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Vendas do setor imobiliário cresceram 30% durante a pandemia. 
Queda na taxa de juros e novas linhas de créditos ajudaram. Página 8

Foto: Secom-PB

PB lidera registro nacional 
de medidas contra covid-19
Ranking é feito pelo Consad através de plataforma que promove transparência e auxilia gestores no enfrentamento à doença. Página 5

Estado realiza obras de esgotamento sanitário
Com investimentos da ordem de R$ 12,4 milhões, serviços executados pela Seirhma contemplam a estrutura dos municípios de Coremas e São José de Piranhas. Página 3

Foto: Marcus Antonius

Quase o dobro Preço alto do material de construção 
vai parar no Procon, em João Pessoa. Página 8

Últimas

Eleições 2020: prazo para 
convenções termina hoje
Muitos partidos deixaram para a última hora a homologação 
de seus candidatos à disputa municipal. Página 13

Políticas

Paraíba

Brasil-Mundo

Qualidade do Ensino Médio 
melhorou, aponta Ideb
Números avaliam o desempenho da educação nas 
redes estadual e privada da Paraíba. Página 7

Mais 5 mil brasileiros irão 
tomar a vacina de Oxford
Anvisa autorizou aumento do número de voluntários a pedido 
da Unifesp, que coordena os estudos no Brasil. Página 4

Jair Bolsonaro recua e 
desiste do Renda Brasil
Presidente reagiu, com irritação, à proposta de congelar 
aposentadorias e pensões para criar o programa. Página 14

Diversidade
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Terminou em confusão Treze vai entrar com uma representação formal contra a 
arbitragem do jogo contra o Manaus, realizado, esta semana, na capital amazonense. Página 16

Prazo para parcelamento 
de débitos fiscais aumenta
Contribuintes agora têm 24 meses para quitar dívidas 
através do programa ‘Sefaz Sem Autuação’. Página 12

Entrevista Edgard Scandurra (E) fala sobre o novo disco 
do Ira!, o homônimo Ira!, o primeiro em 13 anos. Página 9

Cultura Esportes
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O Brasil é pródigo também em vexames. Quem geralmen-
te paga o pato pela maioria das trapalhadas é a população e, 
de maneira mais constante, a de baixa renda. É o caso, por 
exemplo, da retomada, no início desta semana, do atendimen-
to nas agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). 
Quem precisou de perícia médica passou por sérios constran-
gimentos. Simplesmente não havia médicos para atender, e 
ninguém avisou aos beneficiários.

As entidades representativas dos médicos peritos ale-
garam que não havia condições adequadas para os profis-
sionais trabalharem com segurança, no que diz respeito às 
medidas protetivas contra o novo coronavírus. Ocorre que 
as agências do INSS estavam fechadas há mais de cinco me-
ses, em todo o país, tempo mais do que suficiente para que a 
direção nacional do órgão tomasse as providências cabíveis 
para o retorno seguro das atividades.

O que se viu foi homens e mulheres de várias faixas etárias, 
muitos com dificuldade de locomoção, devido a problemas de 
saúde, aglomerados em frente às agências, enfrentando filas, 
para depois serem dispensados por funcionários sob a alega-
ção de que as perícias médicas agendadas estavam suspensas. 
Perguntar não ofende: como reparar o prejuízo dos beneficiá-
rios que vieram de bairros distantes ou de outras cidades? 

O presidente do INSS, Leonardo Rolim, reconheceu que houve 
falhas na comunicação, e pediu desculpas. É o mínimo que ele 
podia fazer. Disse também que os segurados não serão prejudica-
dos. Bem, prejudicados eles já foram. O que se pode fazer agora é 
elaborar um plano de atendimento mais ágil, que leve em conta 
eventuais contingências e não penalize os beneficiários, alguns, 
por exemplo, já bastante maltratados por acidentes de trabalho.

Vale ressaltar, que, no início do ano, Rolim substituiu 
Renato Vieira, na presidência do INSS, devido exatamente 
à crise de atendimento no órgão. À época, noticiou-se que o 
INSS estava praticamente paralisado em virtude dos quase 
dois milhões de processos acumulados. O governo federal 
prometeu resolver a situação, contratando servidores apo-
sentados e até militares, mas, pelo visto, está tudo como 
dantes, no quartel de Abrantes. 

Quartel de Abrantes
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Separe o que está misturado

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

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Você já parou para pensar sobre 
o que acontece quando você mistura  
suco de laranja e água? O novo líqui-
doformado tem uma nova densidade, 
uma nova coloração e um novo volu-
me. Olhando para ele, não dá para sa-
ber exatamente qual é a parte que é 
suco de laranja e a parte que é água. 
Além disso, tanto a água quanto o suco 
perdem identidade. O novo sabor é 
algo intermediário. Muitos até dizem 
que o suco fica “fraco”.

No nosso dia a dia, nos colocamos 
inconscientemente em várias situa-
ções de “mistura”. Sem perceber, nos 
envolvemos tanto 
em determinadas 
situações ou contex-
tos, que passamos a 
ter comportamentos 
e atitudes que “ori-
ginalmente” não nos 
pertencem. A vida 
corre solta, e as mis-
turas vão acontecen-
do entre uma situa-
ção e outra, de forma 
invisível, e de repen-
te, é como se você 
perdesse a força, exatamente como no 
suco de laranja misturado com água.

Para entender como esse tipo de 
situação pode acontecer, é importante 
conhecer os três princípios sistêmicos: 
Ordem, Pertencimento e Equilíbrio en-
tre dar e tomar.

Em tese, a ordem te pede para você 
ocupar o seu lugar no mundo, e ela 
afirma: O seu lugar é o único que tem 
força suficiente para te impulsionar. 
Já o pertencimento reconhece a sua 
origem e as pessoas que fazem parte 
dela, em um movimento de acolhimen-
to e honra. Por fim, saber equilibrar as 

trocas é essencial para se manter em 
harmonia com a vida e as pessoas.

Agora imagine um filho, que por 
algum motivo ocupa o lugar do seu pai 
em um determinado contexto: Esse 
movimento abre espaço para muitas 
misturas, e ele passa a repetir com-
portamentos do pai, ou até falas. Ele se 
sente responsável por tomar algumas 
decisões, e sem perceber, vai se mistu-
rando e perdendo identidade. Isso não 
acontece com dia ou hora marcada. É 
um processo. É invisível. Enfraquece.

Na prática, esse filho vai se sentir 
como um suco de laranja misturado 

com água: Fraco. Muitas 
vezes a sensação é de im-
potência, angústia e até 
rejeição, pois ao ocupar 
um lugar que não é seu, 
você não será reconheci-
do como merece. Como 
consequência dessa mis-
tura, o filho ficará preso 
em algumas questões do 
pai e vai ter muitas di-
ficuldades em avançar 
nas suas próprias ques-
tões.

O mais interessante disso tudo é 
que esses processos acontecem o tem-
po todo, em vários contextos, e nós di-
ficilmente nos damos conta.

Nesse caso pontual, a solução é 
bem simples: Separar o que está mis-
turado.

A boa notícia é que diferente do 
suco de laranja, é possível que o filho 
perceba o que está acontecendo e se 
coloque no seu lugar, passando a focar 
apenas na sua vida e fluindo em dire-
ção aos seus projetos. Esse é o convite 
da visão sistêmica: perceber a mistura 
e fazer o movimento. Seja bem-vindo!
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De passagem por Analice 
Votei e caí fora. Percebi que a mesa 

eleitoral da Academia, presidida pelo 
magistrado dos nossos magistrados, 
o professor Humberto Cavalcanti de 
Melo, não estava para conversa. É 
ele dos poucos que remanescem das 
minhas amizades primeiras nesta ci-
dade e que me ajudou a afeiçoar-me 
a ela. Nasceu onde a cidade nasceu 
e mantém com o berço, com a paisa-
gem física e espiritual, intrínseca re-
presentatividade. A meus olhos, ver 
Humberto é ver o que não se apaga 
enquanto não cerrarem as pestanas: 
a colina provincial, a Rua Direita, reta 
desde o cruzeiro até a saída, ambos 
à porta de livraria, 
quando nos demos a 
conhecer à porta da 
Misericórdia. 

Entrei na sala a 
meu modo, fazendo 
festa, em contraste 
com o exagero acé-
tico contra a peste 
adotado, com reper-
cussão nas conver-
sas, pelo presidente 
Damião. Apenas o 
decano José Octávio, 
que compunha a mesa, falou alguma 
coisa, Socorro Aragão, a secretária, 
me apressando o voto.

Como o bornal (*) muito me af li-
gisse, deixei a eleição sem esperar o 
resultado, uma hora depois voltando 
à Academia, agora folheando uma de 
suas revistas, a de número 8, atrás 
de alguma referência do cônego Eu-
rivaldo Tavares a Analice Caldas, 
parenta que deve ter exercido nele 
inevitável inf luência.

É que Ângela, dias antes, ouvin-
do-me narrar o comportamento de 
dois lavadores de carro que acudi-

ram o jornalista Geraldo Sobral num 
atentado sofrido em 1955, enquanto 
a classe social a que ele pertencia, no 
clube a dois passos dele, não movera 
uma passada, fez um adendo a meu 
reparo, o de achar que na pobreza 
grassa mais solidariedade. E citei ou-
tros casos. Ela não discordou, apenas 
identificou no flanelinha um compor-
tamento mais f lexível às ordens da 
condição humana. O aburguesamento 
impermeabiliza com seu tanto o aflo-
ramento desses gestos.

Ela me remetia a Michael Gold, o 
romancista do “Judeus sem dinheiro”, 
que via no East Side de Nova York, 

foco da narrativa, 
essa mesma dispo-
nibilidade solidária, 
estranha às influên-
cias da Fifty Avenue. 

Fui longe, po-
dia ter ficado por 
aqui mesmo. E por 
isso andava atrás 
do discurso de cô-
nego Eurivaldo, 
onde recolhi a ci-
tação de página 
de Analice Caldas, 

noutras circunstâncias, mas com a 
mesma visão de Ângela.

Culta, visionária, Analice não 
pertenceu à nossa Academia. Mor-
reu num desastre de avião, em 
1945, a Academia já fundada, mas 
num tempo em que mulheres como 
ela, Eudésia Vieira, Diamantina Ne-
ves ainda não eram cogitadas para 
essas honrarias. A glória da profes-
sora estava em si mesma, na mis-
são, ou em consagrações à classe a 
exemplo da frase famosa do impera-
dor Pedro II: “Se eu não fosse impe-
rador, desejaria ser professor”. 

 Culta, visionária, Analice não 
pertenceu à nossa Academia. 

Morreu num desastre de avião, em 
1945, a Academia já fundada, mas 
num tempo em que mulheres como 
ela ainda não eram cogitadas para 

essas honrarias.   

 Sem perceber, 
nos envolvemos tanto em 
determinadas situações ou 
contextos, que passamos 
a ter comportamentos e 

atitudes que ‘originalmente’ 
não nos pertencem.   
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Recursos aplicados em projetos nos municípios de Coremas e São José de Piranhas beneficiarão cerca de 35 mil pessoas

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos e do Meio Ambien-
te (Seirhma), está realizan-
do obras de esgotamento 
sanitário nos municípios de 
Coremas e São José de Pi-
ranhas. A ação é executada 
com recursos da ordem de 
R$ 12,4 milhões, oriundos 
de parceria com o governo 
federal, beneficiando mais 
de 35 mil habitantes dos 
dois municípios.

A obra de esgotamento 
sanitário de São José de Pira-
nhas consiste na construção 
da rede coletora de esgotos, 
com 11.200 metros, quatro 
lagoas de tratamento e esta-
ção elevatória. Os trabalhos 
tiveram início em primeiro 
de agosto de 2020 e a previ-
são de conclusão é setembro 
de 2021, com investimento 
de R$ 5.782.012,77. Serão 
beneficiados 20.053 habi-
tantes do município.

Para o secretário de Es-
tado da Infraestrutura, dos 

Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente, Deusdete Quei-
roga, a obra elimina a utili-
zação de fossas na cidade, 
que acarreta a poluição do 
lençol freático e, consequen-
temente, ao meio ambiente. 
“Também é de fundamental 
importância por ser o mu-
nicípio de São José de Pira-
nhas, porta de entrada do 
Eixo Norte da Transposição 
de Águas do Rio São Francis-
co”, ressaltou Deusdete. 

Em Coremas, a obra 
tem extensão de 12 mil me-
tros de rede adutora, três 
lagoas de tratamento e uma 
estação elevatória. Iniciada 
em janeiro de 2019, com 
previsão de conclusão em 
dezembro de 2021, a obra 
representa investimentos de 
R$ 6.672.000,00 e vai bene-
ficiar 15.418 habitantes do 
município. 

De acordo com o secre-
tário, o Governo da Paraíba 
está investindo um valor 
significativo de recursos em 
obras de esgotamento sani-

tário em todo o Estado. “Pela 
Secretaria de Infraestrutura 
estão sendo construídos os 
sistemas de esgotamento 
em nove cidades do Cariri, 
quatro cidades do Sertão, 
duas iniciadas e duas em 
fase de desapropriação para 
iniciar. E a Cagepa também 
está realizando obras em 
mais oito cidades do Cariri”,  
ressaltou o secretário.

O objetivo é melhorar 
o percentual de cobertura 
do serviço para a população 
paraibana. Como avaliou 
Deusdete Queiroga, “a cida-
de de João Pessoa está en-
tre as capitais com melhor 
percentual de cobertura de 
esgotamento sanitário (80 
por cento), e Campina Gran-
de está com cobertura acima 
de 95%. O Governo mantém 
o foco nas cidades do inte-
rior, visando elevar o atendi-
mento, e com isso melhorar 
a assistência à população 
no tocante à saúde públi-
ca, bem como a questão do 
meio ambiente”. 

Rxxxxxxxxxxxxxm 
Especial para A União

Paraíba investe R$ 12,4 mi em 
obras de esgotamento sanitário

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

A população de João Pessoa vai 
assistir ao primeiro debate televi-
sivo com os candidatos a prefei-
to de João Pessoa – não todos, 
apenas aqueles de partidos que 
tem representação no Congres-
so: PT, PP, MDB, PSDB, Rede, PV, 
PSOL, Solidariedade, Patriotas e 
Democratas. O debate, que co-
meçará às 21h, na TV Arapuan/
Rede TV, será mediado pelo jor-
nalista Luís Torres.  

Debate com canDiDatos De JP 
O Republicanos, comanda-
do na Paraíba pelo deputado 
Hugo Motta, desembarcou 
da pré-candidatura de Edilma 
Freire (PV) e passará a apoiar 
a de Cícero Lucena (PP). É o se-
gundo partido a romper com o 
prefeito de João Pessoa, Lucia-
no Cartaxo, nesta reta final. Em 
agosto, o PMB também deixou 
a base do prefeito e aliou-se 
ao pré-candidato do PP. 

Nesta quarta-feira, último dia para a 
realização de convenções, quatro le-
gendas homologam seus candidatos 
a prefeito de João Pessoa e os res-
pectivos vices: PP/Cidadania (Cícero 
Lucena/Léo Bezerra); PT/PCdoB (Aní-
sio Maia/Percival Henriques); PV/PDT 
(Edilma Freire/Mariana Feliciano), e 
PSDB/PSC (Ruy Carneiro/Zé Gade-
lha). Isso se não ocorrer surpresas! 

