
Amanhã Luiz Fux toma posse na presidência do STF 
em cerimônia atípica, por conta do risco de covid. Página 14
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NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

109.860
4.165.124

27.392.203

2.563
127.517
897.713

Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Foto: Secom-PB

Após oito dias internada, dona Olindina, de 114 anos, recebeu alta ontem. 
Ela foi a paciente com mais idade a passar pela Frei Damião. Página 5

FGTS reduz juros 
da casa própria no 
Norte e Nordeste
Medida visa estimular o crédito imobiliário nessas regiões; segundo o Sinduscon-JP, nos 
últimos cinco anos, 23% dos recursos destinados ao NE não chegaram a ser usados. Página 4

Foto: Divulgação/PRF

Esportes

Políticas

Botafogo Léo Moura está de volta aos treinos e 
poderá participar de jogo no próximo sábado. Página 16
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Geral
Empreender PB assina 157 
contratos em domicílio
Ação do Governo do Estado representa um investimento de 
R$ 941 mil para atender pequenos empreendedores durante 
a pandemia do novo coronavírus. Página 3

Oxford interrompe produção 
de vacina no Reino Unido
Protocolo de segurança foi acionado após um dos volun-
tários apresentar reação à vacina contra o coronavírus. A 
suspensão, entretanto, é temporária. Página 4

TRE-PB libera comícios, 
carreatas e passeatas
Atos de campanha, no entanto, estão subordinados às 
normas sanitárias da pandemia. O mesmo se aplica às 
reuniões de pré-campanha. Página 13

Brasil-Mundo

Vacinação antirrábica 
tem início, hoje, em JP

A meta é vacinar 60 mil cães e 20 mil gatos 
contra a raiva até o dia 17 de outubro. A 

aplicação será feita no Centro de Controle 
de Zoonoses, nos Bancários, e, a partir de 
segunda-feira, nos postos itinerantes que 

irão circular por bairros da capital. Página 8

Operação Independência: PRF autua 1.218 motoristas
Ação realizada durante o feriado prolongado nas rodovias federais da Paraíba terminou com o registro de 21 acidentes, 30 pessoas feridas e uma morte. Página 7

Paraíba

Últimas
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Observadores da cena social brasileira contemporânea, de vá-
rias vertentes analíticas, apostaram que a pandemia do novo co-
ronavírus iria provocar transformações radicais na maneira como 
as pessoas se relacionam. Uma onda de solidariedade mútua, entre 
cidadãos e cidadãs, por exemplo, afogaria o egocentrismo e a alie-
nação, marcas negativas da sociedade atual.

Decorridos, no Brasil, mais de seis meses da eclosão do sur-
to de covid-19, a realidade ainda não condiz com os prognósticos 
feitos. As previsões que davam conta do surgimento de um novo 
humanismo - em sentido mais amplo, ou seja, em cujo movimento 
a generosidade, a compaixão e a valorização de qualidades e feitos 
humanos teriam maior destaque -, não se concretizaram.

Veja-se o caso das máscaras de proteção, para evitar a dis-
seminação incontrolável do vírus. Governadores e prefeitos bai-
xaram decretos, que continuam em vigor, proibindo que pessoas 
saíssem às ruas sem máscaras. No entanto, o que se constata é 
um número cada vez maior de homens e mulheres, de várias fai-
xas etárias, descumprindo as normas sanitárias.

Quem usa máscaras em público está protegendo a si mesmo 
e ao outro. É um gesto solidário; de preocupação com o bem-
-estar pessoal e da coletividade. Portanto, sair sem máscara, 
além de afrontar a legislação, seja federal, estadual ou munici-
pal, representa uma atitude desrespeitosa para com os seme-
lhantes, do tipo: “Eu não acredito nessa história de pandemia, 
e ponto final”.

Na Paraíba, mais de 2.500 vidas já foram ceifadas pelo corona-
vírus. O Brasil caminha para 130 mil vítimas fatais e, pelo andar 
da carruagem, breve o mundo consciente irá chorar o primeiro mi-
lhão de mortos. A realidade incontestável é que o surto, de fato, 
não acabou, e não se sabe até que ponto a o processo de flexibilida-
de provocará ou não o recrudescimento da pandemia.

O Brasil vive, pelo menos, duas realidades distintas. En-
quanto milhares de pessoas cuidam de si e pensam nos ou-
tros, um número muito maior não está nem aí para a cor da 
chita, e segue participando de uma espécie de estranho car-
naval, onde o carro alegórico tem como destaque o presidente 
da República, rodeado de inocentes crianças, ele e elas sem 
máscaras de proteção. 

Estranho carnaval

CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

Processo não se compra

Artigo Anne K. Rodrigues
anne@institutok.cc  | Colaboradora

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Existe uma fórmula de desenvol-
vimento universal? Eu fui provoca-
da sobre “aprender a escalar” o meu 
negócio, e fiquei curiosa. Aceitei o 
desafio e fui estudar algumas possi-
bilidades. Conheci alguns “heróis”, 
profissionais que desenvolveram fór-
mulas incríveis para produzir melhor, 
viver melhor e vencer todos os desa-
fios que a vida nos traz. Eu gostei das 
fórmulas. Elas tinham uma lógica e 
congruência por trás.

Em um dos meus trabalhos, eu 
ouvi um pai dizer ao filho: “Eu não me 
preocupo com você. 
Eu vejo a sua evolu-
ção. Você está dan-
do um passo de cada 
vez, e toda vez que eu 
olho, eu vejo progres-
so.” Essa fala ficou 
marcada. O pai reco-
nhecendo o progres-
so do filho. Esse filho 
também poderia criar 
uma fórmula. 

A provocação 
aqui seria: essa fór-
mula poderia ser usada por qualquer 
um, com o mesmo resultado?

Segundo o Dicionário Aurélio, De-
senvolvimento é um substantivo mas-
culino, que significa “Ação ou efeito de 
desenvolver, de crescer, progredir, se 
tornar maior”.

O pai que eu conheci foi muito sá-
bio. Ele usou o próprio filho como re-
ferencial de progresso, e não outros. 
Esse referencial fez toda a diferença, 
principalmente, para o filho. Ima-
gina se o pai o tivesse comparado a 
alguém infinitamente melhor? Será 
que esse filho teria a mesma motiva-
ção para continuar?

Toda essa reflexão me leva a pen-
sar sobre a diferença de ser herói e ser 
guia. O herói tem todas as respostas, 
sabe como chegar lá e já atingiu os me-
lhores resultados. Ele conta a sua his-
tória de superação com desenvoltura, 
dá dicas do que fazer, do que não fazer. 
O herói é seguro, determinado. Ele te 
diz: Se eu consegui, você também con-
segue. Eu te mostro o caminho.

Já o guia, ele vai inverter os pa-
péis. Ele não é maior do que você. Ele 
é do seu tamanho. Ele acredita que 
você é capaz de conseguir melhores 

resultados, se você 
quiser. Ele te dá algu-
mas orientações, e te 
convida a experimen-
tar algumas possibili-
dades, e ele também 
acredita que, na hora 
certa, você vai saber 
o que e como fazer. O 
guia te vê como um 
herói, e também te 
trata como um herói, 
em fase de superação.

A grande diferen-
ça entre o herói e o guia é que o herói é 
apaixonado pela sua própria história, 
e ele acredita que se você seguir fiel-
mente todos os seus passos, você vai 
chegar lá. Já o guia, ele reconhece não 
saber os caminhos que vão te levar à 
sua evolução, e ele acredita, fortemen-
te, que você vai descobrir esse cami-
nho sozinho.

Quanto mais heróis eu conheço e 
belas histórias de superação eu ouço, 
mais forte ressoa dentro de mim a 
importância do processo. E o pro-
cesso é algo individual. Um brinde a 
todos os heróis que ainda estão em 
plena jornada.
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A proeza de Gustavo Moura
Fechada a última página do jornal, 

Leocádio apaga as luzes, e desabalamos  
pela escada em caracol da velha A União, 
Cabo Doge ou Doge Patada - como tratá-
vamos Dorgival Terceiro Neto - repican-
do o projeto várias vezes adiado de, um 
dia, descermos até as cabeceiras do rio 
Paraíba, ainda que de quatro, pelas en-
costas de Monteiro.

A ideia vingara desde a leitura, jun-
tos, de uma página de Irineu Joffily des-
crevendo a subida ao Pico de Taperoá, de 
onde descortinou, em prosa suculenta, a 
metade da Paraíba atravessada de viés  
pela Borborema. Já tínhamos lido o livro 
de geografia, botânica, geologia e his-
tória administrativa-
que José Américo es-
crevera a pretexto de 
engastar, no tempo, as 
obras contra as secas 
de Epitácio. Dorgival, 
que era meio perré, 
aqui e ali se alvoroça-
varendido pela prosa 
e ciência do Zé Ramo-
na, como os ódios de 
30 o haviam habitua-
do a ouvir. 

“Quando é que a gente vai?” Tínha-
mos motivação e pernas para mais que 
isso. E a experiência de um primeiro trei-
no madrugando ao nascer de um domingo 
de verão pela mesma trilha cortada a fa-
cão, cavalgada pelo ouvidor de 1585, mar-
geando o  ribeiro de Jaguaribe até o Cabo 
Branco para definir o lugar “onde agora 
está a cidade, planície de mais de meia lé-
gua, muito chã, de todas as partes cercado 
de água”, como bem viu a prosa passari-
nha do Frei Vicente do Salvador. 

Chegamos até a marcar a viagem à 
serra do Jabitacá, uns dez anos depois, 
não mais com a afoiteza da primeira ideia 
acolhida com a promessa de parceria do 

então deputado José Rafael de Menezes, 
mas veio a federalização da Universida-
de, Dorgival assoberbado com a burocra-
cia da transição, e só quase agora, há uns 
quatro anos, o vigor da ideia sem mais o 
da idade, pude botar as vistas, de longe, 
no fundo do despenhadeiro, água e pedra 
se plasmando num só elemento para mi-
narem os primeiros fluxos de formação 
do rio que nos batizou. 

O que José Américo não fez, nem Iri-
neu, nem Coriolano, nem mesmo Lauro 
Xavier, escritores depois de caminheiros 
por todas as trilhas da Paraíba, fez agora 
um neto de Aníbal Moura, professor per-
pétuo de História; um filho de Hugo Moura 

conhecedor do nosso 
folclore; o fotógrafo, 
alquimista ou artista 
plástico Gustavo Mou-
ra, numa sucessão de 
quadros fotográficos 
que só têm de fotogra-
fia o nome. Verdadeiras 
aquarelas sem pincel 
colhidas desde a serra 
do Jabitacá e assim na-
vegando entre montes, 
várzeas e cidades, até 

juntar-se ao mar, na barra do Cabedelo. 
Falei em alquimista, sim, por não ver 

menos que a alquimia do foco, da luz ou do 
olhar humano amoldando pedra e água 
num coalho cediço em que os dois ele-
mentos se harmonizam para dar razão à 
sagração de Augusto: “Somente a Arte (...) 
abranda as rochas rígidas, torna água (...) e 
reduz à condição de uma planície alegre a 
aspereza orográfica do mundo”. Não faltou 
como abertura a água benta dos versos de 
Hildeberto Barbosa, um ribeirinho agres-
te do rio a escutar suas vozes, suas preces, 
“desde as nascentes sagradas, que puxam o 
terço das águas, pelo altar das estradas”. 

É assunto que não esgota fácil. 

 Verdadeiras aquarelas sem 
pincel colhidas desde a serra do 

Jabitacá e assim navegando 
entre montes, várzeas e 

cidades, até juntar-se ao mar, 
na barra do Cabedelo.   

 Quanto mais heróis 
eu conheço e belas histórias 

de superação eu ouço, 
mais forte ressoa dentro 
de mim a importância 

do processo. E o processo é 
algo individual.   
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Assinaturas começaram ontem e vão até sexta-feira; empreendedores terão acesso a R$ 941 mil para investirem

O Programa Empreen-
der PB iniciou ontem e pros-
segue até sexta-feira, dia 11, 
a assinatura de 157 contra-
tos em domicílio, atendendo 
empreendedores das 8ª, 9ª, 
10ª e 13ª regiões, repre-
sentando um investimento 
R$941.870,00. O cronogra-
ma integra as medidas ado-
tadas pelo Governo do Esta-
do para atender pequenos 
empreendedores durante a 
pandemia.

Os municípios atendi-
dos são: Aparecida, Ber-
nardino Batista, Bonito de 
Santa Fé, Brejo do Cruz, 
Cajazeiras, Carrapateira, 
Catolé do Rocha, Marizópo-
lis, Monte Horebe, Pombal, 
Santa Helena, São Bento, 
São Domingos, São Francis-
co, São João do Rio do Peixe, 
São José da Lagoa Tapada, 
Sousa e Triunfo.

De acordo com o secre-
tário executivo de Empreen-
dedorismo, Fabrício Feitosa, 
apesar de todas as dificulda-
des impostas pela necessi-
dade do isolamento social, 

o Programa Empreender PB 
trabalha para que o máxi-
mo de empreendedores seja 
atendido. “A nossa expectati-
va é que esse recurso possa 
ajudar os empreendedores 
a se manterem vivos duran-
te essa pandemia e também 
para que eles possam fazer 
novos investimentos para 
esse momento de retomada”, 
ressaltou Fabrício Feitosa. 

Os empreendedores 
participantes desta etapa 
estão com o processo em 
fase de contratação no Pro-
grama e serão contatados, 
por telefone, para agenda-
mento da visita em domi-
cílio. A equipe alerta que 
todos estejam com seus 
telefones disponíveis e per-
maneçam em suas casas até 
a visita do técnico.

Seguindo as orientações 
de segurança, o Programa 
Empreender PB também 
orienta a todos os envolvi-
dos que utilizem a máscara, 
álcool em gel e assinem o 
contrato com caneta pró-
pria. 

157 contratos em domicílio do 
Empreender PB são assinados

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Ainda no campo da direita 
– alinhada com a política de 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
–, o deputado Julian Lemos 
(PSL), que se postava como 
pré-candidato a prefeito, está 
em aproximação com o De-
mocratas do pré-candidato 
Raoni Mendes. Enquanto isso, 
isolado em termos de aliança, 
Eduardo Carneiro (PRTB) se-
gue em ‘carreira solo’.  

A direitA divididA (2) 
E os representantes da direita 
na eleição de João Pessoa não 
estão convergindo para uma 
única pré-candidatura: O de-
putado Moacir Rodrigues (PSL), 
irmão do prefeito de Campi-
na Grande, Romero Rodrigues 
(PSD), declarou apoio a Nilvan 
Ferreira (MDB), enquanto que o 
deputado Cabo Gilberto (PSL) 
apoia a pré-candidatura de 
Wallber Virgulino (Patriotas). 

Como era esperado, Daniella Ban-
deira, ex-secretária de Habitação da 
prefeitura de João Pessoa, anunciou, 
agora oficialmente, apoio à pré-can-
didatura de Cícero Lucena (PP) a pre-
feito de João Pessoa. É a terceira ex-
-secretária da gestão a romper com 
o prefeito Luciano Cartaxo (PV) para 
apoiar Cícero – fizeram o mesmo 
Diego Tavares e Socorro Gadelha.

três por um 

CíCero está em situAção elegível, gArAnte  

AdvogAdo espeCiAlistA em direito eleitorAl 

A direitA divididA (1) 

“Cícero foi absolvido na última instância, do ponto de vista da responsabilidade criminal ou 
penal. Isso significa que não havia a existência de fato material. Se não tem fato mate-
rial, está excluída a parte cível. Então a decisão do Tribunal Regional Federal [TRF-5] de 
conceder liminar dando efeito suspensivo ao processo no TCU resolveu o problema de 
inelegibilidade”. Eis a argumentação do advogado especializado em direito eleitoral, 
o ex-deputado Inaldo Leitão, ao ser indagado em uma emissora de rádio – Arapuan 
Verdade – sobre a situação jurídica do pré-candidato do PP a prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena (foto), no que tange à sua elegibilidade. Em decisão recente, assinada 

pelo desembargador Paulo Machado Cordeiro, o TRF-5 aceitou solicitação 
da defesa de Cícero Lucena e determinou a suspensão dos efeitos da 

condenação que pesava contra o pré-candidato do PP no Tribunal de 
Contas da União (TCU). Com essa decisão da corte federal, Cícero es-
taria elegível e, portanto, poderia concorrer nas eleições municipais 
deste ano. O TCU ainda vai analisar o mérito do pedido de revisão 

protocolado pela defesa na corte de contas. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

E a eleição indireta para escolher prefeito e 
vice-prefeito de Taperoá está mantida para o 
dia 11, conforme registrou a coluna. O pre-
sidente do TRE-PB, desembargador José Ri-
cardo Porto, rejeitou pedido de suspensão do 
pleito protocolado pela defesa de Francisco 
Antônio Filho, vice-prefeito cassado. Ele e o 
prefeito Jurandi Gouveia foram cassados por 
captação ilícita de votos. 

tre indefere pedido e eleição 
em tAperoá está mAntidA 

Apoio do generAl mourão 

“projeto de um novo tempo” 

A propósito do deputado Eduardo Carnei-
ro, ele comemorou apoio à sua postulação 
do presidente nacional do PRTB, Gene-
ral Mourão, vice-presidente da República: 
“Ficamos felizes com esse apoio oficial de 
um nome de destaque nacional a um re-
presentante de direita para a disputa pela 
prefeitura da capital”.  

Da pré-candidata a prefeita de Campina Grande, 
Ana Cláudia, ao confirmar que a convenção do 
Podemos que vai homologar seu nome ocorrerá 
domingo: “Será a oportunidade de confirmarmos 
para Campina o projeto de um novo tempo, com 
respeito ao cidadão, transparência e responsabili-
dade na aplicação dos recursos públicos”.  
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Secretário Fabrício Feitosa frisou que objetivo é que os recursos permitam a sobrevivência dos negócios dos empreendedores

Foto: Roberto Guedes

Análise Ambiental

IBGE faz seleção online para especialização
A Escola Nacional de 

Ciências Estatísticas (Ence) 
do IBGE, localizada no Rio 
de Janeiro (RJ), está com 
inscrições abertas até dia 23 
de outubro, para o processo 
seletivo online do curso de 
Especialização em Análise 
Ambiental e Gestão do Ter-
ritório, com início em março 
de 2021. Serão oferecidas 
30 vagas. As inscrições e o 
curso são gratuitos.

O processo seletivo 
será compreendido por 
duas etapas. A primeira é a 
avaliação curricular e car-

ta de recomendação, e terá 
caráter classificatório. Os 
resultados serão publicados 
no site da Ence até o dia 13 
de novembro de 2020, jun-
tamente com a convocação 
dos candidatos classificados 
para a segunda etapa, que 
tem caráter eliminatório e 
classificatório e inclui carta 
de apresentação e entrevis-
ta por videoconferência.

Os 45 primeiros co-
locados na primeira etapa 
vão para a segunda fase do 
processo seletivo e deverão 
enviar e-mail para ambien-

tal@ibge.gov.br anexando 
uma carta de apresentação 
da candidatura até o dia 20 
de novembro de 2020. As 
entrevistas serão realizadas 
entre os dias 1 e 4 de de-
zembro de 2020. As datas e 
horários específicos de cada 
entrevista serão divulgados 
previamente no site da Ence.

“Os processos seletivos 
eram realizados com base 
em provas presenciais de 
matemática e língua portu-
guesa, porém, frente a situa-
ção de pandemia em 2020, 
houve mudanças. Ressal-

ta-se, contudo, que o rigor 
para seleção dos candidatos 
permanecerá orientando o 
processo seletivo”, diz a ge-
rente do curso, Letícia de 
Carvalho Giannella.

O resultado final será 
divulgado no site da ENCE 
até o dia 11 de dezembro 
de 2020. A pré-matrícula 
dos candidatos aprovados 
ocorrerá nos dias 17 e 18 
de dezembro de 2020, pelo 
Sistema Acadêmico onli-
ne. As instruções e dados 
de acesso serão fornecidos 
aos aprovados e classifica-

dos por e-mail. O início do 
ano letivo está previsto para 
março de 2021.

A previsão do merca-
do financeiro para a queda 
da economia brasileira este 
ano foi ajustada de 5,28% 
para 5,31%. A estimativa 
de recuo do Produto Inter-
no Bruto (PIB) – a soma de 
todos os bens e serviços 
produzidos no país – está 
no boletim Focus, publica-
ção divulgada todas as se-
manas pelo Banco Central 
(BC), com a projeção para os 
principais indicadores eco-
nômicos.

Para o próximo ano, a 
expectativa é de crescimen-
to de 3,50%, a mesma pre-
visão há 15 semanas con-
secutivas. Em 2022 e 2023, 
o mercado financeiro conti-
nua a projetar expansão de 
2,50% do PIB.

Inflação
As instituições finan-

ceiras consultadas pelo BC 
alteraram a projeção para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
de 1,77% para 1,78%, neste 
ano. Para 2021, a estima-
tiva de inflação permane-
ce em 3%, há 12 semanas 
consecutivas. A previsão 
para 2022 e 2023 também 
não teve alteração: 3,50% e 
3,25%, respectivamente.

A projeção para 2020 
está abaixo do piso da meta 
de inflação que deve ser 
perseguida pelo BC. A meta, 
definida pelo Conselho Mo-
netário Nacional, é de 4% 
em 2020, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto per-
centual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite in-
ferior é 2,5% e o superior, 
5,5%.

Economia 
deverá 
cair  5,31% 
este ano

Acesse através do QR Code o 
edital do processo seletivo. 



Setor da construção civil na Paraíba considera medida positiva; redução visa facilitar o acesso ao financiamento de imóveis

O Conselho Curador do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) aprovou ontem, 
em reunião extraordinária, re-
dução de juros no crédito imo-
biliário popular no Norte e Nor-
deste. Segundo o Ministério do 
Desenvolvimento Regional, que 
apresentou o voto no conselho, 
o objetivo é promover o acesso 
de mais famílias ao financia-
mento habitacional nessas duas 
regiões, que têm, historicamen-
te, baixos índices de contratação 
de financiamento habitacional.

Na opinião do presiden-
te do Sindicato da Indústria da 
Construção Civil de João Pessoa 
(Sinduscon-JP), José William 
Montenegro Leal, a queda na 
taxa de juros é importante prin-
cipalmente nas regiões norte 
e nordeste. Nos últimos cinco 
anos, dos recursos disponibili-
zados para o Nordeste, 23% não 
foram utilizados por falta de de-
manda. No caso do Norte, o per-
centual chega a 78%. “É muito 
importante uma queda na taxa 
de juros dessas, principalmente 
aqui na nossa região e na região 
Norte, que historicamente não 

consegue empregar na totalida-
de a disponibilidade que o fundo 
coloca, exatamente pela dificul-
dade que você tem em repassar. 
Quanto menor o juros, melhor, 
principalmente agora que es-
tamos com taxa Selic de 2% ao 
ano, algo nunca visto anterior-
mente”, comentou. 

De acordo com José Wil-
liam, a compra de imóveis será 
estimulada na Paraíba, princi-
palmente porque a taxa de ju-
ros é um dos fatores que mais 
influenciam na compra de um 
imóvel financiado. “As pessoas 
hoje em dia estão mais cuida-
dosas na hora de adquirir um 
imóvel. Elas fazem as contas pra 
ver se realmente vão ter condi-
ção de poder pagar. Na hora que 
essa taxa de juros cai influencia 
principalmente para contratos 
de longo prazo, em que a taxa 
de juros faz bastante diferença”, 
disse. 

Além disso, o presidente 
do sindicato ressaltou que o seg-
mento da construção civil é um 
dos que mais afetam a econo-
mia, gerando emprego e renda. 
“Eu tenho certeza que isso vai 
ajudar a incrementar o mer-
cado. Vai dar oportunidade de 
mais pessoas terem acesso a tão 

sonhada casa própria. Na hora 
que você estimula esse mercado 
você estimula a cadeia da cons-
trução civil que é uma cadeia ex-
tremamente diversificada, tem 
uma abrangência enorme sobre 
97% dos setores da economia”. 

Segundo o ministério, as 
mudanças na sistemática de 
financiamentos na área de ha-
bitação popular vão possibilitar 
que o FGTS tenha mais recursos 
disponíveis para novas contrata-
ções. Haverá redução da parcela 
de spread bancário (diferença 
entre o valor pago pelo banco 
aos correntistas e o cobrado nas 
operações de crédito) pago pelo 
fundo aos agentes financeiros 
operadores do programa.

As regiões Norte e Nor-
deste serão contempladas com 
a redução de juros em até 0,5 
ponto percentual para famílias 
com renda até R$ 2 mil men-
sais. Os juros poderão chegar 
a 4,25% ao ano para cotistas 
do FGTS e, nas demais, a 4,5%, 
ofertando a menor taxa de ju-
ros na história num programa 
habitacional. Com isso, as famí-
lias terão uma menor prestação 
mensal na aquisição de novos 
imóveis pelo programa, expli-
cou o ministério.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Juros do crédito imobiliário 
caem no Norte-Nordeste
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Rumo à Série D

Campinense volta a golear 
em jogo amistoso no Amigão 

Em mais um amisto-
so preparatório visando 
as disputas do Campeo-
nato Brasileiro da Série 
D, o Campinense não en-
controu dificuldades para 
golear o Jaciobá Atletico 
Clube, da cidade de Pão 
de Açúcar, interior de Ala-
goas, por 5 a 1, ontem, no 
Estádio Amigão, em Cam-
pina Grande. Foi a segunda 
goleada consecutiva, já que 
na última sexta-feira tinha 
aplicado 6  a 3 no Central, 
de Caruaru. Os gols foram 
marcados por Ibiapino, 
Fábio Júnior, Echeverria, 
Adalto (contra) e Rômulo, 
descontando Luciano para 
o time de Alagoas. 

