria chances 
reais de se tornar o primeiro 
mandato coletivo registrado 
na Paraíba.

Interior do Estado também tem propostas

Neste período de campa-
nha, a vantagem do grupo é 
poder se dividir com facilida-
de, levando as ideias para mais 
lugares da cidade ao mesmo 
tempo. Contudo, Marcos Frei-
tas destaca que as pessoas têm 
curiosidade e cobram a pre-
sença de todos nos encontros 

organizados. Por isso, as agen-
das também são combinadas. 
O candidato ainda salienta que 
a decisão de concorrer conjun-
tamente foi incentivada por 
amigos que atuam nos movi-
mentos sociais.

Para ter chance de dar 
certo, o grupo estudou expe-

riências de outras candidatu-
ras e de mandatos coletivos. 
“A que mais nos espelhou e 
mais buscamos elementos foi a 
candidatura das ‘Juntas’, depu-
tadas do Psol em Pernambuco. 
Lá está dando certo e elas até 
participam das comissões, em-
bora só tenham direito a um 

voto”, destaca. Mesmo com as 
experiências, o líder do grupo 
acredita que essa modalidade 
de candidatura é tímida. “Eu 
acho que é cedo para afirmar 
que é uma tendência, mas é 
uma novidade, algo que está 
sendo semeado. Quem sabe 
pode dar frutos?”, pondera

Diferente do que ocorre 
no estado, um estudo reali-
zado pela organização su-
prapartidária Raps (Rede 
de Ação Política pela Sus-
tentabilidade) destaca que 
o Brasil possui experiên-
cias de mandatos coletivos 
desde 1994, sendo que, até 
2018, pelo menos 94 pes-
soas experimentaram em 
suas candidaturas as lógicas 
coletivas ou compartilhadas. 
Atualmente seriam 20 em 
atuação nas casas legislati-
vas do país.

“O Brasil tem sido um 
terreno fértil para a expe-
rimentação de inovações 
na democracia, em especial 
por meio de candidaturas 
coletivas e mandatos com-
partilhados. Muitas vezes 
essas iniciativas tomam ou-
tros nomes, como manda-
tos coletivos, colaborativos, 
cooperativos, participativos 
ou cidadanistas”, destaca o 
documento ‘Mandatos Cole-
tivos e Compartilhados: de-
safios e possibilidades para 
a representação legislativa 

no século XXI’, lançado em 
2019 pela entidade.

A Raps salienta que, 
em essência, todas essas 
denominações traduzem a 
definição de “compartilha-
mento do poder decisório e 
do exercício do poder legis-
lativo entre o parlamentar 
eleito ou candidato e um 
grupo de pessoas”. Os 94 
candidatos e candidatas ci-
tados concorreram em 110 
campanhas legislativas em 
todo o Brasil, em diferentes 
momentos.

As candidaturas regis-
tradas foram para os car-
gos de vereador, deputado 
estadual, deputado federal 
e senador, dispersas em 50 
municípios, 17 estados da 
federação, representando 
22 partidos políticos distin-
tos. Juntos, atingiram mais 
de um milhão e duzentos mil 
votos válidos. Alguns desses 
políticos inovadores foram 
candidatos mais de uma vez 
em eleições diferentes, tanto 
em cargos semelhantes en-
tre si quanto diferentes.

Pelo documento também 
chama a atenção também a 
dispersão geográfica, uma vez 
que ocorreram candidaturas 
coletivas e compartilhadas 
em 50 cidades e em 17 es-
tados brasileiros. “Além dis-
so, perceber que, ainda que 
haja uma concentração maior 
nas cidades das Regiões Sul e 
Sudeste, as candidaturas ou 
mandatos compartilhados 
são implementados em todas 
as regiões do Brasil”.

Além das ‘Juntas’ na As-
sembleia Legislativa de Per-

nambuco, é possível destacar 
a eleição para a Câmara de 
Vereadores de Alto Paraíso, 
em Goiás, em 2016, e a ‘Ban-
cada Ativista’, em São Paulo, 
como exemplos de experiên-
cias coletivas nas diferentes 
regiões do Brasil. Um detalhe 
importante nesses manda-
tos, contudo, é que, apesar 
de serem um grupo, em caso 
de desistência do titular da 
vaga, todo o coletivo perde a 
cadeira para a qual foi eleito, 
cabendo ao suplente o direito 
de exercer o mandato.

Experiência eleitoral não é novidade no Brasil
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Governadores e secretá-
rios de Saúde do país cogitam a 
possibilidade de se unirem em 
um consórcio para financiar e 
distribuir a Coronavac, assim 
que houver aval da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). A alternativa ganha 
força diante da possibilidade 
de o presidente Jair Bolsona-
ro ignorar a vacina contra a 
covid-19, hoje em desenvolvi-
mento pelo laboratório chinês 
Sinovac e o Instituto Butantan, 
por causa de disputas políticas 
com o governador João Doria 
(PSDB) e o país de origem do 
produto.

Bolsonaro disse à Rádio 
Jovem Pan que não comprará o 
imunizante mesmo se liberado 
pela Anvisa. Há, diz, “descrédito 
muito grande” da população 
sobre a Coronavac e a China.

A possibilidade de os go-
vernadores se articularem em 
consórcio foi adiantada pela Co-
luna do Estadão. A ideia ainda 
embrionária, porém, esbarra na 
dificuldade de ter recursos sem 
apoio federal. Representantes 
de Doria pediram R$ 1,9 bilhão 
ao Ministério da Saúde no pro-
jeto da vacina, mas o valor total 
pode ser maior. Uma das fontes 
de recursos estudada para a 

Gestores aguardam aval da Anvisa, diante da possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro ignorar a vacina contra a covid-19

Governadores do país já cogitam 
consórcio para ter a Coronavac

Brasil-Mundo
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Camila Turtelli e 
Daniel Weterman
Agência Estado

Coronavac é a Medida Provisó-
ria 994, que prevê R$ 2 bilhões 
para a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz).

O dinheiro é destinado ao 
desenvolvimento de outra vaci-
na, de parceria da farmacêutica 
AstraZeneca e a Universidade 
de Oxford (Reino Unido). A 
ideia seria obter, na tramitação 
da MP no Congresso, a desti-
nação de parte do montante 
ao Butantan e à pesquisa da 
Coronavac.

Em agosto, Doria pres-
sionou a bancada paulista na 
Câmara para isso. Em reunião 
virtual com os deputados, disse 
que não poderia haver politiza-
ção da vacina. Ele considerou 
uma discriminação que a MP 
destinasse todo o dinheiro só 
para a Fiocruz e nada ao Bu-
tantan.

O governador do Mara-
nhão, Flavio Dino (PCdoB), ad-
mite que a ideia do consórcio 
foi cogitada, mas acredita que 
haverá outra solução antes. 
“Bolsonaro está isolado e vai 
perder essa guerra disparata-
da. Só teremos cenário mais 
claro quando as agências re-
guladoras dos Estados Unidos, 
União Europeia, Japão e China 
se posicionarem. E começar va-
cinação em massa em outros 
países. Então haverá argumen-
tos suficientes para até mesmo 

Plano esbarra na dificuldade de reunir recursos para compra da vacina chinesa

Foto: Agência Brasil

Ministério da Economia libera 
R$ 60 mi para Meio Ambiente

Depois de o Ibama para-
lisar totalmente o trabalho de 
combate a incêndio por falta 
de dinheiro, o Ministério da 
Economia remanejou nessa 
sexta-feira R$ 60 milhões de 
seu próprio limite de paga-
mento para o Ministério do 
Meio Ambiente. A informação 
foi confirmada pela pasta em 
nota divulgada nessa sexta-
feira, 23.

Como mostrou o Esta-
dão/Broadcast, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 

entrou diretamente na celeu-
ma que envolve o bloqueio de 
recursos para o Ministério do 
Meio Ambiente e se compro-
meteu a dar uma solução para 
o problema.

Na quinta, Guedes se re-
uniu com o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, o 
secretário do Tesouro Nacio-
nal, Bruno Funchal, e o se-
cretário especial de Fazenda, 
Waldery Rodrigues.

Na noite de quarta-feira, 
21, Salles e o Ibama ordena-
ram a paralisação imediata 
do trabalho de 1.400 agentes 
de combate aos incêndios que 

estavam em campo, por causa 
da falta de recursos e dívidas 
acumuladas.

O gesto, que pegou o go-
verno de surpresa, foi uma 
resposta às negativas que o 
MMA vinha recebendo desde 
agosto, em relação aos pedi-
dos de recomposição do teto 
orçamentário que tinha no 
início do ano.

Neste ano, o orçamento 
total previsto para a pasta foi 
de R$ 563 milhões. O Minis-
tério da Economia, porém, 
cortou uma cifra de R$ 230 
milhões desses recursos, para 
fazer caixa para o governo.

Lorenna Rodrigues
Agência Estado

O presidente Jair Bolso-
naro participou de uma reu-
nião, em 25 de agosto, com 
advogados do filho, o senador 
Flávio Bolsonaro (Republica-
nos-RJ). O objetivo foi deba-
ter supostas “irregularidades 
das informações constantes 
de Relatórios de Investiga-
ção Fiscal” produzidos por 
órgãos federais sobre o se-
nador. Também foram ao en-
contro o ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional, 
Augusto Heleno, e o diretor 
da Agência Brasileira de In-
teligência (Abin), Alexandre 
Ramagem.