LegenDas homoLogam canDiDatos 

DiviDiDa, esquerDa PoDerá ficar fora De um  

iminente segunDo turno em João Pessoa 

nova baixa Para o Pv 

A divisão das esquerdas em João Pessoa poderá se transformar num obstáculo intransponível para a che-
gada a um iminente segundo turno. Por enquanto, apenas PT e PCdoB convergiram para uma única 

pré-candidatura majoritária, a de Anísio Maia (foto), que vem se ocupando, nos últimos dias, com essa 
pauta: chamar as legendas do chamado campo progressista, que já são alinhadas em nível nacional, 
para formar uma frente ampla. Mas essa não está sendo uma tarefa fácil, conforme admitiu o pré-
-candidato petista em entrevista a uma emissora de rádio – “Entre nós da esquerda tudo é difícil”. Ci-
tando Rede, PSB e PDT, Anísio Maia defende que os partidos se irmanem em torno da pré-candidatu-

ra do PT – “que nesse momento tem mais condição de encabeçar essa luta”, argumentou. Não foi por 
outro motivo que o PT transferiu sua convenção de domingo passado para hoje: queria ganhar tempo 

para tentar convencer as legendas a se unirem. Por enquanto, os partidos citados por ele seguem ca-
minhos distintos: o Rede lançou candidatura própria – Carlos Monteiro –, o PDT decidiu apoiar 

Edilma Freire (PV), indicando a vice – Mariana Feliciano – e o PSB ainda é uma incógnita 
– ora surgem especulações sobre candidatura própria ora surgem versões sobre compo-
sição com o PT, com os socialistas indicando o candidato a prefeito. Porém, Anísio Maia 

já antecipou: “Não abro nem pra um trem [da cabeça de chapa]”.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Na próxima semana, servidores públicos 
estaduais que receberam indevidamente o 
auxílio emergencial do Governo Federal se-
rão notificados pela Controladoria Geral da 
União (CGU) para devolução dos valores, in-
forma o superintendente do órgão, Severino 
Queiroz. Estima-se que mais de 38 mil servi-
dores receberam o auxílio. 

cgu vai notificar serviDor que 
recebeu auxíLio inDeviDamente 

Duas reaLiDaDes Distintas 

“crise ética e financeira” 

E o senador Veneziano Vital do Rêgo vive duas 
realidades distintas dentro do seu partido, o 
PSB. Em nível nacional, dialoga com a cúpula 
partidária, é o líder da legenda no Senado. No 
âmbito estadual, a relação com a direção ine-
xiste, ele sequer é consultado sobre os enca-
minhamentos do partido. Ele resigna-se: “Não 
me sinto incomodado [com a situação]”. 

E o prefeito interino de Patos, Ivanes Lacerda (Repu-
blicanos), que desistiu de disputar a prefeitura, na 
segunda-feira, descreveu a ‘herança’ que recebeu 
ao assumir o cargo, em setembro de 2019: “A prefei-
tura encontrava-se na pior crise de sua história. Uma 
crise ética, financeira, moral, de descrédito, nenhum 
comerciante acreditava na prefeitura”.  

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Governo do Estado está construindo redes coletora e adutora, estação elevatória e lagoas de tratamento; recursos são oriundos de parceria com o governo federal e vão melhorar a qualidade de vida da população

A Paraíba foi reconhecida, 
em 2019, como a maior produ-
tora de cachaça e aguardente 
do Nordeste, de acordo com o 
Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento. Para 
mostrar que a cadeia produ-
tiva da bebida vai muito além 
das doses, uma iniciativa lan-
çou, neste domingo, a Acade-
mia Paraibana da Cachaça. A 
ação tem como objetivo exaltar 
a cachaça como fator cultural 
regional e valorizar o destilado 
como um traço importante na 
identidade paraibana.

Para Manoel Abrantes, 
idealizador e um dos seis fun-
dadores, a Academia irá valo-
rizar a história da cachaça no 

Estado, incluindo a maneira 
que ela foi importante na cons-
trução das cidades passando 
pelo setor econômico e social.

“Na Paraíba tem muitas 
pessoas que já se reúnem para 
apreciar. Mas nós vamos nos 
reunir para entender a cachaça 
como um fator de crescimento 
regional. Vamos, nos próximos 
dias, aumentar esse grupo 
para divulgar a nossa cacha-
ça. Queremos contar também 
com um acervo histórico com 
estudos e produtos que tratem 
da cachaça. Para criar um es-
paço de divulgação desse pro-
duto”, declarou.

A entidade é inspirada na 
Academia Brasileira da Cacha-
ça, sediada no Rio de Janeiro 
e fundada em 1970, e terá os 
mesmos moldes da Academia 

Brasileira e Paraibana de Le-
tras, nomeando pessoas para 
ocuparem cadeiras, honrarias 
e espaços na história da cultu-
ra da cachaça no Estado. A aca-
demia nacional tem 40 mem-
bros têm assentos e somente 
são substituídos após a morte. 

A quantidade de assentos 
e honrarias ainda não estão 
definidas. Mas, de acordo com 
Manoel Abrantes, o quadro 
terá uma definição nos pró-
ximos dias com a criação do 
estatuto. Por ora, uma dire-
toria provisória foi montada. 
Manoel Abrantes é secretário, 
o presidente da entidade é 
Germano Toscano de Brito. A 
princípio a sede física será no 
Centro de João Pessoa, próxi-
mo aos casarões sediados na 
Praça Antenor Navarro.

Academia da Cachaça valoriza
fator cultural da bebida na PB

Foto: Clovis Porciuncula/Secom-PB

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com



Anvisa autorizou a ampliação do volume da testagem, que passará a ser feita em 10 mil pessoas no Brasil

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) autorizou a inclusão 
de mais 5 mil voluntários 
brasileiros nos estudos da 
vacina contra a covid-19 
desenvolvida pela Universi-
dade de Oxford em parceria 
com a farmacêutica Astra-
Zeneca.

Originalmente, os tes-
tes no país contariam com 
5 mil participantes, número 
ampliado para 10 mil após 
pedido da Universidade 
Federal de São Paulo (Uni-
fesp), que coordena os estu-
dos no Brasil.

Passarão a fazer parte 
do ensaio clínico voluntá-
rios de Natal, Porto Alegre 
e Santa Maria. Os testes 
nesses centros serão con-
duzidos pelo Centro de 
Pesquisas Clínicas de Na-
tal (CPCLIN), Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) e Universida-
de Federal de Santa Maria 
(UFSM), respectivamente. 

Os novos participantes se 
somarão aos voluntários re-
crutados em São Paulo, Rio 
e Salvador.

De acordo com a Uni-
fesp, não haverá uma di-
visão exata do número de 
voluntários em cada local. 
"Será livre recrutamento, 
até alcançar o número de 
cinco mil selecionados", dis-
se a instituição, em nota.

A partir de agora, ido-
sos também poderão ser 
recrutados para o estudo. 
Inicialmente, somente par-
ticipantes com menos de 
60 anos eram aceitos. Segue 
valendo a regra de priorizar 
a inclusão de profissionais 
de saúde e outros trabalha-
dores em funções com alto 
risco de exposição ao coro-
navírus, como motoristas 
de ambulância, seguranças 
de hospitais e agentes de 
limpeza desses estabeleci-
mentos.

"Isso é extremamente 
importante porque incluí-
mos nessa fase pessoas que 
sabidamente têm risco mais 
elevado de complicações à 

covid-19 e, assim, o estudo 
pode refletir ainda mais a 
realidade. Além de ampliar-
mos bastante o número de 
participantes, o que dará 
ainda mais robustez na aná-
lise de dados relacionados à 
segurança e eficácia da va-
cina", disse, em nota, a pro-
fessora Lily Weckx, respon-
sável por liderar o estudo da 
vacina no Brasil

A vacina de Oxford está 
sendo testada ainda no Rei-
no Unido, África do Sul e 
Estados Unidos. Na semana 
passada, os estudos foram 
suspensos globalmente pela 
AstraZeneca após uma par-
ticipante britânica apresen-
tar reação adversa grave.

Agência Estado 

Vacina de Oxford será testada 
em mais cinco mil voluntários
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João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de setembro de 2020

Vírus é capaz de invadir cérebro
O novo coronavírus, responsável 

pela pandemia de covid-19, é capaz de 
invadir o cérebro, podendo provocar uma 
infecção potencialmente mais grave e letal 
do que a registrada nos pulmões. A con-
clusão está em dois trabalhos científicos 
brasileiros assinados por especialistas da 
UFRJ, Fiocruz e Instituto D’or, publicados 
na segunda-feira, dia 14, em plataformas 
de pré-publicação.

Um terceiro trabalho, da Universida-
de de Yale, publicado na semana passada, 
chega a conclusões semelhantes de forma 
complementar aos estudos brasileiros. O 
principal alvo do coronavírus é o pulmão. 
Já ficou bem claro, no entanto, que ele 
também ataca os rins, o fígado, os vasos 
sanguíneos e o coração, entre outros. 
Metade dos pacientes apresenta sintomas 
neurológicos, como confusão mental, 
anosmia (ausência de olfato), delírio e 
risco aumentado de AVC, sugerindo que 
o vírus ataca também o cérebro.

"Nosso laboratório trabalha com o 
cérebro e o sistema nervoso central. Essa 
era a pergunta natural de se fazer diante 
dos relatos médicos", afirmou o neuro-
cientista Stevens Rehen, da UFRJ e do 
Instituto D’or, principal autor dos estudos 
brasileiros, explicando por que resolveu 
investigar a questão.

O grupo teve acesso aos resultados 
de uma necropsia feita em uma criança 
de 1 ano e 2 meses morta por covid. 

"Essa é a primeira evidência que temos 
da presença do vírus dentro do cérebro", 
constatou Rehen. "Os estragos são óbvios, 
há uma clara destruição dos tecidos." O 
segundo estudo, feito a partir das obser-
vações in vitro, não foi capaz de identificar 
a replicação do vírus Sars-Cov2 dentro 
das células cerebrais, como o grupo já 
havia demonstrado com o vírus da zika 
no passado.

Entretanto, ficou constatada uma li-
gação do vírus com as células da barreira 
hematoencefálica - que protege o cérebro 
contra agentes infecciosos. A forte rea-
ção inflamatória causada para a defesa 
do organismo seria responsável pelas 
alterações neurológicas encontradas. 
O estudo da Universidade de Yale, que 
também foi divulgado em uma platafor-
ma de pré-print, e ainda sem revisão dos 
pares, chega a uma conclusão um pouco 
diferente. O grupo de Yale, liderado pela 
imunologista Akiko Iwasaki, conseguiu 
flagrar a replicação do vírus nas células.

O grupo americano estudou o tecido 
cerebral de um adulto morto por covid, 
um camundongo infectado e também or-
ganoides (células cerebrais cultivadas em 
laboratório). As descobertas são consis-
tentes com observações feitas por outros 
especialistas, como o brasileiro Alysson 
Muotri, neurocientista da Universidade da 
Califórnia, em San Diego, que também 
trabalha com organoides in vitro.

Limpeza de reservatório deixa 
bairros da Capital sem água

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
vai interromper o abasteci-
mento de água hoje, das 7h às 
21h, em cinco bairros de João 
Pessoa: Distrito Industrial, 
Jardim Veneza, Vieira Diniz, 
Bairro das Indústrias e Cida-
de Verde.

De acordo com a dire-
toria de Operação e Manu-
tenção da empresa, a sus-

pensão é necessária para 
que técnicos da empresa 
realizem serviços de limpe-
za do reservatório R-12, que 
fica localizado no bairro do 
Distrito Industrial e atende 
a região. O serviço visa as-
segurar a continuidade da 
qualidade da água distribuí-
da à população e atende re-
comendações do Ministério 
da Saúde.

A Cagepa pede a cola-
boração de todos, no senti-
do de limitar o consumo de 
água apenas para o essen-
cial, ao longo do período 
da manutenção. Mais infor-
mações sobre esse e outros 
serviços podem ser obtidas 
gratuitamente pelo telefone 
115, pelo aplicativo Cage-
pa e pelas redes sociais da 
companhia.

Originalmente, a vacina 
seria testada em cinco 
mil voluntários, mas a 

Universidade Federal de 
São Paulo pediu para 
dobrar esse número.

Documentos e celulares 
de fazendeiros do Mato Grosso 
do Sul foram apreendidos pela 
Operação Matáá, da Polícia Fe-
deral, deflagrada na segunda-
feira, dia 14. O objetivo é inves-
tigar as queimadas que estão 
consumindo o Pantanal, maior 
bioma úmido do mundo. Os in-
vestigadores veem indícios de 
queimadas deliberadas para 
criação de área de pasto onde 
antes era mata nativa.

“As queimadas começa-
ram em fazendas da região, em 
espaços inóspitos, dentro das 
fazendas, onde não há nada 
perto, o que nos faz entender 
que não pode ser acidente. 

Teoricamente, alguém foi lá 
para isso (colocar fogo)”, disse 
ao Estadão o delegado Alan 
Givigi. “O fogo nesse caso seria 
para queima da mata nativa 
para fazer pasto. Já que não 
pode desmatar, porque é área 
protegida, coloca fogo e o pasto 
aumenta, sem levantar suspei-
ta”, acrescentou.

A investigação identificou 
que quase 25 mil hectares dos 
cerca de 815 mil já devastados 
pelo fogo este ano. Até o come-
ço noite desta segunda, foram 
oficialmente cumpridos qua-
tro de dez mandados de busca 
e apreensão, sendo dois na ca-
pital Campo Grande, e outros 
dois em Corumbá, onde estão 
concentradas as ações. Os seis 

mandados restantes são na 
zona rural de Corumbá, em 
propriedades onde imagens 
de satélite identificaram que o 
fogo teve origem.

Com as apreensões, os 
investigadores objetivam 
aprofundar as apurações. Os 
nomes dos fazendeiros não 
foram divulgados. Durante 
as diligências, na casa de um 
dos proprietários rurais, em 
Corumbá, a Polícia Federal en-
controu e apreendeu armas e 
munições de uso restrito. O fa-
zendeiro foi preso em flagran-
te por posse ilegal de arma de 
fogo. Foram apreendidas duas 
pistolas, um revólver, 108 mu-
nições de calibre permitido e 
44 de calibre restrito.

“Não pode ser acidente”, diz 
delegado sobre incêndios

Inscrições abertas

Sebrae mapeia os negócios 
criativos na região Nordeste

As inscrições para o Ma-
peamento Sebrae de Econo-
mia Criativa do Nordeste Bra-
sileiro seguem até o dia 10 de 
outubro. Esta iniciativa é uma 
parceria entre o Sebrae, o Im-
pacta Nordeste e Pipe. Social 
que busca conhecer melhor a 
diversidade e o potencial dos 
negócios criativos na Paraíba 
e na região Nordeste. Além, 
de promover as capacitações, 
o mapeamento premiará no 
valor de R$ 2 mil, até quatro 
negócios - um em cada cate-
goria do ecossistema criativo 
(consumo, cultura, mídia e 
tecnologia), totalizando R$ 8 
mil de premiação por estado.

Para a gestora de econo-
mia criativa no Sebrae Paraí-
ba, Regina Amorim, o mapea-
mento Sebrae de Economia 
Criativa dará visibilidade aos 
vários segmentos dos negó-
cios criativos existentes. "Isso 
possibilitará maior poder de 

decisão para a elaboração de 
projetos inovadores que for-
taleçam as conexões entre 
os segmentos criativos e que 
possam capacitá-los para uma 
melhor gestão", afirmou.

Porém, ela demonstrou 
uma preocupação com a baixa 
adesão de inscritos na Paraíba 
até o momento. “ Só temos 12 
inscritos da Paraíba, o que é 
extremamente preocupante 
diante do potencial de negó-
cios criativos, seja do artesa-
nato, música, cultura. Nossa 
meta é alcançar pelo menos 
100 inscritos. Por isso, reitero 
o convite a todos que traba-
lham com economia criativa 
no Estado. A inscrição é gra-
tuita e tudo será feito online”, 
frisou.

As subdivisões das qua-
tro categorias do ecossistema 
criativo são: Consumo (Pu-
blicidade e Marketing / Ar-
quitetura / Design / Moda); 
Cultura (expressões culturais 
/ patrimônio e artes / música 
/ artes visuais / artes cêni-

cas);Mídias (editorial / games 
/ audiovisual) e Tecnologia 
(P&D / Biotecnologia / TIC).

Segundo a assessoria de 
imprensa do Sebrae, além de 
colaborar no desenvolvimen-
to de novas soluções para os 
criativos do Nordeste, os ins-
critos participarão da rede Se-
brae de criativos do Nordeste 
a ser criada por cada unidade 
estadual após o término do 
mapeamento.  Terão ainda 
acesso a 20h de capacitação, 
oferecidas pelas unidades es-
taduais do Sebrae, para até 
três melhores negócios sele-
cionados por Estado, totali-
zando 27 negócios na região.