O Campinense está no 
Grupo 3 ao lado de Amé-
rica-RN, Globo-RN, Afo-
gados-PE, Salgueiro-PE, 
Floresta-CE, Guarany-CE e 
Atlético de Cajazeiras-PB. 
O Jaciobá, que perdeu para 
a Raposa, está no Grupo 4 
com Central-PE, ABC-RN, 
Potiguar-RN, Frei Paulis-
tano-SE, Itabaiana-SE, Vi-

tória da Conquista-BA e 
Coruripe-AL.

A Série D do Brasi-
leiro de 2020 passou das 
antigas 16 datas para 26. 
Para ampliar a competi-
ção no calendário, a CBF 
anunciou uma mudança 
na fórmula de disputa, 
que tem uma fase prelimi-
nar - já iniciada no último 
domingo - com oito clu-
bes das piores federações 
no ranking da entidade. 
Assim, a fase de grupos 
da Série D contará com 
64 times (e não 68 como 
nos últimos anos). É um 
modelo inédito. Eles estão 
divididos em oito chaves, 
com oito times em cada, 
com jogos de ida e volta. 
Os quatro melhores de 
cada grupo se classificam 
para a segunda fase, tota-
lizando 32 equipes. Estes 
se enfrentam em confron-
tos eliminatórios até a de-
finição do campeão e do 
acesso à Série C de 2021. A 
competição na fase de 
grupos começa no próxi-
mo dia 19 e o Campinense 
joga em Natal, diante do 
América. Já o Atlético es-

treia contra o Globo-RN, 
no Perpetão, no dia 20. 

Botafogo
O time se reapresen-

tou, ontem, e iniciou os 
trabalhos visando o jogo 
do próximo sábado contra 
o Vila Nova, no Almeidão. 
O lateral Léo Moura já vem 
treinando normalmente, 
depois de quatro meses 
afastado por causa de uma 
lombalgia, e pode ser novi-
dade diante do time goiano. 
Já o Treze segue intensifi-
cando os preparativos para 
o seu quarto jogo no Cam-
peonato Brasileiro da Série 
C, amanhã, contra o Remo, 
no Amigão.

Foto: Daniel Lins/Campinense

Geraldo Varela  
gvarellajp@gmail.com

O diretório estadual 
do PSOL protocolou uma 
representação no Tribu-
nal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TRE-PB), ontem, 
alegando que o partido 
“vem sendo alvo sistemáti-
co de ataques cibernéticos 
e da atuação de hackers em 
suas atividades partidárias 
por todo o Brasil”. Aqui no 
Estado, ação foi motivada 
depois que um pré-can-
didato ao cargo de verea-
dor em João Pessoa teve 
uma reunião virtual inva-
dida no último domingo. 

O candidato em questão 
trata-se do músico Jonas 
Epifáneo dos Santos Neto, 
mais conhecido como “Es-
curinho”. 

O partido informou 
que os ataques passaram 
a ser realizados por cerca 
de 20 perfis que ingressa-
ram no ambiente virtual, 
tomando o controle da 
transmissão da ativida-
de realizada por meio de 
aplicativo, com “ataques 
aos demais participan-
tes presentes, proferindo 
discursos de ódio, expon-
do cenas de sexo explíci-
to, material pornográfi-
co, inserindo músicas de 

fundo, postando mensa-
gens de ordem, de con-
teúdo misógino e racista”. 
        No documento, o PSOL 
pediu a instauração de 
procedimento de inves-
tigação com envio ao Mi-
nistério Público Eleitoral 
das provas, de modo que 
haja a efetiva investigação 
e apuração das responsa-
bilidades. A legenda des-
tacou que a intenção, “é 
coibir a prática nociva de 
ataques virtuais as ativi-
dades políticas realizadas 
não apenas pelo PSOL, 
mas também contra qual-
quer agremiação política 
ou qualquer candidatura”.

Diretório do Psol denuncia 
ataques racistas na internet
Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

O Campinense está no 
Grupo 3 da Série C ao 
lado de América-RN, 

Globo-RN, Afogados-PE, 
Guarany-CE e Atlético de 

Cajazeiras-PB.

Raposa venceu a equipe alagoana do Jaciobá por 5 a 1 na preparação para a competição nacional

Teste da vacina de Oxford é 
suspenso após possível reação

 

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) in-
formou nesta terça-feira, que 
recebeu comunicado do labo-
ratório britânico AstraZeneca 
sobre a interrupção de estu-
dos, que envolvem a Fiocruz, 
para desenvolver vacina contra 
a covid-19. Desenvolvida em 
parceria com a Universidade de 
Oxford, esta vacina é a aposta 
do governo Jair Bolsonaro (sem 
partido) para imunizar a popu-
lação.

A agência disse que aguar-
da mais informações da Astra-
Zeneca para se pronunciar ofi-
cialmente sobre a interrupção 
dos estudos. A decisão do labo-
ratório britânico ocorre no dia 
em que o ministro interino da 
Saúde, Eduardo Pazuello, afir-
mou que em “janeiro a gente 
começa a vacinar todo mundo”.

Os estudos envolvem di-

versos países e, segundo inte-
grante do governo ouvido pelo 
Estadão, serão interrompidos 
também no Brasil. O Governo 
Federal abriu crédito de cerca 
de R$ 2 bilhões para a Fiocruz 
receber, processar, distribuir e 
passar a fabricar sozinha a va-
cina.

De acordo com fonte da 
Anvisa, o laboratório apenas en-
viou um comunicado à agência 
sobre a interrupção, sem deta-
lhar que tipo de efeito colateral 
foi notado em participante do 
estudo, por exemplo, que levou 
a travar os trabalhos. Técnicos 
da Anvisa, agora, buscam mais 
informações da AstraZeneca.

“A decisão de interromper 
os estudos foi do laboratório, 
que comunicou os países parti-
cipantes. A Anvisa já recebeu a 
mensagem e vai aguardar o en-
vio de mais informações para se 
pronunciar oficialmente”, disse 
a Anvisa em nota.

Já a Fiocruz informou 
que foi informada pela As-
trazeneca sobre a suspensão 
dos testes clínicos em fase 3 
e vai acompanhar os resulta-
dos das investigações sobre 
possível associação de efeito 
registrado com a Vacina para 
se pronunciar oficialmente.

A decisão do laboratório 
britânico ocorre no dia em 
que o ministro interino da 
Saúde, Eduardo Pazuello, afir-
ma que em “janeiro a gente 
comece a vacinar todo mun-
do”. O Governo Federal abriu 
crédito de cerca de R$ 2 bi-
lhões para a Fiocruz receber, 
processar, distribuir e passar 
a fabricar sozinha a vacina.

Até o fechamento desta 
edição ainda não havia uma 
decisão se os testes que es-
tão sendo realizados no Brasil 
também precisarão ser sus-
pensos. 

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

Patos tem alta de 96% nos casos
 

A cidade de Patos, Sertão da Paraíba, 
chegou ontem a soma de 4.123 casos 
diagnosticados como positivo para o novo 
coronavírus. Só nos primeiros oito dias de 
setembro foram registrados 208 casos da 
doença, de acordo com o boletim epide-
miológico da Secretaria Municipal de Saú-
de. Calculada a partir da soma dos casos 
semanais dividido pelo número de dias e 
comparados aos 3.915 casos existentes no 
dia 31 de agosto, percebemos um aumento 
de 4,98% na última semana.

Entretanto se analisarmos os últimos 
dias de agosto, quando a cidade registrou 
99 novos casos e comparados com os 195 
desta primeira semana, vamos constatar 
que a média móvel subiu de 14,14 para 
27,85 casos por dia. Com isso, se compa-
rar as duas semanas, percebemos que o 

número de casos da doença subiu 96,96% .
O secretário de Saúde de Patos, José 

Francisco, atribuiu o aumento da média 
móvel a testagem em massa que está sendo 
realizada em Patos, desde o dia 31 de agos-
to. Ele frisou que na última semana foram 
realizados mais de quatro mil testes, nos 
bairros com maiores números de pessoas 
positivadas para covid-19. Dos testes rea-
lizados, 157 pessoas assintomáticas foram 
diagnosticadas com covid-19. Mesmo com o 
crescimento da média móvel, Zeca, acredita 
que a Cidade está dentro do aceitável. 

Dados da Paraíba
A Paraíba chegou a 109.860 casos de 

contaminação pelo novo coronavírus. Desse 
montante, 81.122, aproximadamente 74%, 
são considerados recuperados e 2.563, 
2,33%, vieram a óbito. Novos 154 casos e 
13 mortes foram confirmados ontem pela 
Secretaria de Estado da Saúde (SES). 

Agência Estado
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Operação da PRF
De 4 a 7 de setembro, a Operação Independência 2020, 
da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fiscalizou 3.569 veículos 
e registrou 1.218 infrações de trânsito.  Página 7
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Atividades, tanto presenciais quanto remotas, têm como objetivo valorizar a vida e contribuir para prevenção ao suicídio
Durante todo o mês de 

setembro a Fundação Desen-
volvimento da Criança e do 
Adolescente “Alice de Almei-
da” (Fundac) realiza ações 
para marcar o Setembro 
Amarelo, campanha de pre-
venção ao suicídio que busca 
trabalhar a saúde mental e 
valorização à vida. Serão rea-
lizadas atividades dialogadas 
que promovem o bem-estar 
biopsicossocial dos adoles-
centes, jovens e servidores 
da Fundação.

A adesão da Fundac à 
campanha Setembro Amarelo 
busca promover espaços de 
discussão e formação sobre 
“Saúde mental e valorização 
da vida”, no âmbito da políti-
ca de socioeducação, levando 
conhecimento de forma ob-
jetiva e de fácil compreensão 
sobre o tema, despertando 
na comunidade socioeduca-
tiva o autocuidado, a saúde 
mental, e o fortalecimento da 
campanha de enfrentamento 
e combate ao suicídio no Es-
tado da Paraíba.

De acordo com Waleska 
Ramalho, diretora técnica 
da Fundac, o projeto Setem-
bro Amarelo visa trabalhar a 
valorização da vida em duas 
frentes, com os socioeducan-
dos buscando a valorização 
da saúde mental e com os 
servidores por meio de ofi-
cinas de formação para o au-
tocuidado. “O projeto marca 
na Fundac a institucionaliza-
ção da coordenação de saú-
de mental, na promoção de 
ações e cuidados nesta área”, 
enfatizou.

“Tendo em vista que a 
saúde mental é um cuidado 

Fundac realiza série de ações 
durante o Setembro Amarelo

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

coletivo e necessidade de to-
dos, no mês de setembro a 
Fundac vem intensificar os 
cuidados em saúde visando 
o bem-estar físico, psíquico 
e social, tanto para os socioe-
ducandos quanto para os ser-
vidores, abordando temáti-
cas de forma interdisciplinar 
e lúdica com socioeducandos, 
servidores, equipe técnica, 
e agentes socioeducativos. 

Atuando assim com promo-
ção da saúde e prevenção 
de danos e agravos à saúde 
mental”, comentou Janaína 
Madruga, coordenadora do 
eixo Saúde da Fundac.

“Paralelo ao Projeto, a 
equipe de saúde da Fundação 
vem intensificando as consul-
tas, avaliações e acompanha-
mento do desenvolvimento 
físico, psíquico e social dos 

socioeducandos”, acrescen-
tou a coordenadora do eixo 
Saúde da Fundac.

“Considerando a res-
ponsabilidade da Fundac em 
ofertar ações de cuidado e 
atenção à saúde mental de 
forma compartilhada com 
outras instâncias para o de-
senvolvimento pessoal e so-
cial dos adolescentes e jovens 
em cumprimento de medida 

nas unidades da Fundac, a 
proposição da ação, vem ain-
da consolidar a implantação 
da coordenação de saúde 
mental e dar início às ações 
e atividades relacionadas ao 
referido eixo temático”, expli-
cou Lidiane N. Gouveia, coor-
denadora de Saúde Mental da 
Fundação.

As atividades do Setem-
bro Amarelo estão organiza-

das por Unidades Socioedu-
cativas, com apresentação 
de peça teatral, palestras, 
oficinas (através de plata-
forma remota) e Cine Trans-
formar (com exibição de 
curtas sobre a temática). Fi-
nalizando o mês, dia 30/09, 
será realizado um webnário 
intitulado: “Saúde mental no 
contexto da política da so-
cioeducação”.

“Dentre outras ações, o 
projeto contará ainda com 
atividades tanto presenciais 
quanto remotas. As ativida-
des presenciais englobam 
apresentações de peças 
teatrais direcionadas aos 
socioeducandos e equipe 
técnica das Unidades Socioe-
ducativas, além de exibições 
do Cine Transformar”, pon-
tuou a coordenadora de Saú-
de Mental da Fundac. 

Já as atividades remo-
tas contarão com oficinas 
de formação para servido-
res que seguirão o seguinte 
cronograma: 10/09 – Pales-
tra “Residência artística em 
hospital psiquiátrico”, com 
a professora doutora Nara 
Salles, psicanalista da Uni-
versidade Federal de Pelo-
tas; 18/09 – Palestra “...por-
que todo cuidado em saúde 
mental é coletivo!”, com o 
psicólogo Lucílvio Silva, da 
Coordenação Estadual de 
Saúde Mental na Paraíba; e 
25/09 – Palestra “Psicologia 
da felicidade”, com Ms. Halli-
ne Iale, mestre em Psicologia 
pela Universidade Federal de 
Pernambuco, especialista em 
Saúde Mental e graduada em 
Psicologia pela Universidade 
Estadual da Paraíba.

Dentro da programação dedicada ao Setembro Amarelo, os reeducandos participarão do Cine Transformar que exibirá curtas-metragens sobre o tema

Foto: Arquivo Cine Transformar

Covid-19

Paciente mais idosa na Paraíba recebe alta
Depois de permanecer 

oito dias internada com a 
covid-19, a paciente de 114 
anos, a de mais idade que 
teve a doença na Paraíba, 
recebeu alta na manhã des-
sa terça-feira, da Materni-
dade Frei Damião, em João 
Pessoa. Ao deixar a unidade 
de saúde, dona Olindina foi 
saudada por funcionários 
da unidade da saúde e pela 
equipe que esteve cuidando 
dela durante o período de 
internação. Ela é moradora 
da Associação Promocional 
do Ancião (Aspan), no bair-
ro do Cristo, em João Pessoa.

“Para nós que faze-
mos saúde pública em um 
momento tão difícil como 
este que estamos enfren-
tando com a pandemia da 
covid-19, dar alta a uma 
paciente com essa idade é 
uma vitória para a gente, ao 
mesmo tempo em que nos 
encoraja a continuar lutan-
do contra esse vírus tão de-
vastador e que tem dizima-
do tantas vidas no mundo. 
Desde o momento em que 
ela chegou aqui na materni-
dade, a equipe se debruçou 

Dona Olindina foi 
recebida com muita 

alegria e temos que nos 
alegrar, pois estamos 
celebrando a vida, 

celebrando o retorno 
de mais um que volta 

para casa. Isso é 
muito bom 

e não mediu esforços para 
salvar a vida desta mulher. 
Essa alta representa para 
nós, que fazemos parte da 
Maternidade Frei Damião, 
uma grande alegria e uma 
grande satisfação do dever 
cumprido”, comentou a di-
retora geral da Frei Damião, 
Selda Gomes.

Para a diretora técnica 
da Maternidade Frei Da-
mião, Andréa Correia, essa 
terça-feira é considerado 
um dia muito especial para 
a equipe da unidade de saú-
de. “Nossa querida idosa 
Dona Olindina está curada 

da covid-19 e recebeu alta. 
Com 114 anos, conseguir su-
perar essa doença é motivo 
de muita alegria para todos 
nós”, comentou.

Para Andréa Correia, 
tem sido uma experiência 
desafiadora neste perío-
do de pandemia atender 

às usuárias não gestantes, 
principalmente as idosas 
que necessitam de uma 
atenção especializada. “Po-
rém tem nos proporcionado 
vivenciar momentos como 
esse de conhecer pessoas 
tão especiais e com tanto 
desejo de viver, servindo de 

ânimo para seguirmos fir-
mes nessa luta e para nos 
prepararmos a cada dia para 
oferecer uma assistência 
cada vez melhor”, comentou.

A coordenadora da As-
pan, Irmã Selma Barbosa 
Costa, por sua vez destacou 
que o momento é de grande 

alegria para todos que fa-
zem a instituição. “Aqui é a 
casa deles e dona Olindina 
foi recebida com muita ale-
gria e temos que nos alegrar, 
pois estamos celebrando a 
vida, o retorno de mais um 
que volta para casa. Isso é 
muito bom”, destacou.

Dona Olindina, de 114 
anos, estava internada na 
Maternidade Frei Damião, 

em João Pessoa

Foto: Secom-PB
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AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 012/2020

REGISTRO Nº 20-01109-1
OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL EM SÃO BENTO - 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: 13 de outubro de 
2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 08 de setembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 082/2020

REGISTRO Nº 20-01107-5
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO (MOD.2) E MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.E.F.M 

POETA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, EM CAMPINA GRANDE - 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: 25 de setembro 
de 2020 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 08 de setembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL      

ESTADO DA PARAÍBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL – CISCO

CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 003/2020.
O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL – CISCO, 

tendo em vista o constante no Convênio nº 891543/2019, torna público o presente EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA para a seleção e contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para 
a implementação da tecnologia social de acesso à água nº 01, para a instalação de 1.079 cisternas 
de placas de 16 mil litros de captação de água de chuva para o consumo humano de famílias de 
baixa renda e residentes na zona rural, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, da 
Lei Federal nº 12.873/2013, do Decreto nº 9.606/2018, da Portaria nº 22/2020 e da e Instrução 
Operacional SESAN nº 02/2017 (define o modelo da tecnologia social) e em consonância com as 
diretrizes e critérios no Edital. O recebimento da documentação dos interessados na contratação 
dar-se-á até o dia 24/09/2020, devendo ser dirigidos à COMISSÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA, locali-
zado na Rua Vereador Elias Duarte, S/N, centro, na cidade de Sumé-PB, no horário de atendimento 
ao público, das 08h00min às 12h00min horas. Cópia do Edital estará à disposição no endereço 
retro mencionado, bem como no sitio eletrônico oficial do CISCO(www.cisco.pb.gov.br) bem como 
no sitio eletrônico oficial do Ministério da Cidadania (https://www.gov.br/cidadania/pt-br). Outras 
informações pelo Telefone (83) 3353-2700.

Sumé – PB, 08 de setembro de 2020.
JEFFERSON ROBERTO DO NASCIMENTO PINTO DA SILVA

Presidente

LUISA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 18.100.003/0001-62, torna público que RE-
QUEREU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – Conde), a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
PARCIAL, Processo Nº: 3448/2020, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, 
localizado no LOTE Nº 01, DA QUADRA J-07, CASA Nº01, LOTEAMENTO CIDADE BALNEÁRIO 
NOVO MUNDO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NA ZONA DE QUALIFICAÇÃO URBA-
NA- ZQU.

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

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 08 de setembro de 
2020, a  Renovação da Licença de Instalação para a construção da Barragem Retiro, localizado 
no Município de Cuité/PB, sob processo de nº 2020-006712/TEC/LI-7480.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 1286/2020, em 
João Pessoa, 02 de setembro de 2020. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Limpeza e recuperação 
de taludes, desobstrução e limpeza de calhas noAçude Pedra Lisa. MUNICÍPIO: Imaculada/PB. 
Processo: 2020-004250/TEC/AA-6311.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 1123/2020, em 
João Pessoa, 10 de agosto de 2020. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Limpeza e recuperação 
de taludes, desobstrução e limpeza de calhasdaBarragem Gavião. MUNICÍPIO: Fagundes/PB. 
Processo: 2020-002702/TEC/AA-6257.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 1122/2020, em 
João Pessoa, 10 de agosto de 2020. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Limpeza e recuperação 
de taludes, desobstrução e limpeza de calhasdo Açude Mucutu. MUNICÍPIO: Juazeirinho/PB. 
Processo: 2020-002825/TEC/AA-6264.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 1124/2020, em 
João Pessoa, 10 de agosto de 2020. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Limpeza e recuperação 
de taludes, desobstrução e limpeza de calhasdaBarragem Engenho Velho. MUNICÍPIO: Pocinhos/
PB. Processo: 2020-002700/TEC/AA-6256.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 1125/2020, em 
João Pessoa, 10 de agosto de 2020. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Limpeza e recuperação de 
taludes, desobstrução e limpeza de calhasdaBarragem GramameMamuaba. MUNICÍPIO: Alhandra/
PB. Processo: 2020-002698/TEC/AA-6255.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO 
MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Autorização Ambiental Nº 1287/2020, em João 
Pessoa, 02 de setembro de 2020. Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Limpeza e recuperação de 
taludes, desobstrução e limpeza de calhasdaBarragem Serra Branca. MUNICÍPIO: Serra Branca/
PB. Processo: 2020-005348/TEC/AA-6334.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença Prévia Nº 1292/2020, em 
João Pessoa, 03 de setembro de 2020. Prazo: 365 dias. Para a atividade Sistema Adutor Extremo 
Oeste 2ª Etapa, com extensão 23.461,50m, incluindo captação, adutora, reservatórios, estações 
elevatórias, estações de tratamento de água e afins. MUNICÍPIO: Sousa/PB. Processo: 2020-
004563/TEC/LP-3362.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 1293/2020, em 
João Pessoa, 03 de setembro de 2020. Prazo: 365 dias. Para a atividade Construção do Sistema 
de Abastecimento de Água da Comunidade Braga, incluindo 16 poços, 16 Estações Elevatórias de 
Água tratada, Sistema de Tratamento de Água e afins. MUNICÍPIO: Monte Horebe/PB. Processo: 
2020-005410/TEC/LI-7434.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 1294/2020, em 
João Pessoa, 03 de setembro de 2020. Prazo: 365 dias. Para a atividade Construção do Sistema de 
Abastecimento de Água da Comunidade Benedita, incluindo 02 poços, 02 Estações Elevatórias de 
Água tratada, Sistema de Tratamento de Água e afins. MUNICÍPIO: Monte São José de Piranhas/
PB. Processo: 2020-005673/TEC/LI-7449.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 1294/2020, em 
João Pessoa, 03 de setembro de 2020. Prazo: 365 dias. Para a atividade Construção do Sistema de 
Abastecimento de Água da Comunidade Benedita, incluindo 02 poços, 02 Estações Elevatórias de 
Água tratada, Sistema de Tratamento de Água e afins. MUNICÍPIO: Monte São José de Piranhas/
PB. Processo: 2020-005673/TEC/LI-7449.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 1291/2020, em 
João Pessoa, 03 de setembro de 2020. Prazo: 365 dias. Para a atividade Construção do Sistema de 
Abastecimento de Água da Comunidade Serra do Vital, incluindo 04 poços, 04 Estações Elevatórias 
de Água tratada, Sistema de Tratamento de Água e afins. MUNICÍPIO: Monte São José de Piranhas/
PB. Processo: 2020-005666/TEC/LI-7438.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 1290/2020, em 
João Pessoa, 03 de setembro de 2020. Prazo: 365 dias. Para a atividade Construção do Sistema 
de Abastecimento de Água da Comunidade Serrote dasFlores, incluindo 02 poços, 02 Estações 
Elevatórias de Água tratada, Sistema de Tratamento de Água e afins. MUNICÍPIO: Monte São José 
de Piranhas/PB. Processo: 2020-005661/TEC/LI-7437.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 1289/2020, em 
João Pessoa, 03 de setembro de 2020. Prazo: 365 dias. Para a atividade Construção do Sistema 
de Abastecimento de Água da Comunidade Sitio do Meio, contemplando captação, Estações 
Elevatórias, Adutora de Água Bruta, Adutora de Água tratada, Estações de Tratamento de Água e 
afins. MUNICÍPIO: Monteiro/PB. Processo: 2020-005559/TEC/LI-7445.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superin-
tendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 1288/2020, em 
João Pessoa, 03 de setembro de 2020. Prazo: 365 dias. Para a atividade Construção do Sistema de 
Abastecimento de Água da Comunidade Catingueira, incluindo 02 poços, 02 Estações Elevatórias 
de Água tratada, Sistema de Tratamento de Água e afins. MUNICÍPIO: Monte São José de Piranhas/
PB. Processo: 2020-005470/TEC/LI-7440.