A reunião, que não foi 
registrada nas agendas ofi-
ciais do presidente nem de 
Augusto Heleno, foi revelada 
nessa sexta-feira, 23, pela re-
vista Época e confirmada pelo 
Estadão.

Desde julho de 2018, 
Flávio Bolsonaro é investi-
gado pelo Ministério Público 
do Estado do Rio (MP-RJ) por 
suspeita de peculato, lava-
gem de dinheiro e organiza-
ção criminosa. A investigação 
começou a partir de um rela-
tório do Conselho de Contro-
le de Atividades Financeiras 
(Coaf). O trabalho identificou 
“movimentações financeiras 
atípicas” de 75 assessores ou 
ex-assessores de deputados 

estaduais do Rio.
Fabrício Queiroz, asses-

sor de Flávio quando o filho 
do presidente era deputado 
estadual fluminense, foi um 
dos citados. Ele movimentou 
R$ 1,2 milhão entre janeiro 
de 2016 e janeiro de 2017. A 
quantia era incompatível com 
a renda dele. O MP suspeita 
que Queiroz operava, a man-
do de Flávio, um esquema 
de “rachadinha”. Ou seja, ele 
recolheria a maior parte dos 
salários dos colegas de gabi-
nete, para repassá-lo ao filho 
do presidente

Tanto Queiroz como Flá-
vio negam irregularidades. O 
hoje senador atribui as acusa-
ções a “perseguição política”.

Bolsonaro envolve Abin e GSI 
em reunião com defesa de Flávio

Daniela Amorim
Agência Estado

Lei de Giambiagi 
e ICMS no Brasil

Alberto Madeira Neto
Acilino 

amadeiraneto@gmail.com

Na obra As Leis Secretas da Economia: Revisitan-
do Roberto Campos e as Leis do Kafka, de autoria do 
economista Gustavo Franco (2012), na parte dedicada 
às Finanças Públicas, o autor cita a Lei de Giambiagi, 
mais precisamente de Fábio Giambiagi, um estudioso 
atual das enfermidades fiscais brasileiras: “Regras limi-
tadoras à conduta fiscal dos governantes são sempre 
inúteis. Quando os governantes têm boa-fé, as regras 
são desnecessárias; quando não têm, são sempre con-
tornadas”. 

No Brasil, a desejabilidade de reforma do sistema 
tributário se tornou um ato contínuo e sequenciado. 
Nem bem o sistema passa por uma reforma e já outra 
se anuncia. Não precisamos ir muito longe ao tempo. O 
sistema tributário ainda vigente foi criado em 1965/67, 
passou por uma ampla reforma em 1988 e desde o ad-
vento do Plano Real, de 1994, que já se fez e ainda se 
faz merecedor de mudanças para correção de suas dis-
torções;pelos critérios normativos de eficiência econô-
mica, equidade, simplicidade e competitividade fiscal.

Estamos em 2020, um quarto de século se passou 
desde que o Governo FHC, em 1995, propôs mudança 
na sistemática de tributação do País. Em 2003, o Gover-
no Lula tentou realizar uma outra reforma. Em 2010, 
o Senado apresentou proposta estratégica de mudan-
ça do referido sistema. Em 2013, o Governo Dilma fez 
nova propositura de reforma tributária. Agora no go-
verno Bolsonaro a discussão se renova, e mesmo assim 
o Sistema Tributário Constitucional não mudou; conti-
nua ineficiente, injusto e complexo.

É muito provável que o cidadão e a cidadã brasilei-
ra estejam sempre a indagar o porquê das dificuldades 
que impedem uma reforma tributária digna de por fim 
à tantas distorções fiscais. Há inúmeras dificuldades, 
mas a principal delas respeita à ausência da harmo-
nização tributária entre as administrações tributárias 
estaduais, cuja competência fiscal abrange a tributação, 
arrecadação e fiscalização do ICMS, principal receita 
tributária dos Estados.

O ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Cir-
culação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Co-
municação) é regulado por uma lei federal, Lei Comple-
mentar 87/1996, mas a sua cobrança é operacionali-
zada pelos Estados-membros. A referida lei federal é 
recepcionada em cada sistema tributário subnacional, 
de forma tal que existem vinte e sete diferentes regu-
lações fiscais (Regulamentos do ICMS) na federação 
brasileira.

Nas operações interestaduais, a cobrança do ICMS 
ocorre pelo princípio misto (uma parte do imposto fica 
no Estado de origem e a outra no Estado de destino). 
Em alguns países ou regiões (a exemplo da União Eu-
ropeia) o IVA (ICMS no Brasil) é cobrado pelo princí-
pio do destino, ou seja, a arrecadação do imposto vai 
para o Estado consumidor. Isto se torna possível devido 
à existência do fenômeno da harmonização tributária 
que garante o pacto federativo.

No Brasil, o pacto federativo é aviltadamente que-
brado pela famigerada “guerra fiscal” entre os Estados. 
Cada Estado apresenta forma própria de cobrar o ICMS 
e com liberdade e poder na concessão de incentivos e 
benefícios fiscais (renúncia fiscal) para atração de em-
presas e plantas industriais para o seu território. Con-
tudo, em Estados consumidores como os do Norte e 
Nordeste nem sempre a renúncia fiscal, via de regra,é 
compensatória.

A promessa de uma nova tributação sobre o con-
sumo, com o anúncio de um imposto sobre bens e ser-
viços (IBS), pela reforma dual do ICMS, parece com 
dificuldade de ser implementada, pela fusão das duas 
PECs (a da Câmara Federal e a do Senado) e a pandemia 
do covid-19 em muito contribuiu para tal inércia.

Em relação à Lei de Giambiagi, poder-se-ia acres-
centar que nos Estados nordestinos, principalmente na 
Paraíba a regulação fiscal continua limitadora de seu 
desenvolvimento. Quanto ao governo Bolsonaro, caído 
e esparramado nos braços do Centrão, pouca coisa dele 
pode-se esperar em material de fiscalidade e accoun-
tability. 

recorrer ao Judiciário”, disse ao 
Estadão.

Na quarta-feira, 21, em 
vista a Brasília, o diretor do Bu-
tantan, Dimas Covas, disse que, 
se a vacina for aprovada pela 
Anvisa, as 46 milhões de doses 
estarão disponíveis para os bra-
sileiros quer a União decida pela 
compra ou não. “A questão será 
o financiamento. No momento 
é uma questão crítica porque 
obviamente essas vacinas têm 
custo.” Indagado sobre um pos-
sível consórcio na quarta-feira, 
Doria disse que, por ora, o ob-
jetivo é a vacina ser adquirida 
pelo ministério e distribuída 
pelo SUS.

Verba
Indicada para relatar a MP 

da Fiocruz, a deputada Mariana 
Carvalho (PSDB-RO) disse ao 

Estadão que não deve acatar 
emendas para destinar parte 
da verba ao Butantan, mas de-
fende que a União desembolse. 
“Entendemos e já conversamos 
com os deputados que o mais 
adequado é que tenha recur-
so específico para o Butantan.” 
Mariana é da ala de Doria e deve 
sofrer pressão da bancada pau-
lista para acatar a mudança.

A MP foi assinada em agos-
to para viabilizar 100 milhões 
de doses de vacina. Já é válida, 
mas ainda pode ser alterada 
pelo Congresso até 3 de dezem-
bro. Uma mudança precisaria 
da sanção presidencial. Os de-
putados Vinicius Poit (Novo-SP) 
e Arnaldo Jardim (Cidadania
-SP) apresentaram emendas 
para dar verba ao Butantan. Poit 
pede R$ 997,480 milhões e Jar-
dim, R$ 500 mil para São Paulo.

O pagamento do auxílio 
emergencial alcançou me-
nos domicílios em setembro, 
mas o valor médio recebido 
não caiu na mesma propor-
ção que o valor do próprio 
auxílio pago à população. O 
auxílio emergencial chegou 
a 29,9 milhões de domicílios 
em setembro, ante 30,1 mi-
lhões em agosto. Os dados 
são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Covid (Pnad Covid-19) men-
sal, divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

A proporção de domi-
cílios que recebeu algum au-
xílio relacionado à pandemia 
diminuiu de 43,9% em agos-
to para 43,6% em setembro.

"Em relação à pro-
porção de domicílios, pode 
ser uma variação amostral 
também, pra gente é igual 
(estatisticamente)", afirmou 
Maria Lucia Vieira, coorde-
nadora de Trabalho e Rendi-
mento do IBGE.

O valor médio do bene-
fício recebido foi de R$ 894 
por domicílio em setembro, 
ante R$ 908 em agosto. O 
auxílio pago pelo governo 
desceu de R$ 600 em agosto 
para R$ 300 em setembro.

Na pesquisa, os auxílios 
pesquisados incluem não 
apenas o auxílio emergen-
cial, mas também a comple-
mentação do governo pelo 
Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e 
da Renda.