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Agência Estado

Além do Reino Unido e Brasil, a vacina de Oxford está sendo testada também nos Estados Unidos e África do Sul

Foto: Itamar Crispim/Fiocruz

Acesse através do QR Code o link 
para fazer a inscrição gratuita. 
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Tijolos mais caros
O Procon-PB tem recebido denúncias sobre preços abusivos de 
materiais de construção.  O Auxílio Emergencial é apontado 
como um elemento que aumentou a demanda.  Página 8 Fo
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Ranking está ligado à gestão pública no combate à pandemia e leva em conta o setor administrativo das cidades
A Paraíba ocupa atual-

mente o primeiro lugar no 
registro das medidas de 
gestão pública adotadas na 
plataforma online do Conse-
lho Nacional de Secretários 
Estaduais de Administra-
ção e Planejamento (Con-
sad) para enfrentamento da 
pandemia provocada pela 
covid-19.

Além de promover mais 
transparência em relação às 
respostas da administração 
pública, a ferramenta visa, 
sobretudo, auxiliar gesto-
res no processo de tomada 
de decisão. O site foi lança-
do pelo Consad no início da 

pandemia e, para ter aces-
so, basta acessar http://
www.consad.org.br

Até agora já foram ca-
dastradas 3.461 medidas 
em todo território brasilei-
ro. A Paraíba está na posi-
ção de liderança com 427 
medidas de enfrentamen-
to catalogadas. O painel é 
atualizado frequentemente.

A Secretaria de Estado 
da Administração da Pa-
raíba é responsável pelo 
cadastro das medidas de 
enfrentamento adotadas 
pelo Governo Estadual no 
combate ao coronavírus. A 
plataforma permite que o 

gestor, ou o cidadão, pes-
quise de forma interativa a 
medida que deseja analisar, 
podendo combinar a con-
sulta por unidade federati-
va, gênero da medida, fren-
te de atuação ou pela data 
da ação. 

O painel reúne res-
postas dos governos para 
o atendimento à saúde, a 
desaceleração da propaga-
ção do vírus, obtenção de 
recursos, apoio à atividade 
econômica, fomento à pes-
quisa, auxílio a famílias e 
grupos vulneráveis, apoio a 
municípios, entre outras.

A plataforma do Con-

sad permite uma pesquisa 
de forma interativa, poden-
do combinar a consulta por 
unidade federativa, gênero 
da medida, frente de atua-
ção ou pela data da ação.

PB lidera registro nacional
de ações contra a covid-19

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

O Centro de Espe-
cialidades Odontológicas 
(CEO) da Paraíba está com 
novo contato. O serviço 
funciona de segunda a 
sexta-feira, no horário das 
8h às 18h, e atende pelo 
telefone (83) 3214-4756.

Serviço que atende 
urgências odontológicas 
e especialidades encami-
nhadas pelo PSF, o CEO 
de Cruz das Armas con-
tinua atendendo apenas 
emergências devido à 
pandemia do novo coro-
navírus. De acordo com 
o diretor geral, Fernando 
Torres, a unidade ainda 
aguarda o protocolo do 
Conselho Regional de 
Odontologia para voltar a 
atender todas as especia-
lidades do local. 

“Estamos atendendo a 
urgência noturna das 19h 
às 7h, todos os dias, inclusi-
ve feriado. Provavelmente, 
retornaremos com as espe-
cialidades em outubro. De 
segunda a sexta, também 
atendemos a urgência diur-
na, nos períodos da manhã 
e da tarde”, afirma. 

Os atendimentos 
são realizados por meio 
de encaminhamento dos 
PSFs ou por agendamen-
to, que pode ser feito pelo 
novo telefone do CEO. As 
especialidades atendi-
das no serviço são: en-
dodontia (tratamento de 
canal), periodontia (tra-
tamento da gengiva), ci-
rurgia bucomaxilo facial, 
odontopediatria, radiolo-
gia, prótese, clínica geral 
(restaurações) e o aten-
dimento a pacientes com 
necessidades especiais. O 
CEO fica na Avenida Cruz 
das Armas, n° 1581, em 
João Pessoa.

Centro Odontológico 
tem novo telefone

Curral Velho, Ouro 
Velho, Parari, Lagoa, 
Prata, Vieirópolis e 
Cacimba de Dentro 

estão entre as cidades 
com menos casos

Dados da Paraíba

Estado possui sete cidades com 
menos de 10 casos de covid-19

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou 
novos 740 casos de con-
taminação por covid-19 e 
10 mortes em decorrên-
cia do agravamento da 
doença. Com os números 
divulgados, a Paraíba che-
gou a 113.903 contamina-
dos, sendo 2.649 paraiba-
nos que vieram a óbito e 
86.591 pacientes recupera-
dos. Com cerca de 342.538 
testes para o diagnóstico 
no novo coronavírus rea-
lizados, todas as cidades 
possuem casos e 164 regis-
tram mortes. Mesmo com 
o número de casos espa-
lhados por todos os muni-
cípios, o Estado possui 10 
cidades com número de ca-
sos abaixo dos 10.

Das 223 cidades no Es-
tado, sete delas apresentam 
até 10 casos confirmados 
do novo coronavírus, um 
total de 3,14%. São elas: 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Curral Velho e Ouro Velho 
(4 cada), Parari (6), Lagoa 
(7), Prata (8), Vieirópo-
lis (9) e Cacimba de Areia 
(10). Outros 12 municípios 
possuem de 11 a 20 casos, 
correspondendo a 5,38%. 
Na faixa acima de 20 casos 
até 50, estão 43 cidades que 
somam 19,28% do montan-
te total dos casos no Estado. 
Com média de casos acima 
dos 50 e inferior a 100, a 
Paraíba soma 42 cidades 
(18,83%).

O maior montante 
de concentração de casos 
pode ser observado dentro 

da média acima de 100 e 
inferior a 500 contamina-
dos por covid-19 em cada 
cidade. Dentro da faixa ob-
servada são exatamente 80 
cidades que juntas repre-
sentam 35,87% dos casos 
no Estado. Acima de 500 
até mil casos estão 19 mu-
nicípios (8,52%). 

Vinte cidades (8,97%) 
mantém o índice de con-
centração de casos de co-
vid-19 acima dos mil con-
taminados, são eles:  João 
Pessoa (28.485), Campina 
Grande (12.617), Guarabi-
ra (4.366), Patos (4.015), 
Santa Rita (3.257), Ca-
bedelo (2.889), Maman-
guape (2.298), São Bento 
(2.526), Sousa (1.954), 
Bayeux (1.825), Cajazei-
ras (1.814), Mari (1.175), 
Ingá (1.430),  Pedras de 
Fogo (1.330), Queimadas 
(1.283), Alagoa Grande 
(1.247), Rio Tinto (1.134), 
Sapé (1.154), Itabaiana 
(1.125) e Belém (1.082).

As mortes confirma-

das no boletim são datadas 
de 10 a 15 de setembro. 
Seis das dez vítimas tive-
ram o óbito ocorrido no 
período entre a segunda-
feira e a terça-feira. A faixa 
etária entre os pacientes 
foi de 47 a 95 anos, sendo 
dois deles com menos de 
65 anos. Diabetes e hiper-
tensão foram as comorbi-
dades encontradas com 
mais frequência entre os 
pacientes. Todos os faleci-
mentos ocorreram em hos-
pitais públicos e se dividem 
entre os municípios de: 
Guarabira e São Bento (2), 
Campina Grande, João Pes-
soa, Bayeux, Araçagi, Bonito 
de Santa Fé e Coremas.

A ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico) em todo 
o Estado é de 41%. A Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, Campina Grande e 
o Sertão possuem, respecti-
vamente, 34%, 49% e 59% 
de taxa de ocupação dos lei-
tos de UTI adulto.

Estamos 
atendendo urgência 
noturna das 19h às 
7h, todos os dias, 
inclusive feriado. 
Devemos retornar 

com as especialidades 
em outubro 

Os dados da plataforma do Consad 
podem ser acessados no QR Code As barreiras sanitárias foram uma das primeiras ações para conter a covid

Foto: Marcus Antonius
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Ao bando foram atribuídos, pelo menos, 15 roubos entre segunda e terça-feira, em pontos diferentes da Rainha da Borborema

Grupo é preso após série de 
assaltos em Campina Grande

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

A empresa Gol Linhas 
Aéreas S/A deverá pagar 
uma indenização, por da-
nos morais, no valor de R$ 
5 mil, pelo atraso de qua-
se duas horas em um voo 
no trecho Rio de Janeiro/
Campina Grande. O caso foi 
julgado pela Turma Recur-
sal de Campina Grande, e a 
sentença oriunda do Juiza-
do Especial Misto de Ingá. 
O relator do Recurso Inomi-
nado foi o juiz Vandemberg 
de Freitas Rocha.

De acordo com o pro-
cesso, a parte autora adqui-
riu passagem aérea para 
deslocamento no trecho 
Rio de Janeiro/Campina 
Grande, com embarque no 
dia 4 de novembro às 21h e 
chegada no dia seguinte às 
1h25. O retorno seria no dia 
10 de dezembro de 2018, 
com embarque em Campi-
na Grande às 2h e chegada 
no Rio de Janeiro às 7h55.

O autor alega que so-
freu atraso na ida e que o 
retorno teve o embarque 

alterado para Recife, e o 
deslocamento para aquela 
cidade por transporte ter-
restre.

No recurso, a empre-
sa esclareceu que o atraso 
do voo se deu em razão de 
abarroamento do tráfego 
aéreo, impossibilitando a 
decolagem conforme pla-
nejada.

Ao julgar o caso, o re-
lator do processo observou 
que os danos são claros e 
advêm dos transtornos in-
contestáveis pelos atrasos e 
incômodos desnecessários, 
bem como pela alteração 
unilateral do contrato de 
transporte.

Acerca do valor da in-
denização, o juiz-relator 
destacou que o montante 
fixado na sentença foi ar-
bitrado de forma razoável 
e proporcional e que a sua 
revisão somente se mostra 
cabível quando a quantia 
for irrisória ou excessiva, 
o que não seria a hipótese 
dos autos. 

Empresa condenada 
por atraso de voo

Feminicídio

Polícia procura suspeito de matar a 
companheira, grávida de seis meses

Três integrantes de um 
grupo apontado como res-
ponsável, pelo menos por 
quinze assaltos em Campi-
na Grande foram presos na 
madrugada de ontem, após 
intensa perseguição nas 
principais ruas daquela ci-
dade até o veículo que o trio 
estava colidir com uma placa 
de sinalização na rotatória 
que dá acesso à BR-230. Em 
cumprimento à Lei de Abuso 
de Autoridade os nomes dos 
presos não foram divulgados.

Segundo informações do 
tenente-coronel Francimar 
Lins, comandante do 10º 
Batalhão da PM de Campina 
Grande, as guarnições já es-
tavam em diligências desde a 
ocorrência de um assalto, na 
tarde da segunda-feira (13), 
quando o trio tomou o veícu-
lo de uma mulher na Avenida 
Manoel Tavares, no estacio-
namento de uma farmácia.

A ação foi flagrada pela 
câmara de segurança do es-
tabelecimento comercial 
e  mostra quando o trio se 
aproxima do carro e manda a 
mulher sair do veículo e, em 
ato contínuo, entra no carro 

Um homem identifica-
do por Hélio José de Almeida 
Feitosa está sendo conside-
rado foragido da Justiça. Ele 
é apontado como responsá-
vel pela morte de sua espo-
sa, Pâmela do Nascimento, 
de 28 anos, que chegou a 
ser socorrida por uma equi-
pe do Samu, solicitada pelo 
suspeito, para o Hospital 
Capitão João Dantas Rothea, 
na cidade São João do Rio do 
Peixe. 

Ontem, o delegado re-
gional de Cajazeiras, Glauber 
Fortes disse que o acusado 
“mentiu descaradamente” 

ao ser ouvido na polícia, in-
clusive ter criado um álibi 
para se livrar do crime de 
feminicídio. quando o corpo 
de Pâmela estava no necro-
tério do hospital, Hélio foi 
filmado chorando.

O delegado divulgou 
o áudio informando que 
mesmo com denúncias de 
vizinhos de terem escutado 
agressões e de um médico 
afirmar que o corpo da jo-
vem apresentava sinais de 
lesões, somente após o exa-
me tanatoscópico realizado 
no Núcleo de Medicina e 
Odontologia Legal poderia 

tomar uma decisão. “Com 
o resultado positivo, conse-
guimos a prisão preventiva 
dele e agora o acusado está 
sendo considerado foragido 
da Justiça”, disse.

Para prender o principal 
suspeito do feminicídio, o de-
legado Glauber Fortes espera 
contar com o apoio da po-
pulação que pode fazer de-
núncia através dos telefones 
197 (Disque Denúncia) e 190 
(Polícia Militar). “As ligações 
são sigilosas e as identidades 
preservadas”, afirmou.

Pâmela do Nascimento 
foi encontrada morta no dia 

7 deste mês no interior de 
sua residência, na cidade de 
Poço José de Moura, no Alto 
Sertão da Paraíba. Vizinhos 
haviam dito à polícia terem 
escutado barulho de agres-
são. Ela estava no sexto mês 
de gravidez do quarto filho. 
O principal suspeito, Hélio 
José de Almeida foi ouvido 
na delegacia e apresentou 
como álibi que a mulher 
havia passado a noite  indis-
posta, por conta da gravi-
dez, que, segundo declarou, 
era de risco. “Isto ele narrou 
com muita frieza”, disse o 
delegado.

e desaparece. “Eles escon-
dem os carros roubados em 
algum lugar da cidade para 
depois agirem à noite e pela 
madrugada na cidade”, disse 
Francimar Lins.

No início da madrugada, 
na Avenida Canal, o grupo 
agiu contra comerciantes que 
se dirigiam para a Empasa e, 
armados, tomaram cerca de 
R$ 2 mil das vítimas. No en-
tanto, segundo o comandan-
te do 10º BPM, guarnições 
da PM que realizavam patru-
lhamento na área saíram em 
perseguição ao veículo e, na 
rotatória houve a colisão e a 
consequente prisão do trio. 
Outros dois integrantes do 
grupo conseguiram fugir.

A ação da PM que cul-
minou com a prisão do trio 
aconteceu nas proximidades 
de um condomínio de alto 
padrão, próximo a Escola 
Nenzinha Cunha Lima, no 
bairro de José Pinheiro. Na 
delegacia, os policiais reco-
nheceram os presos e disse-
ram que eles são suspeitos 
de praticarem assaltos e ou-
tros crimes patrimoniais. O 
trio foi encaminhado, no fim 
da tarde, para audiência de 
custódia.

Imagens de câmeras de 
segurança instaladas na Aveni-
da Hilton Souto Maior, em João 
Pessoa estão sendo analisadas 
pela polícia para identificar o 
motorista do automóvel Volks-
wagen Golf, que atropelou o 
aposentado Euclides Vitorino 
dos Santos, de 83 anos, que era 
conhecido por Bruno da Penha, 
ex-líder comunitário da Praia 
da Penha, em João Pessoa.

O acidente aconteceu na 
tarde de sábado (12) quando 
“Bruno da Penha” trafegava de 

bicicleta pela Avenida Hilton 
Souto Maior. Ao tentar mudar 
de faixa foi violentamente coli-
dido pelo veículo que fugiu do 
local. A imagem mostra que 
o aposentado não verficou a 
aproximação do Golf.

Um neto da vítima, que 
estava em outra bicicleta pra-
ticamente assistiu o acidente. 
O delegado Geovani Giacomeli 
esteve no local e informou que 
o caso será investigado pela De-
legacia de Acidentes de Trânsi-
to da Capital.

Imagem pode identificar 
causador de acidente

Suspeitos são presos com drogas e armas 
em ações realizadas na capital e Bayeux

Duas importantes ações 
foram realizadas pela Polícia 
Militar no combate ao tráfico de 
drogas na noite de segunda-feira 
(14) que aconteceram em João 
Pessoa e Bayeux com prisões 
de envolvidos com o tráfico de 
droga e a apreensão de entorpe-
centes. 

Na Comunidade Chatuba, 
que fica no Bairro das Indús-
trias, na capital um homem de 
31 anos foi preso com mais de 
20 cápsulas com cocaína, um 
revólver e uma balança de pre-
cisão.

O homem foi surpreendido 
pela Força Tática do 5º Batalhão, 
que reforçava as rondas no local, 
com abordagens a pessoas sus-
peitas que estavam em becos e 
ruas da comunidade depois das 
22h. O preso estaria  atuando 
nas funções de vendedor e de 
segurança do tráfico.

Na localidade já foram re-
alizadas outras ações que tam-
bém culminaram com a apreen-
são de drogas e armas.