PBGÁS – COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – CNPJ/CPF Nº 00.371.600/0001-66 Torna público 
que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de 
Alteração – Para a atividade de: Expansão do Sistema de Distribuição de Gás Natural canalizado 
para os segmentos residencial e comercial com extensão de 1350 metros em tubos de PEAD PE 
80 SDR 11, DN 32 e DN 63, Pressão Operacional nominal de 4,0 kgf/cm², inclui a instalação de 
Conjunto de Regulagem e Medição, Caixas de Válvulas tipo passeio em polipropileno, válvulas de 
bloqueio/derivação e componentes. Na (o) - Diversas ruas dos bairros Catolé e Mirante- MUNICÍPIO 
Campina Grande – UF: PB. Processo 2020-005808/TEC/LA-0967

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO DRIVE-IN
O Partido Avante de Santa Rita/PB, através de seu Presidente, convoca todos os 

seus Convencionais devidamente habilitados ao exercício do voto,  com fundamento 
no Estatuto desta Agremiação Partidária, na legislação eleitoral vigente, especialmente 
nas Resoluções –  TSE nº 23.623/20 e 23.609/19, para participarem da Convenção 
Municipal do AVANTEde Santa Rita/PB, a realizar-se no dia 16 de Setembro de 
2020, com início às 14 horas e previsão de término às 22 horas, nesta cidade, na Praça 
do Povo, s/n,Vila Tibiri, Santa Rita - PB, utilizando-se do formato DRIVE-IN, de modo 
que os Convencionais possam participar respeitando as normas sanitárias, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Escolha dos candidatos que concorrerão às eleições municipais majoritárias e 
proporcionais a serem realizadas no próximo dia 15 de Novembro de 2020;

b) Definições se serão realizadas coligações para as eleições majoritárias;
c) Definição dos números com que concorrerão os candidatos;
d) Designação de um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente 

de partido político no trato dos interesses e na representação da eventual coligação no 
que se refere ao processo eleitoral, bem como a designação de delegados, na forma 
do art. 5º da Res. 23.609/TSE;

e) Outros assuntos de interesses partidário e eleitoral.
Santa Rita, 08 de Setembro de 2020.

Francisco de Assis Ferreira da Cunha
Presidente do AVANTE de Santa Rita/PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO DRIVE-IN
O Partido da Social Democracia Brasileira de Santa Rita/PB - PSDB, através de seu 

Presidente, convoca todos os seus Convencionais devidamente habilitados ao exercício 
do voto,  com fundamento no Estatuto desta Agremiação Partidária, na legislação elei-
toral vigente, especialmente nas Resoluções –  TSE nº 23.623/20 e 23.609/19, para 
participarem da Convenção Municipal do PSDBde Santa Rita/PB, a realizar-se no 
dia 16 de Setembro de 2020, com início às 14 horas e previsão de término às 22 horas, 
nesta cidade, na Praça do Povo, s/n,Vila Tibiri, Santa Rita - PB, utilizando-se do formato 
DRIVE-IN, de modo que os Convencionais possam participar respeitando as normas 
sanitárias,para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Escolha dos candidatos que concorrerão às eleições municipais majoritárias e 
proporcionais a serem realizadas no próximo dia 15 de Novembro de 2020;

b) Definições se serão realizadas coligações para as eleições majoritárias;
c) Definição dos números com que concorrerão os candidatos;
d) Designação de um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente 

de partido político no trato dos interesses e na representação da eventual coligação no 
que se refere ao processo eleitoral, bem como a designação de delegados, na forma 
do art. 5º da Res. 23.609/TSE;

e) Outros assuntos de interesses partidário e eleitoral.
Santa Rita, 08 de Setembro de 2020.

José Raulino da Silva 
Presidente do PSDB de Santa Rita/PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO DRIVE-IN
O Partido Social Democrático de Santa Rita/PB - PSD, através de seu Presidente, 

convoca todos os seus Convencionais devidamente habilitados ao exercício do voto,  com 
fundamento no Estatuto desta Agremiação Partidária, na legislação eleitoral vigente, 
especialmente nas Resoluções –  TSE nº 23.623/20 e 23.609/19, para participarem da 
Convenção Municipal do PSD de Santa Rita/PB, a realizar-se no dia 16 de Setembro 
de 2020, com início às 14 horas e previsão de término às 22 horas, nesta cidade, na 
Praça do Povo, s/n,Vila Tibiri, Santa Rita - PB, utilizando-se do formato DRIVE-IN, de 
modo que os Convencionais possam participar respeitando as normas sanitárias,para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Escolha dos candidatos que concorrerão às eleições municipais majoritárias e 
proporcionais a serem realizadas no próximo dia 15 de Novembro de 2020;

b) Definições se serão realizadas coligações para as eleições majoritárias;
c) Definição dos números com que concorrerão os candidatos;
d) Designação de um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente 

de partido político no trato dos interesses e na representação da eventual coligação no 
que se refere ao processo eleitoral, bem como a designação de delegados, na forma 
do art. 5º da Res. 23.609/TSE;

e) Outros assuntos de interesses partidário e eleitoral.
Santa Rita, 08 de Setembro de 2020.

Jhonatas Romero Ataíde do Nascimento
Presidente do PSD de Santa Rita/PB

Na cidade de Conde, houve troca de tiros e dois suspeitos foram mortos; em Santa Rita, traficantes foram presos

Ações da PM frustam assaltos 
e inibem o tráfico de drogas
Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

A Polícia Militar realizou 
três importantes ações, on-
tem, em menos de 12 horas 
na região metropolitana de 
João Pessoa frustando as-
saltos a um estabelecimento 
comercial, a uma agência dos 
Correios e a inibiu o tráfico 
de drogas em Santa Rita com 
a prisão de envolvidos. Em 
todas as ações houve troca de 
tiros e em um dos casos dois 
suspeitos foram mortos.

Por volta das 3h o siste-
ma de alarme de um super-
mercado, no Bairro das In-
dústrias, na Capital detectou 
a presença de assaltantes. 

Policiais militares do 5º 
BPM e do Batalhão de Opera-

ções Especiais (Bope) foram 
ao local e fizeram um cerco. 
Os suspeitos trocaram tiros 
com a PM, mas foram detidos. 
O grupo havia feito dois fun-
cionários do supermercado 
reféns, liberados pela ação 
dos policiais. Dois homens fo-
ram presos e apreendido um 
adolescente. 

O trio estava com um 
vasto material usado para o 
arrombamento, além de uma 
pistola com munições. Segun-
do a polícia, os assaltantes 
tentaram violar o cofre do 
estabelecimento mas a ação 
foi frustrada pela PM, que 
apreendeu marreta, alicate, 
serra, pé de cabra, máscara, 
e um vasto material, além de 
uma pistola calibre 380 que 
provavelmente foi usada con-

tra os policiais. Três suspeitos 
foram levados para a Central 
de Flagrantes, sendo um de-
les um menor de idade. Um 
quarto suspeito que estava 
com o grupo fugiu, mas segue 
sendo procurado.

A polícia descobriu que 
dois dos três assaltantes resi-
dem na mesma rua, próximo 
ao estabelecimento comercial 
e conhecem o proprietário.

Na Central de polícia, o 
menor de idade, rindo disse 
aos repórteres: “logo mais tô 
na rua”. Ele assumiu ter sido 
o autor dos disparos con-
tra os policiais e que a pis-
tola, fora comprada na feira 
de Oitizeiro. O trio, material 
apreendido e a arma de fogo 
foram levados na Central de 
Flagrantes. 

Três são presos no Alto das Populares
Na cidade de Santa Rita, na 

Região Metropolitana de João Pes-
soa, mais três acusados de atuar 
no tráfico de drogas foram presos, 
no bairro Alto das Populares. Com 
eles, foi apreendida uma pistola. A 
prisão foi realizada pelas equipes 
do 7º Batalhão, em Santa Rita.

“Essas três prisões de hoje 
estão relacionadas a uma outra 
que aconteceu no mesmo local, 
no dia 28 de agosto, onde teve um 
preso de 22 anos e duas pistolas 
apreendidas. Outros envolvidos 

tinham fugido na ocasião e avisa-
mos para se entregarem, ou então 
iríamos atrás para prendê-los, o 
que aconteceu nesta terça-feira, 
após uma troca de tiros”, detalhou 
o comandante do 7º BPM, tenente-
coronel Pablo.

Dois dos presos têm mandados 
de prisão por tráfico de drogas, 
homicídios e tentativa de homicí-
dios. Os acusados foram levados 
sob custódia policial para receber 
atendimento no Ortotrauma de 
Mangabeira, em João Pessoa. 

Por volta das 10h30 policiais mi-
litares prenderam três suspeitos após 
assaltarem a agência dos Correios do 
município de Conde. Com o grupo 
foram apreendidas duas armas e re-
cuperado todo o material do roubo. 
A prisão foi realizada pelas equipes 
do Grupamento de Ações Táticas 
Especiais do BOPE, que interceptou o 
carro dos acusados e frustrou a fuga. 

Segundo informações da po-
lícia, os assaltantes chegaram 

a agência dos Correios em um 
veículo Chevrolet Onix, placas 
QSH-3029, que a polícia está in-
vestigando a procedência. Houve 
troca de tiros e dois suspeitos saí-
ram feridos, sendo socorridos para 
o hospital Regional do município, 
onde faleceram. 

O outro preso foi conduzido 
para a Delegacia do município. A 
Polícia Federal deverá assumir as 
investigações.

Polícia evita roubo aos Correios
A facadas

Homem é assassinado em 
pousada de João Pessoa

Uma pousada alugada 
pela Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, no Bairro 
do Bessa, foi palco de um 
homicídio na manhã de on-
tem. Um homem foi morto a 
facadas e teve o corpo arre-
messado do terceiro andar 
do prédio. Um homem, iden-
tificado por Pedro Henrique 
Anísio da Silva se apresen-

tou como autor do crime, 
foi preso e conduzido para a 
Central de Polícia.

A vítima residia no 
quartel 304, com outras 
duas pessoas. 

Para a polícia, Pedro 
Henrique confessou o crime 
e disse que a vítima, que não 
teve o nome revelado estava 
praticando roubos na área. 

“Era safado. Estava rouban-
do pais de famílias”, afirmou 
Henrique, disse sem de-
monstrar arrependimento. 
“Merecia morrer”, declarou.

 O autor do crime disse 
ainda para a polícia: “joguei 
o corpo para não sujar o 
quarto de sangue”. E con-
cluiu afirmando que a faca 
usada era da vítima.
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Ação teve início no dia 4 e finalizou na segunda-feira, 7 de setembro, com o registro de 21 acidentes em todo o Estado

O feriado prolongado 
contou com a Operação In-
dependência 2020, da Polícia 
Rodoviária Federal, e 21 aci-
dentes foram registrados nas 
rodovias federais paraibanas. 
Segundo dados da PRF local, 
os acidentes totalizaram 30 
pessoas feridas, sendo 8 com 
ferimentos graves, e um óbito. 
A operação teve início no dia 
4 e finalizou na segunda-feira, 
dia 7 de Setembro. 

Durante os dias de opera-
ção foram fiscalizados 3.569 
veículos, 3.306 pessoas foram 
abordadas, 1.218 infrações de 
trânsito foram expedidas, 117 
veículos irregulares foram re-
colhidos para os pátios da Po-
lícia Rodoviária e 27 animais 
que estavam soltos na pista 
foram resgatados. Além disso, 
12 pessoas foram pegas em 
flagrante dirigindo sob efeito 
de bebida alcoólica. 

“Entre as principais in-
frações de trânsito registra-
das estão a falta de cinto de 
segurança dos condutores e 
passageiros, ultrapassagens 
indevidas, ausência de uso de 
capacete e não possuir Car-
teira Nacional de Habilitação”, 
segundo a PRF.

O ‘feriadão da Indepen-
dência’ foi o primeiro com 
flexibilizações, desde o iní-
cio da pandemia do novo 
coronavírus e medidas de 
isolamento social. No ano an-
terior, em 2019, a data ocor-
reu durante o fim de semana, 

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Operação Independência da 
PRF multa 1,2 mil motoristas

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

“portanto, não houve opera-
ção de feriado prolongado 
com dados comparativos em 
relação a este ano”, informou 
a PRF paraibana. 

Iniciativas voltadas ao 
combate ao crime também fo-
ram intensificadas durante as 
ações da Operação Indepen-
dência 2020. De acordo com 
a PRF, na Paraíba, 17 pessoas 
foram detidas nas fiscaliza-
ções a automóveis, motoci-
cletas, ônibus e veículos de 
carga. “Foram apreendidos 33 
comprimidos de anfetaminas, 
102 m³ de madeira ilegal, re-

cuperados dois veículos rou-
bados e preso um indivíduo 
com mandado de prisão em 
aberto por ameaça e lesão 
corporal contra mulher”, de-
talhou o órgão.

Em todo o Brasil, 933 
acidentes de trânsito foram 
registrados nas rodovias fede-
rais durante a operação, totali-
zando 1.103 pessoas feridas e 
97 óbitos no local do acidente. 
Ainda durante os quatro dias, 
704 motoristas foram flagra-
dos pela PRF dirigindo sob 
efeito de álcool nas rodovias 
federais de todo o país.

Foto: Divulgação

A Companhia de De-
senvolvimento da Paraí-
ba (Cinep) está usando 
um sistema digital para 
a tramitação de proces-
sos de forma on-line que 
vem garantindo a sua 
produção e atendimento 
à população mesmo em 
período de pandemia. 
Desde a implantação des-
sa nova tecnologia, em fe-
vereiro deste ano, foram 
movimentados mais de 
20.385 atos processuais 
e poupadas mais de 34 
mil folhas de papel, ge-
rando uma economia de 
gastos públicos e susten-
tabilidade.

“O uso da tecnologia 
é condição necessária e 
indispensável à boa pres-
tação dos serviços em 
qualquer ambiente cor-
porativo. Nesse sentido, 
a Cinep vem passando 
por um processo de im-
plantação de ferramentas 
com o uso de tecnologia 
da informação em diver-
sas áreas, buscando a me-
lhoria contínua, sempre. 
Os resultados já são posi-
tivos, mas ainda temos a 
melhorar” – comenta Rô-
mulo Polari, diretor pre-
sidente da Cinep.

O sistema digital 
também foi imprescin-

dível neste período de 
quarentena porque pos-
sibilitou o trabalho re-
moto dos colaboradores 
da Cinep e o atendimen-
to à população de forma 
on-line e 100% digital. 
Através da plataforma, o 
usuário pode fazer a sua 
solicitação e com o nú-
mero do protocolo em 
mãos pode acompanhar 
toda a tramitação até a 
resolução do seu pedido.

Outro ponto positivo 
da implantação do siste-
ma digital é a agilidade 
nos processos e deman-
das da Companhia. O as-
sessor técnico especial 
do Departamento de Ope-
rações da Cinep José Má-
rio Macedo trabalha na 
Companhia há 34 anos e 
avalia positivamente essa 
transição. “Observo que a 
diferença do uso do sis-
tema convencional para 
o digital é incalculável, 
pela oportunidade dos 
diversos departamentos 
da c-----asa ficarem di-
retamente conectados 
entre si, interagindo em 
tempo real, objetivando 
atender mais rapidamen-
te e de forma eficiente 
as demandas das em-
presas que buscam os 
nossos serviços. Outro 

ponto a destacar é que 
os documentos internos, 
processos, protocolos e 
registros de atendimen-
to são 100% eletrônicos 
e transparentes. E ainda, 
com o envio de docu-
mentos eletrônicos, não 
há necessidade de tirar 
cópias e imprimir, o que 
contribui para uma con-
siderável redução do uso 
de material de expedien-
te, com a redução das 
despesas financeiras nes-
sa rubrica”, enfatiza José 
Mário.

Os interessados em 
solicitar alguma deman-
da podem entrar em con-
tato por meio do link: 
https://cinep.1doc.com.
br/.

Cinep usa sistema que atende 
ao público e realiza economia

O uso da tecnologia é 
condição necessária e 
indispensável à boa 

prestação dos serviços em 
qualquer ambiente 

corporativo. A Cinep vem 
passando por um processo 

de implantação de 
ferramentas nessa área 

Durante os dias de Operação, foram fiscalizados 3.569 veículos, 3.306 
pessoas foram abordadas, 117 veículos irregulares foram recolhidos e 
12 pessoas pegas em flagrante dirigindo sob efeito de bebida alcoólica

No Centro

Buracos tomam conta das 
calçadas e avenidas de JP

Basta uma volta pelo 
Centro de João Pessoa para 
rapidamente se chegar a 
uma constatação: os bura-
cos estão por toda parte. 
Nas calçadas e nas ave-
nidas pedestres sofrem e 
veículos se deterioram. É 
preciso desviar para evitar 
acidente. No calçadão da 
Duque de Caxias o locutor 
que anuncia as promoções 
de uma loja especializada 
em moda praia e aeróbica, 
trabalha bem em frente a 
um, e dos grandes. Ander-
son Nascimento conta que 
não lembra quantas vezes 
precisou largar o microfo-
ne para ajudar as pessoas 
a passar pelo trecho. “Tem 
um cego que passa aqui 
quase que diariamente, e 
quando ele vem se apro-
ximando eu já me adianto 
pra pegar a mão dele”. E 
não faz tempo, no início da 
semana Anderson ajudou a 
levantar uma criança que 
soltou a mão da mãe, tro-
peçou e caiu bem na frente 
da loja. “Ela deu uma car-
reirinha, aí já viu, caiu mais 
na frente e se machucou. É 
assim todo dia”. 

Para o gerente de uma 
sapataria, localizada tam-
bém no calçadão, o Centro 
da cidade está sendo es-
quecido e os buracos são 
resultado da falta de aten-
ção. “Tá lindo o calçadão 
da Epitácio Pessoa, muito 
importante e necessária a 
obra, mas faz muito tempo 
que só se cuida da Epitácio 
para a praia, o Centro tá 
abandonado, não tem uma 
calçada inteira”, observa 
Jorge Moisés que trabalha 
no local há dois anos. Foi 
o gerente mesmo quem ta-
pou o buraco bem em fren-

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Comerciantes encontraram 
um jeito bem-humorado 
de protestar no Centro

Foto: Roberto Guedes

te à sapataria. “Tinha uns 
50 cm de profundidade, aí 
eu coloquei concreto, ferro 
e umas placas de isopor. 
Não é o ideal, mas enquan-
to nossas solicitações não 
são atendidas é o que nós 
podemos fazer”. Inclusive 
ao lado do buraco tapado 
pelo entrevistado tem ou-
tro com placa e tudo: ‘Cui-
dado com o Tatu!’, diz o 
recado. 

A dona de casa Ana 
Clara Lucena não costuma 
ir muito ao Centro da cida-
de, mas quando vai sabe 
que tem que estar atenta 
para não acontecer o pior. 
“E as pessoas estão com a 
mania de andar olhando 
celular, imagina passar por 
um buraco desse… é ca-
paz de cair e quebrar uma 
perna”. Por isso a entrevis-
tada não descuida e anda 

com a atenção redobrada. 
“É um absurdo, por onde 
você passa você vê buraco 
e mesmo estando atenta é 
possível tropeçar, se ma-
chucar, imagina”. 

Seinfra-JP
Em nota, a Secretaria 

de Infraestrutura de João 
Pessoa (Seinfra-JP) infor-
mou que será encaminha-
da uma equipe para visto-
ria técnica e que conta com 
a Operação Tapa-buraco, 
realizada diariamente em 
diversos bairros da cida-
de. A nota diz ainda que a 
programação da Seinfra 
dá prioridade às vias que 
fazem parte da rota dos 
transportes coletivos e 
aquelas que concentram 
grande volume de tráfego, 
embora todas as ruas se-
jam contempladas.
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Segundo o Centro de Zoonoses, meta da campanha é vacinar 80 mil animais, sendo 60 mil cães e 20 mil gatos

Vacinação Antirrábica tem 
início hoje em João Pessoa

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de João Pes-
soa inicia hoje, a Campanha 
de Vacinação Antirrábica 
para cães e gatos. A meta é 
vacinar 80 mil animais, sen-
do 60 mil caninos e 20 mil 
felinos, o que corresponde 
a aproximadamente 80% da 
população de cães e gatos 
no município. Inicialmente, 
a imunização contra a raiva 
acontecerá apenas no Cen-
tro de Controle de Zoonoses 
(CCZ), localizado no bairro 
dos Bancários, mas a partir 
da próxima segunda-feira 
(14), começarão a funcio-
nar os postos itinerantes 
pelos bairros da capital. A 
campanha segue até o dia 
17 de outubro.

 De acordo com o geren-
te de Vigilância Ambiental 
e Zoonoses da SMS, Nilton 
Guedes, este ano serão to-
mados cuidados específicos 
durante a mobilização para 
evitar a disseminação do co-
ronavírus. “Vamos ampliar a 
quantidade de postos mó-
veis, visitando todos os bair-
ros. Para evitar longas filas, 
os postos serão montados 
sempre em ambientes aber-
tos, entraremos em contato 
com as ONGs e protetores 
de animais para aplicarmos 
a vacina no local onde estão 
os bichos ou eles também 
poderão entrar em contato 
conosco para agendar a va-
cinação”, explicou.

O gerente do CCZ des-
taca, ainda, que os tutores 
dos animais também deve-
rão tomar alguns cuidados 
quando forem levar seus 
cães ou gatos para se vacina-
rem: usar máscaras, manter 
o distanciamento adequado 
nas filas, não levar crianças e 
evitar ir mais de uma pessoa 
por família para não gerar 
aglomeração no local de 
imunização. O posto fixo no 
CCZ funcionará de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 11h 

e das 13h às 16h.
Segundo a médica vete-

rinária e responsável técnica 
do CCZ, Lílian Santos, devem 
ser vacinados cães e gatos 
a partir dos três meses de 
vida. O cuidador deve levar 
o cartão de imunização do 
animal, mas aqueles que não 
tiverem o cartão também re-
ceberão o comprovante de 
vacinação. Caso seja a pri-
meira vez em o que o animal 
será vacinado, o responsável 
deve ficar em alerta para a 
segunda dose, que deve ser 
realizada após 30 dias.

Postos itinerantes
Cães e gatos devem ser 

vacinados anualmente. Se 
o animal estiver debilitado 
ou a fêmea estiver gestante 
não deverá receber a vaci-
na. “Isso será avaliado pela 
equipe no momento da vaci-
nação e, após o restabeleci-
mento do animal, ele poderá 
ser imunizado”, explicou a 
médica veterinária.

 Este ano, serão disponi-
bilizados aproximadamente 
200 postos itinerantes, dis-
tribuídos pelos bairros da 
cidade. Cada posto funcio-
nará durante dois dias em 
determinado local, das 8h 
às 11h e das 13h às 16h. 
Os locais serão divulgados 
semanalmente. Em caso de 
dúvidas, a população pode 
entrar em contato com o 
Centro de Controle de Zoo-
noses por meio do telefone 
(83) 3214-3459.

Foto: Secom/PMJP

A campanha  de vacinação antirrábica seguirá até o dia 17 de outubro, e serão disponibilizados 200 postos itinerantes distribuídos em bairros da cidade

Volta da castração
Nilber Lucena
Especial para A União

Com a retomada dos serviços de cas-
tração de cães e gatos, o Centro de Vigi-
lância Ambiental de Zoonoses realizou, de 
janeiro a agosto deste ano, considerando 
a suspensão das atividades por conta da 
pandemia, 784 cirurgias de castração fo-
ram realizadas. Os agendamentos para o 
procedimento continuam sendo feitos e, 
até a data de ontem, 25 animais deverão 
ser castrados em breve.

De acordo com o gerente de Vigilân-
cia Ambiental e Zoonoses, Nilton Gue-
des, novos cadastros para a realização 
de cirurgias de castração de cães e gatos 
continuam suspensos desde o início da 
pandemia, em março deste ano. Os pro-
cedimentos estão sendo realizados para 
aqueles que já estavam agendados antes 
da pandemia.

Quem desejar levar o seu animal para 
passar pelo processo de castração, deve 
estar atento aos dias de realização das 
cirurgias e realizar o agendamento por 
telefone.  O gerente de Vigilância Am-
biental e Zoonoses explicou que o único 
requisito necessário para ter acesso ao 
serviço é que o proprietário do animal 
seja morador de João Pessoa. 

Os donos dos animais 
deverão seguir os 

protocolos, como usar 
máscaras e obedecer o 
distanciamento social 

necessário

Transporte público

Mais duas linhas de ônibus coletivos
voltam a circular de modo gradativo
José Alves
zavieira2@gmail.com

Mais duas linhas de trans-
porte coletivo urbano voltaram a 
circular ontem em João Pessoa,-
conforme o plano da Superin-
tendência de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) para adequação da 
oferta de veículos aos usuários, 
durante a pandemia do novo 
coronavírus. As linhas que es-
tão circulando são as 1519 (Va-
lentina/Cruz das Armas) e 505 
(Bairro dos Ipês). A retomada 
faz parte de um trabalho de 
adequação da oferta de veículo 
de acordo com a demanda de 
passageiros.