Auxílio 
chegou a 
29,9 milhões 
de domicílios

Fábio Grellet
Agência Estado
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Fla enfrenta o Racing na Libertadores

Vasco pega Caracas na Sul-Americana

São Paulo decide
com o Fortaleza

Tite anuncia a nova lista para dois jogos das Eliminatórias

A Conmebol definiu os confrontos das 
oitavas de final da Libertadores, ontem, 
em Luque, no Paraguai. O Palmeiras vai 
enfrentar o Delfín, do Equador. Já Athle-
tico-PR e Inter-RS, que ficaram no se-
gundo pote, terão pedreiras pela frente. 
O time paranaense vai encarar o atual 
vice-campeão River Plate, enquanto 
que a equipe gaúcha duela com o Boca 
Juniors. O Flamengo foi outro brasilei-
ro que terá em seu caminho um rival 

argentino. O time rubro-negro, atual 
campeão, mede forças contra o Racing 
nas oitavas. O Santos, por sua vez, terá 
pela frente a LDU, do Equador, que 
passou em segundo no grupo em que 
estava o São Paulo, eliminado precoce-
mente, e o líder River Plate. O Grêmio, 
que avançou em primeiro de sua chave, 
vai medir forças contra o Guaraní. Os 
paraguaios já eliminaram o Corinthians 
na fase prévia da Libertadores.

A Conmebol também sorteou, on-
tem, os duelos da segunda fase 
da Copa Sul-Americana. O sor-
teio definiu que o São Paulo vai 
enfrentar o Lanús, da Argentina. 
Vasco e Bahia, os outros brasi-
leiros na competição, vão encarar 
Caracas, da Venezuela, e Melgar, 
do Peru, respectivamente. São 
Paulo, que caiu precocemente na 
Copa Libertadores, e o Bahia, vão 

decidir seus confrontos contra La-
nús e Melgar, respectivamente, em 
casa. Já o Vasco, que eliminou o 
Oriente Petrolero no estágio inicial, 
faz o primeiro jogo contra o Caracas 
em São Januário e decide a vaga 
à terceira fase na Venezuela. São 
22 classificados da primeira fase 
da Sul-Americana e mais 10 clubes 
que entram na segunda fase vindos 
da fase de grupos da Libertadores.

Num dia atípico para jogo da Copa 
do Brasil, afinal é a primeira vez 
que acontece um confronto da com-
petição num domingo, São Paulo e 
Fortaleza se enfrentam amanhã,às 
20h30, no Morumbi, por uma vaga 
nas quartas de final da competição. 
Será mais um reencontro de Rogério 
Ceni, ex-goleiro do Tricolor paulista, 
e hoje técnico do time cearense que, 
no meio de semana, conquistou o 
Campeonato Cearense. Ele vai me-
dir força tática contra Fernando Di-
niz. As duas equipes se enfrentaram 
num jogo eletrizante no dia 14 de 
outubro, no Castelão, num empate 
de 3 a 3, resultado que não deu 
vantagem alguma a nenhum dos 
dois clubes. Neste domingo se hou-
ver um novo empate, a decisão será 
na cobrança de penalidades. Os ou-
tros jogos das oitavas da Copa do 
Brasil serão disputados na próxima 
quarta-feira, dia 28.

Sem apresentar novidades, o técnico Tite voltou a dar chance, ontem, a jogadores que haviam ficado de fora da última convo-
cação. Para os jogos contra Venezuela (13 de novembro) em São Paulo, no Morumbi, e Uruguai (17), em Montevidéu, pelas 
Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, ele chamou Alisson, Éder Militão, Arthur, Gabriel Jesus e Vinicius Junior. Os convocados 
são: Goleiros: Alisson, Ederson e Weverton; Laterais: Danilo, Gabriel Menino, Alex Telles e Renan Lodi; Zagueiros: Éder Militão, 
Marquinhos,Rodrigo Caio e Thiago Silva; Meio-campistas: Casemiro, Douglas Luiz, Arthur, Everton Ribeiro, Fabinho e Philippe 
Coutinho; Atacantes: Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vinicius Junior.

Curtas
Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Jogo acontece hoje no interior de Pernambuco e a Raposa tenta embalar na Série D após vencer o Globo-RN

Campinense tenta se manter
no G4 contra o Salgueiro-PE

Para o compromisso de 
hoje, no Estádio Cornélio de 
Barros, contra o Salgueiro, 
em Pernambuco, às 19 horas, 
pela 9ª rodada da primeira 
fase do Campeonato Brasi-
leiro da Série D, o técnico do 
Campinense, Hélio Cabral, 
poderá contar com o retorno 
de duas importantes peças no 
seu esquema tático: o volante 
Netto e o atacante Rafael Ibia-
pino, que foram desfalques 
no jogo de quarta-feira, con-
tra o Globo-RN por motivo 
de suspensão automática. Já 
o atacante Fábio Júnior conti-
nua de fora e não viajou com a 
delegação porque ainda estar 
em tratamento médico.

Os atletas relacionados 
e que estão na cidade de Sal-
gueiro para tentar os três 
pontos são Waldson e Wellin-
gton (goleiros); Anderson 
Schmoeller, Reno, Rômulo e 
Weverson (zagueiros); Alex 
Travassos, Alex Muriri, Fabi-
nho e Mattheus Silva (late-
rais); Netto, Júnior Gaúcho e 
Chiquinho (volantes); Allef 
Diego, Téssio e Kiko Alagoa-
no (meio campistas) e ainda 
os atacantes Rafael Ibiapino 
e Jobson.

“Desde que Hélio assu-
miu mudou muito a formação 
tática e agora contra o Sal-
gueiro é um jogo difícil, pois 
é o atual campeão estadual 
de Pernambuco. A gente está 
focado e pedimos ao torcedor 
que confie no grupo e conti-
nue com essa fidelidade que 
vamos retribuir”, disse o ata-
cante Jobson.

O Rubro-Negro está na 
zona de classificação para a 
próxima fase com 10 pontos, 
ocupando a quarta colocação 
do grupo 3 da Terceira Divi-
são. O Carcará está na quinta 
posição com o mesmo núme-
ro de pontos, ficando atrás 
pelos critérios de desempate. 
O outro representante parai-
bano na disputa, o Atlético 
de Cajazeiras, somente joga 
amanhã, contra o Afogados, 
às 16 horas, no Perpetão.

Stefano Wanderley
stefano.wanderley@hotmail.com

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Samir Oliveira/Campinense

O atacante Jobson ganhou mais 
confiança no clube após os dois 
gols marcados contra o Globo-RN 
no meio de semana, no Amigão

Após mais de quatro 
meses sem jogar, por causa 
da pandemia do coronaví-
rus, o Auto Esporte volta 
a campo neste sábado, às 
15 horas no Almeidão, em 
João Pessoa, para enfrentar 
o Bahia, pela segunda roda-
da do Campeonato Brasi-
leiro Feminino Série A2. O 
jogo terá arbitragem de um 
trio paraibano. O árbitro 
central será Afro Rocha de 
Carvalho Filho e os assis-
tentes Gleydson Francisco 
e Flávia Renally Costa Faus-
tino da Silva.

O Auto Esporte está no 
grupo C do Brasileiro e es-
treou com vitória na compe-
tição, 3 a 1 sobre o Náutico, 
no Estádio dos Aflitos, em 
Recife. Além do Clube do 
Povo, Naútico e do Bahia, fa-
zem parte do grupo também 
o Sport-PE, Cruzeiro-RN e 
UDA-AL. De acordo com o 
regulamento da competição, 
passam para a próxima fase 
os 2 primeiros colocados 
dos 6 grupos, mais os 4 me-
lhores terceiro lugares.

Após a parada, o Auto 
Esporte se reforçou e trouxe 
18 novas atletas de vários 

estados. Elas vieram se so-
mar as que já estavam no 
elenco que foi campeão pa-
raibano do ano passado. O 
grupo completo hoje tem 28 
atletas, já que 3 foram dis-
pensadas. Segundo o técni-
co Guilherme Paiva, a equi-
pe está bem mais forte do 
que no início da competição.

"Nós reforçamos mui-
to a equipe com jogadoras 
experientes, e o objetivo 
nosso é se classificar para a 
próxima fase da competição. 
Estamos treinando há cer-
ca de um mês e o time está 
pronto para fazer bonito no 
campeonato. Neste sábado, 
teremos o adversário mais 
difícil da chave, o Bahia, que 
tem uma equipe profissio-
nal e é forte candidato ao 
título, mas vamos tentar di-
ficultar as coisas para o lado 
deles", disse o treinador.

O Bahia formou a me-
lhor equipe da segunda 
divisão, visando a classi-
ficação para a Série A1 do 
próximo ano. O elenco tem 
jogadoras profissionais de 
alto nível. Logo na estreia, 
o time da boa terra atrope-
lou o UDA de Alagoas, com 
uma goleada de 8 a 0, re-
sultado que lhe garantiu a 
liderança do grupo.

Auto e Bahia jogam
pelo futebol feminino

Jogadoras do Auto 
Esporte voltam às 
disputas do Campeonato 
Brasileiro hoje 

Foto: Instagram/Auto Esporte
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“Eu tinha orgulho de tomar um gol dele.”

(Iashin - goleiro Russo considerado o 
melhor do mundo).