Bayeux
No Bairro de São Bento, 

policiais da 4ª Companhia Inde-
pendente da PM (4ª CIPM) apre-
enderam 477 porções da droga 
e mais de 250 reais em dinheiro 
trocado.

Todo material estava em 
poder de um jovem de 21 anos 
que estaria atuando no tráfico 
de droga negociando, principal-
mente crack. O tráfico estava 
ocorrendo na  Rua Alexandri-
no Santana. O suspeito ainda 
tentou fugir, mas foi rendido e 
toda a droga que ele pretendia 
vender  foi apreendida. O preso 
foi apresentado na 6ª Delegacia 
Distrital, em Santa Rita.

Na Comunidade Chatuba e no Bairro São Bento localizaram as drogas
já prontas para comercialização armazenadas em cápsulas 

Delegado Glauber Fontes explicou como aconteceu o assassinato de Pâmela (destaque) e que o marido está com a prisão preventiva decretada

Polícia Militar continua 
combatendo o tráfico 
de drogas em todas as 
comunidades da Região 
Metropolitana de João 

Pessoa

Fotos: Polícia Civil

Fotos: PMPB
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Dados do Ideb, divulgados ontem, vão ajudar a desenvolver políticas públicas para melhorar a educação

O desenvolvimento da 
educação no Ensino Médio 
melhorou na Paraíba en-
tre 2017 e 2019, de acordo 
com dados do Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) 2019 e do Sis-
tema de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb) 2019. 
Os números mostram que 
houve, neste período, um 
crescimento de 0,5, saindo 
de 3,1 em 2017 para 3,6 
no ano passado. Os dados 
do Ideb foram divulgados 
ontem pelo Ministério da 
Educação.

O Ideb foi criado no ano 
de 2007 e reúne dados que 
permitem avaliar a quali-
dade da educação pública 
e privada em cada Estado 
e município brasileiro. O 
cálculo é feito com base 
nas aprovações escolares 
e no desempenho do Saeb. 
Com base nos resultados 
divulgados a cada dois anos 
pelo Ministério da Educa-
ção, gestores estaduais e 
municipais podem melhor 
avaliar a política educacio-
nal e desenvolver políticas 
públicas para melhorar a 
educação nos estados e mu-
nicípios.

Nestes dois anos, o Sis-
tema de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb) revelou 
que o desempenho da rede 
estadual de ensino den-
tro da educação ofertada 
no Ensino Médio também 
apresentou um crescimen-
to. Em 2017, a nota do Saeb 
para a disciplina de Por-
tuguês foi de 248,03 e de 

247,51 para Matemática. Já 
em 2019 essas notas salta-
ram para 266,24 em Portu-
guês e 261,52 em Matemá-
tica, neste mesmo período a 
média de desempenho dos 
alunos do Ensino Médio foi 
de 3,88 em 2017 para 4,35 
em 2019, o que revela uma 
melhoria no desempenho 
de quase meio ponto.

O Ensino Médio é pres-
tado quase que em sua to-
talidade pelos governos 
estaduais e Distrito Federal. 
Segundo a pesquisa, nes-
se período de dois anos, o 
crescimento do país na edu-
cação do Ensino Médio foi 
de 0,4, indo de 3,5 em 2017 
para 3,5 em 2019. Ainda 
assim, não atingiu a meta 
prevista para o ano passa-
do que era de 4.6. No com-
parativo entre os estados, 
apenas Pernambuco e Goiás 
atingiram as metas previs-
tas para 2019.

Os resultados do Ideb 
divulgados pelo MEC ain-
da trouxeram um panora-
ma do desenvolvimento da 
educação no Ensino Médio 
dentro da rede privada de 
ensino. Segundo a pesqui-
sa, no país a rede privada 
representa uma parcela 
de 12,2% de todas as ma-
trículas do Ensino Médio 
e apresentou em 2019 um 
desempenho superior ao 
da rede estadual de ensino. 
O Ideb da rede privada em 
2019 foi de 6,0, enquanto 
a rede estadual apresentou 
um desempenho de 2,1. Na 
prática, a rede particular de 
ensino está 2,1 à frente da 
rede pública. Este resultado 
da rede privada de ensino 

Nilber Lucena
Especial para A União

De 2017 a 2019, qualidade do 
Ensino Médio aumentou na PB

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel Noronha

superior ao da rede pública 
reafirma o pensamento de 
muitos especialistas, educa-
dores e alunos de que as de-
sigualdades entre o ensino 
público e privado no país é 
alto, o que por muitas vezes 
acaba dificultando o acesso 
de jovens vindos de escolas 
públicas para as universida-
des de todo o país.

Ainda de acordo com os 
dados que revelam essa di-
ferença no desenvolvimento 

entre as escolas públicas e 
privadas é possível afirmar 
que são cada vez mais neces-
sárias políticas públicas que 
busquem igualar as oportu-
nidades entre esses jovens 
de escolas públicas e priva-
das durante o Ensino Médio, 
sobretudo por ser a etapa 
que antecede a entrada dos 
jovens na Educação Superior.

 Na Paraíba, o Ideb da 
rede privada no Ensino Mé-
dio saltou de 5,2 em 2017 

para 5,9 em 2019, no en-
tanto, embora o resultado 
tenha sido superior ao da 
rede estadual de ensino, a 
rede privada também não 
conseguiu cumprir a pro-
jeção que era de 6,4 para o 
ano passado. Quando obser-
vadas as notas do Sistema 
de Avaliação da Educação 
Básica percebemos tam-
bém essa diferença no de-
sempenho dos alunos entre 
os dois sistemas de ensino. 

A rede privada obteve em 
2017, notas de 305,2, em 
Potuguês e, 317,95, em Ma-
temática. No ano passado, o 
desempenho foi de 318,30, 
em Portugês e, 330,75, em 
Matemática.

Na rede municipal de 
ensino, a capital paraibana 
apresentou uma melhoria 
do Ideb, superando as pro-
jeções nos anos iniciais da 
educação, do 1º ao 5º ano. 
Em 2017, a média do Ideb 
no Município de João Pes-
soa foi de 4,9. Já no ano 
passado, esse desempenho 
saltou para 5,4, o que re-
presenta um crescimento 
de meio ponto. A projeção 
para 2019 era de 4,9. Em 
2017 o município também 
superou a projeção do Ideb, 
que era de 4,6.

As notas dos desempe-
nhos dos alunos no Saeb, 
nos primeiros anos do En-
sino Fundamental, foram 
de 206,28, em Matemática 
e 200.42 em Português, isso 
em 2017. Já em 2019 o de-
sempenho dos alunos da 
rede municipal de ensino 
foi de 218,04, em Matemáti-
ca e 204,64, em Português.

Nos anos finais do En-
sino Fundamental, entre o 
6º e 9º ano, o Ideb apresen-
tado pelo município de João 
Pessoa foi de 4,0, em 2017 e, 
4,3 em 2019. Nos dois anos 
o índice foi igual à projeção 
do Ideb. Já as notas do Saeb 
apontam que em 2017 os alu-
nos obtiveram um desempe-
nho de 239,78, em Matemá-
tica e 245,46, em Português. 
Em 2019, essas notas foram 
de 248,64, em Matemática e, 
250,35 ,em Português.

Proibição de celular em hospitais

Polêmica entre Defensoria Pública e 
Prefeitura de JP pode parar na justiça 

A polêmica sobre o 
uso de celulares nos hos-
pitais e postos de saúde 
municipais de João Pessoa 
pode parar na Justiça. A 
Defensoria Pública do Es-
tado da Paraíba (DPE-PB) 
vai elaborar uma ação civil 
pública contra a Prefeitura 
de João Pessoa, caso o ór-
gão municipal não se ma-
nifeste em tempo hábil ou 
desacate a recomendação 
dos defensores públicos 
estaduais de revogar o ato 
administrativo da Secre-
taria Municipal de Saúde,-
que trata sobre a proibição 
da entrada de celulares 
e similares em unidades 
hospitalares da capital.

Segundo a defensora 
pública Lydiana Cavalcante, 
o prazo de 48h para a Prefei-
tura informar se vai acatar 
ou não a recomendação da 
DPE-PB terminou ontem no 
fim do dia. “Não recebemos 
até agora (terça-feira pela 
manhã) resposta da Prefei-
tura. Caso ela não retorne 
até o fim do prazo ou não re-
vogue o ato administrativo, 
vamos entrar com uma ação 
civil pública”, destacou.

Lydiana Cavalcante 
explicou que a recomen-
dação dos defensores pú-
blicos estaduais foi uma 
forma de resolver o caso 
de maneira amigável, ex-
trajudicial. A ideia é fazer 
com que o ente público 
preste informações e re-
solva, administrativamen-
te, algo que a DPE-PB en-
tende que é ilegal. 

“Na semana passada 
tomamos conhecimento 
deste ato administrativo 
da Prefeitura e a Defen-
soria Pública, como está 
legitimada para atuar nas 
tutelas coletivas, e para 
garantir os direitos huma-
nos da população vulne-
rável, expediu essa reco-
mendação, uma vez que o 
princípio da publicidade 
está previsto na Constitui-
ção Federal”, frisou.

Ela declarou que, se 
há risco de contaminação,-
como alega a secretaria, 
é preciso reforçar a segu-
rança sanitária dos hos-
pitais ou postos de saúde. 
“O que não pode é tolher 
o direito de propriedade 
do cidadão e o seu direito 

de fiscalização do órgão 
público que, inclusive, é 
assegurado por lei, é um 
direito tácito, garantido ao 
usuário do serviço públi-
co”, completou.

Saiba Mais
No final de agosto, a 

Secretaria Municipal de 
Saúde de João Pessoa proi-
biu o uso de celulares nas 
dependências dos hospi-
tais, Unidades de Pronto 
Atendimento e Unidades 
de Saúde da Família da ca-
pital. O objetivo da medida 
seria evitar contágio de 
pacientes e acompanhan-
tes pelo novo coronavírus, 
causador da covid-19. A 
decisão causou insatisfa-
ção dos usuários das uni-
dades de saúde da cidade. 

Prefeitura 
Em nota, a Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) 
informou que não houve 
determinação para a proi-
bição de uso de celulares 
e equipamentos similares 
em unidades hospitalares. 

O órgão lembrou 
que, no ofício circular 

n°0027/2020, do dia 25 de 
agosto, enviado aos Hospi-
tais Públicos Municipais e 
Unidades de Pronto Aten-
dimento da capital,  foi fei-
ta uma solicitação para que 
a Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar de cada 
unidade avalie a necessi-
dade de restrição do uso 
de aparelhos eletrônicos 
portáteis, como medida de 
controle de contágio para 
garantir a biossegurança 
dos usuários nos serviços 
hospitalares. A Prefeitura 
comunicou ainda que o se-
tor jurídico da Secretaria 
de Saúde de João Pessoa já 
está emitindo uma respos-
ta à Defensoria Pública do 
Estado sobre a recomenda-
ção do órgão.

O primeiro estudo 
de âmbito regional sobre 
os impactos da pandemia 
do novo coronavírus no 
Nordeste foi apresentado 
nessa terça, em coletiva de 
imprensa online, pela Ce-
plan Consultoria, com sede 
no Recife. De acordo com o 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged), o país teve um 
saldo negativo entre con-
tratações e demissões de 
-1.547 milhão de empregos 
formais de janeiro a julho 
deste ano. Do total, 16,9% 
foi registrado no Nordeste, 
percentual superior à parti-
cipação da economia da re-
gião na economia brasileira 
(14,5%). A maior perda de 
vagas ocorreu entre março 
e maio.

Os índices refletem as 
conjunturas econômicas 
do país e do mundo, dras-
ticamente afetadas pela 
pandemia. A estimativa do 
Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) para a econo-
mia global é de uma queda 
de 4,9% em 2020 – a maior 
retração registrada desde a 
crise de 1929. No Brasil, o 
PIB caiu -5,9% no primei-
ro semestre deste ano em 
relação ao mesmo período 
de 2019. No Nordeste, o 
índice de atividade econô-

mica (IBC-Br), medido pelo 
Banco Central, sofreu uma 
redução de -3,5%. Nas três 
principais economias da 
região, a maior perda foi a 
do Ceará, de -4,9%, seguida 
por -3,5 da Bahia e -2,6% 
de Pernambuco.

Os resultados são ex-
plicados pela necessidade 
de isolamento social para 
evitar o aumento dos casos 
e mortes pela covid-19 que 
levou à suspensão da maior 
parte das atividades eco-
nômicas, até com lockdo-
wns em capitais e centros 
mais avançados, atingindo 
segmentos como o turis-
mo e os serviços – parti-
cularmente importantes 
para o Nordeste. O estudo 
da Ceplan revela que no 
comparativo entre o pri-
meiro semestre de 2020 e 
o primeiro semestre do ano 
passado, a maior queda, ao 
analisar a composição do 
PIB brasileiro pelo lado da 
demanda, ocorreu no vo-
lume de impostos (-8,1%), 
e no consumo das famílias 
(-7,1%). Pelo lado da pro-
dução, a indústria (-6,5%) 
e os serviços (-5.9%) decli-
naram substancialmente. 
Neste cenário todos perde-
ram, mas os trabalhadores 
do Norte e do Nordeste 
perderam ainda mais.

NE tem saldo negativo 
de emprego de 16,9%

O Ideb foi criado em 2007 e reúne dados que permitem avaliar a qualidade da educação pública e privada nos estados e municípios

Foto: Delmer Rodrigues/SEECT

A DPE-PB vai elaborar 
ação civil pública 

contra a Prefeitura de 
João Pessoa, caso o 

órgão não se manifeste 
em tempo hábil
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Milheiro do tijolo, que antes da pandemia custava R$ 450, passou a ser vendido por R$ 700 a R$ 850

Os valores altos de alguns 
produtos de materiais de cons-
trução têm sido alvos de de-
núncias na Autarquia de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
(Procon-PB). O auxílio emer-
gencialfoi apontado como um-
dos fatores que contribuíram 
para o aumento desses mate-
riais em João Pessoa durante 
este período de pandemia da 
covid-19. 

Os denunciantes alegaram 
aumento exagerado do preço 
do milheiro do tijolo que antes 
da pandemia custava R$ 450 
e passou a ser vendido atual-
mente a R$ 700 ou R$ 850, um 
aumento superior a 56%. Tam-
bém foi verificado aumento no 
saco de cimento que passou de 
R$ 20 ou R$ 25 para R$ 30 ou 
R$ 32. 

Para a superintendente 
da Autarquia de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Pro-
con-PB), Késsia Cavalcanti, 

o auxílio emergencial foi um 
dos principais fatores porque 
a maioria das pessoas benefi-
ciadas estava desempregada. 
“Então houve a possibilidade 
de um dinheiro extra, o que 
provocou uma demanda nesse 
setor além das expectativas”, 
observou.

Késsia explicou que no 
Brasil os preços e a concor-
rência são livres. Mas mesmo 
assim, oito empresas de mate-
riais de construção foram no-
tificadas no mês passado após 
denúncias de vários consumi-
dores em João Pessoa.

O que aconteceu em di-
versas capitais do país foi a lei 
da oferta e da procura. “Se você 
compra mais e não tem a repo-
sição, automaticamente eleva 
o preço. E durante a pandemia 
não houve uma produção igual 
à que estava sendo feita an-
tes. Muitas fábricas fecharam 
as portas, então ocorreu uma 
elevação de preços em diver-
sos produtos. Mas as empresas 
que elevaram os preços preci-

sam explicar o motivo”, relatou.
Em João Pessoa, de tijolo 

em tijolo, o setor viu de uma 
hora para outra crescer a de-
manda e a indústria teve que 
atender a demanda para su-
portar o mercado e retomar a 
capacidade das fábricas que 
foram reduzidas em razão da 
pandemia.

Segundo o Procon-PB, vá-
rias lojas foram notificadas e 
outras serão autuadas se não 
se justificarem. As que promo-
veram aumentos e não tive-
ram como justificar poderão 
ser multadas em até 3 milhões 
de UFRSs, que hoje custa R$ 
51,78.