“Com essa retomada, 75% 
da frota já se encontra em cir-
culação na cidade. Antes da 
pandemia, tínhamos 170 mil 
pessoas utilizando ônibus dia-
riamente. Atualmente temos 
100 mil por dia”, informou o di-
retor institucional do Sindicato 
das Empresas de Transporte Co-
letivo Urbano de Passageiros no 
Município de João Pessoa (Sin-
tur/JP), Isaac Moreira Júnior. 
Ele revelou ainda que a frota 
está retornando de forma gra-
dativa porque apenas 60% dos 
passageiros voltaram a utilizar 

Cagepa suspende fornecimento de 
água em cinco bairros da grande JP

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) vai precisar inter-
romper o abastecimento 
de água nesta quarta-
feira (9), das 7h às 21h, 
em cinco localidades da 
Região Metropolitana de 
João Pessoa: Bessa, Tam-
baú, Manaíra e Comuni-

dade São José, na capital; 
além do Renascer (II e 
III), em Cabedelo.

De acordo com a dire-
toria de Operação e Ma-
nutenção da empresa, a 
suspensão é necessária 
para que técnicos reali-
zem serviços de limpeza 
do reservatório R-9, que 

fica localizado no bair-
ro de Tambaú e atende 
a região. O serviço visa 
assegurar a continuida-
de da qualidade da água 
distribuída à população 
e atende recomendações 
do Ministério da Saúde.

A Cagepa pede a cola-
boração de todos, no sen-

tido de limitar o consumo 
de água apenas para o es-
sencial, ao longo do perío-
do da manutenção. Mais 
informações sobre esse e 
outros serviços podem ser 
obtidas gratuitamente pelo 
telefone 115, pelo aplica-
tivo Cagepa e pelas redes 
sociais da companhia.

Foto: Marcus Antonius

As linhas atendem às demandas dos moradores do Valentina Figueiredo e o Bairro dos Ipês, na capital

transportes urbanos na capital. 
A linha 505, que atende 

o Bairro dos Ipês, retorna com 
viagens a cada 30 minutos, das 
6h às 19h. Ainda haverá reforço 
na linha 116 (Colinas do Sul), 
que ganha sete novas viagens, 
passando a cumprir o itinerário 
29 vezes todos os dias.

Já a linha 1519 retoma sua 
operação com cinco veículos 
e viagens a cada 20 minutos. 

A intenção da retomada é que 
ela seja mais uma opção para 
os usuários do Valentina que se 
deslocam para o Centro. 

Suspensão
A suspensão da circulação 

dos transportes coletivos em João 
Pessoa teve início no mês de mar-
ço quando começaram os proto-
colos sobre isolamento social na 
cidade por conta da pandemia 

da covid-19. O retorno parcial 
dos ônibus aconteceu no dia 6 
de julho, com 250 veículos de 40 
linhas o que representou 60% 
da frota. A retomada das linhas 
continua sendo gradativa, em 
razão do monitoramento diário 
feito pela Semob-JP que verifica 
o quantitativo de passageiros em 
cada viagem. O uso de máscara 
é obrigatório para operadores e 
usuários do transporte coletivo.



Baião da pandemia
Após se recuperar da covid-19, cantor e compositor paraibano 
Bráulio Medeiros lança ‘De Repente’, música que é uma 
reflexão sobre a crise sanitária. Página 11
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Estreia de Magdala Cavalcanti de Melo na literatura, obra reúne mais de 60 crônicas líricas sobre o cotidiano

‘Retalhos da Memória’ será 
lançado hoje pelo ‘LivroLive’

A partir das 19h de 
hoje, o projeto ‘LivroLive’ 
convida Magdala Cavalcanti 
de Melo para o lançamen-
to de Retalhos da Memó-
ria (Editora Ideia, 2020). 
No evento, a autora estará 
acompanhada virtualmen-
te do escritor Fernando 
Vasconcelos e do livreiro 
Ricardo Pinheiro, além da 
mediação do editor Magno 
Nicolau. A iniciativa é trans-
mitida através do perfil @
LivroLive no Instagram a 
partir das 19h. A obra pode 
ser adquirida no site da Li-
vraria do Luiz por R$ 30.

Magdala oficializa sua 
estreia na literatura com essa 
publicação, mas a maioria 
dos textos – de um total de 
64 – é antiga. “O livro é qua-
se todo de crônicas escritas 
entre 2006 e 2008”, explica. 
Para contextualizar os tem-
pos mais atuais, ela produziu 
e incluiu mais duas crônicas: 
uma sobre a pandemia e ou-
tra sobre família. 

O pontapé inicial para 
a concretização de Retalhos 
da Memória foi através de 
Anco Márcio (1944-2013) 
e Elpídio Navarro (1936-
2012), que tinham blogs 
no início dos anos 2000 e 
convidaram Magdala para 
colaborar despretensiosa-
mente. “Comecei a escrever 
assuntos do cotidiano e a 
enviar. Ao mesmo tempo, 
juntava o material que esta-
va produzindo e armazena-
va. Eu dedico o livro a eles 
e a Fernando Vasconcelos”, 
ressalta a escritora.

Ao se deparar com o 
lançamento de Missão Cum-
prida: a história da minha 
vida, biografia do seu amigo e 
colunista do Jornal A União, 
Fernando Vasconcelos, no 
começo deste ano, a autora 
se sentiu inspirada a levar o 
projeto adiante. “Eu me ins-
pirei na obra dele para con-
cluir minhas crônicas, então 

pedi que fizesse a apresen-
tação. Quando Fernando 
aceitou, falei com Magno, da 
Editora Ideia e em menos de 
dois meses o livro saiu”, con-
textualiza Magdala.

Entre as crônicas, há 
uma diversidade de temas, 
como a abordagem da ceri-
mônia judaica, a constitui-
ção, recordações do tempo 
em que estudou no Lyceu 
Paraibano e sua vida nos 
Estados Unidos, onde atu-
almente se encontram suas 
filhas e netos. “É um livro 
que não é propriamente 
poesia, mas Fernando Vas-
concelos aponta um nível 
de lirismo”, comenta Mag-

dala sobre a apresentação 
feita pelo amigo. 

No texto de abertura, é 
destacado algumas crôni-
cas, como Saudades: “Mag-
dala é lírica, como nesta 
passagem: ‘hoje, me bateu 
uma grande saudade. Não 
sei se por conta do entar-
decer de um dia calmo, 
onde de meu apartamen-
to, ouço cigarras cantando, 
anunciando a chuva, alguns 
passarinhos aparecem na 
janela depois de estarem 
construindo um ninho, em 
cima de meu ar-condiciona-
do, em espaço quase incon-
cebível’. Até quando fala do 
‘brega’, a autora é atual, com 

ideias bem incrustadas na 
mentalidade do século 21”, 
analisa Vasconcelos.

Chico de Pilar
Aos 79 anos e estrean-

do na literatura oficialmen-
te, Magdala Cavalcanti de 
Melo adianta estar satisfei-
ta e animada com seu pro-
jeto. “Normalmente, quem é 
escritor começa cedo, mas 
estou muito feliz, pois nes-
se trabalho eu resgato mui-
tas passagens: pessoas que 
partiram que são importan-
tes no meu coração, colegas 
de turma que futuramente 
se destacariam na política e 
outras áreas, amigos que se 

tornaram importantes afeti-
vamente”, aponta.

A cronista se lembra 
ainda da frase popular que 
direciona a ter um filho, plan-
tar uma árvore e a escrever 
um livro como as principais 
metas de vida. “Agora estou 
cumprindo essa história, al-
cançando esse projeto que 
se tornou muito importante 
para mim”.

Além Retalhos da Me-
mória, Magdala Cavalcanti já 
revela o seu próximo projeto 
que será publicado em breve. 
O livro intitulado Legado de 
um Homem, no qual consta 
mais de 20 anos de pesquisa 
sobre o próprio pai, o empre-

sário e fazendeiro Francisco 
Cavalcanti de Mello (1909-
1964), mais conhecido como 
Chico do Pilar, com o propósi-
to de servir para consulta de 
pesquisadores e estudantes.

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial no 
Instagram do ‘LivroLive’

Entre os textos, há temas como 
a cerimônia judaica, constituição, 
recordações dos estudos no Lyceu 
Paraibano e a vida da autora nos 
Estados Unidos

Fotos: Divulgação

Eventos virtuais oferecem um impulso para a venda de livros
Mesmo com os problemas 

comerciais que a pandemia 
trouxe, para o editor de Retalhos 
da Memória, Magno Nicolau, o 
momento atual está favorável 
para entusiastas da literatura 
paraibana. “Pela impossibilidade 
de fazer lançamentos presencial-
mente, as lives dão impulso para 
a venda de livros. Dentro desse 
contexto, está surgindo um novo 
meio de comercialização de livros 
cada vez maior”.

Para o editor da Ideia, outro 
fator importante são os registros 
audiovisuais que também po-
dem ser  conferidos posterior-
mente. Além disso, a produção 
literária se mantém e ele aponta 
como um fator decisivo o maior 
tempo livre dos escritores. “A 
gente achou que esse tempo 
seria de todo ruim, mas está 
sendo bom pois vários autores 
acabaram aproveitando para 
produzir e estamos retomando 
com força total”.

Por outro lado, Juca Pontes, 
editor e idealizador do projeto 
‘LivroLive’, percebe uma crise no 
cenário editorial de, pelo menos, 
cinco anos. “Prova disso é o fecha-
mento de livrarias e editoras. Há 
tempos que o livro está em crise. 
A Livraria do Luiz, que é voltada 
para a produção paraibana, tem 
resistido e durante a pandemia 
alcançou uma dificuldade ainda 
maior, mas ela permanece dialo-
gando com o público e reforçando 
a literatura local”.

Os lançamentos virtuais 
fazem parte dessa reinvenção 
devido à crise sanitária e im-
possibilidade de aglomerações. 
“A grande vantagem do virtual 
é que ele não interrompe a 
cadeia produtiva”, reforça Juca 
Pontes. “É uma alternativa para 
conseguirmos manter a convi-
vência entre autores, leitores, 
editores e livreiros”. 

Por enquanto, os lançamen-
tos de livros e realização de outros 

eventos em parceria com a Livra-
ria do Luiz seguirão acontecendo 
de forma virtual. “Nós tínhamos, 
na Livraria, um encontro sema-
nal aos sábados e não sabemos 
quando voltaremos com esse 
formato presencial, mas, no meio 
virtual, a gente segue e pretende-
mos continuar mesmo depois do 
retorno às atividades presenciais. 
Acredito que essa convivência 
on-line se tornará cada vez mais 
presente”, finaliza Juca.

Segundo Juca Pontes, a 
grande vantagem do meio 
virtual é não interromper a 
cadeia produtiva e manter 

a convivência entre autores, 
leitores, editores e livreiros

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Divulgação Foto: Ortilo Antonio

Editores Magno Nicolau (E) e Juca Pontes (D): lançamentos via web vieram para ficar
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Para Rodrigo e Nicole

O 7 de Setembro sempre me leva à infância e 
adolescência, pois era uma data muito importan-
te e comemorada por todos, principalmente pelos 
colegiais. Lá em casa, quando não estávamos mar-
chando com o colégio, sempre viajávamos, com 
toda a família, para alguma praia, na Paraíba mes-
mo. ou em Alagoas. Esta última era o roteiro mais 
escolhido pois era lá que minha avó materna mo-
rava e juntávamos o útil ao agradável. Todos gos-
távamos de visitar vovó, que nos mimava a todos 
com um cardápio variado de frutos do mar, princi-
palmente o sururu e o siri, além de outros pratos 
típicos das Alagoas. 

Num desses feriados, eu estava com o meu filho 
mais velho, passeando pelos pontos aprazíveis de 
Maceió. Estávamos numa praça e o meu filho, que 
devia ter entre três e quatro anos, olhou para o céu 
e se deu conta de que a lua não estava inteira, redon-
da. Aí, apontando para cima, gritou: “Olha mãe: a lua 
rasgada no céu!” Meu senso poético foi imediata-
mente despertado por essa observação infantil, que 
era uma percepção precoce das belezas do mundo. 
Meu filho estava despertando para as mutações da 
natureza. Essa historinha me leva diretamente para 
uma outra que li no delicioso O Livro dos Abraços, 
de Eduardo Galeano. Numa das historinhas desse li-
vro (que recomendo entusiasticamente a todos) ele 
conta que um pai foi levar o filho para conhecer o 
mar. Lá chegando, o garoto ficou naturalmente ma-
ravilhado com a imensidão daquele enorme “açude” 
e pediu ao pai: “Ai pai, me ajuda a ver!”

Gosto de registrar essas pequenas epifanias 
infantis. Hoje, a minha memória já não guarda tan-
tas lembranças, mas as que guardei me são caras e 
preenchem os vazios sonoros da minha vida atual. 

As surpresas ingênuas das crianças nos encan-
tam. Tem o sabor de novidade. Quem me chamou a 
atenção para essas observações das crianças foi o 
Pedro Bloch, que tinha uma coluna semanal na re-
vista Manchete, que focava unicamente esses acha-
dos das crianças. Nós tínhamos em casa uma assi-
natura dessa revista e eu não perdia de ler o que 
ele contava toda semana. E essa do meu filho seria 
digna de figurar entre as narrativas do Bloch.

Um outro fato acontecido num 7 de Setembro, 
foi o meu primeiro incidente, ou, melhor dizendo, 
acidente de carro. Eu só tinha 15 anos, ainda não 
tinha tirado a carteira de motorista, mas era teimo-
sa e atrevida e resolvi sair dirigindo o fusquinha 
que meu pai acabara de comprar. Reuni os irmãos 
e saímos passeando pela cidade. Como era 7 de Se-
tembro, as ruas estavam cheias de gente e carros. 
Eu não considerara essa variante ao tirar o carro 
da garagem. Logo me deparei com uma dificuldade, 
que não soube contornar sem danificar toda a late-
ral do carro, novinho em folha. Numa ladeira, ainda 
perto de casa, havia um carro parado e eu não po-
dia parar na ladeira, pois não sabia ainda fazer meia
-embreagem. Daí, sem pensar muito, acelerei e saí 
arrastando a lateral do caro que estava estacionado 
na minha frente. 

Não precisa dizer que voltamos imediatamente 
para casa, assustados, e eu, arrependida pelo estrago 
que tinha causado e com medo do carão que ia levar 
dos meus pais. Mas sobrevivemos todos sem maio-
res consequências. Meu pai era um homem manso 
e compreensivo e acho que até se achava um tanto 
responsável por ter consentido na minha aventura 
desastrada. O pior é que meus irmãos, todos mais no-
vos que eu, tinham sido rebocados juntos nessa de-
sastrada aventura. Não preciso dizer da minha grati-
dão por não ter causado nada pior do que pequenos 
danos materiais.

Uma última historinha que vou contar aqui 
aconteceu na minha casa, no período natalino: cena 
corriqueira: família reunida, comes, bebes e troca de 
presentes. Chega a vez da minha linda sobrinha-neta 
me entregar o presente que ela havia me trazido: era 
um lindo par de brincos e ela foi logo me explicando: 
eu trouxe um brinco que balança tia, como eu gos-
to. Só gosto de brinco de balança porque eu só tenho 
cinco anos, mas quando uso um brinco que balança 
(e ela estava usando um brinco que balança!) pareço 
ter oito anos. Rimos todos da inocência dela, pensan-
do que logo ela iria parar de usar brinco que balança, 
pois não iria querer parecer mais velha...

Coisas de
crianças

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Fotos: Giovanna Ismael

“Consegui enguiçar e desenguiçar essa mania 
de achar sempre que uma época passada era 
melhor do que a minha própria”

Onde a injustiça é mato,
a democracia não viceja

Era 2 de abril de 1962. O sol há mui-
to se escondera no horizonte quando ela 
respirou fundo, afugentou os maus pensa-
mentos, botou a meninada para dormir e 
se deitou: “Deve ter ficado tarde pra vol-
tar. Mas amanhã ele chega”. E rezou para 
que essa esperança não se apagasse. Para 
que ele estivesse pernoitando na casa de 
algum conhecido da capital. Para que o 
medo não a dominasse. 

Ela não sabia, mas, àquela hora, ele 
já estava morto. Foi assassinado em uma 
emboscada, ao descer do ônibus que se-
guia para Sapé, na estrada de Café do Ven-
to. Foram três tiros de fuzil, disparados 
pelas costas, por capangas dos latifun-
diários locais. Ele era João Pedro Teixeira, 
44 anos, militante da Liga Camponesa de 
Sapé. A mulher que lhe esperava, Eliza-
beth Teixeira, descobriu-se viúva quando 
o dia amanheceu e os gritos de quem pas-
sava pela estrada se fizeram ouvir: “João 
Pedro foi assassinado!”.

No mês em que acontece o Dia Inter-
nacional da Democracia (próximo dia 15), 
a Fundação Casa de José Américo realiza 
o 2º Ciclo de Debates ‘Diálogos Presentes’ 
com uma série intitulada “Democracia? 
Responsabilidade política e cidadania 
consciente”. Num momento tão propício 
para esse debate, é impossível falar em 
democracia sem falar nas pessoas que se 
destinaram a lutar por ela.

Elizabeth Teixeira é uma dessas 
pessoas. Mulher miúda no tamanho e 

gigante no espírito, ela é dona de uma 
biografia que se confunde com a história 
da Paraíba e do Brasil de meados do sé-
culo 20. Ao lutar contra a miséria, a fome 
e os altos índices de analfabetismo e de 
mortalidade que havia entre os trabalha-
dores rurais, vítimas de um sistema de 
trabalho quase feudal, ela foi acossada 
pela polícia, insultada pelos donos de ter-
ras e desprezada pela família, que nunca 
aceitou o seu casamento com um negro 
pobre e rebelde. 

Como filha, mãe, esposa e cidadã 
consciente, Elizabeth vivenciou algumas 
das piores dores que uma mulher pode 
experimentar na vida. No mesmo ano 
em que o marido foi assassinado, ela viu 
um filho ser baleado e a filha mais velha 
cometer suicídio. Mas não sucumbiu: to-
mou as rédeas da luta iniciada pelo ma-
rido e foi presidente da Liga Camponesa 
por dois anos. 

Com o golpe militar, a repressão de 
militares e latifundiários se abateu pesa-
damente sobre os movimentos campesi-
nos. A luta por melhores condições de tra-
balho era vista como “coisa de comunista” 
– o velho fantasma que segue embalando 
os mais torpes projetos de poder no Brasil. 

A aliança entre latifúndio e regime militar 
levou Elizabeth à prisão, incendiou a sua 
casa e aterrorizou os seus filhos. A pressão 
foi tanta que, assim que teve uma oportu-
nidade, ela fugiu.

Na pequenina São Rafael, no Rio 
Grande do Norte, ela se apresentou como 
Marta Maria da Costa. Para sobreviver e 
cuidar do único filho que pôde levar con-
sigo, ela colheu batatinha e feijão, lavou 
roupa na beira do rio, plantou mandioca, 
alfabetizou crianças, lavou pratos e tra-
balhou com costura. Como uma exilada 
dentro do próprio país, passou fome, 
adoeceu, teve medo e sofreu de sauda-
de. Só voltou ao convívio da família e dos 
amigos em 1981, quase dois anos depois 
da Lei da Anistia.

Falar sobre a democracia é tam-
bém falar sobre essa luta, porque o 
sistema econômico injusto que viti-
mou pessoas como Elizabeth Teixeira 
não deixou de existir. Como ela mesma 
questionou, no final do documentário 
Cabra Marcado para Morrer (filme de 
Eduardo Coutinho, 1984): “Democra-
cia sem liberdade? Democracia com sa-
lário de miséria e de fome? Democracia 
com o filho do operário e do camponês 
sem direito de estudar?”.

 ***
Para Elizabeth Teixeira, mulher ad-

mirável e inspiradora, que sacrificou a sua 
vida em família para reivindicar condições 
decentes de trabalho e distribuição de ter-
ra para quem quiser produzir.

Era isso que dizia para meus colegas da escola com o típico 
ego inflado adolescente: “eu nasci na década errada”. A minha 
certeza para tal constatação era puramente baseada no meu 
gosto musical, herdado em doses cavalares pelo meu pai. The 
Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath, Queen, Rolling Stones. 
Cresci, como milhares de pessoas, ouvindo todos os clássicos 
do rock. Meu gosto, assim como dos meus irmãos, foi ganhando 
mais influências que começavam dentro de casa e iam brechando 
as janelas em busca de outras notas, ritmos e timbres por aí. Mas 
insistia: tinha certeza de que havia nascido na década errada.

Errada estava eu, não a década. Consegui enguiçar e desen-
guiçar essa mania de achar sempre que uma época passada era 
melhor do que a minha própria (falei disso na coluna do dia 19 
de agosto, lembra?). Foi nascendo no comecinho dos anos 1990 
que pude me tornar quem eu sou – e se tem uma coisa que sou, 
é feliz por ser quem sou. Sacou?

Não fosse aquele sonzinho microsystem que usava na 
minha infância, pirateando em fitas K-7 músicas que tocavam 
na rádio, intercaladas com narração dos “primos Ismael”, 
provavelmente eu não teria hoje em meu currículo passagens 
por emissoras radiofônicas da Paraíba. Não fossem as tardes 
assistindo MTV depois do colégio sonhando em ser VJ e as pri-
meiras experiências com TekPixes da vida, ainda adolescente, 
provavelmente eu não teria me arriscado a ir para a frente das 
câmeras ser repórter e apresentadora. Não fosse o computa-
dor gigante que era dividido entre todos os cinco membros 
da família e que só tinha acesso à Internet discada no fim de 
semana e feriados, fazendo com que eu escrevesse qualquer 
coisa no Microsoft Word só para passar o tempo, provavel-
mente eu não teria sido repórter de jornal impresso e, bem, 
colunista como vocês bem sabem.

Talvez esteja completamente enganada. Talvez não. A verda-
de é que o meu gosto musical old school moldou, sim, um pouco 
de quem sou hoje. Mas foram todas as horas de Last.FM, buscas 
na Internet, torrents, blogs e playlists que tiveram um papel bem 
mais decisivo e amplo para essa Gi quem vos escreve.

Mas, claro, nem só de trabalho se faz uma mulher. Viver 
a infância nos anos 1990 e adolescência nos anos 2000 me 

permitiu conhecer o mundo pela “Barsa” e entender mais 
dele pelo “Cadê” até que consegui desbravar terra e mar 
via Google Earth. Com emuladores no PC, joguei games de 
épocas quando eu não era nascida e fui crescendo junto com 
as novas gerações de consoles me descobrindo como gamer 
e entusiasta de gêneros específicos como RPG, aventura e 
corrida de carros. 

Troquei cartas, mas também mensagens no mIRC, no MSN, 
por SMS e no Facebook, fiz amigos de décadas e acumulei lições 
sobre relações humanas e sobre mim. Lembro com nostalgia das 
primeiras experiências com redes sociais como Fotolog, MyS-
pace e Orkut e penso que as coisas não são tão diferentes assim 
hoje em dia. Nem que eram realmente tão melhores na década 
de 1960. Principalmente para uma mulher, principalmente para 
uma jornalista e artista, principalmente por ser a década do 
início do golpe militar.

A questão é que um ano – ou uma década, no caso – não 
se faz apenas das suas promissoras bandas e artistas. Quem 
dera fosse assim. A política ocidental capitalista é quem dita, 
quem impõe e quem vigia nosso modo de ser. Com grandes 
poderes… vocês já sabem. Nesse sentido, os anos 1960 eram 
tão sombrios quanto os de hoje. 

Tivesse nascido nessa época, não teria tido estabilidade fi-
nanceira, explorar os lugares que explorei e viver as experiências 
que vivi. E isso tudo é secundário. 

Tivesse nascido na época errada, não teria tido os pais que 
tenho. Os irmãos que tenho. O marido que tenho e toda nossa 
família que se formou. As amigas e amigos da vida toda, as “prir-
mãs”, os tios e tias queridos. Tivesse nascido em qualquer outro 
lugar e data que não os meus, não teria nada disso. Não estaria 
aqui. E eu não troco isso aqui por nada.

Daqui a menos de uma semana completo 29 anos de 
idade, já de braços abertos para a chegada dos 30, em 2021. 
Eu e os meus seguimos ilesos na pandemia. Não mais penso 
no passado que poderia ter sido. Agradeço agora por viver 
junto com eles numa época onde poderei comemorar meu ani-
versário com todos, mesmo que olhando através das telas dos 
nossos smartphones.

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Eu nasci na década errada

Sheila Raposo  (...) é impossível falar em 
democracia sem falar nas pessoas que 
se destinaram a lutar por ela. Elizabeth 

Teixeira é uma dessas pessoas 

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de setembro de 2020 11
Cultura

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

‘De Repente na Rede’ reverencia 
vida e obra de Moacir Laurentino

O programa da série ‘De Repente 
na Rede’ de hoje, que é realizado pela 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc), homenageia o poeta repen-
tista Moacir Laurentino. Apresentada 
por Iponax Vila Nova, o episódio es-
tará disponível a partir das 19h, pelo 
canal oficial da instituição no Youtube 
(/funescpbgov). 

“Moacir Laurentino é, certamente, 
um dos maiores, um dos mais famosos 
e tem uma das vozes mais bonitas da 
cantoria de todos os tempos”, ressaltou 
Vila Nova. “Formou com Sebastião da 
Silva – que será o homenageado da pró-
xima semana – a maior dupla da can-
toria de viola nordestina para muitos. 
Nos anos 1970 e 80, eles alcançaram o 
Brasil todo, sem tanto recurso tecnoló-
gico. Fazendo um comparativo, a dupla 
superou Os Nonatos, que são famosos, 
passaram um bom tempo juntos, mas 
que já pegaram a época da Internet, 
diferente de Moacir e Sebastião. Eles 
fizeram uma fama incrível só no boca a 
boca, através dos LPs”. 