Quando éramos crianças e cursávamos 
a primeira série do antigo curso ginasial, 
passávamos a estudar uma disciplina nova 
chamada língua estrangeira, que era em sua 
maioria a língua Inglesa. Lembro-me que o li-
vro possuía as cores da bandeira americana e 
em seu interior as primeiras noções da língua 
mais falada no mundo: Love,  Good Morning, 
Good Night, Blue, Red, Yellow, Table, Pencil, 
Black, Pink, etc.

Mas o que me chamava mais a atenção 
eram os textos que tínhamos que tradu-
zir, que relatavam e divulgavam  a história 
daquela potência mundial. Naquele livro de 
Inglês eu conheci o politico Abraão Lincoln; 
o cantor Nat King Cole; o ator e dançarino 
Fred Astaire; os astronautas Armstrong, 
Aldrin e Collins; o boxeador Cassius Clay, 
que posteriormente passou a se chamar 
Muhammad Ali. Ao lado dos textos que 
contavam as brilhantes carreiras estavam às 
respectivas fotografias.

E eu – amante do futebol e peladeiro ju-
ramentado -, perguntava a mim mesmo, será 
se os nossos livros contam para os gringos 
os feitos insuperáveis de sua majestade o 
Rei Pelé? Passados esses anos todos, a mi-
nha admiração por Pelé foi sempre aumen-
tando e infelizmente também a constatação 
de que não preservamos nem divulgamos 
essa entidade chamada Pelé, para as novas 
gerações.

Será se as novas gerações sabem que 
Pelé disputou quatro Copas do Mundo e 
venceu três? Que ele foi duas vezes campeão 
do mundo, interclubes? Que conquistou por 
duas vezes a Taça Libertadores da Améri-
ca? Conquistou cinco vezes a Taça Brasil e 

uma Taça de Prata? Também venceu quatro 
Torneios Rio - São Paulo e dez Campeona-
tos Paulistas? Uma infinidade de Torneios 
Nacionais e Internacionais? Sempre jogando 
com a camisa do Santos ou da Seleção Bra-
sileira. Ao todo, ele conquistou 32 títulos de 
campeão, uma média de 1,5 por ano.

São tantas as passagens bonitas e 
recordistas da carreira inigualável do Rei 
Pelé que citaremos apenas aquelas que nos 
chamam atenção. Como o fato dele ter sido 
campeão do mundo com apenas 17 anos e 
8 meses, na Suécia. Ter marcado 12 gols em 
Copas do Mundo. Ter sido 11 vezes arti-
lheiro do disputado Campeonato Paulista. 
Ter enfrentado a equipe do Corinthians em 
48 oportunidades, marcando 49 vezes nas 
redes, passando a ser um pesadelo para os 
torcedores corinthianos. Em seus 21 anos 
de carreira profissional, marcou 1.279 gols 
computados pela FIFA.

A camisa de número 10 era igual às 
outras, até ele passar a usá-la. Todos os cra-

ques que vieram depois fizeram questão de 
vesti-la. No dia 5 de março de 1961, o San-
tos enfrentou o Fluminense no Maracanã, 
Pelé driblou seis jogadores, depois o goleiro 
Castilho, por último fez o gol. Esta jogada 
foi imortalizada com uma “placa de bronze”, 
daí surgindo à expressão “gol de Placa”.  Já 
o tradicional “Soco no Ar”, também imitado 
por várias gerações de craques, nasceu em 
um jogo que o Rei era bastante vaiado, con-
tra o Juventus, na Rua Javari. De repente, ele 
pegou a bola e conseguiu sem deixar a bola 
cair ao solo e efetuar quatro chapéus nos 
adversários, inclusive no goleiro e marcar o 
gol que ele considera o mais bonito de sua 
carreira. Pena que essa jogada não foi fil-
mada, apenas reproduzida em computador 
com base em fotografias e depoimentos dos 
cronistas presentes.

Em 1964, o Rei marcou 8 gols em uma 
única partida, na vitória do Santos por 11 
a zero, no Botafogo de Ribeirão Preto. Pelé 
Jogou de goleiro em quatro jogos profissio-

nais e uma dessas partidas históricas foi em 
João Pessoa contra o Botafogo-PB. Em uma 
excursão do Santos, no final da década de 
60, houve uma paralisação de uma guerra 
por 24 horas na Argélia para assisti-lo em 
campo.

Em 17 de julho de 1968, na Colômbia, 
o Santos vencia bem uma Seleção Olímpica 
local, quando o árbitro começou a preju-
dicar o time brasileiro. Houve reclamação, 
confusão e briga. Ao final o árbitro resolveu 
expulsar um atleta de cada equipe e por 
azar seu, escolheu Pelé na equipe brasileira. 
A torcida que tinha ido ao campo pra ver o 
Rei não gostou e começou a confusão que só 
foi contornada, pasmem, com a substituição 
do juiz por um reserva e o retorno do Rei ao 
jogo. Ou seja, quem terminou expulso foi o 
juiz Guillermo Velásquez.

Com apenas 1,74 metros e 70 kg, cal-
çando chuteiras 39,   Pelé chutava com as 
duas pernas, era exímio batedor de falta e 
de pênalti, cabeceava com os olhos abertos 
e escolhendo a direção. Segundo os comen-
taristas da época,  Pelé conseguia  raciocinar 
a jogada antes dela  acontecer, ou mesmo 
jogar sem a bola. 

Bem, retornando ao meu livro de Inglês 
acima citado, pouco ele me serviu. Com 
raríssimas exceções como as cores Red e 
Black, que me orientam na hora de comprar 
o meu whisky; o Good Morning para cum-
primentar minha irmã Lindalva, que con-
cluiu mestrado naquele idioma, e a palavra 
Love, que foi gritada por mais de 70 mil 
pessoas no Giants Stadium de Nova York em 
1 de outubro de 1977, quando o nosso Rei 
Pelé fez a sua derradeira despedida, jogando 
pelo Cosmos, depois de germinar naquele 
povo imperialista o gosto por futebol.

Parabéns ao Édson Arantes do Nasci-
mento, Rei Pelé, por ter completado oitenta 
primaveras no dia 23 de outubro.

Longevidade ao Rei Pelé

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

Foto: Divulgação

Pelé construiu uma história fantástica nos gramados e até hoje é motivo de orgulho para o futebol brasileiro

Time paraibano joga às 17 horas, no Amigão, e tem a chance de se recuperar da derrota na rodada anterior

Galo busca reabilitação na 
Série C contra o Paysandu

O Treze tem neste sá-
bado a oportunidade de se 
recuperar da derrota para 
o Santa Cruz e voltar a ven-
cer, para continuar na briga 
pela classificação no grupo 
A do Campeonato Brasileiro 
da Série C. O Galo enfrenta 
o Paysandu, às 17 horas, no 
Estádio Amigão em Cam-
pina Grande, pela décima 
segunda rodada. A partida 
terá a arbitragem de um trio 
piauiense, comandado pelo 
árbitro Antônio Dib Moraes 
de Sousa, auxiliado por Ro-
gério de Oliveira  e Márcio 
Iglésias Araújo Silva.

O Galo ocupa hoje a sé-
tima posição na tabela com 
13 pontos, a 4 da zona de 
classificação e a apenas 2 
da zona de rebaixamento. 
O time precisa vencer para 
fugir do Z2 e tentar encostar 
no G4. O clube vem de uma 
derrota em casa, em um jogo 
polêmico contra o Santa 
Cruz, quando foi muito pre-
judicado pela arbitragem.

Para este jogo contra o 
Paysandu, o técnico Márcio 
Fernandes terá desfalques. 
Os volantes Vinícius Barba 
e Bruno Menezes vão cum-
prir suspensão automática. 
O primeiro levou o terceiro 
cartão amarelo, enquanto 
que o segundo foi expulso, 

ambos na partida contra o 
tricolor pernambucano. O 
treinador também não vai 
poder contar com o zaguei-
ro Alisson Cassiano, com um 
corte no pé e vetado pelo de-
partamento médico, e com 
Breno Calixto, que entrou 
em acordo com a diretoria 
e deixou o clube, na última 
quinta-feira. Márcio não di-
vulgou a equipe que deve 
começar jogando, mas não 
deverá ser muito diferente 
da que começou o jogo no 
último sábado.

O Galo deverá entrar 
em campo com a seguinte 
formação: Andrei, Gustavo, 
Nilson Junior, Ítalo e Gilmar; 
Robson, Maycon Lucas, Dou-
glas Lima e Douglas Packer; 
Frontini e Gilvan.

No Paysandu, o clima 
não é dos melhores. Depois 
de duas derrotas e dois em-
pates, o técnico Matheus 
Costa resolveu trocar o clu-
be pelo Operário do Paraná. 
Ele pediu demissão na úl-
tima quarta-feira, e o time 
será dirigido pelo auxiliar 
técnico, Leandro Niehues. 
Esta é a segunda vez nesse 
campeonato que ele assume 
o comando do time. Da últi-
ma vez foi na saída do técni-
co Hélio dos Anjos. Na opor-
tunidade, ele estreou com 
vitória sobre o Ferroviário 
por 2 a 0, aliás, foi a última 
do clube.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Os maus resultados le-
varam o clube para a oita-
va posição com apenas 12 
pontos e a 1 ponto da zona 

de rebaixamento. No últi-
mo jogo a equipe empatou 
em casa com o Vila Nova. 
Nos bastidores, muitas crí-

ticas e jogadores cobran-
do salários atrasados. Mas, 
Niehues está confiante em 
um resultado positivo em 

Campina Grande, para fugir 
da zona de rebaixamento 
e começar uma arrancada 
para chegar ao G4.