Ela informou, ainda, que 
a operação vai continuar a fis-
calizar cidades do interior pa-
raibano. “Recebemos muitas 
denúncias de consumidores 
de várias cidades do Estado, 
vamos atender a todas as re-
clamações e verificar os esta-
belecimentos que estiverem 
descumprindo a lei, serão devi-
damente autuados”, enfatizou.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Materiais de construção 
estão mais caros em JP
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Lojas confirmam a alta procura
Pelo menos três vendedores de 

lojas de material de construção do 
bairro da Torre, em João Pessoa, 
indagados ontem se tinham cimen-
to ou tijolo em estoque pronto para 
venda, responderam que tinham os 
produtos para entrega no mesmo 
dia. Nas três lojas pesquisadas, o 
cimento estava sendo vendido ao 
preço de R$ 30 ou R$ 32. Já o milhei-
ro do tijolo estava com os seguintes 
preços: R$ 700, R$ 750 e R$ 850, 
todos com pagamentos à vista ou no 
cartão em até 10 vezes. 

Os vendedores disseram também 
que as vendas aumentaram além da 
expectativa, apesar da pandemia provo-
cada pelo novo coronavírus. E um deles 
admitiu que o perfil dos maiores com-
pradores de cimento e tijolo, dos últimos 
meses,é de pessoa de baixa renda,que 
recebe o auxílio emergencial.

“Depois da análise das notas 
fiscais, se houver essa comprovação 
de que as lojas de materiais de cons-
trução já receberam os produtos com 
o aumento, então a fiscalização vai 
atuar em cima das distribuidoras”, 
salientou Késsia.

Para fazer denúncias

Para esclarecer dúvidas 
ou realizar denúncia, o Pro-
con-PB disponibilizou o What-
sApp (83) 98618-8330, além 
do 151. Outros contatos: 
www.procon.pb.gov.br ou 
as Redes socais: Instagram 
ou Facebook: @proconpb e 
Twitter @procongovpb

O Hospital Univer-
sitário Lauro Wander-
ley, unidade que é refe-
rência no atendimento 
a pacientes vítimas de 
acidentes com animais 
peçonhentos, na Paraí-
ba, está trabalhando 
com estoque de soro 
antiofídico no limite. A 
informação é do farma-
cêutico e coordenador 
geral do Centro de In-
formação e Assistência 
Toxicológica (Ciatox) 
de João Pessoa, Hemer-
son Magalhães.

Segundo ele, os so-
ros antiofídicos são os 
mais consumidos no 
Brasil, principalmente, 
o antibotrópico para 
acidente com serpen-
tes do gênero Bothrops 
(jararacas). O coorde-
nador afirma ainda que 
a falta destes medica-
mentos pode complicar 
o quadro clínico do pa-
ciente, principalmente, 
porque o antiofídico se 
divide em outros sub-
tipos de acordo com a 
espécie do animal.

“Em um caso, por 
exemplo, de aciden-
te causado por coral, 
como só tem como neu-
tralizar a toxina desta 
cobra com o soro antie-
lapídico, na falta des-
te, o paciente pode ir a 
óbito se a equipe não 
conseguir esse soro em 
outro município ou até 
mesmo em estados vizi-
nhos”, alerta.

Entre os anos de 
2000 e 2018, foram 
registrados 6.986 aci-
dentes com animais pe-
çonhentos na Paraíba, 
com 34 óbitos. No Bra-
sil, foram 1.991 mor-
tes por picadas de ser-
pentes de um total de 
500.901 acidentes.

A coordenadora 
do Ciatox de Campina 
Grande e professora do 
Departamento de Far-
mácia da Universida-
de Estadual da Paraíba 
(UEPB), Sayonara Fook, 
esclareceu que a “crise 
do soro” teve início em 
2013, quando o Minis-
tério da Saúde divulgou 
a Nota Informativa n° 
25, isto é, a readequa-
ção nos protocolos para 

a fabricação e atendi-
mento às vítimas de 
acidentes por serpen-
tes do gênero Bothrops 
e por escorpiões. Com 
isso, das quatro fábri-
cas do medicamento, 
apenas uma ficou pro-
duzindo.

A medida ocorreu 
por adequação dos fa-
bricantes de soro anti-
veneno (SAV) às Boas 
Práticas de Fabricação 
exigidas pela Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e 
buscava o uso racional 
do produto. 

Estoque de soro antiofídico 
está limitado no HULW
Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Setor imobiliário chegou a 
crescer até 30% com vendas

A pandemia causada 
pelo novo coronavírus não 
chegou a afetar o setor imo-
biliário em João Pessoa. 
Segundo apontam alguns 
corretores, desde março, as 
vendas de alguns segmentos 
de imóveis cresceu durante o 
período de isolamento social. 
A busca por conforto, a queda 
na taxa de juros e o surgimen-
to de novas linhas de crédito 
estariam entre os principais 
motivos desse aumento. 

Glaudmy Marinho que 
trabalha há 12 anos para uma 
das maiores imobiliárias da 
Zona Sul da capital afirma que 
desde março as vendas, espe-
cialidade do corretor, subiram 
cerca de 30%. As estratégias 
usadas no início da pande-
mia ajudaram a alavancar os 
negócios e mesmo durante 
o período em que a empresa 
esteve fechada. “Acredito que 
as pessoas tiveram mais tem-
po de pesquisar. Também usei 
muito as redes sociais e o tele-
fone”, contou.

Quando o possível com-
prador não ia até o imóvel, 
Glaudmy dava um jeito de 
mostrar tudo, da melhor ma-
neira. “Fiz muitas chamadas 
de vídeo mostrando os de-
talhes, cômodos, tudo que 
o possível comprador pedia 

para ver, era como uma visita 
presencial”. 

O corretor autônomo, 
Philipp Medeiros, também 
não tem do que reclamar. Nos 
últimos meses bateu todas as 
metas de vendas, abriu a pró-
pria empresa e já está crian-
do um corpo de corretores. 
“Acredito que se não houves-
se pandemia esses números 
seriam ainda mais expressi-
vos. A expectativa é de que o 
mercado continue aquecen-
do e os negócios continuem 
acontecendo”. 

O aumento nas vendas 
de fato aconteceu, segundo 
confirmou o presidente do 
Sindicato das Empresas de 
Compra Venda, Locação e 
Administração de Imóveis e 
dos Condomínios Residen-
ciais e Comerciais do Esta-
do da Paraíba (Secovi- PB), 
Érico Mota, mas de forma 

pontual em alguns segmen-
tos. “Imóveis novos foram 
beneficiados com uma série 
de facilidades, mas o mesmo 
não acontece em relação aos 
usados, por exemplo. E entre 
os novos, os populares são os 
responsáveis pelo aumento 
considerável nas vendas”.  

 O presidente do Seco-
vi-PB, órgão que trabalha 
para fortalecer as atividades 
imobiliárias no Estado, que é 
também corretor de imóveis 
com mais de 20 anos de expe-
riência no mercado, explica 
que o momento mais difícil 
já passou e foram mais per-
ceptíveis entre os contratos 
de aluguel. “Tanto em rela-
ção aos aluguéis residenciais 
quanto comerciais. O isola-
mento provocou a quebra de 
muitas empresas que, infeliz-
mente, não conseguiram se 
sustentar”, disse.

Corretor Glaudmy Marinho conta que redes sociais ajudaram nas vendas de imóveis

Foto: Roberto Guedes

Foto: Marcus Antonius

Em caso de 
acidente causado por 
coral, como só tem 
como neutralizar a 
toxina desta cobra 

com o soro 
antielapídico, na falta 
deste, o paciente pode 
ir a óbito se a equipe 
não conseguir esse 

soro 



Cultura popular
Hoje, programa da Funesc ‘De Repente na Rede’ apresenta a 
cantoria do paraibano Sebastião da Silva, que formou dupla 
por mais de 30 anos com Moacir Laurentino.  Página 11
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Banda que já tem quase 40 anos de estrada apresenta nova formação e sonoridade que se aproxima dos shows ao vivo 

Após 13 anos sem gravar, Ira! 
lança disco com som agressivo

Após 13 anos sem lançar 
material, o Ira! retorna aos 
atentos ouvintes do rock nacio-
nal com o álbum homônimo. 
O mais recente trabalho traz 
uma linguagem mais agressi-
va nas melodias e letras, além 
de uma produção que torna a 
sonoridade mais próxima de 
uma apresentação ao vivo do 
grupo. Este é o primeiro dis-
co com a nova formação que, 
além dos veteranos Nasi e Ed-
gard Scandurra, conta agora 
com Johnny Boy (baixo) e Eva-
risto Pádua (bateria).

Gravado e mixado no estú-
dio A9 Audio, em São Paulo, o 
12º álbum autoral do Ira! con-
ta com as canções românticas 
que se tornaram referência na 
banda, mas há também uma 
atenção maior ao lado mais 
agressivo e político. Como ex-
plica Scandurra para o jornal A 
União, parte desse sentimento 
que protagoniza algumas can-
ções vem do contexto social 
no Brasil e no mundo. “Sempre 
foi uma característica do Ira! 
ter as temáticas românticas, e 

em vários discos a maior par-
te das músicas são assim. Mas 
a gente vê tantas coisas por aí 
na contramão, que o amor aca-
ba se tornando um sentimento 
revolucionário. Falar de amor 
hoje em dia, no sentimento in-
condicional, no amor que quer 
apenas a troca por mais amor, 
acaba se tornando a nossa 
grande defesa contra esse ódio 
que tem por aí”, argumenta. 

O sentimento otimista é 
também a razão pela qual as 
músicas românticas (canções 
que retratam o amor em suas 
variações) sejam apropria-
das para qualquer momento 
histórico, como avaliado pelo 
guitarrista. “É um dos motivos 
pelos quais as nossas músicas 
se tornam atemporais: sempre 
que se fala de amor, você fala 
para as gerações do passado, 
presente e futuro”.

As composições come-
çaram a surgir, como lembra 
Scandurra, quando a banda 
retornou às atividades, em 
2014, após sete anos sem lan-
çar material. A nova formação 
percebeu a necessidade de 
se reunir para registrar. “Esse 
tempo todo sem gravar tam-
bém foi importante para a gen-
te se inspirar nas próprias vi-
das, perdas, conquistas e nessa 
vida louca do nosso país. Ainda 
não sabíamos que íamos parar 
por conta da pandemia, mas as 
músicas são muito pertinentes 
nesse momento que a humani-
dade está passando”.

O contexto social enfren-
tado desde 2014 tem uma re-
lação direta com o resultado do 
disco, e a plasticidade no que 
se refere à produção do som se 

tornou uma preocupação para 
o Ira!. O resultado é algo que se 
aproxima da configuração nos 
shows. “Essa é a maior diferen-
ça”, aponta Edgard, ao compa-
rar com álbuns anteriores. “A 
gente sempre ficou muito foca-
do no som de estúdio e, quan-
do íamos para os palcos, ficava 
muito diferente”.

Embora, em meio à pan-
demia, o grupo mal tenha tido 
oportunidade de testar na prá-
tica, a diferença pode ser nota-
da nas próprias plataformas de 
streaming, ao ouvir o resultado 
do trabalho. “Para quem gos-
ta da pegada do Ira! ao vivo, 
vai notar que o som está mais 
agressivo. Isso é algo caracte-
rístico das nossas apresenta-
ções”, reforça.

Entre as canções, o músico 
destaca ‘Mulheres à frente da 
tropa’ e ‘Efeito Dominó’, ambas 
com videoclipes disponíveis no 
Youtube. “‘Mulheres à frente 
da tropa’ foi um vídeo grava-
do dois ou três dias antes de 
decretada a quarentena e teve 
o envolvimento de mais de 40 
mulheres e muitas locações”. 

‘Efeito Dominó’, por outro 
lado, foi criado já durante o iso-
lamento e, para não arriscar a 
exposição dos integrantes da 
banda e da produção, foi mon-
tado através de uma compila-
ção de imagens de arquivo em 
uma edição dinâmica de Gus-
tavo von Ha. A letra é uma par-
ceria de Edgard Scandurra com 
a francesa Virginie Boutaud, 
a quem o guitarrista admira 
desde os anos 1980. “Foi um 
prazer escrever essa música 
com Virginie. Além de admi-
rá-la, admiro também a língua 

e a cultura francesa, incluindo 
a música dos anos 1960 e 70, 
que me influencia bastante”.

O videoclipe conversa com 
o contexto das redes sociais, 
principalmente do Instagram. 
“Von Ha trabalha full time na 
linguagem do Instagram, nessa 
linguagem das imagens rápi-
das e mensagem mais direta. 
Foi um jeito bacana de realizar-
mos um vídeo com muita infor-
mação e que, ao mesmo tempo, 
não corrêssemos o risco de ex-
posição durante a pandemia”. 

Rock segmentado
Com disco pronto, o passo 

seguinte do Ira! seria, natural-
mente, pegar a estrada e reali-
zar turnê. Um baque na carrei-
ra do grupo e de tantos artistas 
que dependem necessaria-
mente de eventos com aglo-
meração, todos viram a neces-
sidade de dar um passo atrás e 
repensar nas alternativas.

Para Edgard Scandurra, o 
novo contexto levou a outros 
pensamentos voltados para 
o bem-estar individual. “Acho 
que cada um passou a cuidar 
um pouco mais da própria 
vida, dos mais velhos, dos fi-
lhos. A gente teve que esperar 
um pouco, ter paciência. Algo 
que já não está mais aconte-
cendo tanto porque já tem 
muitos saindo e se aglome-
rando”, critica o músico.

Os olhares se voltam, en-
tão, às plataformas digitais 
e a outras alternativas como 
shows em formato drive-in. “Te-
nho tocado bastante violão, te-
clado, lendo muitos livros e me 
preparando para quando a va-
cina chegar podermos mostrar 

o nosso trabalho e fazer o que 
viemos fazer neste planeta”.

Com quase 40 anos de 
estrada, o Ira! representa uma 
fase do rock brasileiro que 
atualmente já se encontra 
ainda mais segmentado. Para 
Scandurra, o gênero repre-
senta um sentimento “confu-
so” devido às ramificações. “O 
rock acabou sendo absorvido 
pela música pop, o que a gen-
te chama de rock hoje em dia 
é um leque muito amplo de 
estilos”, define. “Aquele rock 
de guitarra distorcida, bate-
ria e baixo está se tornando 
algo mais próximo do jazz, um 
segmento de uma elite que vai 
acompanhar e curtir. Ainda é 
uma música popular, então 
ficamos sempre esperando 
novos artistas que consigam 
alcançar aquela comoção que 

tantas bandas conseguiram 
no passado”.

Os subgêneros dentro do 
rock não significam algo negati-
vo. “Ruim é a música ser deca-
dente, malfeita, com letras idio-
tas. Se é algo feito com capricho, 
com poesia e inspiração, se 
atingir meia dúzia de pessoas, 
acho que já está valendo”.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o clipe da música 

‘Efeito Dominó’

Foto: Carina Zaratin/Divulgação

Álbum marca nova composição, que conta 
com (da esq. para dir.) o baixista Johnny 
Boy, os veteranos  Edgard Scandurra e 
Nasi, além do baterista Evaristo Pádua

Batizado com o nome da banda de São Paulo, além de apresentar linguagem 
mais agressiva nas músicas, o novo trabalho também traz temáticas românticas
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 Falar de amor hoje 
em dia, no sentimento 
incondicional, no amor 

que quer apenas a troca 
por mais amor, acaba se 
tornando a nossa grande 
defesa contra esse ódio 

que tem por aí 



Atenção: este texto contém spoilers do filme Eu Estou Pen-
sando em Acabar com Tudo

Dentre os meus cineastas preferidos está Charlie Kau-
fman. O roteirista de filmes como Adaptação, Brilho Eterno de 
uma Mente sem Lembranças e Sinédoque, Nova York costuma 
tirar o espectador da zona de conforto e expectativas fílmicas 
para apresentar obras não lineares e geralmente carregadas 
de metalinguagem. Ao mesmo tempo, procuro manter neutras 
as minhas expectativas. Espero, ao menos, um longa que vá me 
fazer passar algumas horas pensando sobre a obra que acabo 
de ver. Assisti recentemente Eu Estou Pensando em Acabar com 
Tudo, filme original Netflix e mais uma das produções kaufma-
nianas difíceis de digerir. 