 Ao reafirmar que o homenageado 
“é um setentão com um vozeirão incrí-
vel, um nome de peso que continua na 
ativa e cantando profissionalmente”, 
Iponax Vila Nova lembrou que Moacir 
Laurentino é contemporâneo da tur-
ma formada por Ivanildo Vila Nova, 
Sebastião da Silva, Daudeth Bandeira, 
Severino Feitosa e Geraldo Amâncio. 
“Uma safra muito boa a desse pessoal 
que nasceu antes dos anos 1950, ali 
em meados da década de 1940”.

Responsável pelo trabalho de 
pesquisa para gravar cada edição do 
programa, Iponax observou que a di-
nâmica dos episódios que integram o 
‘De Repente na Rede’ é praticamente 
a mesma, só mudando os nomes que 
recebem tributo em cada edição. “De 
todo homenageado a gente cita, no 
mínimo, quatro ou cinco estrofes. E 
não será diferente com Moacir Lau-
rentino”, adiantou ele.

 Paraibano do Município de Pau-
lista, no Sertão do Estado, onde nas-
ceu no dia 13 fevereiro 1945, Moacir 
Laurentino ingressou na atividade de 
repentista aos nove anos de idade, 
incentivado pelo pai, que cantava, es-
crevia poesias e, inclusive, livros de 
cordel. Aos 17 anos, Moacir se mudou 

para a cidade de Mossoró, no Estado 
do Rio Grande do Norte, e, quando lá 
morava, apresentou o programa Reta-
lhos do Nordeste. No período de 1970 
a 74, ele manteve o programa de rá-
dio Viola e Violeiros, no Município de 
Limoeiro, no Ceará. No ano seguinte, 
formou dupla com Sebastião da Silva, 
numa parceria que permaneceu ao 
longo de 31 anos. Em 1976, Lauren-
tino chegou a Campina Grande, onde 
vive até hoje.

Coordenador e idealizador do 
projeto que é realizado pela Funesc, 
o repentista Iponax Vila Nova vinha 
apresentando mensalmente o ‘De Re-
pente no Espaço’ desde julho de 2015, 
sempre nas quartas-feiras. Com a cri-
se sanitária causada pela pandemia, o 
projeto no formato presencial foi tem-
porariamente suspenso, tendo sido 
criada a série ‘De Repente na Rede’, 
com o intuito de suprir parcialmente 
a lacuna e continuar atendendo ao pú-
blico de maneira virtual.

Cultura popular

Já dizia Jorge Amado em uma epígrafe de um de 
seus livros: “Não se pode dormir com todas as mulheres 
do mundo, mas deve-se fazer força.” Tem gente que acha 
isso mesmo. Podem acreditar que sim. Eu vi isso com 
esses olhos que um dia a terra há de comer. Não é assim 
que dizem? Pois então, vou contar.

Meu pai quando enviuvou, tinha ele lá seus quarenta 
e poucos anos, bem apessoado, ainda que passasse longe 
de ser bonito, discurso fácil, bom de conversa, ou melhor 
dizendo, era o que poderíamos chamar de bico doce.

Começou então a acreditar nessa máxima do escritor 
baiano e achou que poderia, como dizem, passar o rodo. 
Tomando aquela epígrafe dita acima como um manda-
mento, caiu na gandaia. O amigo leitor e a amiga leitora 
sabem muito bem o que quer dizer esse dito jocoso “pas-
sar o rodo”. Pois foi assim. Nós os filhos, dois rapazes e 
duas meninas, uns já saindo da adolescência e outros 
mais pra frente um pouquinho, ficamos só na observação. 
Eu o mais velho dos quatro. 

Homem nessa fase de “potro selvagem” precisa de 
um parceiro  para essas aventuranças. Sem o “sócio” 
como dividir as estatísticas? Para quem contar e de quem 
ouvir também essas vantagens? A quem dizer que saiu 
com aquela uma ou dormiu com aquela outra? Não seria 
para nós os filhos, certamente. O apoio moral é de boa ser-
ventia. Foi por essas e por mais algumas que meu velho 
(não era tão velho assim) elegeu um parceiro para essas 
ousadias temporãs. Virou um meninão todo espoleta, ain-
da que para nós, os rebentos, se fizesse de sonso e para 
isso tinha mil caras, uma para cada ocasião. 

O cupincha eleito para essas empreitadas foi um 
mocetão uns vinte anos mais moço. O rapaz estava ter-
minando o curso de odontologia, mas lecionava biologia 
onde meu pai ensinava história. 

Mas... deixemos de lado os detalhes sórdidos e va-
mos aos finalmentes. Como dizem por aí, aqui se faz e 
aqui se paga. E o bode esqueceu das cabritinhas que ti-
nha em casa. Um belo dia descobriu que minha irmã (não 
digo qual delas) estava de namorico. Não deu outra, quis 
logo saber com que era o embeiçamento. E adivinhem 
com quem. Isso mesmo, com o tal.  

No caso o “tal” era o parceiro das folganças. Ah, o 
coração do homem entrou em polvorosa. Minha filha, 
não! Deve ter pensado ele lá com seus botões. E tratou 
logo de arrumar um jeito de desfazer aquele xodó. Colo-
cou nós quatro na garupa de um opala vermelho, qua-
tro portas, três marchas para frente, cambio no volante 
(lembram-se desse modelo?) e fomos dar um “passeio”. 
Acreditou que com os irmãos juntos suas ponderações 
seriam mais eficazes. E partimos naquela assembléia 
itinerante. Isso altas horas da noite.

Argumentou que minha irmã era uma menina inte-
ligente, culta, bonita (ela era muito bonita mesmo), quan-
do fosse escolher alguém, que fosse uma pessoa de futu-
ro, uma pessoa especial.

– Mas eu acho ele especial, pai.
– Não é minha filha. Esse rapaz não quer nada sé-

rio com você. Conheço bem a figura. Você precisa de al-
guém diferente.

– Como diferente? Sem pescoço, com um braço só, 
com três orelhas? – minha irmã não era fácil.

– Veja se entende minha filha. Alguém que apresente 
um futuro para você. Alguém que traga uma mensagem 
nova para sua vida, filha.

Mensagem? Nós entendemos a metáfora, mas minha 
irmã não se deu por vencida.

– Mensagem? Que mensagem, pai?
– Não está entendendo? Isso mesmo uma mensagem, 

uma perspectiva diferenciada.
E ficaram naquela discussão, minha irmã se fazendo de 

desentendida e meu pai insistindo nas alegações. Deve ter 
achado bonita a metáfora e fincou pé na tal de mensagem.

 Foi quando meu irmão interveio.
– Vamos parar com essa discussão que eu estou com 

sono. Mas eu tenho a solução. Tenho até o sujeito certo 
para minha irmã.

– Quem? – quisemos saber. E meu irmão continuou.
– É o seguinte: já que ela precisa de alguém que traga 

uma mensagem, eu tenho um amigo que é carteiro  e ele 
passa a vida entregando mensagens. Você vai até gostar 
dele. É bonitão e aí mensagem é que não vai faltar.

O conclave parou aí. Meu pai fechou a carranca, não 
disse uma palavra mais. Deixou-nos em casa e saiu quei-
mando pneu. Assim que ele se foi, nós quatro na sala, ra-
chamos o bico de tanto rir. Mas só depois que ele saiu.

Tempinho mais para frente o namoro se desfez e a 
amizade de meu pai com o quase futuro genro também. 
Sabem como é. Com a minha filha, não!

Meu pai e suas 
metáforas

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

Dono de uma das mais belas vozes da cantoria 
popular, Laurentino (acima) terá a sua trajetória 
apresentada por Iponax Vila Nova (ao lado)  
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Paraibano lança música com reflexão sobre a pandemia
O cantor e poeta paraibano 

Bráulio Medeiros aproveitou a 
experiência de ter se recuperado 
da covid-19 para compor e lan-
çar ‘De Repente’, uma música do 
gênero baião.

“Nessa canção, tentei não 
valorizar a doença, mas quis cha-
mar a atenção, resgatar e levar 
as pessoas a refletirem sobre as 
coisas mais simples da vida que 
havíamos perdido na correria do 
dia a dia e que agora passaram a 
ter importância, daí o seu título”, 
disse o artista, que a disponibili-
zou no Youtube através de um vi-
deoclipe animado. “A repercussão 
tem sido muito boa, inclusive de 
colegas que são músicos”.

Radicado na cidade de Recife 
(PE) há 18 anos, Bráulio Medei-
ros, que nasceu no Município de 
Patos, no Sertão da Paraíba, foi 
contaminado pelo vírus no mês 
de abril. “Cumpri 21 dias proto-
colares de isolamento e, durante 
esse período, fui refletindo sobre 
coisas que a doença nos fez pas-
sar a dar valor, como a amizade 
da família e a dos amigos e de 
coisas simples do cotidiano. A 

composição foi concluída depois 
que me recuperei”.

Segundo ele, a canção ‘De 
Repente’ reflete o momento de 
parada mundial. “Reaprendemos 
a ser felizes dentro de casa, com 
limitações”, disse Medeiros.

O autor detalhou que, con-
cluída a composição, enviou as 
bases para um seu amigo, o 
músico Bento Júnior, em João Pes-
soa, para a criação dos arranjos. 
“Depois definimos um dia para 
nos encontramos virtualmente 
para que eu colocasse a voz na 
gravação”, acrescentou.

Bráulio Medeiros tem a mú-
sica como “hobby”, embora já 
tenha classificado composições 
em edições do Forró Fest.

Através do QR Code acima, 
acesse o clipe da música

Após se recuperar da covid-19, Bráulio Medeiros fez o baião ‘De Repente’ com direito a clipe animado
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“Sefaz Sem Autuação” oferece condições especiais para que contribuintes fiquem em dia com o pagamento de três tributos

Governo abre novo programa 
de regularização fiscal na PB

A Secretaria de Estado da 
Fazenda abriu, ontem, o “Sefaz 
Sem Autuação”, programa ino-
vador de regularização fiscal 
do Governo da Paraíba que se 
estende até o dia 30 de setem-
bro. Por meio dele, os contri-
buintes paraibanos poderão 
fazer a regularização perante 
o Estado do imposto do ICMS, 
do Fundo Estadual de Equilí-
brio Fiscal (FEEF) e do Fundo 
de Combate e Erradicação da 
Pobreza no Estado da Paraíba 
(Funcep) dos fatos geradores 
entre janeiro e julho de 2020 
em condições extraordinárias 
de pagamento.

Como as repartições fis-
cais continuam fechadas de-
vido à pandemia, o programa 
deve ser acessado de forma 
on-line. 

O contribuinte pode fazer 
a sua adesão e autorregulari-
zação clicando no banner cen-
tral “Sefaz sem Autuação”, na 
página principal do portal da 
Fazenda Estadual www.sefaz.

pb.gov.br  e “Acessar Formulá-
rio”. No banner do programa, 
a Sefaz também disponibilizou 
telefones de cada uma das cin-
co Gerências Regionais para 
tirar dúvidas dos contribuintes 
sobre o novo programa.

O “Sefaz sem Autuação” 
foi lançado pelo Governo da 
Paraíba com o objetivo de ame-
nizar os impactos econômicos 
e financeiros causados pela 
pandemia da covid-19, que afe-
taram os caixas das empresas 
paraibanas em decorrência da 
redução abrupta da atividade 
econômica.

Adesão 
Com a adesão ao progra-

ma, o contribuinte vai evitar 
também a lavratura de auto 
de infração, com multas que 
podem chegar até a 100% do 
valor do tributo, representação 
para fins penais e representa-
ção fiscal, além de permitir a 
manutenção dos regimes es-
peciais e benefícios fiscais vi-
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gentes dos contribuintes. Caso 
fosse aplicada a multa por in-
fração, segundo as legislações 
vigentes, os valores poderiam 
chegar até a um aumento de 
100% sem o novo programa.

Ao contribuinte será per-
mitido o pagamento dos débi-
tos tanto na opção à vista ou 
parceladamente em até 12 ve-
zes em condições extraordiná-
rias. O pagamento à vista ou a 
primeira parcela deverá ocor-
rer até o dia 30 de setembro de 
2020, data limite de adesão. 

 

Como as repartições 
fiscais continuam 
fechadas devido 
à pandemia, o 
programa deve 
ser acessado de 
forma on-line

Eleições municipais

Entidades de Arquitetura e Urbanismo lançam carta 
O Conselho de Arqui-

tetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR) e outras 
entidades representantes 
do setor lançaram a “carta
-aberta à sociedade e aos 
candidatos nas eleições 
municipais de 2020 – Um 
projeto de cidades pós
-pandemia”, no momento 
em que os partidos políti-
cos começam a realizar as 
convenções para a escolha 
dos seus candidatos.

O manifesto foi apro-
vado na 34ª reunião ple-
nária ampliada ordiná-
ria do CAU/BR, reunindo 
conselheiros federais e 
presidentes dos CAU/UF, 
realizada por videoconfe-
rência, no dia 28 de agos-
to de 2020, e é assinado 
também pelas seguintes 

entidades coautoras: As-
sociação Brasileira de 
Arquitetos Paisagistas 
(ABAP), Associação Brasi-
leira de Ensino de Arquite-
tura e Urbanismo (ABEA), 
Associação Brasileira dos 
Escritórios de Arquitetura 
(AsBEA), Federação Nacio-
nal dos Arquitetos e Urba-
nistas (FNA), Instituto de 
Arquitetos do Brasil (IAB) 
e Federação Nacional de 
Estudantes de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil (Fe-
NEA).

Em linguagem figura-
da, para representar a rea-
lidade de nossas cidades 
revelada pela epidemia da 
covid-19, o manifesto afir-
ma que elas são, em boa 
parte, “campos minados”, 
e as moradias, do mesmo 

modo, se transformaram 
em “armadilhas”, depen-
dendo de sua localização 
e condições construtivas e 
sanitárias.

Com o objetivo de con-
tribuir para transformar 
as cidades em territórios 
mais saudáveis, inclusivos, 
seguros e resilientes, a 
carta aponta cinco pontos 
fundamentais que devem 
ser focados pelos futuros 
prefeitos e vereadores 
com diálogo e vontade po-
lítica.

 São eles, em síntese:
*Colocar as pessoas 

no centro das políticas, 
programas e projetos ur-
banos de curto, médio e 
longo prazos, priorizando 
o bem estar social, em bus-

ca ao pleno atendimento 
ao saneamento ambiental, 
moradia digna e educação 
cidadã para todos.

*Planejar as políticas 
urbanas de forma trans-
versal, inclusiva e integra-
da, mediante programas 
de Estado que sejam in-
dependentes de interes-
ses eleitoreiros e momen-
tâneos e que possam ser 
implementados por estru-
turas de gestão com conti-
nuidade temporal.

*Viabilizar o finan-
ciamento contínuo das 
políticas urbanas, com re-
cursos de diversas fontes, 
incluindo-as como priori-
dade nos planos anuais e 
plurianuais.

*Buscar a articulação 
territorial sempre que o 

orçamento e o alcance mu-
nicipal não forem auto su-
ficientes.

*Garantir a participa-
ção popular nos processos 
decisórios por meio do for-
talecimento dos Conselhos 
Municipais e da represen-
tatividade e equidade de 
seus membros, refletindo 
a maioria feminina nas li-
deranças comunitárias.

O documento é com-
plementado por um ane-
xo com 51 proposições de 
ações relacionadas com ar-
quitetura e saúde, cidades 
sustentáveis, governança e 
financiamento, paisagem e 
patrimônio e mobilidade e 
inclusão.

Além de ser ampla-
mente divulgada junto à 
população, pretende-se 

que o manifesto seja dis-
cutido com os partidos, 
suas lideranças e os can-
didatos a vereadores das 
5.570 cidades do país.

Veja no QR CODE o documento 
com 51 proposições de ações 

relacionadas a vários 
temas propostos

Seduzido, claro; dominado, jamais Geléia geral
nnn ”Pourquoi 
je vis, pourquoi je 
meurs / Pourquoi 
je ris, pourquoi je 
pleure / Voici le 
S.O.S / D’un terrien 
en détresse”. Este é 
o início da letra de 
uma das mais belas 
canções compostas e 
gravadas na França 
no início deste 
século. 
nnn Trata-se de 
“S.O.S. d’un ter-
rien en détresse”. 
Traduzindo: “S.O.S. 
de um terrestre 
em desespero”. No 
início da letra: “Por 
que eu vivo, por que eu 
morro? Por que eu rio, 
por que eu choro? Eis o 
S.O.S. de um terreno em 
desespero. Jamais tive 
os pés sobre a Terra. 
Gostaria mais de ser um 
pássaro [seria melhor 
ser um pássaro]. Estou 
mal na minha pele”.
nnn  Ironicamente, o 
seu intérprete, Grégory 
Lemarchal (foto), vítima 
de fibrose cística, morreu 
quinze dias antes de com-
pletar 24 anos, em 30 de 

abril de 2007, na cidade 
francesa de Suresnes. 
Afirmo sem temor de 
errar: Grégory Lemarchal 
se firmaria como um dos 
melhores intérpretes da 
música na França, ao nível 
de um Charles Anazvour.
nnn Disse o urban-
ista Albert Cortina: 
“As máquinas podem 
chegar à inteligência 
artificial e, como um fil-
ho adolescente, querer 
emancipar-se de seus 
criadores, os humanos”.

no sentido de que Jesus sofreu flagelação e 
cruz. O amor seria - é? - o estado ativo. Há 
mulheres que amaram durante quarenta anos 
um marido difícil. Ou seja: passaram quarenta 
anos no exercício da sedução.
       

nnnnnnnnnn

       Na sedução, é preciso muitas trocas de 
palavras e  silêncios. O espaço entre uma boca e 
outra pode ser determinado pelo tempo abstra-
to em que uma palavra pode ser trocada com 
acerto. Não sou tão rápido no gatilho, mas entre 
ser dominado ou seduzido, é claro que sempre 
seduzido serei. Dominado, jamais. Ainda é 
a sedução que detém a chave mais sibilina da 
própria verdade, a saber, que “talvez não se deseje 
desnudá-la porque é extremamente difícil imag-
iná-la nua” (novamente Baudrillard).
       A sedução pode estar no terreno interpes-
soal ou no terreno dos objetos. Assim como 

O sociólogo francês Jean 
Baudrillard (foto) disse que “a 
anatomia não é o destino, tampouco 
a política”. O destino seria a sedução. 
“Ela é o que resta de destino, de 
aposta, de sortilégio, de predesti-
nação, de vertigem e também de 
eficácia silenciosa num mundo de 
eficácia visível e descontentamento”.
       Seduzir é legal. Ser seduzido, 
também. E há seduções, seduzimentos, que 
não são exatamente por pessoas.
       Charles Dickens adorava o teatro e nada 
o seduzia mais do que a idéia de se tornar um 
profissional da ribalta. Sedução também pode 
ser um presente de Jomard Muniz de Britto ou 
as longas entrevistas de Marguerite Yourcenar ao 
jornalista Matthieu Galey. É reler Proust cinco, 
seis, sete, oito vezes, mesmo sem ser em busca do 
tempo perdido, como fez a própria Marguerite.
       Seduzir é como se fosse Djavan ou 
qualquer um de nós, olhando para as elegân-
cias e deselegâncias, concretas e discretas, dos 
nossos meninos e meninas. Renato Russo não 
jogou Daniel na cova dos leões nem fez do rock 
tupiniquim uma bíblia, mas apontou caminhos 
de enormes e tumultuados concertos eletrônic-
os como hodiernas formas de sedução.
       A sedução é o início do amor ou da paix-
ão? Alguém falou que a paixão é padecer; é um 
estado passivo. Fala-se até na Paixão de Cristo 

as pessoas procuram, no seu dia 
a dia, seduzir seus interlocutores 
em busca de melhor vivência e 
de melhor qualidade de vida, 
também a propaganda utiliza-se 
muito desta arma para induzir ao 
consumo.
       No discurso informal, o 
termo geralmente está relaciona-
do a casos amorosos, envolvendo 
atitudes específicas para o esta-
belecimento de relacionamentos 

interpessoais, inclusive através do uso de lin-
guagem corporal. É um processo proveniente 
de duas (ou mais) partes envolvidas que pode 
ocasionar respostas comportamentais e emo-
tivas inesperadas, analogamente a uma reação 
química.
       Sigmund Freud, na sua “teoria da sedução”, 
afirmava que toda neurose surgiria a partir 
de um trauma sexual ocorrido na infância. 
Ao mesmo tempo, começou a formular o 
“complexo de Édipo”, onde defendia que toda 
pessoa buscaria o prazer (representado, simbo-
licamente, pela figura materna), mas seria 
contida pelas leis e pela moral (representados 
pela figura paterna).
       Existe um grupo de pessoas autointitulado 
comunidade da sedução que se dedica a estu-
dar e aplicar técnicas de sedução. A comuni-
dade alcançou grande popularidade mundial, 
mas também ceticismo.

Débitos tributários
Os contribuintes paraibanos com 

inscrição estadual poderão incluir to-
dos os débitos tributários relacionados 
ao ICMS, FEEF e FUNCEP no período 
de janeiro a julho, declarados pelos 
contribuintes; detectados em mo-
nitoramento pelo Fisco Estadual ou 
confessados pelos contribuintes, com 
exigibilidade suspensa ou não, ou que 
tenham sido objeto de parcelamento 
anterior, não integralmente quitado, 
ainda que cancelado por falta de pa-
gamento.

O secretário de Estado da Fa-
zenda (Sefaz-PB), Marialvo Laureano, 
afirmou que o programa ‘Sefaz sem 
Autuação’ é “um reconhecimento do 
governador João Azevêdo diante da 
dificuldade que o empresariado pa-
raibano enfrentou, e ainda enfrenta, 
durante o período de pandemia do 

novo cororavírus. A medida possibi-
litará o saneamento dos débitos dos 
contribuintes paraibanos, inclusive de 
forma parcelada, sem a majoração 
por meio de incidência das multas de 
ofício (por infração)”. 

“Este programa, inclusive, per-
mitirá que o contribuinte faça outro 
parcelamento, em caráter extraor-
dinário, sem a limitação prevista na 
legislação atual de se ter apenas um 
parcelamento na fase administra-
tiva. Ou seja, o programa com sua 
abrangência mostra que o Governo 
da Paraíba está mais uma vez dando 
a mão ao empresário paraibano, re-
conhecendo a sua importância nesse 
processo de retomada do crescimento 
do nosso Estado ao zerar as autuações 
dos contribuintes de sete meses deste 
ano”, detalhou o secretário.
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Léo Moura liberado
Após a primeira vitória no Brasileirão da Série C, a semana começou com boas notícias 
no Botafogo. O lateral direito Léo Moura, depois de quatro meses em tratamento 
médico, finalmente foi liberado e está treinando normalmente.  Página 16
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Consulta foi formulada pelo Ministério Público Eleitoral, e estarão permitidos comícios, passetas e carreatas

TRE libera atos de campanha, 
mas com medidas sanitárias

O Tribunal Regional Eleito-
ral da Paraíba (TRE-PB) divul-
gou, no final de semana, resulta-
do de consulta formulada pelo 
Ministério Público Eleitoral 
(MPE) sobre os eventos de cam-
panha política em plena pan-
demia e considerou que estão 
todos permitidos – comícios, 
passeatas e carreatas –, desde 
que observadas as normas sa-
nitárias consideradas pelos ór-
gãos de saúde.

A consulta foi composta de 
cinco indagações e, segundo a 
relatora do processo, juíza ouvi-
dora Michelini de Oliveira Dan-
tas Jatobá, o mesmo deve ser 
considerado para as atividades 
e reuniões de pré-campanha, 
ficando a direção dos partidos 
como principal responsável 
pelo protocolo e pelas medidas 
de precaução.

Os questionamentos do 
Ministério Público também in-
cluíram ações de propaganda 
eleitoral, como distribuição 
de folhetos e de adesivos com 
a população, assim também 
quanto à programação dos for-
matos para a realização das 
convenções.

As perguntas foram todas 
compactadas em uma só res-
posta que aponta em todos os 
casos para a permissão, com 
a ressalva somente de que as 
normas sanitárias vigentes se-
jam rigorosamente cumpridas. 
As normas, conforme a relato-
ra, alertam para a pandemia do 
novo coronavírus e estão ampa-
radas no parecer técnico emiti-
do por autoridades sanitárias 
da União e do Estado.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com Política em Movimento

PSTU sai na frente
A primeira candidatura à Prefeitura de João 
Pessoa nas eleições de novembro deste ano 
foi homologada no último dia 5. Em conven-
ção municipal, o Partido Socialista dos Traba-
lhadores Unificado (PSTU) confirmou o nome 
da professora Rama Dantas na cabeça da 
“chapa puro-sangue”, que tem como candida-
to a vice-prefeito o também professor Tanque. 
Na convenção, o PSTU deliberou que não fará 
coligação com nenhum outro partido.