Foto: Instagram/Treze

Jogadores do Treze treinaram bastante durante a semana na esperança de conseguir uma reabilitação e seguir sonhando com a classificação à segunda fase



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 02 ao Contrato 00161/2019 decorrente daPREGÃO PRE-
SENCIAL 00030/2019. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE AREIAe Cearense Distribuidora de Peças 
Ltda EPP, CNPJ nº 02.044.971/0001-69. OBJETO: Alteração de Valor contratual. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: Artigo 65, II, b, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: 
Juliana Viegas de Albuquerque Baracho eo Cearense Distribuidora de Peças Ltda EPP. DATA DA 
ASSINATURA:22/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Vidros para o Mercado Público Municipal - Areia-PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00118/2020.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00347/2020 - 23.10.20 - RR 

COMERCIO E SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA - R$ 3.382,50.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Quinze de Novembro, 153, Centro - Alagoa Grande - PB, às 09:00 horas do dia 06 de novembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: aquisição de material de limpeza institucional. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 22 de outubro de 2020.
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 26/2020 – Processo: 015/2020, Tomada de Pre-
ços nº 002/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA. Objeto: Prorrogar por 90 (noventa) dias a vigência do contrato, a partir 
do dia 13/10/2020.

Alagoa Grande(PB), 6 de outubro de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 23/2020 – Processo: 006/2020, Tomada de Pre-
ços nº 002/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA. Objeto: Prorrogar por 120 (cento e vinte) dias a vigência do contrato, a 
partir do dia 16/10/2020.

Alagoa Grande(PB), 6 de outubro de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 02 ao Contrato nº 08/2020 – Processo: 017/2019, Tomada de Preços 
nº 003/2019 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e VIPP CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Alterar a quantidade dos serviços contratados, com acréscimo do 
valor em mais R$ 55.801,76 (Quarenta e seis mil setecentos e setenta reais e nove centavos).

Alagoa Grande(PB), 22 de outubro de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPERCIALIZADA (S) NO FORNECIMENTO DE 

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO/PB, DE FORMA FRACIONADA, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00021/2020. DOTAÇÃO De acordo com QDD e LOA do exercício financeiro 2020. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Assunção e: CT Nº 00068/2020 - 07.10.20 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXP. 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 116.631,40; CT Nº 00069/2020 - 07.10.20 - PAULO JOSE MAIA 
ESMERALDO SOBREIRA DENTAL CAJAZEIRAS - R$ 18.695,50; CT Nº 00070/2020 - 07.10.20 - 
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 7.945,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Novembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Unidade 
Móvel de Saúde/Veículo deTransporteSanitário(ComAcessibilidade–1Cadeirante) para a Secretaria 
Municipal de Saúde de Assunção–PB, conforme Proposta Nº.11383.748000/1200–04, de acordo 
com Termo de Referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 005/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 23 de Outubro de 2020
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO - ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna 

público a todos os interessados que a licitação, cujo objeto é A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA , que estava marcada para o 
dia 28 de Outubro de 2020, ás 11:30, tendo em vista o feriado do servidor publico, fica adiado para 
o dia 29 de Outubro de 2020, as 10:00, permanecendo inalterada as demais condições do edital.. 

Barra de Santana - PB, 22 de Outubro de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça AntonioGracindo, SN - Centro - Bananeiras - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Novembro de 
2020, por meio do site https://www.gov.br/compras/pt-br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para: Aquisição de mobiliário, incluindo os serviços de entrega, instalação e 
montagem, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos 
destina as instalações da Câmara Municipal de Bananeiras–PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário Segunda a Sexta Feira: 
07:00 as 11:00 de 13:00 as 17:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33671010. 
E-mail: licitacao@camarabananeiras.pb.gov.br. Edital: https://www.camarabananeiras.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; https://www.gov.br/compras/pt-br/. 

Bananeiras - PB, 21 de Outubro de 2020
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00009/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00009/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ERIMAR FERREIRA - R$ 16.500,00.

Caraúbas - PB, 23 de Outubro de 2020
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 

de Licitação nº DP00009/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 07.00 – 
SECRETARIA DE SANEAMENTO 17.544.0002.2036 – MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS 
E DO ABASTECIMENTO DAGUA 001.000001 – Recursos Ordinários 3.3.90.36.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraúbas e: CT Nº 50901/2020 - 23.10.20 
- ERIMAR FERREIRA - R$ 16.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020

A Prefeitura Municipal de Cuité, torna público, o resultado da Tomada de Preços nº 002/2020, 
tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11 (ONZE) 
RUAS, NESTE MUNICÍPIO, onde foi declarada vencedora a MAC CONSTRUTORA EIRELI CNPJ 
14.206.183/0001-00 com o valor total de R$ 1.246.923,12. Prazo para recurso 5 dias nos termos 
do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 
159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 21 de outubro de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL
Republicação por ter constado incorreção, quanto ao original, na Edição do DOE de 21 de outubro 

de 2020, pág. 33 e pág. 18 do Jornal A União.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00002/2020. OBJETO: Contratação de empresa do ramo 

da construção civil destinada a execução dos serviços de CONCLUSÃO da construção de 01 (uma) 
CRECHE CONVENCIONAL – PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 2, localizada na cidade de Cuitegi/
PB. ABERTURA: 18/09/2020 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. 

Cuitegi - PB, 23 de Outubro de 2020. 
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

DECISÃO FINAL
PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
OBJETO: A presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público que transcorrido 

o prazo de 08 (oito) dias úteis publicado na imprensa oficial, para, querendo, a empresa CONS-
TRUTORA IMPERIAL EIRELI – ME, que apresentou proposta de preços no valor global de R$ 
429.974,39 DESCLASSIFICADA apresentar nova proposta de preços, escoimada das causas que 
deram causa a sua desclassificação. Nada foi protocolado na Comissão Permanente de Licitação. 
Desta forma a Comissão Permanente de Licitação DECLARA o processo FRACASSADO. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Nossa Senhora 
do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3502-1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. 

Cuitegi - PB, 22 de Outubro de 2020. 
CLÁUDIA DOS SANTOS RIBEIRO

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços de CON-
CLUSÃO da construção de 01 (uma) CRECHE CONVENCIONAL – PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 
2, localizada na cidade de Cuitegi/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Fracassada. 

Cuitegi - PB, 23 de Outubro de 2020. 
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de veículos, tipo ônibus rural escolar, para atender as necessidades de 

transporte diário dos estudantes das Escolas públicas de Conde. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão 
a Registro de Preços nº AD00006/2020 - Ata de Registro de Preços nº 00011/2019, decorrente do 
processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00011/2019, realizado pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 
21400 Secretaria Municipal de Educação 12 Educação 361 Ensino Fundamental 0025 Cidade Unida 
por nós – MDE 2029 Manutenção das Atividades do Ensino fundamental – MDE 4490520000 Equi-
pamentos e Material Permanente 111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Edu-
cação. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Conde e: CT Nº 00182/2020 - 21.10.20 - SAN MARINO ONIBUS LTDA - R$ 548.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00006/2020, que objetiva: Aquisição de veículos, tipo ônibus rural escolar, para atender as 
necessidades de transporte diário dos estudantes das Escolas públicas de Conde; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: SAN MARINO ONIBUS LTDA - R$ 548.000,00.

Conde - PB, 20 de Outubro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Vieira, 57 - Centro - Carrapateira - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Novembro de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS 
A ATENDER DEMANDA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICÍPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 004/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 35531003. E-mail: prefeitura@carrapateira.pb.gov.br. Edital: http://www.carrapateira.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Carrapateira - PB, 23 de Outubro de 2020
CICERO MARCOS MENESES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Vieira, 57 - Centro - Carrapateira - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Novembro de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, REBOBINAMENTO, MONTAGEM 
E DESMONTAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA – PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 004/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35531003. E-mail: 
prefeitura@carrapateira.pb.gov.br. Edital: http://www.carrapateira.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Carrapateira - PB, 23 de Outubro de 2020
CICERO MARCOS MENESES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS-PROCON

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.007/2020
Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos-PROCON - Campina Grande-PB, torna público 

que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Prefeito Ernani 
Lauritzen, 226 – Centro - 58.400-123 Campina Grande, PB. Às14:00 horas do dia 06 de novembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial. Tipo menor preço, para:contratação de empresa 
especializada para prestação de identidade visual conforme demanda, para atender as necessi-
dades do PROCON de Campina Grande-PB.Conforme termo de referência. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: lei10.520 de 17 de julho de 2002,Lei nº 13.726 de 8 
de setembro de 2018, Decreto Municipal 3.057/2003 (Pregão) eLei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83)9-8211-2030(WHATSAPP).E-mail: cg.procon@gmail.com