Em Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, Jake é jovem 
intelectual e bem-sucedido que leva sua namorada para conhecer 
os sogros numa pequena fazenda do interior. Mas, sim, se você co-
nhece as obras de Charlie Kaufman já deve imaginar que as coisas 
não são tão simples assim. Baseado no livro de mesmo nome, do 
autor canadense Iain Reid. A adaptação foi bastante fiel à história 
do romance, apesar de ter uma linguagem bem mais subjetiva. En-
quanto o filme usa de falta de continuidade, linearidade e muitas 
vezes sentido, a narrativa é mais transparente no livro. Se colocar-
mos numa ordem cronológica correta, seria mais ou menos isso: 
um deprimido zelador de uma escola (Jake idoso) fica preso em 
suas lembranças de uma adolescência que nunca teve, idealizando 
ele mesmo enquanto um jovem intelectual universitário e sua 
namorada, uma garota que na vida real ele não havia dado bola 
numa oportunidade única de trocar telefones.

Em seus devaneios, cria com vivacidade uma realidade 
onde este primeiro encontro deu certo. Números salvos, con-
versas longas e o começo do namoro. Tudo isto está contido 
no filme, porém um elemento mais forte deixa a assinatura 
Kaufman nesta adaptação: a metalinguagem. Não é de agora 
que Kaufman usa a metalinguagem de seu processo criativo 
nos roteiros que escreve. Em Adaptação, Nicolas Cage inter-
preta o próprio roteirista da trama que vive uma crise por não 
conseguir adaptar um livro para um longa metragem. Ou ainda 
em Sinédoque, Nova York, quando o protagonista vivido pelo 
saudoso Philip Seymour Hoffman enfrenta uma interminável 
busca criativa quando tenta escrever uma peça. 

Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo fala sobre o des-
gastante processo criativo, a personificação do esboço de um 

livro, de um peça ou ainda o roteiro de um filme. A figura da 
Jovem Mulher, que muda constantemente de nome, penteado, 
profissão e figurino, é como o fluxo de pensamento ao criar uma 
personagem. E ela não está apenas ali como objeto na trama, ela 
assume também papel de sujeito quando atua como a própria 
consciência de Jake, questionando elementos que não fazem 
sentido na narrativa. Logo no começo do filme, há um pequeno 
debate quando os dois estão no carro e passam por uma casa 
abandonada e um balanço infantil no mesmo quintal. “Você viu 
isso?”, ela pergunta a Jake, ao passo que prossegue apontando 
a falta de sentido no cenário. Podemos pensar nela, a jovem 
moça, como uma revisora. 

O filme é como se eu estivesse escrevendo esse parágrafo 
aqui da coluna. , fingindo que não existe forma de apagar o 
texto. apenas segu, apenas seguindo o fluxo do pensamento e 
começando tudo de novo. É exaustivo escrever desta forma, 
porque é isso que acontece num processo criativo de qualquer 
origem d que seja. Erros e acertos fazem parte. Ideias são 
jogarddas numa everborragia . Assim seria a documentação do 
processo. Assim é ‘Eu estou pensando em acabar comt tudo”’, uu 
uma vivência do processo criativo de um do protagonista. Ufa. 
Percebe que é complicado de entender mas que existe um uma 
lógica por traaás da ideia? 

Processo criativo é assim. Empacamos nas nossas ideias 
como o cachorro empacou no momento de se secar. Buscamos 
um gênero, um estilo, passando por terrenos diversos, do 
suspense ao musical. Nos enchemos de referências e confun-
dimos nossa criação com a criação de outrem. Inclusive, as 
referências do musical Oklahoma! (criado por Rodgers e Ham-
merstein em 1943) utilizadas 
no filme ajudam a entender 
um pouco mais o roteiro do 
filme de Kaufman. 

Eu Estou Pensando em 
Acabar com Tudo nasce como 
mais uma inquietante e deste-
mida obra de Charlie Kau-
fman, entregue ao público de 
peito aberto e feridas expostas, 
carregada de subjetividades, 
tomando o papel de uma das 
melhores produções do diretor 
até então. 
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Este livro me atraiu a atenção desde o título.  Ele 
me fora recomendado por amigos e eu o procurei em 
todas as livrarias da cidade. E, claro, não o encontrei. 
Até que meu aniversário chegou e meu filho telefonou, 
me perguntando se havia algo que eu estivesse dese-
jando,  algo que ele pudesse me presentear. Foi aí que 
me lembrei desse livro, Um defeito de cor, que estava na 
minha lista de desejos já fazia algum tempo. A autora é 
Ana Maria Gonçalves, a obra foi publicada pela Editora 
Record, tem 950 páginas, com orelhas de Millôr Fer-
nandes. E está na 23ª edição (!!!).

O livro é um épico e inicia com uma referência à 
palavra serendipity, que apareceu, pela primeira vez 
no romance gótico de Horace Walpole, The Castle of 
Otranto. Significa encontrar, por acaso, algo de valor, 
que não se estava procurando e pode ser traduzida 
como “serendipidade”. Essa palavra me levou direta-
mente ao ano de 1973, quando fui estudar nos Estados 
Unidos e um professor me apresentou a ela. Não me 
lembro porque ele me falou nisso, mas o fato é que o 
livro Um defeito de cor deve desenvolver, ao longo de 
suas 950 páginas, uma grande serendipidade. Se a 
palavra está na primeira página do livro, com certeza 
deve ter alguma relevância para a história que vai ser 
desenrolada ao longo de suas páginas. “Devagar se vai 
ao longe, devagar eu chego lá”, já dizia minha mãe... 
Ainda estou na página 163 e ainda há muito chão (i.e. 
páginas) a percorrer. E isso não é uma metáfora: A 
história inicia em África e depois atravessa o oceano 
Atlântico e vem até a ilha de Itaparica, na Bahia. 

É uma história do tempo da escravidão no Brasil. 
A narradora é uma jovem que é batizada, quando che-
ga ao Brasil, com o nome de Luisa, perdendo assim, 
sua identidade africana. Ana Maria Gonçalves revela, 
logo de início, que Um defeito de cor é fruto de uma se-
rendipidade. Diz a autora que o livro “não só contém 
uma história, como também é consequência de uma 
outra história... Diz ela que, em janeiro de 2001, esta-
va na seção de guias de viagem na cidade de Salvador, 
Bahia, e vários livros caíram da prateleira a seus pés. 
Dentre esses estava um que ela segurou antes que 
caísse no chão. Era Bahia de Todos os Santos – Guia de 
ruas e mistérios, de Jorge Amado. A escritora se refe-
re a esta como a primeira serendipidade: havia ali um 
convite do próprio Jorge Amado, que ela tomou como 
se fosse endereçado a ela mesma: 

“E quando a viola gemer nas mãos do seresteiro da 
cidade mais agitada, não tenhas, moça, um minuto de 
indecisão. Atende ao chamado e vem. A Bahia te espera 
para uma festa cotidiana.” (p. 10).

E esse foi o germe do livro que ora tenho em mãos 
e que descreve a jornada de um povo desde a África até 
o Brasil. Uma viagem difícil onde muitos adoecem e per-
dem a vida e outros sobrevivem para encarar aqui os 
horrores da escravidão. Todos nós sabemos o que essa 
travessia representou para o povo africano: muita dor e 
sofrimento até se aclimatarem por aqui. É essa a histó-
ria que Ana Maria Gonçalves narra nesse livro.

Nada mais oportuno de ler neste momento em que 
o racismo é acirrado nas Américas, tanto na do Norte, 
como na do Sul.

A luta pelos direitos civis foi reacendida com o 
assassinato de George Floyd, nos Estados Unidos. Joe 
Biden, candidato à presidência norte-americana pelo 
partido democrata, surfando nessa onda, escolheu 
uma candidata negra à vice-presidência, a senadora 
da California Kamala Harris, um nome que pode so-
mar votos à sua candidatura. Além de capaz e elo-
quente, Kamala é linda e chama a atenção com sua 
presença marcante. 

Trump que se cuide. Tem pela frente, opositores 
que ameaçam sua ambição de continuar a ocupar a 
Casa Branca.

‘Um defeito
de cor’

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Foto: Divulgação

Usando e abusando da metalinguagem, ‘Eu 
Estou Pensando em Acabar com Tudo’ fala 
sobre o desgastante processo criativo

Nossos museus, nossos tesouros

Pensar em museus, nos leva a uma 
infinidade de outros olhares...

Primeiro, lembra o que alguém, 
certo dia, em alto e bom som, exter-
nou pelos corredores da universidade: 
a Paraíba não tem museus! Aquela fala 
trouxe perplexidade a todas e a todos 
e suscitou indignidade para a comuni-
dade envolvida com a memória. Mas, a 
partir dali, seria o ponto de partida para 
outros desdobramentos.

O Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram) iniciara a catalogação dos mu-
seus brasileiros, e, hoje, na Paraíba, já 
nos aproximamos de uma centena deles. 
História, arte sacra, artesanato, algodão, 
imagem e som fazem registro de peças 
e obras de artistas com reconhecimento 
internacional, de riquezas paleontológi-
cas sem similar no mundo e de assina-
turas de famosos arquitetos, entre eles, 
Oscar Niemeyer, que proclamam a im-
portância dos nossos exemplares. 

Espaços voltados à memória, à 
pesquisa e à cidadania, os museus ex-
pressam convivência e lazer. Os que a 
eles se dedicam, experimentam usu-
fruir e fruir o gosto pela cultura, de 
mãos dadas com o protagonismo de 
quem os visitam, por meio de podero-
sos instrumentos da educação não for-
mal. Essa prática interativa, no ambien-

te museológico, ultrapassa os recursos 
do mundo digital para permitir a troca 
de vivências afetivas e cognitivas. 

Quis o destino trazer ao Palácio da 
Redenção um gestor sensível aos dura-
douros itinerários da cultura. Homem 
preocupado com a preservação do nosso 
patrimônio, demonstrou, também, ser 
justo socializar as riquezas daquele pré-
dio de estilo barroco, ao transformá-lo 
em museu, para que todos os paraiba-
nos possam partilhar do seu ambiente 
histórico, onde estarão reunidos os mais 
importantes apontamentos sobre nossa 
formação territorial. 

Outro belíssimo exemplar em art 
nouveau, localizado na Praça da Inde-
pendência, antiga residência do presi-
dente João Pessoa, recebe a atenção do 
governo estadual. Bem ao seu lado, o 
Museu Casa do Artista Popular também 
passa por reforma em seu prédio, para 
compor, com o sobrado, admirável con-
junto museológico. 

O “novo normal”, com o qual passa-
mos a conviver, tem apressado o acesso 

digital aos museus. Por sua vez, o Museu 
Casa de José Américo vem acompanhando 
esse ritmo frenético, seja pela digitalização 
dos seus bens culturais ou por meio de ex-
posições, cursos, encontros, diálogos, con-
versações, tudo de forma virtual. 

Para a 14ª Primavera dos Museus, 
a ser realizada pelo Ibram, de 21 a 27 
de setembro, a Fundação se insere nes-
se debate, dia 25, para dialogar sobre 
o tema: “Mundo digital – museus em 
transformação”. Nele, serão discutidos, 
com representantes da UNB e do pró-
prio Ibram, os acervos digitais, a arte 
contemporânea na Internet e o projeto 
Tainacán de política nacional para as 
mídias sociais. 

Movida pela fala do então ministro 
Gilberto Gil, ao dizer que “Os museus abri-
gam o que fomos e o que somos. E inspi-
ram o que seremos”, em muito, me esti-
mula a busca pela formação dessa rede de 
museus, na Paraíba, cuja finalidade maior 
é a de prover e promover políticas públicas 
no campo museológico e de estimular sua 
cultura às novas gerações.

***
Para os que amam a museolo-

gia paraibana, especialmente aos que 
compõem a Rede de Educadores em 
Museus. Heroínas e heróis que, diutur-
namente, lutam pela preservação de 
nossa memória.

Através do QR Code acima, 
acesse a versão estendida do 

texto no portal ‘A União’

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Surrealismo Kaufman

Ana Maria Gonçalves com sua obra que se passa no tempo da escravidão no país

Foto: Divulgação

Janete Lins Rodriguez  Espaços voltados à 
memória, à pesquisa e à 

cidadania, os museus expressam 
convivência e lazer 

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História
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‘De Repente na Rede’ apresenta 
a cantoria de Sebastião da Silva

O poeta Sebastião da Silva é o pro-
tagonista de mais um programa da série 
‘De Repente na Rede’ que a Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) rea-
liza virtualmante como versão alternati-
va do projeto ‘De Repente no Espaço’, 
por causa da pandemia. A iniciativa, que 
é apresentada por Iponax Vila Nova, vai 
ser disponibilizada em vídeo hoje, a par-
tir das 19h, pelo canal oficial da própria 
instituição no Youtube (/funescpbgov). 
Todos os programas anteriores podem 
ser acessados também.

“Primeiramente, quero dizer que 
Sebastião da Silva está impossibilita-
do de cantar, pois foi vítima de um AVC 
(Acidente Vascular Cerebral) por volta 
de 2015. Lúcido ele continua. Só não 
tem a dicção boa para cantar. Anda com 
dificuldade, está numa cadeira de rodas 
e caminha por conta da fisioterapia. Mas 
continua trabalhando, promove o festi-
val que sempre fez no Município de Cai-
có, no Rio Grande do Norte, onde reside 
atualmente. Só não sai para cantar mais”, 
observou Iponax Vila Nova. 

O apresentador destacou algumas 
características da performance do poeta 
repentista homenageado. “Ele canta ges-
ticulando, aguerrido no palco e animado 
sempre. Certamente é um dos maiores 
da história. Tem uma voz potente e agu-
da, estridente, uma das mais bonitas da 
cantoria, que fazia um contraponto ba-
cana com o parceiro Moacir Laurentino, 
que já homenageamos na edição da se-
mana passada. Sebastião é mais atirado, 
mais afoito, e Moacir, mais sereno. Por 
isso que a dupla deu tão certo”, disse o 
coordenador do projeto.

Iponax conta que a finalidade do ar-
quivo do programa ‘De Repente na Rede’ é, 
primeiramente, homenagear os paraiba-
nos que estão vivos. “A gente contemplou 
Pedro Bandeira (1938-2020) porque es-
tava agendado e, infelizmente, ele morreu 
uma semana antes. Encerrou aqui a parte 
terrena e continua brilhando lá em cima, 
pois enquanto se lembrar versos e citar o 
nome de alguém, a pessoa não morre”.

Sebastião da Silva nasceu no Mu-
nicípio de Pilõezinhos, no Brejo parai-
bano, em 1945. Ingressou na atividade 
do repente no final dos anos 1950 e 
começou a cantar com os seus primei-
ros mestres: os poetas Oscar Bento de 
Freitas, José Júlio do Nascimento, José 
Xavier e José Crispim.

Ao longo de 31 anos, Sebastião 
atuou em dupla com o poeta Moacir 
Laurentino, com quem gravou vários 
trabalhos e obteve mais de 200 pri-
meiros lugares em festivais realizados 
por todo o Brasil. No seu repertório, 
uma de suas canções mais marcantes 
é ‘Criança morta’, composta em ho-
menagem a Edinete, garota que veio a 

óbito por falta de comida e água após 
se perder na Serra dos Bois. em Ria-
cho dos Cavalos (PB).

Cultura popular

Mesmo depois de um AVC em 2015, paraibano de Pilõezinhos continua trabalhando pelo gênero

Impossível que não. Tem que passar. Estou falan-
do dessa peste que assolou o planeta e matou gen-
te que só o diabo. Eu aqui prisioneiro, pagando por 
delitos que não cometi. Vez ou outra, sou beneficia-
do com uma liberdade provisória que dura algumas 
horas e não chega a cobrir o tempo de um expedien-
te. Permissão só  para ir ao banco quando este exige 
minha assinatura naquelas papeladas que eles, os do 
banco, usam para dar um “migué” em nós cidadãos, 
vulgo contribuintes. Vou lá, rabisco o jamegão e dire-
to para casa senão o bicho pega.

Bicho? No caso é aquela coisinha que não se vê a 
olho nu, mas que se entra dentro de nós, pronto. Pene-
tra pelo nariz, pela boca e até pelos olhos. Ou seja, vê 
um buraco e vai entrando. Pelo que sei as portas de en-
tradas que ele usa são só essas, mas como buracos há 
outros, essa possibilidade me assusta. Já pensaram nas 
outras hipóteses? Um horror! Nem quero pensar.