Oposição em Marizópolis
Os partidos de oposição homologaram a es-
colha de Jeferson Vieira (PDT) e Pastor Eu-
des (Rede Sustentabilidade) para a disputa 
aos cargos, respectivamente, de prefeito e 
vice-prefeito de Marizópolis, em convenção 
realizada na quinta-feira (3). Além do PDT 
e Rede, também estiveram presentes à con-
venção os integrantes do Cidadania, Pro-
gressistas (PP), Republicanos e Democratas 
(DEM). O governador João Azevêdo (Cida-
dania) e a vice-governadora Lígia Feliciano 
(PDT) gravaram vídeos de apoio à chapa.

Advogado candidato
O Partido Socialismo e Liberdade (PSoL) 
anunciou nessa terça-feira (8) os nomes es-
colhidos para a chapa majoritária a prefeito e 
vice-prefeito de João Pessoa, bem como os no-
mes para vereadores. O anúncio foi realizado 
na convenção municipal do partido via onli-
ne. Quem desejou participar do evento pú-
blico, foi recebido no auditório do Sintec-PB, 
em João Pessoa. A convenção, que confirmou 
o advogado Pablo Honorato como candidato 
a prefeito, respeitará todas as regras de hi-
gienização e distanciamento social.

Disputa à reeleição
O Cidadania e o Partido Trabalhista Brasi-
leiro (PTB), legendas políticas do grupo de 
situação em Sousa, Sertão da Paraíba, oficia-
lizaram os nomes do prefeito Fábio Tyrone 
e do vice-prefeito Zenildo Oliveira para dis-
putarem a reeleição. Além dos dois partidos, 
o ato político, realizado no Centro de Convi-
vência Unimed, às margens da BR-230, con-
tou com as presenças de representantes do 
Avante, Democratas (DEM), Podemos, Rede 
Sustentabilidade e Republicanos.

PSDB e PL em Quixaba
PSDB e PL realizaram no domingo (6), em 
Quixaba convenção partidária. O evento 
contou com a presença da comitiva estadual 
do PSDB encabeçada pelo deputado federal 
Pedro Cunha Lima, que se comprometeu em 
conseguir recursos para o município de Qui-
xaba. Os diretórios municipais reuniram-se 
no plenário da Câmara Municipal da cidade 
para anunciar Totó Candeia como candidato 
a prefeito e Zé Candeia, vice-prefeito, além 
dos prováveis candidatos a vereador.

Drive-in em Cabedelo
O governador João Azevêdo (Cidadania), a 
senadora Daniella Ribeiro (Progressistas), e 
mais oito partidos formalizaram apoio ao pro-
jeto de reeleição do atual prefeito de Cabede-
lo, Vitor Hugo (DEM), e do seu vice, Emerson 
Lucena (Republicanos). A convenção eleitoral 
aconteceu no domingo (6), no estacionamen-
to da Faculdade Uniesp. Correligionários, lide-
ranças políticas e apoiadores prestigiaram o 
evento em formato de drive-in.

Estratégias em JP

Reunião com pré-candidatos 
define convenção na capital

A importância estratégica 
da participação do governa-
dor João Azevêdo nas eleições 
municipais em todo o Estado, 
principalmente na capital, e 
todas as normas dos órgãos 
de saúde e do Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE) relaciona-
das à pandemia de covid-19 e 
à legislação eleitoral, respec-
tivamente, são os principais 
temas que estão na pauta do 
partido do Cidadania para o 
período das convenções que 
vai até o dia 16.

A informação foi prestada 
pelo presidente do partido em 
João Pessoa, vereador Bruno 
Farias, ao revelar que os temas 
já começaram a ser abordados 
na reunião que aconteceu no fi-
nal da semana passada com to-
dos os que vão compor a chapa 
proporcional da agremiação 
na disputa pelas 29 vagas de 
vereadores da Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP).

Ele detalhou que, além 
desses três temas, a reunião já 
tratou também da escolha dos 
números dos futuros candida-
tos a vereador; da documen-
tação necessária para o regis-
tro; do apoio logístico que terá 
cada candidatura deferida; da 
renovação do compromisso 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

com a aliança que vai apoiar o 
nome de Cícero Lucena (Pro-
gressistas); e das sugestões 
sobre local e data para a reali-
zação da convenção.

Bruno informou que todas 
as medidas para garantir a saú-
de e segurança dos participan-
tes da convenção estão sendo 
adotadas pelo diretório munici-
pal do partido. “Vamos cumprir 
todos os protocolos de segu-
rança”, disse ele, especificando 
a utilização de máscaras, dis-
ponibilização de álcool em gel 
e exigência de distanciamento 
como algumas das providên-
cias a serem consideradas.

Na reunião, os pré-can-
didatos a vereador ouviram 
sobre a importância das ati-
vidades de pré-campanha, 
bem como sobre as ações que 
podem, ou não, ser realizadas 
obedecendo as determinações 
da legislação eleitoral. “Esta-
mos com toda a direção da le-
genda ocupada com essa pre-
caução e o objetivo da reunião 
foi fazer com que os pré-can-
didatos façam o mesmo”, afir-
mou Bruno, ao salientar que 
a data e a hora da convenção 
dependerão da agenda do go-
vernador e poderão ser anun-
ciadas em breve.

Pré-candidatos ouviram sobre importância das atividades de pré-campanha
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O município de Taperoá, na 
região do Cariri paraibano terá 
eleição indireta depois de ama-
nhã. O pleito foi agendado pela 
Câmara Municipal de Taperoá 
(CMT), cumprindo o que deter-
minou o Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB).

A eleição acontece após o 
prefeito Jurandi Gouveia Farias 
(MDB) e o vice-prefeito Francis-
co Antônio da Silva Filho (Patrio-
ta) serem cassados pela Justiça 
por conduta vedada, abuso de 
poder econômico e captação ilí-

cita de sufrágio nas eleições de 
2016. Os advogados do prefeito 
informaram que vão recorrer 
ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Com cerca de 15 mil ha-
bitantes, Taperoá está distante a 
216 quilômetros da capital, João 
Pessoa.

Na sentença da Justiça Elei-
toral, foram aplicadas as penali-
dades de cassação dos diplomas, 
com novas eleições; multa no 
valor de 101 mil Ufir; e pena de 
inelegibilidade do prefeito Juran-
di Gouveia pelo período de oito 

anos. Em grau de recurso, o TRE 
decidiu por manter somente a 
pena de cassação e a de multa.

Para a eleição indireta 
convocada pela Câmara de Ta-
peroá, os candidatos ao cargo 
devem ter nacionalidade brasi-
leira; estar em pleno exercício 
dos direitos políticos; possuir 
alistamento eleitoral; com do-
micílio eleitoral em Taperoá; 
registro de filiação partidária 
(prazo mínimo de seis meses); 
e ter idade mínima de 21 anos. 
O prazo para registro de chapa 

se encerrou às 17h de ontem.
Ontem, o desembargador 

José Ricardo Porto, presidente 
do TRE-PB, indeferiu recurso 
especial com pedido de efeito 
suspensivo, que tentava barrar 
a eleição em Taperoá. O recurso 
foi apresentado por Francisco 
Antônio da Silva Filho, o vice
-prefeito cassado de Taperoá.

“Entendendo restar ausen-
tes os pressupostos de admis-
sibilidade (...) deixo de admitir 
o presente recurso”, decidiu o 
desembargador presidente.

Taperoá realiza na sexta-feira eleição 
indireta para prefeito e vice-prefeito

Mesários que irão atuar nas eleições 
2020 começam treinamento esta semana

O treinamento para os me-
sários que vão atuar nas elei-
ções municipais em novembro 
será realizado preferencialmen-
te pela modalidade a distância 
(Ead). A medida se faz necessá-
ria para evitar aglomerações e, 
consequentemente, exposição 
ao novo coronavírus. A capacita-
ção teve início esta semana, no 

Portal de Educação a Distância 
do TSE. Os participantes tam-
bém podem se preparar pelo 
aplicativo da Justiça Eleitoral, 
que pode ser baixado desde o 
último dia 31 nas lojas virtuais 
Apple Store e Google Play.

Para participar do curso, é 
necessário que a pessoa tenha 
sido convocada previamente 

pelo Cartório Eleitoral e ter re-
cebido carta de convocação com 
as instruções para se inscrever 
no treinamento. Por motivos re-
lacionados à impossibilidade de 
acesso às plataformas digitais, 
problemas de conexão com a in-
ternet e outras restrições, alguns 
mesários poderão, excepcional-
mente, receber treinamento pre-

sencial, observados todos os pro-
tocolos de segurança sanitária.

A conclusão do treinamen-
to para o mesário que trabalhou 
nas eleições equivale a um dia de 
convocação, ou seja, dois dias de 
folga, nos termos do artigo 98 da 
Lei das Eleições e do parágrafo 
único do artigo 22 da Resolução
-TSE 23.611/2019.

Definição em Pocinhos
O pré-candidato a vice-prefeito de Pocinhos 
na chapa encabeçada por Eliane Galdino 
(Avante), foi escolhido na noite da segunda-
feira (7), durante uma live, que reuniu lide-
ranças dos partidos que compõem o grupo do 
Avante e Cidadania. O escolhido foi o vereador 
Pauliano Lamec, filiado ao mesmo partido do 
chefe do Poder Executivo estadual, João Aze-
vêdo (Cidadania). A live foi transmitida nas 
redes sociais da pré-candidata Eliane Galdino.
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Fux será empossado amanhã
como novo presidente do STF
Por causa da pandemia, não haverá recepção ou festa, e a tradicional foto com a nova formação do Supremo não será feita
Agência Brasil

O ministro Luiz Fux 
será empossado como pre-
sidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) nesta 
quinta-feira (10), numa ce-
rimônia atípica, na sede da 
Corte, em Brasília. Devido à 
pandemia da covid-19, não 
haverá recepção ou fes-
ta, a bancada de ministros 
contará com divisórias de 
acrílico e a tradicional foto 
com a nova formação do 
tribunal não será feita.

Atual vice-presidente, 
Fux substituirá Dias Toffoli, 
que comandou o Supremo 
por um mandato de dois 
anos. A ministra Rosa Weber 
assumirá a vice-presidência. 
A cerimônia está prevista 
para começar às 16h.

Está previsto o compa-
recimento à solenidade do 
presidente Jair Bolsonaro e 
dos presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e 
do Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP). O procura-
dor-geral da República, Au- O ministro Luiz Fux é atualmente vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e vai substituir Dias Toffoli no cargo para um mandato de dois anos

Foto: Marcelo Camargo-Agência Brasil 
gusto Aras, e o presidente 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Felipe 
Santa Cruz, também devem 
estar presentes para profe-
rir os seus discursos proto-
colares. 

De acordo com a ad-
ministração do Supremo, 
as divisórias de acrílico na 
bancada de ministros e na 
mesa de honra de autori-
dades serão instaladas de 
modo a criar espaços indi-
viduais. 

Ainda segundo a Corte, 
o uso de máscara será obri-
gatório e todos os presentes 
terão a temperatura auferi-
da. Dispersores de álcool 
em gel serão espalhados 
pela sede do tribunal.

Apenas um quinto das 
250 cadeiras do plenário 
poderão ser ocupadas. As 
demais devem permanecer 
vazias, de modo a garantir 
o distanciamento social. 
Segundo o Supremo, as 
medidas seguem as reco-
mendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

Ministro diz que em janeiro começa a 
vacinação contra a covid-19 no país
Agência Estado

O ministro interino da 
Saúde, Eduardo Pazuello, 
afirmou ontem que a pre-
visão é começar a vacinar a 
população brasileira contra 
covid-19 em janeiro de 2021. 
Em reunião ministerial no 
Palácio do Planalto, Pazuello 
respondeu a pergunta da 
youtuber mirim Esther, es-
calada pelo presidente Jair 
Bolsonaro para questionar 
seus auxiliares, em tom de 
descontração, durante parte 
do encontro.

“Vai ter vacina para todo 
mundo e remédio, ou não 
vai?”, questionou a menina, 
repetindo pergunta ditada 
pelo presidente. “Esse é o 
plano. A gente está fazendo 
os contatos com quem fabri-
ca a vacina e a previsão é que 
chegue para a gente em janei-
ro. Janeiro a gente comece a 

vacinar todo mundo”, respon-
deu Pazuello.

Para a vacina desenvol-
vida por Oxford com a Astra-
Zeneca, o Governo Federal 
acertou um protocolo de in-
tenções que prevê a dispo-
nibilização de 30 milhões de 
doses até o fim do ano, e está 
concluindo as negociações 
para o pagamento e a assi-
natura de um acordo final 
que incluirá também a trans-
ferência de tecnologia para 
produção nacional, que deve-
rá ser conduzida pela Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Caso a vacina tenha sua 
eficácia comprovada, a pre-
visão da pasta é produzir, 
inicialmente, 100 milhões de 
doses a partir de insumos im-
portados. A produção integral 
da vacina na unidade técnico-
-científica Bio-Manguinhos, 
no Rio, deve começar a partir 
de abril de 2021.

Outros países também 
têm apresentado estudos 
para a produção da vacina, 
como Rússia e China, e inte-
grantes do ministério já dis-
seram que podem também 
negociar caso alguma delas 
se mostre eficaz contra a co-
vid-19.

Na reunião no Planalto, 
a garantia de uma vacina em 
janeiro foi citada ainda por 
Marcelo Álvaro Antônio, che-
fe da pasta do Turismo.

“A expectativa é que o 
próximo verão, com a vaci-
na, seja o maior volume de 
turismo da história do turis-
mo doméstico”, declarou. Se-
gundo ele, o setor “vai voltar 
forte”.

Volta às aulas
Sem entrar em detalhes, 

o ministro da Educação, Mil-
ton Ribeiro, afirmou que as 
aulas nas escolas devem re-

tornar “em breve”. A decisão, 
contudo, depende também 
dos governos estaduais, lem-
brou Ribeiro.

“As aulas devem voltar 
em breve, assim que tiver 
segurança”, disse. “Isso de-
pende de cada governo tam-
bém, estadual, mas logo logo 
vamos ter novidades aí, viu?”, 
comentou. 

Relatório da Organiza-
ção para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE) divulgado nessa ter-
ça-feira indicou que a suspen-
são das atividades escolares 
por conta da pandemia deve 
causar impactos na economia 
mundial que podem durar 
até o final do século e pode 
levar a uma perda ao longo 
deste período de, na média, 
1,5% na economia global. 
Ainda não há uma orientação 
oficial da pasta de Ribeiro so-
bre a retomada das aulas.

Pepita Ortega
Agência Estado

Agência Estado

As exportações bra-
sileiras de carne bovina 
aumentaram 12% no acu-
mulado do ano até agosto, 
passando para cerca de 1,3 
milhão de toneladas, com 
impulso de importações 
pela China, que elevou em 
65,8% as compras no mes-
mo período, informou nesta 
terça-feira (8) ontem a As-
sociação Brasileira de Frigo-
ríficos (Abrafrigo).

Os chineses, que am-
pliaram compras diante da 
redução da oferta de proteí-
na animal por impactos da 
peste suína africana em seu 
plantel, responderam por 
62,4% de toda a carne bovi-
na exportada pelos brasilei-
ros no ano até agosto, disse 
a Abrafrigo, com base em 
dados do governo brasileiro.

O cálculo leva em con-
ta o produto que entra pela 
China continental (530.458 
toneladas) e pela cida-
de-estado de Hong Kong 
(212.261 oneladas), infor-
mou, em nota, a associação.

Depois da China, o 
segundo maior cliente do 
Brasil foi o Egito, que im-
portou 91.529 toneladas de 
janeiro a agosto, com queda 
de 25,4% na comparação 
anual.

O Chile veio na terceira 
posição com 50.360 tone-
ladas adquiridas (-34,2%), 
enquanto a Rússia ficou 
com a quarta posição com 
43.177 toneladas (-4,6%).

Na quinta posição, es-
tão os Estados Unidos, que 
elevaram as compras em 
quase 40%, para 34.502 to-
neladas. Na sexta posição, 
as Filipinas, com 25.660 
toneladas (+23,4%), e, na 
sétima, os Emirados Árabes, 
com 25.595 (-58,2%).

A Abrafrigo informou 
ainda que o Brasil registrou, 
em agosto, novo recorde 
de exportações para o mês, 
com um total de 191.141 to-
neladas de carne (in natura 
e processada), com a China 
levando 108 mil toneladas.

A receita em agosto al-
cançou US$ 753,2 milhões, 
com alta de 19% em relação 
ao mesmo mês de 2019. No 
ano, o faturamento atingiu 

Exportação de carne 
do Brasil sobe 12%
Pepita Ortega
Agência Estado

O Conselho Nacio-
nal do Ministério Público 
(CNMP) decidiu na manhã 
de ontem aplicar pena de 
censura ao procurador da 
República Deltan Dallag-
nol em razão de publica-
ções feitas pelo ex-chefe da 
força-tarefa da Lava Jato no 
Paraná com relação à elei-
ção da presidência do Sena-
do em 2019. Oito conselhei-
ros acompanharam o voto 
do relator, conselheiro Otá-
vio Luiz Rodrigues Jr, que 
entendeu que Deltan violou 
o dever funcional de guar-
dar o decoro ao interferir 
no pleito e ainda mobilizar 
a opinião pública contra o 
senador Renan Calheiros.

O conselheiro pon-
derou ainda que o líder 
de tal “campanha” é uma 
pessoa que se notabili-
zou como titular de uma 
operação que combate a 
corrupção. “Tal ordem de 
fatos não pode ser equi-
parada ao mero exercício 
da liberdade de expres-
são”, afirmou o relator

O seu voto foi acompa-
nhado pelos conselheiros 
Oswaldo D’Albuquerque, 
Sandra Krieger, Fernanda 
Marinela, Luciano Maia, 
Marcelo Weitzel, Sebas-
tião Caixeta, Luiz Fernando 
Bandeira e Rinaldo Reis.

Otávio Luis Rodrigues 
Júnior pontuou que ao Mi-
nistério Público cabe a ta-
refa de zelar pelo processo 
eleitoral, sendo esperada 
postura isenta. Nessa linha, 
considerou que Deltan “ul-
trapassou os limites da sim-
ples crítica” e atacou não só 
o senador Renan Calheiros, 
mas o Poder Legislativo.

O conselheiro sina-
lizou ainda que, ao dosar 
a pena imposta no caso, 
levou em consideração a 
interferência na eleição, 

a mobilização da opinião 
pública contra Renan e 
ainda a repercussão públi-
ca sobre o caso.

Otávio lembrou a deci-
são do ministro do Supre-
mo Tribunal Federal, Luiz 
Fux, que ‘limpou a ficha’ de 
Deltan, pontuando que pu-
nição anterior imposta ao 
ex-chefe da Lava Jato não 
teve influência na avalia-
ção da sanção em debate. 
Em contrapartida citou o 
julgamento sobre o caso do 
PowerPoint - material utili-
zado na entrevista em que 
a primeira denúncia contra 
o ex-presidente Luis Inácio 
Lula da Silva -, no qual o 
colegiado determinou que 
o procurador se abstives-
se de usar equipamentos, 
instalações e recursos do 
órgão para atividades polí-
ticas e político-partidárias.

A sanção imposta a 
Deltan, de censura, é a se-
gunda pena mais grave que 
pode ser aplicada aos pro-
curadores - logo após a ad-
vertência. Na prática, pode 
dificultar a promoção ou 
benefícios de carreira den-
tro da Procuradoria. 

Defesa de Deltan
O procurador Del-

tan Dallagnol, ex-chefe da 
força-tarefa da Operação 
Lava Jato em Curitiba, cri-
ticou a decisão do Conse-
lho Nacional do Ministério 
Público que, nessa terça-
-feira, 8, lhe aplicou censu-
ra por publicações contra 
a eleição do ex-senador 
Renan Calheiros ao Sena-
do Federal em 2018.

“O Conselho Nacional 
do MP me censurou hoje 
por ter defendido a causa 
anticorrupção nas redes 
sociais, de modo proativo, 
aguerrido e apartidário. 
Discordo da decisão, que 
ainda há de ser revertida”, 
escreveu em sua conta no 
Twitter.

Conselho do MP pune
Deltan com censura

Previsão do relator

Aguinaldo Ribeiro deve apresentar 
texto da reforma tributária este mês

O deputado paraiba-
no Aguinaldo Ribeiro (PP) 
disse ontem que trabalha 
para apresentar até o fim 
do mês o texto que consoli-
da as propostas de reforma 
tributária em tramitação 
no Congresso: as PECs 45 
e 110, somadas ao projeto 
do governo de unificar PIS 
e Cofins na Contribuição so-
bre Bens e Serviços (CBS).

“A ideia é construir um 
texto para apresentar até o 
fim do mês. A ideia é apre-

sentar relatório que consiga 
mitigar todas essas distor-
ções tributárias em direção 
a um sistema tributário que 
traga um melhor ambiente 
de negócios e crescimen-
to econômico”, comentou 
o relator da reforma du-
rante debate no Telebrasil, 
congresso promovido por 
empresas de telecomunica-
ções.

Ribeiro disse ainda 
que o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
terá papel importante no 
andamento da pauta.

O deputado paraibano 
declarou que a incapacida-
de do governo de atender 

as demandas da socie-
dade, dado o aperto nas 
contas públicas, empurra 
o país a não adiar mais as 
reformas. “Estamos num 
momento em que cada vez 
mais isso a necessidade de 
corrigir ineficiências vai 
estar mais exposto à me-
dida que o Estado passa 
a ser mais deficiente do 
ponto de vista de suas en-
tregas constitucionais”, co-
mentou Ribeiro. “Não está 
no momento de se criar os 
puxadinhos que sempre 
se criou ao longo da nossa 
história”, complementou o 
parlamentar.

Também presente ao 

debate, o ex-governador do 
Espírito Santo Paulo Har-
tung afirmou que o país 
vive o melhor momento 
para avançar na reforma do 
sistema tributário.

“O ambiente é bom no 
Congresso, é bom na socie-
dade”, disse o Hartung, lem-
brando do apoio público à 
aprovação da reforma da 
Previdência.

O economista afirmou 
ainda que a reforma tri-
butária deve dialogar com 
a reforma administrati-
va, em prol de um Estado 
mais leve, digital e em que 
ofereça contrapartidas à 
sociedade.

Eduardo Laguna e 
Francisco Carlos 
de Assis
Agência Estado
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Depois das flexibilizações, permitidas pelas prefei-
turas e com o aval dos agentes de saúde, as aglorema-
ções tomaram conta do país nas praias e em eventos 
políticos, afinal vem aí mais um pleito eleitoral e o povo 
adora viver a democracia. Nas aglomerações, a maioria 
jovens, os chamados assintomáticos, que não estão nem 
aí para o corona. Será que já adquiriram a imunidade 
de rebanho?. Diante desse quadro, exposto no fim de se-
mana pelas mídias sociais e amplamente mostrado pela 
televisão, dirigentes de clubes já estão fazendo pressão 
para a volta do torcedor aos estádios.

E eles têm as suas razões. Se pode aglomerar nas 
praias porque não liberar alguns torcedores nos está-
dios onde, na teoria, o risco seria melhor. Seria? E numa 
comemoração de gols? Todos ficariam estáticos? De for-
ma alguma, pois muitos abraços seriam distribuídos e 
de forma calorosa, do jeito que o corona gosta. 

As discussões já começaram, ontem, pelo Rio de 
Janeiro, cidade onde o futebol voltou mais cedo du-
rante a pandemia. E tem muita gente torcendo pela 
volta do torcedor aos estádios. Os jogos perderam 
o seu brilhantismo e os jogadores sentem falta do 
calor humano das arquibancadas, muitos, inclusive, 
caíram de produção. Na verdade, os jogos estão cha-
tos e de péssimo nível técnico.

Eu acredito que a liberação vai acontecer por-
que não existe mais motivo para retardar tanto, 
embora acredite que num primeiro momento a ca-
pacidade seja bastante reduzida. Tudo está sendo 
avaliado pelos dirigentes da CBF e dos õrgãos de 
saúde. A julgar pela queda do número de casos e 
mortes, o publico vai voltar aos estádios. O proto-
colo deve ser dos mais rígidos, não tenho a menor 
dúvida. A pressão é imensa, afinal os clubes seguem 
sem receita e pagando para jogar.

Torcedores vão
voltar aos jogos

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

O Botafogo finalmente venceu a pri-
meira e amenizou a crise. Espera-se 
o mesmo do Treze amanhã, diante 
do Remo, no Amigão. O ambiente 
nas duas equipes ainda é de muita 
apreensão, afinal o Campeonato Bra-
sileiro da Série C vai caminhando para 
o encerramento da primeira metade 
- jogos de ida - e se faz necessário se 
aproximar do G4. Quem tem acom-
panhado os jogos do Campeonato 
Brasileiro tem observado o equilibrio 
dos jogos. Não dá para apontar uma 
grande equipe na Série C e nas outras 
séries também. E isso não deixa de ser 
bom para nossos clubes que podem 
reagir na disputa.