Campina Grande - PB,23de outubro de 2020
Jose Afonso Pereira da Silva

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS-PROCON

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.008/2020
Fundo Municipal de Defesa de Direitos Difusos-PROCON - Campina Grande-PB, torna público 

que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Prefeito Ernani 
Lauritzen, 226 – Centro - 58.400-123 Campina Grande, PB. Às09:00 horas do dia 06 de novembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial. Tipo menor preço, paraa presente licitação tem 
por objeto a contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para prestação 
dos serviços técnicos de desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação, na forma de 
serviços continuados, desenvolvimento, suporte técnico, gerenciamento de informações, garantia 
de funcionamento e sustentação de soluções desenvolvidas, mantidas e internalizadas pelo Procon 
de Campina Grande-PB. Conforme condições e exigências estabelecidas no presente edital e seus 
anexos,conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal:Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei nº 13.726 de 8 de setembro 
de 2018 e Decreto Municipal 3.057/2003 com suas alterações posteriores. Informações: no ho-
rário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83)9-8211-2030(WHATSAPP).E-mail: 
cg.procon@gmail.com

Campina Grande - PB,23de outubro de 2020
Jose Afonso Pereira da Silva

Pregoeiro Oficial.
 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTATIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2020

O Pregoeiro do Município de Esperança e equipe de apoio tornam público que, após análise 
e julgamento do Recurso Administrativo interposto pela empresa Almed Aldenio Distribuidora de 
Medicamentos e Material Médico Hospitalar Ltda., pleiteando a desclassificação da empresa Nor-
dmarket Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. no item 0041 do Pregão Eletrônico 0019/2020e 
convocar o terceiro colocado melhor classificado, decidiu conhecê-lo e julga-lo PROCEDENTE 
desclassificando a referida empresa. 

Esperança/PB, 13 de Outubro de 2020. 
Juvencio Rodrigues Neto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 09.2020
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de construção da calçada 

do Canal do Juá, Guarabira/PB.
EMPRESAS HABILITADAS:
17.809.782/0001-07 - CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI
20.010.332/0001-64 - MONTBRAVO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI – EPP
05.157.468/0001-08 - JRP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME
EMPRESA INABILITADA:
23.587.584/0001-48 – AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME, por não apresentar 

todas as informações do subitem 8.2.6.3 do edital
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 04.11.2020, às 09h00min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB, 22 de outubro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de construção do novo 
banheiro e vestiário no Matadouro Público Municipal, no Conjunto Alda Pimentel, Guarabira/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00011/2020. RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
- Recursos Próprios / Outros. Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - 4.4.90.51.01 - Obras 
e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 06 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e JRP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ sob o nº 
05.157.468/0001-08 - CT Nº 00477/2020 – 13/10/2020 – R$ 118.644,77 (Cento e Dezoito Mil Seis-
centos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando 

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00011.2020, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 07/10/2020, 
respectivamente, no valor total de R$ 118.644,77 – (Cento e Dezoito Mil Seiscentos e Quarenta e 
Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos), em favor da empresa JRP CONSTRUÇÕES E COMÉR-
CIO LTDA – inscrita no CNPJ sob o nº 05.157.468/0001-08, que tem como objetivo, Contratação 
de empresa no ramo pertinente para os serviços de construção do novo banheiro e vestiário no 
Matadouro Público Municipal, no Conjunto Alda Pimentel, Guarabira/PB. Fica a empresa vencedora 
do certame convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento 
convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 09 de outubro de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE PREFEI-
TO JOÃO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NO ANTIGO CAIC - GUARABIRA/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Concorrência nº 00002/2020. RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - Recursos Próprios / 
Outros. Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO 
EXECUÇÃO: 24 (vinte e quatro) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARABIRA/PB e AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ sob o nº 23.587.584/0001-
49 - CT Nº 00484/2020 – 22/10/2020 – R$ 3.555.463,69 (Três Milhões Quinhentos e Cinquenta e 
Cinco Mil Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de Propostas de 
Preço do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2020, com o seu objeto Contratação de serviços de 
exames de imagem e consultas médicas especializada, para Município de Igaracy – PB. Confor-
me especificação do edital. Sendo declarada HABILITADA a empresa: VALE-IMAGEM CLINICA 
DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA - ME - Valor: R$ 387.435,00 (Trezentos oitenta e seis mil, 
quatrocentos e trinta e cinco reais).

Igaracy - PB, 23 de Outubro de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00046/2020, com a Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais de 
saúde (terceirização) para combate ao vírus Covid–19 (Corona vírus) no Município de Igaracy – PB. 
Conforme especificação do edital. Sendo declarada INABILITADA a empresa: PERIVALDO ALVES 
SOUZA EIRELI – ME – CNPJ: 20.514.305/0001–29

Igaracy - PB, 23 de Outubro de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos do componente básico de assistência farmacêutica 

básica destinada ao tratamento de doenças respiratórias com sintomas gripais, leves e/ou agudos 
em decorrência do estado de emergência internacional de enfrentamento a COVID–19. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00025/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Igaracy: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 096 3390.30 00 211 MATERIAL DE CONSUMO; 10 122 1011 
2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO 
COVID –19, 371 3390.30 00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00088/2020 
- 19.10.20 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - - CNPJ 
02.977.362/0001-62 - R$ 42.485,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Novembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializado com capacidade de realizar serviços médicos e procedimentos cirúrgicos, realizado 
na sede da empresa contratada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei 
Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://
www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 23 de Outubro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00070/2019, em 23.07.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa ALISON DE SOUZA LEITE - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de veículo tipo Van, para transporte de pessoas acometidas 

de problemas de saúde e acompanhantes para tratamento adequado em grandes centros no 
tratamento de saúde fora do domicilio – TFD.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 23 de outubro de 2020
José Carneiro Almeida da Silva  

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00075/2017, em 13.12.2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Para execução dos serviços com a continuação da construção de 

quadra coberta com vestiário. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 16 de Outubro de 2020
José Carneiro Almeida da Silva  

 Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00037/2018, em 25.05.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Para execução dos serviços com a continuação da construção de 

pavimentação em paralelepípedo nas diversas ruas na cidade de Igaracy -  CR nº 1006702-19/2013 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 23 de outubro de 2020
José Carneiro Almeida da Silva  

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00003/2019, em 21.01.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa COMPASSO EMPREENDIMENTOS 

LTDA ME.
OBJETO CONTRATUAL: Para execução com a continuação dos serviços de implantação de 03 

sistemas coletivos de captação e distribuição de água, nas comunidades Barra, Cabeludo e Melancia. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de vigência.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 23 de outubro de 2020
José Carneiro Almeida da Silva 

 Prefeito                          

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 09:30 horas do dia 06 de Novembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializado com capacidade de realizar serviços médicos e procedimentos cirúrgicos, realizado 
na sede da empresa contratada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei 
Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.
br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 23 de Outubro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00044/2020, com a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR 
DESTINADOS AOS PSF´S, UNIDADE MISTA E SAMU DO MUNICÍPIO DE IGARACY – PB. 
Conforme especificação do edital. Sendo declarada HABILITADAS as empresas: C DE A FER-
REIRA E CIA LTDA - CNPJ: 33.330.526/0001-99; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ: 
08.674.752/0001-40; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS 
E HO - CNPJ: 08.160.290/0001-42; ORTOSHOP COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.965.517/0001-03. 
Sendo declarada INABILITADA a empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - CNPJ: 
09.210.219/0001-90.

Igaracy - PB, 16 de Outubro de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
PROCESSO Nº 082/2020

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020
OBJETO: Chamamento público visando o Credenciamento de profissionais médicos, pessoa 

física e/ou jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do 
Sistema Único de Saúde – SUS, em áreas diversas, em caráter complementar à Rede Municipal 
de Saúde, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Ingá.

HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a adjudicação e a homologação da Chamada 

Pública n.º 001/2020, a empresa IVO ARAGÃO FILHO – ME, nas especialidades de Ortopedista e 
Reumatologista,  no valor de R$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais).

Ingá(PB), 23 de outubro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 147/2020

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: IVO ARAGÃO FILHO - ME, CNPJ nº 08.912.130/0001-02.
OBJETO: Credenciamento de profissionais médicos, pessoa física ou jurídica, para a prestação 

de serviços de saúde e apoio diagnóstico, em áreas diversas, em caráter complementar à rede 
municipal de saúde, inclusive nas Unidades de Saúde da Família, a fim de atender os pacientes 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ingá - PB. Médico credenciado: Dr. Ivo Aragão 
Filho, Ortopedista e Reumatologista – CRM nº 2364, para prestar serviços na correspondente 
especialidade.

VALOR TOTAL: R$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FUS e CUSTEIO.
VIGÊNCIA: 12 meses.

Ingá(PB), 23 de outubro 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

UNIÃO  A
Esportes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE RESCISÃO

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO Nº 00143/2019.
O Presidente da CPL torna pública a rescisão contratual: Processo Administrativo: 

190911TP00011.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itatuba-PB; CONTRATADO: EKS CONSTRUÇÕES E SER-

VIÇOS LTDA.CNPJ: 02.750.635/0001-31. Objeto: Contratação de empresa de construção civil para, 
execução dos serviços de reforma e ampliação das seguintes Escolas: José Barboza de Medeiros, 
Josefa Correia de Andrade, Bemvindo Alves da Silva Antônio Rodrigues de Oliveira e José Antônio 
dos Santos, junto ao Município de Itatuba-Fundamento da rescisão: Artigo 79 da Lei 8.666/1993, 
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 00011/2019. 
RESCISÃO DE CONTRATO: Assinatura: 20 de Outubro de 2020.