Então é isso. Eu que sempre gostei de alguns mo-
mentos de solidão o que mais quero hoje é uma aglome-
raçãozinha para  me emburacar no meio e seja lá o que 
Deus quiser. Em horas, como essas que estamos viven-
do, sentimos que falta faz um abraço caloroso, ou mes-
mo um simplório aperto de mãos. Enquanto isso...

Meus amigos, uns não estão levando a reclusão 
muito a sério e já debandaram. Outros estão ali na 
“meia-boca”, respeitando a quarentena, “pero no mu-
cho”. Esses últimos, a turma do segundo caso, já está 
batendo pernas por aí, tomando umas nos botequins  
e dizendo que estão se precavendo, num tira e põe 
a máscara  que só vendo. Coitados,  nem imaginam 
como o bichinho é traiçoeiro. Já a turma do primeiro 
caso, acredita que não vai pegar e fim de papo. Fiam-se 
numa estatística pouco confiável e estão por aí do jeito 
que o diabo gosta, folgados que só.

Há aqueles que, como eu, não arredam o pé de 
casa e tomam todos os cuidados. Claro que sim, esta-
mos com o pé mais pra lá do que pra cá e não quere-
mos encurtar nosso calendário. Merecemos dar um 
esticão em nossas biografias. Queremos mais uns 
anos para frente, por que não?

Quanto a mim, só vou cair no mundo depois que 
o Sputnik me der uma carona. Vou explicar essa tal 
de carona.

Eu era pequenino (4 de outubro de 1957), quando 
o mundo se assombrou com a notícia de que havia uma 
engenhoca dando voltas em torno da Terra. Era uma 
bola de quase noventa quilos e pouco mais de meio me-
tro de diâmetro. Era o Sputnik 1 que inaugurava para 
além de nossa atmosfera a corrida espacial. Os sovié-
ticos de outrora, que são os russos de hoje, estão para 
lançar um novo Sputnik, mas agora não mais aquela 
bola de alumínio e sim  poções em estado líquido, mi-
lhares e milhares delas. Cada uma  caberá no corpo de 
uma seringa e só fincar a agulha no  braço do candida-
to, empurrar o êmbolo que o Sputnik entra no nosso 
organismo e uma vez instalado vai dar uma pisa da-
quelas nos “bichinhos” que estão mandando nossos 
amigos irem comer capim pela raiz. 

Com o Sputnik fazendo a parte dele, ganho 
minha liberdade. Quero ir à praia, pescar, rever os 
amigos, ir à feira, caminhar com meu cão, colocar 
aquela coleção de máscaras no lixo, ir à Livraria do 
Luiz e encontrar a turma de sempre, ouvir aquelas 
mentiras, contar umas também.

Quero ir bem cedinho até a Ponta do Seixas só 
para ver o sol nascer, à tardinha me despedir dele no 
Bar da Pólvora e ver aquela bola de fogo ir se deitando 
para além do Rio Sanhauá. Sim, será minha maneira 
de referenciar esse mágico ciclo dos dias e das noites e 
gritar para o mundo que sobrevivi. Enfim, quero sentir 
que fui devolvido à vida.

E então, vou cobrar a promessa de Martinho Mo-
reira Franco que ficou de remarcar novo encontro des-
de a única e última vez que molhamos a palavra com a 
companhia de gente da melhor qualidade: Ana Adelaide 
Peixoto, Mariângela Sitônio, Gonzaga Rodrigues e João 
Batista de Brito. Ficou me devendo, seu danado. 

Depois que o Sputnik fizer sua obrigação, vamos 
juntar essa gente de boa cepa e outros do mesmo naipe 
para comemorar. Não me venha meu caro MMF com 
aquelas suas contumazes desculpas: dor na coluna, 
bico de papagaio, frieira, urticária, dor de dente, azia, 
má digestão, resfriado, unha encravada, pano branco, 
pé de atleta, micose, enxaqueca, bursite, torcicolo, gas-
trite, caspa e outras, cada uma mais  fantasiosa e im-
provável que a outra. 

Pois saiba meu amigo, finda a pandemia, para 
celebrar essa vitória da humanidade, como você 
mesmo já disse: “Minha vida vai ser um litro aber-
to”. E tenho dito!

Um dia isso
vai passar

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
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Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

Seu Pereira e Coletivo 401

Banda vai realizar seu 1o show virtual
No dia 3 de outubro, 

às 21h, o Seu Pereira e Co-
letivo 401 lançará o show 
inédito As Mais Pedidas, 
gravado durante a pande-
mia e com exibição única 
através da plataforma In-
gresse. Este será a primei-
ra apresentação solo da 
banda desde o início da 
crise sanitária.

O repertório do pro-
jeto foi montado de forma 
interativa junto aos fãs: 
durante quatro etapas de 
votação, o público esco-
lheu quais músicas eram 
imperdíveis para entrar no 

show. Após mais de 20 mil 
votos nos perfis das redes 
sociais como o Instagram 
e o Facebook, o grupo pa-
raibano separou as 15 mú-
sicas mais votadas para 
apresentar ao longo de 
1h30 de gravação.

As Mais Pedidas con-
tará com músicas como 
‘Eu Não Sou Boa Influência 
Pra Você’, ‘Já Era’, ‘Cabidela’, 
‘Love in Gotham City’, ‘Xote 
do Beijo’ e outras faixas au-
torais escolhidas ao longo 
das enquetes virtuais.

Tanto a venda de in-
gressos quanto a apresen-

tação ficam disponíveis na 
plataforma Ingresse. Além 
de assistir ao show inédito, 
o público vai poder partici-
par ainda de um bate-papo 
ao vivo com a banda. Atual-
mente, estão à venda o pri-
meiro lote, com acessos a R$ 
20. As vendas se encerram 
no dia da apresentação.

O disco mais recente 
dos paraibanos é Eu Não 
Sou Boa Influência Pra Você, 
de 2017. No ano passado, 
a banda percorreu 6.500 
quilômetros dentro de uma 
van com o projeto Seu Pe-
reira na BR 101, turnê que 

passou por nove estados 
do Brasil e rendeu também 
oficinas musicais, além da 
gravação de um documen-
tário que será lançado ain-
da neste ano.

Apresentação inédita do grupo será no dia 3 
de outubro com um repertório de 15 músicas 
escolhidas pelos fãs nas redes sociais

Foto: Gi Ismael/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o ‘Ingresse’



Programa “Sefaz Sem Autuação”, que segue até o dia 30 deste mês, aumentou de 12 para 24 o número de parcelas

Governo da PB dobra prazo de 
parcelamento de débitos fiscais

Governo da Paraíba ele-
vou para 24 meses o prazo de 
parcelamento dos débitos fis-
cais do Programa “Sefaz Sem 
Autuação”. O governador João 
Azevêdo assinou um novo 
decreto, publicado no Diário 
Oficial do Estado de ontem 
(15), em que dobra de 12 para 
24 meses a opção do parcela-
mento do novo programa de 
regularização fiscal, que inclui 
as pendências de multa por in-
fração do ICMS dos fatos gera-
dores entre janeiro e julho de 
2020; e das parcelas do Fundo 
Estadual de Equilíbrio Fiscal 
(FEEF) e do Fundo de Comba-
te e Erradicação da Pobreza no 
Estado da Paraíba (Funcep). 

Os contribuintes que te-
nham já aderido ao “Sefaz Sem 
Autuação”, anteriormente à 
publicação do novo decreto, 
poderão, por meio de manifes-
tação expressa, também aderir 
ao novo prazo de até 24 meses, 
ampliando as condições de pa-
gamento para os empresários 
se regularizarem perante o 
Estado. O prazo de adesão e 
também de pagar a primeira 
parcela vai até o dia 30 de se-
tembro. O “Sefaz sem Autua-
ção” foi lançado pelo Governo 
da Paraíba com o objetivo de 
amenizar os impactos econô-
micos e financeiros, causados 
pela pandemia da covid-19, 
que afetaram os caixas das 
empresas paraibanas em de-
corrência da redução abrupta 
da atividade econômica.

Programa 
Como as repartições fis-

cais continuam fechadas de-
vido à pandemia, o programa 
será acessado de forma online. 
O contribuinte poderá fazer a 
sua adesão e autorregulariza-
ção na página principal do por-
tal da Fazenda Estadual www.
sefaz.pb.gov.br. Basta clicar 
no banner central “Sefaz sem 
Autuação” e “Acessar Formu-
lário”. No banner do programa, 
a Sefaz também disponibilizou 
telefones de cada uma das cin-
co Gerências Regionais para ti-
rar dúvidas dos contribuintes 

sobre o novo programa.

Multas
Com a adesão ao progra-

ma, o contribuinte vai evitar 
também a lavratura de auto de 
infração, com multas que po-
dem chegar até a 100% do va-
lor do tributo, a representação 
fiscal para fins penais, além de 
permitir à manutenção dos re-
gimes especiais e benefícios fis-
cais vigentes dos contribuintes. 
Caso fosse aplicada a multa por 
infração sem o novo programa, 
segundo as legislações vigen-
tes, os valores poderiam chegar 
a um aumento de até 100%.

Opções de pagamento
Ao contribuinte será per-

mitido o pagamento dos débitos 
tanto na opção à vista ou agora 
no parcelamento de até 24 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. 

Débitos
Os contribuintes parai-

banos com inscrição estadual 
poderão incluir todos os débi-
tos tributários relacionados ao 
ICMS, FEEF e Funcep no perío-
do de janeiro a julho, declarados 
pelos contribuintes; detectados 
em monitoramento pelo Fisco 
Estadual ou confessados pelos 
contribuintes, com exigibilidade 
suspensa ou não, ou que tenham 
sido objeto de parcelamento an-
terior, não integralmente qui-
tado, ainda que cancelado por 
falta de pagamento.
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A Semana Nacional de Trânsito de 2020 será aberta oficialmente na próxima sexta-feira com transmissão pelas redes sociais do Detran-PB

Foto:Evandro Pereira

De 18 a 25 deste mês

Detran vai promover “lives” durante 
Semana Nacional de Trânsito 2020 

Com o objetivo de tra-
zer à tona, mais uma vez, a 
discussão em torno da vio-
lência e acidentes nas vias 
e rodovias, o Departamen-
to Estadual de Trânsito 
(Detran-PB) vai promover 
lives diárias durante a Se-
mana Nacional de Trânsito, 
anualmente celebrada no 
período de 18 a 25 deste 
mês. Assim, nesta sexta-
feira próxima, o evento 
será oficialmente aberto 
no Estado, com transmis-
são pelas redes sociais do 
órgão.

Por deliberação do 
Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), o tema 
da SNT 2020 será o mesmo 
instituído para o Movimen-

to Maio Amarelo deste ano: 
Perceba o risco, proteja a 
vida!, numa alusão à neces-
sidade de discutir todos os 
riscos nas vias e rodovias 
públicas do país, envolven-
do principalmente os mais 
vulneráveis, como pedes-
tres, ciclistas, motociclistas 
e pessoas com deficiência, 
naturalmente mais expos-
tos às lesões provocadas 
em acidentes.

 
Abertura
Na próxima sexta-fei-

ra, às 15h, a live de abertu-
ra da SNT contará com as 
presenças de representan-
tes do Governo do Estado e 
demais órgãos envolvidos 
com o Sistema Nacional 

de Trânsito. Será presidi-
da pelo superintendente 
do Detran-PB, Agamenon 
Vieira, com mediação da 
coordenadora de Educa-
ção de Trânsito, Ana Paula 
Buzetto. O debate abordará 
o tema central do evento, 
após apresentação de ví-
deo institucional.

A partir da segunda-
feira (21), as lives ocorre-
rão às 10h. Nesta data, Dia 
Nacional de Luta das Pes-
soas com Deficiência, será 
abordado o tema: Vulne-
rabilidade e fragilidade no 
trânsito: Registros e rela-
tos de experiência. Na ter-
ça-feira (22), data em que 
é celebrado o Dia Mundial 
sem Carro e Dia Interna-

cional da Carona Solidária, 
será a vez do tema: Limites 
e Possibilidades para uma 
Mobilidade Humana.

Já na quarta-feira (23), 
a live vai celebrar o Dia 
Nacional dos Agentes de 
Trânsito, com o tema: A 
Operação Lei Seca na Pa-
raíba. Na quinta-feira (24) 
será a vez de abordar os 
temas envolvendo as ações 
educativas voltadas para 
um trânsito mais seguro 
na Paraíba. E, finalmen-
te, na sexta-feira (25), Dia 
Nacional do Trânsito, os 
motociclistas terão a maior 
atenção desse debate, com 
o tema: Comportamentos 
para uma pilotagem segura 
no trânsito.

O “Sefaz sem Autuação” 
foi lançado pelo 

Governo da Paraíba com 
o objetivo de amenizar 
os impactos econômicos 
e financeiros, causados 

pela pandemia 
da covid-19

Completaram-se 107 anos. Em 9 de 
abril de 1913, na cidade pernambucana de 
Goiana, nasceu Antonieta de Albuquerque 
Aranha.
        Pouco a pouco, um de seus irmãos - 
Antonio - foi morar no Rio de Janeiro e 
outros dois - Sigismundo e Edmundo - na 
ainda Parahyba do Norte. Foi criada no 
Recife, onde, crescida, concluiu o curso da 
Escola Normal de Pernambuco, equiva-
lente ao superior pedagógico.
        Aos 22 anos veio morar em nossa 
Capital, onde fez concurso para professora 
do Estado. Aprovada, foi nomeada para 
ensinar no Grupo Escolar Isabel Maria.
        Logo demonstrando grande com-
petência profissional, foi designada para 
presidir um inquérito no município de 
Picuí, em cujo grupo escolar foram prati-
cadas graves irregularidades. Terminada a 
tarefa, lá continuou, respondendo pela di-
retoria, até que o Secretário da Educação 
nomeasse nova titular.
       Foi em Picuí que ela conheceu o 
escrivão - posteriormente, coletor federal 
- Sebastião Ferreira de Macêdo. Aconteceu 
o amor à primeira vista. 
       Casaram-se em 1937 e ela passou a 

Com olhos brilhantes e sorriso no rosto  O tom religioso se im-
põe, corajosamente, do 
início ao fim, através da 
personalidade do jovem 
protagonista do filme 
“As aventuras de Pi”, de 
Ang Lee (disponível na 
Internet).
     Pi crê em Deus nas 
suas mais diversas for-
mas, desde quando, ainda 
criança, agradece à divin-
dade hindu Vishnu por 
lhe apresentar a Cristo.
     A fé é a maior razão 
para  existência desse fil-
me. Quando o assisti pela 
primeira vez em telão, 
num dos cinemas daqui, 
chorei na plateia, sem me 
esconder, pois nem o per-
sonagem Pi nem o diretor 
Ang Lee se esconderiam. 
Saí feliz por saber que o 
filme já estava em cartaz 
na cidade há um mês e 
continuaria por mais uma 
semana, numa prova de 
que as pessoas não pagam 
apenas para ver violência.
     Ang Lee teve a rara 
capacidade de unir o que 
é visual, espiritual e emo-
cional, oscilando com 
segurança entre as micro 

e macro visões da vida, 
fundindo-as  ao nível da 
perfeição, formando pa-
radoxos e até depurando 
as contradições. 
     Conseguiu o objetivo 
de provar que o um é 
o todo e o todo é um, 
tornando impossível que 
o espectador, por mais 
rude que seja ou esteja, 
não se sinta parte do 
universo de Pi. 
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        Numa entrevista, 
Ang Lee confirmou que 
seu filme tem um viés 
metafísico. Não é à toa 
que a construção da 
religiosidade de Pi tome 
o tempo de toda a sua 
sobrevivência no oceano 
em companhia do tigre 
Richard Parker. Senti 
que o medo foi definido 
para que ele criasse a 
esperança. 
       Não sei quem deixa 
mais saudades: se o tigre 
ou Pi. Sei que um filme 
fez mudar alguns dos 
meus (pré)conceitos.