Hora da reação

Tiago Neves
Não me causou surpre-
sa alguma a rescisão 
de Tiago Neves com 
o Grêmio. O jogador 
perdeu o brilho técnico 
há muito tempo. A sua 
passagem pelo Cru-
zeiro foi terrível e no 
Grêmio não justificou 
a contratação. A bola 
está quadrada.

Cruzeiro
O técnico Enderson 
Moreira não resistiu 
à péssima campanha 
do Cruzeiro na Série 
B e acabou demitido, 
ontem. O estopim para 
a dispensa foi mais um 
tropeço em casa, desta 
vez o empate por 1 a 
1 diante do CRB, na 
noite dessa segunda.

A partir de hoje começa a nona rodada e ainda 
não consigo enxergar favoritos ao título de campeão 
na Série A. Faltam muitos jogos e acredito que so-
mente vai ser possível mostrar uma tendência a partir 
das metade da competição ou seja na 19 rodada. 
Ainda não vi um grande time jogando, apenas muita 
força de vontade e aplicação tática. E nada mais.

Favoritos no Brasileirão

Treinos de tênis, futsal e natação foram reiniciados e espaço já tem competições nacionais agendadas para o fim do ano

Atividades são retomadas com 
segurança no Clube Cabo Branco

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

O Esporte Clube Cabo 
Branco, principal clube social 
da Paraíba retornou com suas 
atividades esportivas há cerca 
de um mês, depois da paralisa-
ção por conta da pandemia da 
covid-19. Para tal, a agremia-
ção contratou uma empresa 
de biossegurança que foi res-
ponsável pela adequação das 
instalações do clube ao “novo 
normal”. Hoje já retornou com 
cerca de 70% de suas modali-
dades e categorias, entre elas 
a natação, o tênis e o futsal.

De acordo com Gilberto 
Ruy, presidente do clube, o 
primeiro passo foi o retorno 
das atividades de alto ren-
dimento, começando pela 
natação que possui compe-
tições previstas para o mês 
de dezembro, quando devem 
ocorrer o Troféu Brasil de 
Maratona Aquática na praia 
de Inema na Bahia, além do 
Troféu Brasil de Natação que 
será no Rio de Janeiro. Além 
da natação também voltaram 
as atividades no Tênis e no 
Beach Tênis, assim como o fu-
tebol de campo e o futsal, es-
tas duas apenas para atletas 
a partir dos 11 anos. Por fim, 
a academia do clube também 
está reaberta, porém com o 
afastamento mínimo entre os 
equipamentos e a interrupção 
do uso de ar-condicionado.

“O trabalho para o re-
torno foi iniciado com a con-

tratação de uma empresa de 
biossegurança que fez a pre-
paração de todo o nosso espa-
ço. Nas piscinas, por exemplo, 
dividimos as raias com acrí-
lico e colocamos uma caixa 
sanitizante para que os mate-
riais sejam guardados, além 
da verificação de temperatu-
ra e a utilização de álcool gel 
em todos os procedimentos. 
Ainda assim muitas pessoas 
seguem com receio de voltar 
e entendemos que esse será 
um processo gradual. Hoje te-
mos cerca de 70% de nossas 
atividades retomadas faltan-
do apenas o judô, a ginástica 

artística e a rítmica, além das 
categorias com faixa-etária 
menor no futsal e no futebol”, 
explicou Gilberto. Conviven-
do ao longo dos últimos anos 
com dificuldades financei-
ras, o Cabo Branco também 
sofreu perdas significativas 
em suas receitas. De acordo 
com o presidente, no perí-
odo da pandemia o quadro 
associativo adimplente caiu 
em cerca de 60%, hoje, o dé-
ficit ainda é de 40% em re-
lação ao período anterior à 
pausa nas atividades.

“Se não fosse pela pos-
sibilidade de suspensão dos 

contratos de trabalho atra-
vés do auxílio emergencial, 
hoje, estaríamos com nos-
sas contas no vermelho, mas 
estamos conseguindo res-
pirar e manter as finanças 
equilibradas. Outro fator de 
dificuldade é que ainda não 
estamos podendo alugar o 
nosso ginásio para eventos. 
Contudo, vamos sobreviven-
do, buscando reduzir as des-
pesas, reduzindo os horá-
rios de funcionamento e nos 
reinventando nesse período 
para buscar retomar os tra-
balhos da melhor forma”, 
afirmou.

Foto: Instagram/Cabo Branco

As atividades de tênis já 
retornaram há vários dias, bem 
como outras modalidades, mas 
com  protocolos bem rigorosos

BrAsilEirão 
n Jogos de hoje: 
17h30
Athletico-PRx  Botafogo
18h
Fortaleza x Sport
Goiás x Coritiba
19h15
São Paulo x Bragantino
BGT
21h30
Fluminense x Flamen-
go
Santos x Atlético-MG
n Amanhã
19h15
Corinthians x Palmeiras
Internacional x Ceará
Bahia x Grêmio
21h
Vasco x Atlético-GO

No Maracanã

Clássico carioca Fla-Flu é a grande 
atração da 9a rodada do Brasileiro

O clássico carioca Fla-
Flu promete novas emo-
ções nesta quarta-feira, 9, 
às 21h30, no Maracanã, 
pela nona rodada do Cam-
peonato Brasileiro da Sé-
rie A, num jogo em que 
as equipes apresentam 
baixas. No Tricolor, os ata-
cantes Fred e Evanilson 
estão fora. O primeiro foi 
afastado porque a esposa 
está com covid-19, obri-
gando o jogador a ficar em 
quarentena. Já Evanilson 
foi vendido para o Porto. 
Do lado rubro-negro, mais 
problemas. Os goleiros 
César e Diego Alves se-
guem de fora, assim como 
Bruno Henrique. Este ano, 
Flamengo e Fluminense já 
se enfrentaram em quatro 
oportunidades com duas 
vitórias do Flamengo, uma 
do Fluminense e um empa-
te. Os dois times decidiram 
o Campeonato Carioca.

Tanto Odair Hellmann 
como Doménec Torrent 
fazem mistérios sobre as 
escalações. O Flamengo é o 
quinto colocado, uma posi-
ção a frente do Fluminense.

Mas a rodada começa 
bem mais cedo com o jogo 
Athletico-PR e Botafogo, na 
Arena da Baixada, a partir 

das 17h30. O time para-
naense faz uma campanha 
sofrível e está uma posição 
acima da zona de rebaixa-
mento. Um novo tropeço 
pode terminar a rodada no 
Z4. O mesmo pode aconte-
cer com o seu adversário 
que está na 15a posição com 
apenas 8 pontos.

Às 18 horas quem entra 
em campo são as equipes 
do Fortaleza e do Sport, no 
Castelão. A equipe cearense 
vem de duas derrotas segui-
das, justamente o contrário 
dos pernambucanos que 
triunfaram duas vezes e saí-
ram da zona do rebaixamen-
to. No mesmo horário jogam 
Goiás e Coritiba que seguem 

no Z4 em busca de reabilita-
ção no Campeonato.

Já o São Paulo, o me-
lhor paulista na disputa, 
vai encarar o Bragantino às 
19h15, no Morumbi, com 
boas chances de assumir 
provisoriamente a lide-
rança, uma vez que o líder 
Internacional só joga ama-
nhã. Quem também vai bri-
gar pela ponta da tabela na 
rodada de hoje é o Atlético 
Mineiro que joga na Vila 
Belmiro diante do Santos, 
equipe dirigida por Cuca 
que ainda não engrenou no 
Campeonato. O Galo tem 
dois pontos a menos que 
o líder e o jogo na Baixada 
começa às 21h30.

O clássico carioca de hoje, no Maracanã, terá desfalques dos dois lados

Foto: Alexandre Vidal

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com
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Principal estrela do Botafogo está recuperado da contusão e pode aparecer no jogo contra o Vila Nova, no Almeidão

Léo Moura treina e pode
voltar ao time no sábado
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Após a primeira vitória 
no Campeonato Brasileiro 
da Série C, a semana co-
meçou com boas notícias 
no Botafogo. O lateral di-
reito Léo Moura, principal 
contratação da equipe este 
ano, depois de 4 meses em 
tratamento médico, final-
mente foi liberado e está 
treinando normalmente 
com os demais jogadores. 
Ele está aprimorando a for-
ma física e pode ser uma 
opção para o técnico Ro-
gério Zimmermann, para o 
jogo importante deste sá-
bado, contra o Vila Nova de 
Goiás. A partida será dis-
putada a partir das 17h, no 
Estádio Almeidão, em João 
Pessoa.

O atacante Xaveirinho 
está na mesma situação 
de Léo Moura e aprimora 
a forma física para poder 
ficar à disposição da co-
missão técnica. Outra no-
vidade para este jogo con-
tra o Vila Nova é o volante 
Wellington César. Ele cum-
priu suspensão automá-
tica contra o Imperatriz e 
está pronto para jogar. Por 
outro lado, o lateral es-

querdo Mário Sérgio ainda 
está no departamento mé-
dico tratando uma lesão 
na coxa e só deverá ser li-
berado para os treinos na 
próxima semana. Apesar 
das novidades, estes joga-
dores deverão ficar como 
opção no banco de reser-
vas, já que o treinador gos-
tou muito do desempenho 
da equipe no Maranhão, 
após algumas mudanças, 
e deverá manter a mesma 
escalação para o jogo des-
te sábado.

Ontem, os atletas se 
reapresentaram, após a 
vitória sobre o Imperatriz 
no Maranhão. O resultado 
trouxe uma sensação de 
alívio ao grupo, que vem 
mostrando uma evolução 
técnica e física nos últi-
mos jogos, mas não estava 
aliando a performance aos 
resultados. Agora, com 5 
pontos e na sexta posição 
na tabela de classificação, 
o Botafogo vai buscar uma 
aproximação com a zona 
de classificação, onde já 
está o adversário do próxi-
mo sábado, com 8 pontos. 
Por este motivo, a partida 
passou a valer 6 pontos, 
porque será uma disputa 
direta por uma vaga no G4.

O lateral Léo Moura passou quatro 
meses sem jogar devido a uma 
lombalgia, mas já voltou a treinar 
com o elenco botafoguense

Foto: Josemar Gonçalves/Botafogo

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Representante da 
Paraíba ao lado do Cam-
pinense na Série D e 
também no Grupo 3 da 
competição, justamen-
te uma das chaves mais 
complicadas da disputa, o 
Atlético de Cajazeiras en-
trou em sua reta final de 
preparação para a com-
petição nacional. O clube 
fará a sua estreia no pró-
ximo dia 20 às 16h contra 
o Globo-RN no Estádio 
Perpetão, casa do time 
paraibano. Antes disso, a 
equipe busca marcar um 
amistoso, previsto para a 
próxima sexta-feira (11), 
mas esbarra nas dificul-
dades logísticas por con-
ta de sua localização geo-
gráfica e, por isso, pode 
não ter mais nenhum 
compromisso antes do 
debute na quarta divisão.

Caso ocorra, o amis-
toso de sexta-feira será o 
segundo teste da equipe 
nessa fase de preparação 
para a Série D. No primei-
ro confronto desde que 
foi eliminado no Cam-
peonato Paraibano desse 
ano, a equipe azul e bran-
co do Sertão empatou 
em 0 a 0 contra o Egídio, 
time amador da cidade 
de Bernadino Batista. Na 
partida, a equipe jogou 
por 55 minutos e utili-
zou 24 atletas diferentes 
sob o comando do técnico 
Ederson Araújo que ainda 
busca a melhor formação 
para a sua equipe. 

Nesse sentido, o clu-
be busca marcar mais 

um desafio contra outros 
times da Série D, mas 
esbarra na negativa de 
times que optam por al-
ternativas mais próximas 
de sua sede do que uma 
disputa contra o “Trovão 
Azul” em Cajazeiras. Uma 
das tentativas fracassa-
das foi com o Potiguar 
de Mossoró-RN, time que 
está no Grupo 4 e que 
acabou preferindo rea-
lizar um jogo amistoso 
contra o Globo, justamen-
te o adversário do Atléti-
co na primeira rodada da 
competição nacional. 

Mesmo com essas di-
ficuldades e sem a certeza 
de poder realizar um novo 
teste, o treinador Ederson 
Araújo disse que está con-
fiante e que a equipe fará 
uma grande participação 
na quarta divisão do Cam-
peonato Brasileiro deste 
ano. Para tal, o treina-
dor contará com reforços 
como o meia Enercino, o 
zagueiro Egon e o atacan-
te Bruno Gonçalves que se 
somam ao elenco base do 
Estadual

“Estávamos há duas 
semanas trabalhando 
apenas a parte física e 
técnica dos atletas, na 
última semana iniciamos 
a preparação tática para 
que possamos chegar na 
equipe que pretendemos 
para a estreia. Estamos 
todos muito confiantes 
em fazer um grande cam-
peonato nacional pois te-
mos um grupo forte e que 
reúne atletas experientes 
e com rodagem, além de 
ótimos e novos talentos”, 
afirmou o treinador.

Atlético está na reta 
final de preparação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Em Campina Grande

Bruno Menezes pode ser novidade
do Galo para o jogo contra o Remo

Os jogadores do Galo 
não pararam no feria-
do se preparando para o 
jogo de amanhã contra o 
Remo, às 20h no Amigão, 
em Campina Grande. To-
dos no clube querem sair 
da situação complicada 
na tabela de classificação 
da Série C, e sabem que 
o caminho para se con-
seguir é trabalhar duro. 
O Treze é o lanterna do 
grupo A, sem ter marcado 
nenhum ponto em 3 jogos 
disputados, e vem de uma 
goleada em casa para o 
Ferroviário por 3 a 0, na 

quarta rodada. Em um 
ambiente de muita pres-
são, até o técnico Moacir 
Júnior está na corda bam-
ba e aposta na primeira 
vitória para iniciar uma 
recuperação na competi-
ção.

A grande expectati-
va gira em torno das es-
treias do volante Bruno 
Menezes, do meia Mar-
cos Vinícius e do goleiro 
Andrey.  Bruno Menezes, 
que defendeu o Sousa no 
Paraibano, foi o último 
contratado. Ele tinha pra-
ticamente acertado com 
o Botafogo, mas o clube 
voltou atrás e desistiu da 
contratação, então o atle-

ta acertou com o Galo.
Todos os reforços já 

estão treinando com a 
equipe normalmente e 
aguardam apenas o re-
gistro no BID, para ficar à 
disposição do treinador. Já 
o atacante Marion, que ti-
nha sido anunciado como 
mais um reforço do clube, 
acabou não passando nos 
exames médicos, com pro-
blema no joelho, e acabou 
não assinando contrato. 
Agora, o clube continua no 
mercado em busca de um 
atacante de área. Poderão 
ser contratos ainda joga-
dores para o meio campo 
e o ataque. Existe a possi-
bilidade do clube anunciar 

ainda esta semana, ou no 
início da próxima, o nome 
dos reforços.

O meio campo Ale-
xandre Santana, um dos 
principais jogadores do 
elenco do Treze, está de 
volta a equipe, depois de 
cumprir suspensão auto-
mática na partida contra 
o Ferroviário. Como pre-
cisa da vitória a qualquer 
custo, o treinador Moacir 
Júnior deverá armar um 
esquema ofensivo, com 
apenas 3 homens no meio 
campo e neste caso, a 
presença de Alexandre é 
fundamental, para fazer a 
ligação entre a defesa e o 
ataque.

Foto: Cassiano Cavalcanti

Bruno Menezes, apresentado na semana passada, pode fazer a sua estreia no jogo de amanhã contra o Remo, no Amigão, ainda pela quinta rodada



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

ERRATA
Torna público que no aviso de HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico n° 00012/2020 publicado no 

A União do Estado/PB no dia 12 de Agosto de 2020, página 18, onde Ler-se: (...)ELISVANDIA MATOS 
DONINI-EIRELI - R$ 60.781,40(...) Leia-se: (...) ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI - R$43.581,40.

Areia - PB, 08 de Setembro de 2020.
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de CR e Dryview para o Hospital Municipal Dr. Hercílio Rodrigues de Areia-Pb
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00020/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e: CT Nº 00301/2020 - 08.09.20 

–KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚNTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
LTDA - R$ 170.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a realização de serviços de lanternagem e pintura 
da cabine e chassi da F4000 pertencente à Secretaria de Educação - Areia/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00099/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00299/2020 - 03.09.20 - TIAGO 

ALVES DE BRITO 08118483452 - R$ 8.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para Locação de Veículos com Motorista, 
destinados as enfrentamento do Covid-19 - secretaria de Saúde - Areia/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00096/2020. 
VIGÊNCIA: até 02/12/2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde e: CT Nº 00300/2020 - 02.09.20 - Ricardo 

Lino de Santana - R$ 7.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO 00185/2017
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO N°03 AO Contrato N° 00185/2017doPREGÃO PRESENCIAL 

00048/2017; PARTES: Fundo Municipal de SaúdeeJuliano Rodriguesdos Santos, CPF: 070.435.914-
65. OBJETO: Alteraçãode Prazo Contratual Fundamentação Legal: no artigo 57, II, § 2º da Lei Federal 
N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Juliana Viegas de Albuquerque BarachoeJuliano 
Rodriguesdos Santos. DATA DA ASSINATURA: 08/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Mobiliários para estruturação dos Serviços em Saúde ao Combate do 
Covid-19 - Secretaria de Saúde - Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00097/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00302/2020 - 03.09.20 - 

EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 3.890,00; CT Nº 00303/2020 - 03.09.20 
- KALCULU’S COM DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA - R$ 3.324,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00285/2019– DV 00044/2019. PARTES: 
Fundo Municipal de Saúde – Areia/Pbe Homero Perazzo da Silva; CPF nº 078.711.204-68. OB-
JETO: Alteração de PrazoeValor contratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:ART 57, II, § 2º DA LEI 
FEDERAL N° 8.666/93 e Artigo 65, I, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. 
SIGNATÁRIOS: Juliana Viegas de Albuquerque Baracho e Homero Perazzo da Silva. DATA DA 
ASSINATURA:03/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 02 ao Contrato 00329/2019 decorrente do TOMADA DE 
PREÇOS00010/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de Areia/PB e OLIVEIRA &MELO Construções 
Eirelli - ME, CNPJ nº 26.542.655/0001-85. OBJETO: Alteração de Valor contratual. FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: Artigo 65, I, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: 
João Francisco Batista de Albuquerque e Italo Melo Clementino. DATA DA ASSINATURA:04/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00101/2020
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 DV00101/2020, 
que objetiva: Locação de Imóvel, localizado na Rua Fernando dos Santos Leal N° 558 para instalação 
do Centro de Fisioterapia - Secretaria Municipal de Saúde, Areia/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Manoel da Silva Pereira - R$ 5.700,00.

Areia - PB, 08 de Setembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE ALTERAÇÃOBILATERALDO CONTRATO Nº. 00096/2020

OBJETO: Alteração Contratual. FUNDAMENTO LEGAL:os artigos 65, inciso II, alínead, da Lei 
nº. 8.666/93 e suas alterações. JUSTIFICATIVA:escassez de mercadoria e altas do preço devido a 
Pandemia do Corona Vírus. DAS PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE eRDF – Distribuidora 
de Produtos de Saúde Ltda, CNPJ nº 12.305.387/00001-73. DATA DA ASSINATURA: 08/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE EDITAL DE LEILÃO N.º 001/2020

SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DA O.M.S. (Organização Mundial de Saúde) e os Decretos 
Estaduais e Municipais em combate ao COVID-19, O MUNICÍPIO DE CABAÇEIRAS - PB torna 
público nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará Leilão(ONLINE E PRESENCIAL) 
de bens móveis inservíveis, nº 001/2020 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro 
Oficial o Sr.José Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015. O leilão será realizado no dia 
24/09/2020 às 09:00 horas na Prefeitura Municipal (Tomando todas as medidas de distanciamento 
entre os participantes e evitando assim aglomerações e disponibilizando produtos de higiene para 
evitar contaminação do COVID-19). Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL no 
prédio sede da Prefeitura Municipal ou com o Leiloeiro Oficial (83) 99828-7888 ou no site: www.
abrantesleiloes.com.

Cabaceiras - PB, 08 de setembro de 2020.
TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 
PB 018 – Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 09:01 horas do dia 23 de Setembro de 2020, por 
meio do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações 
futuras, para: Constitui objeto deste REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TERRAPLENAGEM em atendimento às necessidades da Secretaria de Infraestrutura. 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; Decreto Municipal 
nº 0146/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licita@conde.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 03 de Setembro de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Pregoeiro Oficial
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO – Publicado em 04/09/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020
O Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste 

tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020, com o seu objeto Contratação de um profissional liberal 
como Farmacêutico junto a Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde do Município de Curral 
velho – PB. Conforme especificação do edital. Com os licitantes classificados em todas as fases 
deste certame a pessoa física JOSE AUGUSTO FRANCO BARREIRO - Valor: R$ 15.999,96 (Quinze 
mil, novecentos noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

Curral Velho - PB, 08 de Setembro de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020
A Prefeitura Municipal de Curral Velho, CNPJ nº 08.886.947/0001-53, rua Manoel Batista Sobri-

nhosn, Centro, Curral Velho -PB, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público para 
conhecimento dos interessados, que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020, com o seu objeto 
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Radiodifusão em frequência 
FM, com potência de 2,0 kw, com alcance em todo o município e região do vale do Piancó, para 
divulgação de 95 inserções mensais em spot de 30 segundos dos atos, programas, obras, serviços 
e campanhas das secretarias e órgãos da Administração Municipal para Prestação de Contas das 
Ações Administrativas Oficiais, assuntos de caráter informativo, divulgação de relatórios e outros, 
obras, serviços e campanha do município de Curral Velho - PB, não compareceu nenhum partici-
pante, sendo considerado como Licitação DESERTA. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Curral Velho - PB, 08 de Setembro de 2020.
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
pedras (paralelepípedos e meio fio), destinados à pavimentação de ruas; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS - R$ 30.537,95.

Dona Ines - PB, 03 de Setembro de 2020
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de pedras (paralelepípedos e meio fio), destinados à pavimentação 

de ruas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Dona Ines:10.100 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE– 
15.452.1001.2027/26.782.2023.2031.ELEMENTO DE DESPESA 3390.30.99 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00107/2020 - 04.09.20 - JOÃO BATISTA SOARES 
DOS SANTOS - R$ 30.537,95.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
cimento portland, para rejunto de calçamento e meio fio e recuperação e concretagem nas calçadas 
de diversas ruas desta cidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.
pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 08 de Setembro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00042/2020

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 DP00042/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS CONTRA 
O COVID–19, OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID–19 (CORONA 
VIRUS); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: A. COSTA CO-
MERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 4.400,00; DROGAFONTE 
LTDA - R$ 78.803,00; WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 97.795,00.

Esperança - PB, 08 de Setembro de 2020. 
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

AVISO DE EDITAL Nº 002/2020
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EMAS-PB, de acordo com o que 

consta do Processo Administrativo nº 004/2020, torna público aos interessados que estará realizando, 
nos termos da Legislação vigente, no período de 09 de setembro de 2020 a 22 de setembro de 2020 
inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, objetivando a contratação de pessoal 
para prestação de serviços por excepcional interesse público.  

O Edital e demais esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da Secretaria de Administração 
e Planejamento, localizada na Avenida Vice-Prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02, Centro, 
Emas-PB, mediante solicitação pelo e-mail: prefeitura@emas.pb.gov.br e pelo site oficial do muni-
cípio: http://emas.pb.gov.br/, no horário das 8:00 às 13:00 horas, durante o período acima referido.

Emas - PB, 08 de setembro de 2020
Francisca Lacerda do Nascimento Dantas

Secretária de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:30 horas do dia 21 de Setembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material 
de Laboratório em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 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 0325/09; 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. E-mail: licitacaogadobravo@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 04 de setembro de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA

 Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa (mão de obra) para instalação de sinalização horizontal 
e vertical e instalação de tachões nas vias públicas de Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00071/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00445/2020 - 28.08.20 - WESLEY 
BERNARDINO PEREIRA - R$ 66.050,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, o 

resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 005/2020, 
que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NO MUNICIPIO DE GURJÃO, como 
segue: EMPRESAS INABILITADAS:Não Houve; EMPRESAS HABILITADAS:MORAIS EMPREEN-
DIMENTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA, HERPIA 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP.Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão 
pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 17/09/2020, às 10:00 
horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações, questionamentos, solicitações de 
vistas ou recursos administrativos, deverão ser enviadas através do e-mail pmgurjao@globomail.
com. Comissão Permanente de Licitação, Rua Vicente Borges Gurjão, nº 15 Gurjão - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Gurjão - PB, 08 de setembrode 2020
DIEGO GURJÃO RAMOS
Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00026/2020

A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o re-
sultado da licitação Pregão Presencial nº 00026/2020, cujo objeto é aquisição de Gás Liquefeito 
de Petróleo – GLP, recarga de 13 kg, e vasilhames de botijão, para atender as necessidades das 
diversas secretarias do Município de Ingá. 

EMPRESA VENCEDORA: JOSÉ DE ANDRADE SILVA, CNPJ nº 29.056.729/0001-61.
VALOR TOTAL: R$ 135.800,00 (Cento e trinta e cinco mil e oitocentos reais).
 Ingá(PB), 8 de setembro de 2020.

MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

o resultado do julgamento da documentação de habilitação das empresas participantes da Tomada 
de Preços n.º 008/2020.