Itatuba - PB, 20 de Outubro de 2020.
ARON RENÉ MARTINS DE ANDRADE.  

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 07.027/2020  DA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.009/2019              

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: ARKO  Construções Ltda. – CNPJ Nº 10.715.077/0001-00
OBJETO: – É objeto do presente a correção do Quadro Resumo da Cláusula Quinta do Contrato 

nº 07.027/2020 dos valores das Ruas: Rua Travessa Arábia, Rua Escócia, Rua Angola, Rus Iraque, 
Rua Dinamarca, Rua Holanda e Rua África do Sul) – PB.

Permanecem inalterados as demais Cláusulas estabelecidas constantes do Contrato nº 
07.027/2020.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e Maria Jailene Franco De Carvalho/ ARKO 

Construções  Ltda.
Data da Assinatura: 19/10/2020

João Pessoa, 19 de outubro de 2020
Sachenka Bandeira da Hora

 Secretária da SEINFRA/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO
Este documento tem por objetivo retificar o Aviso de Licitação (Chave n° 841664) publicado no 

dia 23 de outubro de 2020 no Diário Oficial da União (seção 3, fl. 214), no Diário Oficial do Estado 
(fl. 19) e Jornal A União (fl. 18), que tem por objeto registro de preços para eventual aquisição de 
tablets e respectivas capas de silicone, destinados às escolas da rede municipal de ensino de João 
Pessoa (Processo Adm. n° 2020/032741).

Onde se lê: 
CHAVE Nº 841644
Leia-se:
CHAVE Nº 841664
As demais informações, incluindo as datas e horários estipulados para acolhimento e abertura 

das propostas, permanecem inalteradas.
João Pessoa, 23 de outubro de 2020.

Yuri Medeiros Maia de Araújo
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO (NOVA DATA)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.062/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/066259.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMA-
NENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Data da sessão: 09/11/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 23 de outubro de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARCAÇÃO 

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00032/2020, 
onde se lê: “Contratação de uma empresa com um profissional especializado para realizar exames 
de ultrassonografia em geral, consulta ginecológica e exame de colposcopia, ficando o aparelho 
por conta do contratado, sendo dois dias por semana a combinar, aos usuários deste município 
de Baía da Traição”; leia-se: “Contratação de uma empresa com um profissional especializado 
para realizar exames de ultrassonografia em geral, consulta ginecológica e exame de colposcopia, 
ficando o aparelho por conta do contratado, sendo dois dias por semana a combinar, aos usuários 
deste município.”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Travessa Marcus José Barreto da Silva, S/N - Centro - Marcação - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3625–1000. E-mail: lfluanfabricio@gmail.com. 

Marcação - PB, 23 de Outubro de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2020
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2020
OBJETO: CONJUNTO PROFESSOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADAS À PREFEI-
TURA DE MAMANGUAPE.

EMPRESAS: 3G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – ME
      CNPJ: 33.705.574/0001-14
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  3G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – ME
CNPJ: 33.705.574/0001-14
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

1 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA 
composta de assento anatômico 
em polipropileno azul medindo 
390 x 395mm, encosto em po-
lipropileno azul medindo 395 x 
200mm, com prancheta lateral 
em polipropileno azul medindo 
280 x 500mm, estrutura metálica 
em tubo redondo 7/8” na cor 
branca em tinta epóxi pó.

NASA UND 400  R$ 129,00  R$51.600,00 

2 CARTEIRA UNIVERSITÁRIA 
composta de assento anatômico 
em polipropileno azul medindo 
390 x 395mm, encosto em po-
lipropileno azul medindo 395 x 
200mm, com prancheta frontal 
em polipropileno azul medindo 
510 x 300mm, estrutura metálica 
em tubo redondo 7/8” na cor 
branca em tinta epóxi pó

NASA UND 400  R$ 135,00  R$54.000,00 

3 CONJUNTO ALUNO CJA–06 
CJA–06 – Mesa KUTZ UND 400  R$ 198,00  R$79.200,00 

4 CONJUNTO ALUNO CJA–04 
CJA–04 – Mesa KUTZ UND 400  R$ 187,00  R$74.800,00 

5 CONJUNTO ALUNO CJA–03 
CJA–03 – Mesa KUTZ UND 400  R$ 179,90  R$71.960,00 

6 CONJUNTO PARA PROFESSOR 
– CJP – 01 KUTZ UND 180  R$ 319,00  R$57.420,00 

 TOTAL: R$ 388.980,00

1. VALIDADE DA ATA
1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
1.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não 

fica obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 23 de Outubro de 2020.

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020, feito pela Comissão 

Permanente de Licitação em 25 de Setembro de 2020 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: 3G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – ME 

com o valor total de R$ 388.980,00 (Trezentos e Oitenta e Oito Mil Novecentos e Oitenta Reais). 
pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 23 de Outubro de 2020
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA

Prefeita
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 019/2020, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Presencial para a Empresa: 3G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – ME com o valor 
total de R$ 388.980,00 (Trezentos e Oitenta e Oito Mil Novecentos e Oitenta Reais).

Mamanguape - PB, 23 de Outubro de 2020.
MARÍLIA MAGDALA TOSCANO MÁXIMO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 000170/2019, em 31.10.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa B2 CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços com a pavimentação em paralelepípedo  em diversas ruas 

do município de Piancó-PB, atendendo ao termo de compromisso nº 798096/2013/MCIDADES. 
OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB,  23 de Outubro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

 Prefeito                          

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ERRATA

Tomada de Preços nº 00002/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB torna público o aviso de errata referente ao aviso de 

licitação Tomada de Preços nº 00002/2020 publicação do dia 22/01/2020, Objeto: para Reforma de 
escola – LOTE 01, e do tipo menor preço por item, para aquisição de equipamentos destinados a 
climatização – LOTE 02. Na linha 3: onde se lê “Convenio nº 437/2019, leia-se Convenio nº 540/2019 
e nas linhas 4 e 16 onde se lêr 4540/2019 leia-se 540/2019, na carta proposta de preços anexo III 
nas linhas 5 onde se lêr 4540/2019 leia-se 540/2019 e na  minuta do contrato pagina 1 linha 15 e 
25 onde se lêr 4540/2019 leia-se 540/2019”. 

Pedra Branca-PB, 19 de junho de 2020
SEVERINO LUIZ DE  CALDAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2020, que objetiva: Contratação de 
serviços de Assessoria e Consultoria técnica, para prestar serviços junto as Secretarias Municipais 
de Saúde e Educação deste município, de acordo com as especificações Técnica – Anexo I deste 
Edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Pirpirituba - PB, 08 de Outubro de 2020.
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2020, que objetiva: Locação de 01 
(um) Veículo Tipo Caminhão Basculante “truck”, para prestar serviços de recolher e transportar os 
Resíduos Sólidos urbanos produzidos por este Município, de acordo com as especificações contidas 
na Especificação Técnica – Anexo I deste Edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANTONIO DA SILVA DIAS 49941003491 - R$ 16.500,00.

Pirpirituba - PB, 05 de Outubro de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para Fornecimento e Instalação de Esquadrias de vidro para o prédio sede 
da Prefeitura Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Pirpirituba - PB, 08 de Outubro de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2020, que objetiva: Contratação de mão de 
obras para prestar serviços de pinturas (internas e externas) do prédio sede da Prefeitura Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Pirpirituba - PB, 08 de Outubro de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão José Vicente, s/n – (prédio aonde funcionava antiga creche municipal) - Centro - Pirpirituba 
- PB, às 09:00 horas do dia 06 de novembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de 
Esquadrias de vidro para o prédio sede da Prefeitura Municipal. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 006/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277–1108. Edital: http://www.pirpirituba.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 22 de outubro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão José Vicente, s/n – (prédio aonde funcionava antiga creche municipal) - Centro - Pirpirituba 
- PB, às 14:00 horas do dia 06 de novembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço, para: Contratação de mão de obras para prestar serviços de pinturas (internas 
e externas) do prédio sede da Prefeitura Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 006/09; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277–1108. Edital: http://www.pirpirituba.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 22 de outubro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

REPUBLICAÇÃO POR DESERÇAÕ
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Novembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: : AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E ELETRÔNICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitaca-
opmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br. 

Queimadas - PB, 23 de outubrode 2020
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00032/2020

Torna público que fará realizar através da , sediada na Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro 
- Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Novembro de 2020, licitação modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AM-
PLIAÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO BOA VISTA – QUEIMADAS – PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 23 de Outubro de 2020
RICARDO PEREIRA DE LIMA 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2020, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICO E MOBILIÁRIO PARA 
ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; ADJUDICO o seu 
objeto a: C DE A FERREIRA E CIA LTDA - R$ 25.968,00; GERALDO VIDAL DA NOBREGA – ME - 
R$ 21.890,00; IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - R$ 6.299,94; INTELIGENCIA 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - R$ 19.225,00; LIBERTY PRO INDUSTRIA 
E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT - R$ 1.546,50; M. K. DE AZEVEDO ARAUJO 
DUTRA DANTAS - R$ 23.360,00; MARILICE KEIL - R$ 4.752,00; NILDO FREITAS DANTAS - R$ 
85.810,00; ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 81.528,00.