EMPRESAS HABILITRADAS: CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP e SOLO MOVE-
TERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

 A abertura dos envelopes relativos às propostas de preços das empresas habilitadas 
será no dia 15/09/2020 às 11:00 horas, caso não haja interposição de recurso.

 Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 04/09/2020 – Republicado por incorreção.
 Ingá(PB), 3 de setembro de 2020.

MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 025/2020

Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 025/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do 
Município e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso II do Art. 24 da 
Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, em favor da empresa AÉCIO ALVES DE SOUZA, CNPJ 
nº 36.694.216/0001-41.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na produção de mídia digital 
(filmagens, fotografias, criação de cards para redes sociais, criação de boletim epidemiológico com 
divulgação), para prevenção e combate ao Covid-19, no Município de Ingá.

VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (Nove mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FUS e CUSTEIO. 

Ingá(PB), 01 de setembro de 2020.   
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 112/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA, CNPJ nº 31.374.233/0001-88.
OBJETO: aquisição de pneus, para os veículos pertencentes a Prefeitura de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 121.510,00 (Cento e vinte e um mil quinhentos e dez reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, MDE, QSE, PAB, FMS, PSF, FMAS, FPM, ICMS e 

DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 04/09/2020 a 31/12/2020.

Ingá(PB), 4 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
PROCESSO Nº 062/2020

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2020
OBJETO: Aquisição de pneus, para os veículos pertencentes a Prefeitura de Ingá.
 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação da licitação modalidade Pregão 

Presencial n.º 00022/2020, a empresa REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA, no valor total 
de R$ 121.510,00 (Cento e vinte e um mil quinhentos e dez reais).

 Ingá(PB), 4 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 026/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 026/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e 
outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso IV do Art. 24 da Lei n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, em favor da empresa MAXMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS 
LTDA, CNPJ nº 02.022.918/0001-67.

OBJETO: Aquisição de materiais de Raio-X, para a realização de exames de Raio-X no combate 
a pandemia da Covid-19 no Município de Ingá.

VALOR TOTAL: R$ 18.301,00 (Dezoito mil trezentos e um reais).
FONTES DE RECURSOS: FUS e CUSTEIO. 

Ingá(PB), 01 de setembro de 2020.   
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 111/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: AÉCIO ALVES DE SOUZA, CNPJ nº 36.694.216/0001-41.
OBJETO: Aquisição de materiais de Raio-X, para a realização de exames de Raio-X no combate 

a pandemia da Covid-19 no Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 18.301,00 (Dezoito mil trezentos e um reais).
FONTE DE RECURSOS: FUS e CUSTEIO.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Ingá(PB), 2 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 110/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: AÉCIO ALVES DE SOUZA, CNPJ nº 36.694.216/0001-41.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na produção de mídia digital 

(filmagens, fotografias, criação de cards para redes sociais, criação de boletim epidemiológico com 
divulgação), para prevenção e combate ao Covid-19, no Município de Ingá.

VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 (Nove mil reais).
FONTE DE RECURSOS: FUS e CUSTEIO.
VIGÊNCIA: 150 dias.

Ingá(PB), 01 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 027/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 027/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município 
e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso IV do Art. 24 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, em favor das empresas: GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI – ME – item 01, no valor total de R$ 23.700,00 (Vinte e três mil e setecentos reais); DEL 
CARLO AMBIENTAL EIRELI – itens: 03,04 e 05, no valor total de R$ 21.500,00 (Vinte e um mil e 
quinhentos reais); MACROSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA – item 02, no 
valor total de R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais); COBREMED COMÉRCIO DE MATERIAIS 
MÉDICOS EIRELI - ME – itens: 06 e 08, no valor total de R$ 52.000,00 (Cinquenta e dois mil reais); 
e INTACTTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – item 07, no valor total de R$ 1.680,00 (Um mil 
seiscentos e oitenta reais).

OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares, para combate a pandemia do Covid-19 no 
Município de Ingá.

FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, CUSTEIO, FUS e FMS. 
Ingá(PB), 4 de setembro de 2020.   

ROBÉRIO LOPES BURITY 
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 113/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ nº 12.040.718/0001-90.
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares, para combate a pandemia do Covid-19 no 

Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 23.700,00 (Vinte e três mil e setecentos reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, CUSTEIO, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Ingá(PB), 4 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 114/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: DEL CARLO AMBIENTAL EIRELI, CNPJ nº 29.695.538/0001-40.
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares, para combate a pandemia do Covid-19 no 

Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 21.500,00 (Vinte e um mil e quinhentos reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, CUSTEIO, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Ingá(PB), 4 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 115/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: MACROSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA, CNPJ nº 

88.572.755/0001-01.
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares, para combate a pandemia do Covid-19 no 

Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, CUSTEIO, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Ingá(PB), 4 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 116/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: COBREMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI – ME, CNPJ nº 

14.416.886/0001-63.
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares, para combate a pandemia do Covid-19 no 

Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 52.000,00 (Cinquenta e dois mil reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, CUSTEIO, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Ingá(PB), 4 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 117/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: INTACTTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 14.680.514/0001-40.
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares, para combate a pandemia do Covid-19 no 

Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 1.680,00 (Um mil seiscentos e oitenta reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, CUSTEIO, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Ingá(PB), 4 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE ERRATADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

A Pregoeira Oficial junto com Equipe de Apoio, Publica-se Aviso de Errata Referente ao Pregão 
Eletrônico de Nº 00001/2020 - Igaracy - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Setembro de 2020, por 
meio do site WWW.PORTALCOMPRASPUBLICAS, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, para:  ONDE LER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECI-
MENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE ( TERCERIZAÇÃO) LEIA-SE; Aquisição de um veículo, 
tipo 7 lugares, 0 km para disposição da Secretaria de Educação Esporte e Turismo do Município de 
Igaracy PB. 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 Federal 
nº 1024/20/20; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; 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; WWW.PORTALCOMPRASPUBLICAS. 

Igaracy - PB, 04 de Setembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA 

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Setembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Materiais Eletricos 
para Implantação de iluminação publica loteamento–Habitacional Antônio Ernesto de Andrade no 
município de Itatuba–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 
Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 08 de Setembro de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Setembro de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do Município 
de Juru – PB. Recursos Próprios. 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: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.
com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juru - PB, 08 de Setembro de 2020
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RESPOSTA ÀIMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020/004483 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09025/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E MEIAS, 

EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO 
ANO LETIVO DE 2020, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna pública a resposta à impugnação ao edital impetrada pela empresa ZERAPH COMÉRCIO DE 
CALÇADOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.903.003/0001-09. A impugnação foi conhecida 
e, no mérito, foram parcialmente acolhidas as suas razões, pelo que se providenciará um novo 
termo de referência e, consequentemente, serão feitas as devidas alterações no edital da licitação, 
consoante a fundamentação acostada aos autos.

O acolhimento e a abertura das propostas ocorrerão através do site www.licitacoes-e.com.br,em 
data a ser definida e publicada posteriormente, pelo que ficam prejudicadas as datas anteriormente 
designadas.

João Pessoa, 08 de setembro 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
RESPOSTAS ÀSIMPUGNAÇÕES AO EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2020/027115 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09033/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES E 

TAMPOS ABS, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna públicas as respostas às impugnações ao edital impetradas pelas empresas GLOBAL SOLUÇO-
ES EMPRESARIAIS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n.ºno 08.493.422/0001-58, e APSERVICE 
INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.037.491/0001-10.As 
impugnações foram conhecidas e, no mérito, não foram acolhidas as suas razões, concluindo-se 
pela manutenção integral do edital da licitação e termo de referência, consoante a fundamentação 
acostada aos autos.

João Pessoa, 08 de setembro 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.048/2020

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2020/060070.
DATA DA SESSÃO: 21/09/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09h:00min. 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 08 de setembro de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09062/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09029/2020   PROCESSO ADM. Nº. 2020/021582
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SHORTS TAPA FRALDAS, CUE-

CAS E CALCINHAS INFANTIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

O Secretário de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09029/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: L B COMÉRCIO DE FERRAGENS CNPJ: 20.470.692/0001-49 FONE/FAX: (81) 
3040-3451 END.: RUA RIBEIRÃO VERMELHO, GALPÃO 01, 1252-IBURA- RECIFE/PE.

CEP: 51.230-020 EMAIL: lbcomercio@outlook.com

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL
MAR-

CA

03 Unid

CALCINHA INFANTIL Cal-
cinha infantil modelo tradi-
cional em tecido meia malha 
100% algodão; acabamento 
em tigrina nas pernas e 
cintura com elástico, forro 
de proteção na parte inter-
na inferior, impressão da 
logomarca da PMJP em três 
cores e na dimensão de 1,75 
cm de altura x 5 cm de largu-
ra. Cor branca. (Tamanhos 
PP, P, M e G)

27.615

R$ 4,60
(Quatro reais 
e sessenta 
centavos).

R$ 
127.029,00

(Cento e 
vinte e sete 
mil e vinte e 
nove reais).

LUNA

Valor Total: R$ 127.029,00 (Cento e vinte e sete mil e vinte e nove reais).

         João Pessoa, 04 de setembro de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação e Cultura. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09063/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09049/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2020/015971
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS 
RODOVIÁRIO, POR QUILÔMETRO RODADO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MOTORISTAS 
HABILITADOS E COMBUSTÍVEL, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS E 
INTERESTADUAIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

O Secretário de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09049/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: COOPER TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ: 10.703.911/0001-39
FONE/FAX: (83) 3023-8888/ (83) 99694-4066 END.: AVENIDA CAPITÃO JOÃO FREIRE, 39- 

TORRE- JOÃO PESSOS/PB. CEP: 58.040/740 EMAIL: cooperviagens@hotmail.com

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

01 Km
Rodado

Ônibus Rodoviário 60.000

R$ 5,34
(Cinco reais 

e trinta e 
quatro 

centavos).

R$ 320.400,00
(Trezentos e vinte 
mil e quatrocen-

tos reais).

SCANIA

Valor Total: R$ 320.400,00 (Trezentos e vinte mil e quatrocentos reais).

         João Pessoa, 04 de setembro de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação e Cultura. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09061/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09029/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/021582
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SHORTS TAPA FRALDAS, CUE-

CAS E CALCINHAS INFANTIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

O Secretário de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09029/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: J. R. MEIAS LTDA CNPJ: 06.988.429/0001-15 FONE/FAX: (32) 3212-5747 END.: 
RUA TRINTA E UM DE MAIO, 160- LADEIRA- JUIZ DE FORA/MG. CEP: 36.052-580 EMAIL: 
jrmeias5747@gmail.com

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

02 Unid

CUECA INFANTIL Cue-
ca infantil modelo tradi-
cional em tecido meia 
malha 100% algodão; 
Slip sem abertura, elás-
tico embutido na cintura 
e pernas, forro de pro-
teção na parte interna 
inferior, impressão da 
logomarca da PMJP em 
três cores e na dimensão 
de 1,75 cm de altura 
x 5 cm de largura. Cor 
branca. (Tamanhos PP, 
P, M e G)

29.640

R$ 2,52
(Dois reais 
e cinquen-
ta e dois 

centavos).

R$ 74.692,80
(Setenta e quatro 

mil, seiscentos 
e noventa e dois 
reais e oitenta 

centavos).

LUGG

Valor Total: R$ 74.692,80 (Setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta 
centavos).

        
 João Pessoa, 04 de setembro de 2020.

Gilberto Cruz de Araújo
Secretário de Educação e Cultura. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Setembro de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: contratação de empresa espe-
cializada para execução dos serviços de construção da praças na Rua Belarmino Francisco Pires, 
Rua São Sebastião, Praça Pública Municipal, Passeio Público com reforma de estacionamento e 
Revitalização de Quadra de Areia no Município de Juru – PB. Recursos Próprios. 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: (83) 3484–1245. 
E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juru - PB, 09 de Setembro de 2020
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 004/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 10.024/2019, bem como toda legislação correlata, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. Objeto: aquisição parcelada de ma-
terial médico destinados ao abastecimento das unidades de saúde, conforme descrito e especificado 
no edital e seus anexos. Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecompras-
publicas.com.br; Abertura das propostas e sessão pública: 22/09/2020 às 09h10mim. O edital e 
seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.com.
br e http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/. Demais informações pelo e-mail; cpl.mari.2017@gmail.
com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min

Mari, 08 de setembro de 2020.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 
21 de Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, SERRALHARIA PARA CONFECÇÃO E MANTENÇÃO 
DE PEÇAS METÁLICAS, LANTERNAGEM E PINTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/06; 
Decreto Municipal nº 125/14; 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) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 03 de Setembro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
 Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2020

O Município de Picuí torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônica, objetivando: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE UM LINK DE ACESSO A INTERNET/INTRANET, 
COM VELOCIDADE DE 500MB (QUINHENTOS MEGABITS) POR SEGUNDO, FULL DUPLEX, 
COM GARANTIA DE 100% DA BANDA, COM BLOCO DE IP FIXO, CONFORME DISPOSIÇÕES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA. No dia 18/09/2020, às 09:05 horas, (horário de Brasília) no portal 
www.bll.org.br, conforme especificado no Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 00022/2020, 
Processo Administrativo  Nº 200814PE00022. Informamos que o Edital encontra-se disponível nos 
sites www.picui.pb.gov.br/licitacoes, www.tce.pb.gov.br, www.bll.org.br. Maiores informações pelo 
telefone (83) 3371-2126 – ramal 26.

Picuí - PB, 03 de setembro de 2020.
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBÚ
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n° 013/2020
Modalidade: Dispensa de Licitação n° 011/2020
RATIFICO o parecer jurídico e parecer da comissão permanente de licitação, cujo objeto é a de 

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADO A SALA DE COMBATE A PANDEMIA DO CONVIDE 19, por 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020, na forma dos art. 24 Inciso II da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, tendo como Contratada a Empresa. DIVINA MÓVEIS– CNPJ: 29.960.500/0001-57, no 
valor global proposto de R$ 48.528,90 (QUARENTA E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO 
REAIS E NOVENTA CENTAVOS), para pagamento, dos serviços objetos do Termo de Referência 
e Proposta dos autos processo administrativo.

Pitimbu (PB), 01 de setembro de 2020
GEILCE AZEVEDO BARBALHO 

(GESTORA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBÚ
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n° 013/2020
Modalidade: Dispensa de Licitação n° 011/2020
 RATIFICO o parecer jurídico e parecer da comissão permanente de licitação, cujo objeto é a de 

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADO A SALA DE COMBATE A PANDEMIA DO CONVIDE 19, por 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020, na forma dos art. 24 Inciso II da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, tendo como Contratada a Empresa. DIVINA MÓVEIS– CNPJ: 29.960.500/0001-57, no 
valor global proposto de R$ 48.528,90 (QUARENTA E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO 
REAIS E NOVENTA CENTAVOS), para pagamento, dos serviços objetos do Termo de Referência 
e Proposta dos autos processo administrativo.

Pitimbu (PB), 01 de setembro de 2020
GEILCE AZEVEDO BARBALHO 

(GESTORA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBÚ
EXTRATO DE CONTRATO

Licitação:     014/2020
Modalidade: Dispensa
Contrato nº 034/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU
Contratada: CBA TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 19.987.040/0001-05
Objeto: Implantação do prontuário eletrônico 
Vigência: 90 (noventa) dias
Valor Contrato: R$ 49.950,00 (quarenta e nove mil novecentos e cinquenta reais)
Dotação:

02.050 SECRETARIA DE SAÚDE – F.M.S

02050.10.301.2042.2437 Manutenção dos Serviços Atenção Básica de Saúde (F.M.S)

 3390.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Pitimbu, 01 de setembro de 2020
GEILCE AZEVEDO BARBALHO 

(GESTORA)
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBÚ
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo n° 014/2020
Modalidade: Dispensa de Licitação n° 012/2020
RATIFICO o parecer jurídico e parecer da comissão permanente de licitação, cujo objeto é 

a de SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS, por DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 012/2020, na forma dos art. 24 Inciso II da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
tendo como Contratada a Empresa. CBA TECNOLOGIA – CNPJ: 19.987.040/0001-05, no valor 
global proposto de R$ 49.950,00 (QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA 
REAIS), para pagamento, dos serviços objetos do Termo de Referência e Proposta dos autos 
processo administrativo.

Pitimbu (PB), 01 de setembro de 2020
GEILCE AZEVEDO BARBALHO 

(GESTORA)

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
Aviso de Adjudicação e Homologação

Pregão Presencial nº 00037/2020
Objeto: aquisição de material médico.
Vencedoras: ITAMEDE COMERCIO LTDA – ME, com o valor global de R$ 104.114,50 (cento 

e quatro mil cento e quatorze reais e  cento e cinquenta centavos) e a empresa PAULO JOSE 
MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME  com o valor global de R$  66.737,00 (sessenta e seis mil 
setecentos e trinta e sete reais).

Resolve, após análise do processo e estando o mesmo de acordo com a Lei nº 8.666/93 e lei 
10.520/02, ADJUDICAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas para assinar contrato.

                               Pedra Branca-PB, 08 de Setembro de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

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 10:10 horas do dia 23 de setembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA. 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 001/10; 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: (083) 33922276. E-mail: licita-
caopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 08 de setembro de 2020
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00039/2020

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 DV00039/2020, 
que objetiva: FORNECIMENTO DE MÓVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PRONTO ATEN-
DIMENTO E SAMU DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO–PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: PAULO F SILVA - R$ 8.549,10.

Remígio - PB, 03 de Setembro de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00039/2020. OBJETO: FORNECIMENTO DE MÓVEIS 

DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PRONTO ATENDIMENTO E SAMU DO MUNICÍPIO DE RE-
MÍGIO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 03/09/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE MÓVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PRONTO 

ATENDIMENTO E SAMU DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00039/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.110 FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO 
BÁSICA 02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4490.52 EQUIPAMENTOS DE MATERIAL 
PERMANENTE FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS 1211 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – SAUDE 1215 TRANSFERENCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVINIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO 
DE INVESTIMENTO 1992 AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS (SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – INCISO I DO ART. 5O DA LC NO 173/2020. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT 
Nº 00192/2020 - 03.09.20 - PAULO F SILVA - R$ 8.549,10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020
A Secretaria de Educação do Município de Riachão do Bacamarte, torna público que realizará, 

através da Secretaria de Educação do Município, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020, para aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para alimentação 
escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Riachão do Bacamarte, no dia 
21/09/2020 às 09:30 horas, na Sede da Secretaria de Educação do Município, situada na Rua 
Senador Cabral, s/n – Centro – Riachão do Bacamarte - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3316-1056, até 
o dia 18/09/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 8 de setembro de 20209.
Sebastião Edicley Amaral de Vasconcelos 

Secretário de Educação

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Setembro de 2020, 
por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos diversos. 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 10.024/19; 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) 8146–1430. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Sapé - PB, 08 de Setembro de 2020
ISABELLA DUARTE GOUVEIA

Pregoeiro Oficial

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 08:00 horas do dia 23 de 
Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUÇÃO DE SÃO JOÃO 
DO RIO DO PEIXE. 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 003/13; 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) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 08 de Setembro de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 10:30 horas do dia 23 de 
Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 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. 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 003/13; 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) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 02 de Setembro de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RI0 DO PEIXE
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO 00008/2020 DO CONTRATO 00004/2020, CELEBRADO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E A EMPRESA MUNDO NOVO 
COMERCIO DE PETROLEO – ME CNPJ 18.392.453/0001-76, QUE ALTERA OS VALORES DO 
COMBUSTIVEIS, (GASOLINA, DIESEL S10 e DIESEL S500).

SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 08 DE SETEMBRO DE 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 13:00 horas do dia 
23 de Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, 4 (QUATRO) PORTAS, 05 (CINCO) LUGARES, 
FLEX, CAMBIO MANUAL, MOTOR 1.6, POTENCIA 118CV NA COR BRANCA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 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 Municipal nº 003/13; 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) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 08 de Setembro de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 08:30 horas do dia 
25 de Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. 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 003/13; 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) 996787922. 
E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 08 de Setembro de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

 HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrôniconº 00015/2020, que objetiva:Aquisição de uma 
ambulância tipo A, Simples Remoção, Tipo Pick-up 4x4, para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do município de – PB, conforme determinações do Termo de Referência; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: 

INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME - 03.478.563/0001-88 - R$ 180.000,00.
São Bentinho - PB, 08 de setembro de 2020

GIOVANA LEITE CAVALCANTE OLÍMPIO
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00030/2020. OBJETO: Aquisição parcelada de Complexo 
Polivitamínico para a Farmácia Básica. ABERTURA: 24/08/2020 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: 
Licitação Deserta. DATA: 03/09/2020.

  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento de Departamento Público conforme discri-

minação neste Instrumento Convocatório. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DP00004/2019. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00080/2019 - Vanderlei Chaves Cavalcante - 1º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 02.09.20

ESTADO DA PARAÍBA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: Aquisição de 
Notebooks para atender as necessidades da Câmara Municipal; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: LIMPCON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON-
SERVAÇÃO LTDA ME - R$ 37.200,00.

Sume - PB, 02 de Setembro de 2020 
LEONIDAS ALBINO PEDROSA

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Notebooks para atender as necessidades da Câmara Municipal. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2020. DOTAÇÃO: 01.00 – CÂMARA MUNICIPAL 
DE SUMÉ 01 – LEGISLATIVO 031.1001 – AÇÃO LEGISLATIVA 2001 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER-
MANENTE 001000001 – RECURSOS

ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRA-
TANTES: Câmara Municipal de Sumé e: CT Nº 00011/2020 - 08.09.20 - LIMPCON COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME - R$ 37.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 Santa Rita - PB, 08 de setembro de 2020. 
A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO 

DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E M:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00009/2020, que 

objetiva:REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE IN-
FORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponentes vencedores:

- INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 20.795.155/0001-79
Valor R$: 11.528,35
- LEDDWARE COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO E INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 35.686.533/0001-53
Valor R$: 6.970,00
- LIBERTY PRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ: 33.848.018/0001-05
Valor R$: 14.283,60
- VIPH IT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ: 33.419.290/0001-61
Valor R$: 7.350,00
- TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ: 22.603.637/0001-05
Valor R$: 8.878,00
- MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ: 02.405.020/0001-78
Valor R$ 57.977,50
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Julgamento da Habilitação

Tomada de Preço nº 007/2020
Processo n° 115/2020

Tomada de Preçon° 007/2020 para Contratação de empresa especializada para pavimentação 
de diversos bairros do Município de Santa Rita/PB

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o 
resultado do Julgamento da Habilitação da licitação em epígrafe.

EMPRESA HABILITADA
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI SIM

CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA NÃO

EXTRA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI NÃO

GMF CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA NÃO

CONSTRUTORA INVEZT – ME NÃO

LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME NÃO

MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP NÃO

PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP SIM

O teor dos pareceres técnico e jurídico encontra-se à disposição a quem interessar possa. A 
partir desta publicação abre-se prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso.

Santa Rita, 01 de setembro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N° 00006/2020
A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes interessados que a licitação Tomada de Preços Nº 00006/2020 que  
estava marcada reunião de abertura para o dia 09 de Setembro de 2020 às 08:00hs, objeto: con-
tratação de empresa especializada para construção de quadra poliesportiva no Município de Santa 
Luzia-PB, será ADIADA para o dia 25 de setembro de 2020 às 08:00hs. Motivo: Erro de digitação na 
informação da data de abertura do certame no Portal do TCE/PB, podendo prejudicar interessados 
no certame. Maiores Informações, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Caboclo 
Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP N° 58.600-000.

Santa Luzia/PB, 08 de setembro de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

PRESIDENTE DA CPL/PMSL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO DRIVE-IN
O Partido Progressista de Santa Rita/PB - PP, através de sua Presidente, convoca todos os 

seus Convencionais devidamente habilitados ao exercício do voto,  com fundamento no Estatuto 
desta Agremiação Partidária, na legislação eleitoral vigente, especialmente nas Resoluções –  TSE 
nº 23.623/20 e 23.609/19, para participarem da Convenção Municipal do PP de Santa Rita/PB, a 
realizar-se no dia 16 de Setembro de 2020, com início às 14 horas e previsão de término às 22 
horas, nesta cidade, na Praça do Povo, s/n,Vila Tibiri, Santa Rita - PB, utilizando-se do formato 
DRIVE-IN, de modo que os Convencionais possam participar respeitando as normas sanitárias, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Escolha dos candidatos que concorrerão às eleições municipais majoritárias e proporcionais 
a serem realizadas no próximo dia 15 de Novembro de 2020;

b) Definições se serão realizadas coligações para as eleições majoritárias;
c) Definição dos números com que concorrerão os candidatos;
d) Designação de um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente de par-

tido político no trato dos interesses e na representação da eventual coligação no que se refere ao 
processo eleitoral, bem como a designação de delegados, na forma do art. 5º da Res. 23.609/TSE;

e) Outros assuntos de interesses partidário e eleitoral.
Santa Rita, 08 de Setembro de 2020.

Edjane Silva AlvinoPanta
Presidente do PP de Santa Rita/PB

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 9 de setembro de 2020 18
Publicidade


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Cultura
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Publicidades