Remígio - PB, 22 de Outubro de 2020
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2020, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICO E MOBILIÁRIO PARA 
ESTRUTURAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: C DE A FERREIRA E CIA LTDA - R$ 25.968,00; 
GERALDO VIDAL DA NOBREGA – ME - R$ 21.890,00; IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE 
PAPEIS LTDA - R$ 6.299,94; INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS 
EIRELI - R$ 19.225,00; LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN-
FORMAT - R$ 1.546,50; M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 23.360,00; MARILICE 
KEIL - R$ 4.752,00; NILDO FREITAS DANTAS - R$ 85.810,00; ZIB COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - R$ 81.528,00.

Remígio - PB, 23 de Outubro de 2020
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
 CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020 
Convocamos a empresa JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI, CNPJ N° 08.973.569/0001-

45, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, comparecer a esta sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Estado da Paraíba, 
CNPJ n º 09.090.689/0001-67, na sede temporária da Prefeitura Municipal, na Rua Caboclo Abel, 
s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 58.600-000 e assinar o 
contrato que tem como objeto aquisição de equipamentos de ginástica para Academia ao Ar Livre 
para espaços urbanos públicos no Município de Santa Luzia/PB, de acordo com as especificações 
contidas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020 e seus anexos. 

Santa Luzia - PB, 22 de outubro de 2020. 
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-
ções legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 
00030/2020, que objetiva: Aquisição de equipamentos de ginástica para Academia ao Ar Livre para 
espaços urbanos públicos no Município de Santa Luzia/PB; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - JULIO CESAR 
GASPARINI JUNIOR - EIRELI, CNPJ N° 08.973.569/0001-45. Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 
- 10 - 11 - 12. Valor: R$ 147.075,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 22 de outubro de 2020.
 JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO 
PREGÃO PRESENCIAL 00031/2020

A Pregoeira Oficial do Município de Santa Luzia/PB torna público para conhecimento dos licitantes 
participantes do Processo na modalidade Pregão Presencial Nº 00031/2020, que o recurso impetrado 
pela empresa META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ sob o Nº 29.903.019/0001-20, foi 
julgado IMPROCEDENTE, mantendo assim a classificação da empresa DELVALLE MATERIAIS 
ELETRICOS EIRELI, CNPJ Nº 37.227.550/0001-58 no certame. Maiores Informações no setor de 
licitação na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/
PB - CEP 58.600-000.

Santa Luzia/PB, 23 de Outubro de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino
PREGOEIRA OFICIAL/PMSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2020, que objetiva: Aquisição de laboratório 
de robótica e formação para os profissionais de educação da Rede Municipal de Ensino do Município 
de São João do Rio do Peixe–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: META COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 530.920,00.

São João Rio do Peixe - PB, 23 de Outubro de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00022/2020. OBJETO: Aquisição de Laboratório de Robótica 

e Formação para os Profissionais de Educação da Rede Municipal de Ensino do Município de São 
João do Rio do Peixe–pb. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Meta 
Comercio e Serviços Eireli - CNPJ 29.903.019/0001-20. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 996787922.

São João Rio do Peixe - PB, 23 de Outubro de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, AR CONDICIONADO 4 (QUATRO) 

PORTAS, 05 (CINCO) LUGARES, FLEX, CAMBIO MANUAL. MOTOR A PARTIR DE 1.0 TUR-
BO E 116 CV NA COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2020. DOTAÇÃO: 
10.301.1002.10005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE 449052000000 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 
00169/2020 - 14.10.20 - RIO VALE AUTOMOTORES LTDA - R$ 62.793,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOSN° 03/2020

Torna público que, através do(a)CPL, a Sessão Pública realizadano dia 23/10/2020 as08H00m. 
com o objetivo de: CONSTRUÇÃO DE SALA DE REUNIÃO NA UNIDADE DE SAÚDE PORTE 
I, neste município, foi suspensa, paraANALISE DAS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, O 
RESULTADO DA HABILITAÇÃO SERÁ PUBLICADO NA IMPRENSA OFICIAL e Uma nova reuni-
ãoserá publicada posteriormente. Fundamento legal:LF n° 8.666/93 e suas redações posteriores.

Para Maiores informações:.
Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP.
Email: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com

SERTÃOZINHO- PB, 23de OUTUBROde 2020.
VALDEY JÚNIO XAVIER CARDOSO

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2020, que objetiva: 
Aquisição(ões) de Veículo(s) Novo [veículo a motor de propulsão antes de seu registro e licencia-
mento fornecido pelo próprio Fabricante e/ou Concessionária autorizada] do tipo: AMBULÂNCIA 
do TIPO A – DE SIMPLES REMOÇÃO, conforme discriminação pertinente no Instrumento Convo-
catório, destinado ao Fundo Municipal de Saúde CNPJ n 11.958.034/0001–00 – CNES: 6461212 
deste município, em conformidade a PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL 
PERMANENTE Número DA PROPOSTA: 11958.034000/1200–01; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Sertãozinho - PB, 22 de Outubro de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO
O presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 

licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preço Nº 00005/2020, que a em-
presa JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ Nº. 30.999.688/0001-26, impetrou recurso contra 
o resultado da fase de habilitação, desta forma como abertura dos envelopes de proposta está 
marca para o dia 23/10/2020 às 14:30, assim fica cancelada abertura dos envelopes de proposta, 
até o julgamento do recurso. Ficam intimados os licitantes participante do processo, e neste mesmo 
ínterim fica aberto o prazo para interpor contrarrazões, consoante consta no Art. 109, inciso I, alínea 
a, §3, da Lei nº 8.666/93.

São José do Bonfim - PB, 22 de Outubro de 2020.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de aventais hospitalares necessários ao enfrentamento e controle à disseminação do novo Corona-
vírus COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São José de 
Piranhas-PB. Abertura das propostas: dia 03de Novembro de 2020 às 09h00 (horário de Brasília), 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral 
do edital através do endereço eletrônicowww.tce.pb.gov.bre e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 23 de Outubro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 153/2020 - UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 09/11/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO 
DE GRANDES ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS, destinado à FUNDAÇÃO ESPAÇO CUL-
TURAL DA PARAÍBA - FUNESC, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1° andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro CGE Nº 20-01051-4.
*Publicado no Diário Oficial do Estado em 23/10/2020, republicado por incorreção.

João Pessoa, 23 de outubro de 2020.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2020 – UASG 925302                    
            O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 10/11/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINAS 
(MATERIAL CORTANTE), destinado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da 
Paraíba-DER/PB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº  20-01352-4
                                                                                                        João Pessoa, 23 de outubro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIÑA DEL MAR

Rua Miguel Couto, 251 – CEP 58010-770 – Centro – João Pessoa – PB
João Pessoa, 22 outubro de 2020
TIPO:  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA:  30 DE OUTUBRO DE 2020
HORA:  12h PRIMEIRA CONVOCAÇÃO e 13h SEGUNDA CONVOCAÇÃO
LOCAL: SALA 605 DO CONDOMÍNIO

EDITAL
Pelo presente Edital ficam os senhores condôminos e/ou procuradores convocados para se 

reunirem em Assembleia Geral que se fará realizar no dia, hora e local acima especificado, tudo 
em conformidade com os artigos 1.352 e 1.353 do CCB/2002 e Convenção, sendo adotado os 
protocolos de segurança obrigatório como uso de máscaras e distanciamento mínimo de 2 metros 
entre uma cadeira e outra, para a deliberação da seguinte ORDEM DO DIA:

 1. Relatório e Prestação de Contas do Exercício 2019
 2. Orçamento de Despesas e Receitas para o Exercício 2020
 3. Informes gerais.
 4. Eleição de Síndico e Conselho Consultivo (mandato a iniciar em março/2021)
Observações:
• São direitos dos condôminos: Lei 10.406 de 10/01/2002 – Art. 1.335 – inciso III “... votar nas 

deliberações da assembleia e delas participarem, estando quite”; 
• É lícito aos condôminos se fazerem presentes na assembleia, por procuradores munidos de 

procuração específica, em conformidade com a Convenção e Regimento Interno do Condomínio;
• Em caso de ausência, todos ficam obrigados a aceitar, com tácita concordância, o que for 

deliberado.
Moisés Marques da Silva

Síndico

PROCURAÇÃO PARTICULAR
Pelo presente instrumento particular, eu, ______________________________________, 

proprietário (a) da unidade __________ do Condomínio Edifício VIÑA DEL MAR, portador (a) de 
CPF nº. ____________________, nomeio e constituo como meu bastante procurador (a) o (a) 
Sr (a). ______________________________, portador do CPF n° ____________________, para 
representar-me na Assembleia Geral a ser realizada no dia 30/10/2020, a quem confiro amplos 
poderes de representação, podendo votar e ser votado, impugnar, sugerir e praticar todos os demais 
atos em todas as matérias a serem tratadas na referida assembleia.

João Pessoa, ____ de outubro de 2020

_________________________________
(Assinatura)
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