Universo de Pi

usar novo nome: Antonieta Aranha de 
Macêdo. O casal foi morar em Caiçara. 
Um ano depois, aconteceu a mudança 
para João Pessoa.        
       Sebastião e Antonieta geraram três 
filhos: eu (o último), o pianista Fernando 
(o primeiro) e o saudoso médico e escritor 
Marcus, falecido há dez anos (8 de dezem-
bro de 2010). 
        Antonieta ficou viúva em sete de 
setembro de 1948, onze anos depois do 
casamento.
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       Como meu irmão Marcus escreveu em 
“História pra filho ouvir”, crônica publica-
da no jornal “O Norte” em 13 de abril de 
2003: 
       “O destino lhe reservava surpresas: 
onde anos depois das núpcias, morre 
o esposo, deixando-lhe três filhos 
homens. E ela começou a viver quase 
uma epopeia: professora, viúva, com o 
encargo de dar de comer, vestir e educar 
três homens, com dois, seis e dez anos. 
E a asma piorando, doença que não lhe 
dava sossego”.
        Minha mãe, no entanto, soube 

enfrentar a saga, como lembrou Marcus: 
“Partiu para o sonho maior: a casa própria! 
Construiu uma casa pelo Montepio, o 
Instituto de Previdência do Estado, ali 
em Cruz das Armas. E depois de 25 anos 
pagando prestações, escriturou a casinha 
em seu nome. Foi quando lembrou-se que 
há muito tempo, muito tempo mesmo, a 
vida não lhe sorria... Tendo dados aos três 
filhos a mesma educação e as mesmas 
oportunidades, com os olhos brilhantes 
e um sorriso no rosto, assistiu a térmi-
nos de cursos e formaturas. E também a 
casamentos... Alegre, viu netos e agora 
também ri quando vê os bisnetos”.

nnnnnnnnnn

       Em 2 de maio de 2003, vinte e três 
dias depois de ter completado 90 anos, 
mamãe morreu. Eram três da tarde. Estava 
trabalhando na redação do “Correio da 
Paraíba” e recebi o telefonema de Marcus. 
Disse apenas: “Acabou”.
       Continuo morando na casa que ela me 
deixou, em Cruz das Armas. Saudade é uma 
palavra insuficiente para expressar o que 
sinto. Mas, sinto a alegria de ter orgulho de 
ser seu filho.
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Confusão em Manaus
O Treze vai entrar com uma representação formal na Confederação 
Brasileira de Futebol contra a arbitragem do jogo com o Manaus, 
disputado na Arena Amazonas, e que terminou em confusão.  Página 16
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Anísio Maia, Cícero Lucena, Edilma Freire e Ruy Carneiro terão seus nomes homologados em eventos de hoje na capital

Eleições 2020: partidos deixam 
convenções para o último dia

O prazo para a realização 
das convenções partidárias teve 
início em 31 de agosto, mas é só 
hoje, no último dia, que várias 
legendas políticas homologa-
rão os nomes que disputarão as 
eleições majoritárias na Paraíba. 
Em João Pessoa, por exemplo, o 
agrupamento PV-PDT oficializa 
as indicações de Edilma Freire 
e Mariana Feliciano como candi-
datas a prefeita e vice-prefeita, 
respectivamente, na única chapa 
feminina da disputa, no Ginásio 
Hermes Taurino, bairro de Man-
gabeira, a partir das 17h.

Já o PT, após arranjos inter-
nos, homologa o nome do depu-
tado Anísio Maia para prefeito 
da capital, além do empresário 
Percival Henriques, do PCdoB, 
para a vice. Inicialmente, o even-
to seria realizado no domingo 
(13), mas a executiva municipal, 
presidida pela engenheira Giucé-
lia Figueiredo, decidiu transferir 
a convenção para o fim do prazo 
alegando “a necessidade de um 
acordo político”. O evento será 
às 19h, na sede do Sindicato dos 
Bancários.

Também hoje o Cidadania 
realiza sua convenção, a partir 
das 18h, no estacionamento do 
Estádio Almeidão, em conjunto 
com o Progressista, para definir 
os candidatos para as eleições 
municipais 2020. O partido indi-

cou o vereador Leo Bezerra como 
pré-candidato a vice-prefeito 
na chapa que será encabeçada 
pelo ex-senador Cícero Lucena. 
No edital, o Cidadania diz que 
adotou todos os protocolos para 
garantir a saúde e segurança dos 
presentes, como distanciamento 
entre as pessoas e utilização de 
máscaras e álcool em gel.

Um protocolo de segurança 
sanitária também foi adotado 
para a convenção que vai homo-
logar a candidatura do deputado 
federal Ruy Carneiro à Prefeitura 
de João Pessoa, às 15h45, no Mi-
rante Portal do Sol, localizado na 
região do Altiplano. Integram a 
aliança em apoio ao nome de Ruy 
Carneiro, o Partido Social Cristão 
(PSC), Partido da Social Demo-
cracia (PSD) e o Partido Liberal 
(PL), além do Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB), 
legenda do pré-candidato.

Neste dia 16, o Avante é mais 
uma legenda que vai realizar sua 
convenção partidária em even-
to realizado no Bairro do Cabo 
Branco, em João Pessoa, das 10h 
às 17h. O partido irá definir coli-
gações, sortear número dos can-
didatos a vereador a serem esco-
lhidos, definir limite de gastos de 
acordo com a resolução do TSE, 
dentre outros assuntos de inte-
resse da agremiação.

Ainda sobre a eleição na 
capital, ontem, a cidade foi ce-
nário para a convenção do MDB, 
que tem como cabeça de chapa 

Thais Cirino 
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Unidade Popular
O jornalista Rafael Freire e o líder do movi-
mento por moradia João Batista foram con-
firmados como candidatos a prefeito e vice
-prefeito, respectivamente, à Prefeitura de 
João Pessoa (PMJP) pelo partido Unidade 
Popular (UP). Além da chapa majoritária, o 
partido também confirmou três candidatu-
ras à Câmara Municipal. Rafael Freire tem 
36 anos, é membro do Diretório Nacional 
da UP e tem duas décadas de militância po-
lítica no movimento estudantil e sindical.

Patriota na capital
O deputado estadual Wallber Virgolino (Pa-
triota) confirmou o nome da professora 
universitária Leila Fonseca (Patriota) como 
candidata a vice-prefeita de João Pessoa em 
sua chapa. A indicação ocorreu durante con-
venção partidária na noite da segunda-feira 
(14), no Esporte Clube Cabo Branco. Leila 
Fonseca disse que estar preparada para o 
desafio eleitoral. Ela é esposa do ex-vereador 
pessoense Djanilson Fonseca, o “Faca Cega”.

PT e PSoL em Patos
O Partido Socialismo e Liberdade (PSoL), 
em Patos, definiu apoio ao nome de Le-
nildo Morais (PT) como o candidato a 
prefeito. O nome do advogado Janderson 
Figueiredo (PSoL) foi referendado como 
vice-prefeito para a composição na alian-
ça PSoL-PT. A vendedora ambulante Marta 
Lúcia foi aprovada como candidata a ve-
readora pelo PSoL em Patos. A legenda vai 
manter linha de combate aos candidatos 
ligados a Bolsonaro (sem partido).

Mudanças no Sertão
O atual prefeito interino de Patos, médico 
Ivanes Ramalho (Republicanos), retirou sua 
pré-candidatura a prefeito do município em 
favor da candidatura do ex-prefeito e atual de-
putado estadual Nabor Wanderley (Republi-
canos). Antes, o vereador e prefeito interino 
de Patos Ivanes Lacerda tinha sido anunciado 
como candidato a reeleição, com o apoio dos 
deputados Nabor Wanderley e Hugo Mota 
(deputado federal pelo Republicanos), tendo 
como vice a vereadora Lucinha (PCdoB).

Contas rejeitadas
Quase 600 políticos paraibanos estão na lista 
de contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU). A quantidade exata é de 576 
nomes de gestores que tiveram suas contas 
julgadas irregulares, com trânsito em julga-
do, nos últimos oito anos, isto é, a partir de 15 
de novembro de 2012. Em todo o país, a lista 
inclui o nome de mais de sete mil gestores. A 
relação do TCU objetiva facilitar o trabalho do 
TSE no registro de candidaturas.

o radialista Nilvan Ferreira e 
como vice Eduardo Milanez. O 
evento, realizado em Mangabei-
ra, contou com a presença de 
nomes como o do senador José 
Maranhão. O partido também 
fez o lançamento dos candida-
tos a vereador à Câmara de João 
Pessoa, assim como o Solidarie-
dade, que oficializou o nome do 
vereador licenciado João Almei-

da como candidato a prefeito, 
tendo Carlisson Fonseca (PSL) 
na vice.

Também definiram suas 
candidaturas o Democratas, que 
homologou uma chapa “puro 
sangue” com o nome de Raoni 
Mendes como candidato a prefei-
to de João Pessoa e o tenente-co-
ronel da Polícia Militar Ricardo 
da Costa Ramalho, para vice.

Gratuidade na inscrição e cri-
tério de desempate em concursos 
públicos; créditos extraordinários 
para estudantes do ensino superior 
cuja instituição mantenha parceria 
com a Justiça Eleitoral; e folga de 
dois dias no emprego para cada dia 
trabalhado no período das eleições. 
Esses são alguns dos benefícios que 

os mesários voluntários e convoca-
dos do Tribunal Regional Eleitoral 
na Paraíba (TRE-PB) terão direito 
por servir a Justiça Eleitoral nas 
eleições deste ano.

A informação é da presiden-
te da Comissão de Mesários das 
Eleições 2020 do TRE e coor-
denadora da Central de Atendi-
mento ao Eleitor, Alice Coelho, 
ressaltando que o caso dos dois 
dias de folga é tanto para traba-

lhadores do serviço público e 
quanto do segmento privado.

Ela revela que o mesário, 
que solicitar, também receberá 
certificado comprobatório dos 
serviços prestados para inclu-
são em currículo profissional, 
e aproveita para renovar a ga-
rantia de que, diante da pande-
mia, as pessoas que se dispõem 
a trabalhar poderão ficar tran-
quilas, porque a Justiça Eleito-

ral adotará protocolo completo 
de segurança sanitária.

Alice informa que, por se tratar 
de um controle que fica a cargo do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a 
comissão ainda não tem números 
sobre a quantidade de voluntários 
e convocados que vão trabalhar 
no dia da eleição e que isso só será 
detalhado perto do final dos treina-
mentos, após a definição da quanti-
dade por zona eleitoral e região.

TRE destaca os benefícios em favor dos 
mesários que irão trabalhar nas eleições
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Deputado estadual Anísio Maia (PT) Ex-senador Cícero Lucena (Progressistas)
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Ex-secretária Edilma Freire (PV) Deputado federal Ruy Carneiro (PSDB)

Campina Grande também terá definições
Em Campina Grande, o Podemos 

oficializou, no último dia 13, o nome da 
ex-secretária de Estado, Ana Cláudia Vital, 
como candidata a prefeita do município. 
A convenção foi feita com a presença de 
filiados do partido em uma casa de recep-
ção no Bairro de Itararé. O candidato a 
vice-prefeito ainda não foi anunciado já 
que o partido aguarda definições.

Chapa formada tem o Partido Social 
Democrático (PSD) que oficializou no 
dia 12 o nome de Bruno Cunha Lima 
como candidato a prefeito de Campina 
Grande. A convenção apresentou o 
candidato a vice na chapa, Lucas Ribeiro 
(Progressista), filho da senadora Daniel-
la Ribeiro, do mesmo partido.

Também é aguardado o evento rea-
lizado pelo MDB, que definiu esta quar-
ta-feira como sua data de convenção, a 
partir das 13h, de forma remota em virtu-
de da pandemia do novo coronavírus. No 
edital assinado pela presidente municipal, 
Tatiana Medeiros, consta a definição dos 
nomes que vão concorrer à prefeitura e à 
câmara municipal na ordem do dia.

Em Guarabira, as duas legendas 

tradicionalmente adversárias confirma-
ram suas candidaturas. O PSDB reuniu 
militantes e autoridades no Parque do 
Poeta, durante evento que homologou 
a chapa formada pelo prefeito Marcus 
Diogo e pelo ex-secretário da Saúde, 
Wellington Oliveira, na condição de 
vice. Também foram oficializados os 
nomes dos que irão disputar mandato 
à câmara de vereadores.

O MDB realizou ontem sua conven-
ção, também no Parque do Poeta, em mo-
delo “Drive-in” para homologar o nome 
de Roberto Paulino como candidato do 
partido pelo comando da prefeitura, além 
de Beto Meireles como vice na chapa. A 
adoção do modelo deu-se em virtude 
da campanha de combate à pandemia 
provocada pelo vírus da covid-19.

No Sertão
Na Região do Sertão, movimenta-

ções também ocorrem neste último dia. 
Em Cajazeiras, o Progressistas realiza 
evento partidário a partir das 17h, no 
Estádio Higino Pires Ferreira e deverá 
obedecer todas as normas de seguran-

ças das autoridades sanitárias. O parti-
do tem como pré-candidato à reeleição 
o prefeito Zé Aldemir.

O Cidadania oficializa o nome da 
ex-prefeita Denise Albuquerque também 
hoje, às 17h, no Ginásio da Escola Esta-
dual Crispim Coelho. Do mesmo modo, o 
PSB, comandado pelo deputado estadual 
Jeová Campos, marcou o seu evento para 
esta quarta, tendo Marcos Campos como 
pré-candidato. Já o PT ainda articula a 
candidatura do professor Kim Alves.

Em Sousa, o Cidadania homologou 
o nome do prefeito Fábio Tyrone, e do 
vice-prefeito, Zenildo Oliveira (PTB), como 
candidatos à reeleição no município. 
Eventos semelhantes estão ocorrendo 
em Patos, onde o prefeito interino, Ivanes 
lacerda (Republicano), que havia sido 
anunciado como candidato a prefeito pela 
legenda este ano, desistiu de sua candi-
datura. Ele e o grupo decidiram apoiar 
o deputado Nabor Wanderley para a 
disputa. Já o Solidariedade oficializou a 
adesão ao candidato a prefeito Ramonil-
son Alves (Patriota), durante convenção 
partidária realizada no último domingo.

Ademilson José 
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Justiça & Adjacências

Aliança partidária
O Cidadania homologou nessa terça-feira 
(15) o nome do prefeito de São Bento, Jar-
ques Lúcio, como candidato do partido à 
reeleição na cidade. Ele conta com apoio de 
13 partidos ao seu projeto de continuidade 
na Prefeitura local. Além do próprio Cida-
dania, estão na aliança partidária o MDB, 
Democratas, PSDB, PDT, PTB, PSL, Republi-
canos, PSD, Podemos, Avante, Solidariedade 
e PRTB. O número de apoio é considerado o 
maior já registrado na cidade.

Proposta de orçamento
O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba 
aprovou a proposta de orçamento do Poder 
Judiciário para inserção no Projeto de Lei Or-
çamentária Anual (LOA), referente ao exercí-
cio financeiro de 2021. O texto será encami-
nhado ao Poder Executivo, que consolidará as 
propostas do Judiciário e dos demais poderes 
e órgãos autônomos para encaminhamento à 
Assembleia Legislativa do Estado.
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Bolsonaro desiste do Renda
Brasil e mantém Bolsa Família
Presidente criticou a ideia de congelamento das aposentadorias e pensões por dois anos para criar o novo programa
Emilly Behnke
Agência Estado

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, disse 
nessa terça-feira, 15, que me-
rece “cartão vermelho” quem 
sugere congelar aposentado-
rias. Ele também enterrou de 
vez o programa Renda Brasil, 
que nem chegou a ser anun-
ciado, mas estava em formu-
lação para ser o substituto do 
Bolsa Família.

“Até 2022, no meu go-
verno, está proibido falar a 
palavra Renda Brasil. Vamos 
continuar com o Bolsa Fa-
mília e ponto final”, afirmou 
Bolsonaro, em vídeo postado 
nas redes sociais.

O presidente disse ter 
ficado “surpreendido” ao ler 
as manchetes dos jornais de 
ontem sobre as medidas em 
estudo pela equipe econômi-
ca para abrir espaço no Orça-
mento de 2021 para bancar o 
novo programa assistencial, 
entre elas o congelamento 
das aposentadorias e pen-
sões por dois anos.

A intenção era aprovei-
tar a experiência do auxílio 
emergencial, que acaba no 
fim do ano, e criar um pro-
grama que aumentasse o 
valor do benefício do Bolsa 
Família.

Bolsonaro e a equipe 
econômica, porém, não con-
seguiram chegar a um acor-
do sobre os cortes em gastos 
do governo que deveriam ser 
feitos para financiar o novo 
programa, o que vinha dei-
xando suspensa a criação do 
novo programa.

“Eu já disse, há poucas 
semanas, que eu jamais vou 
tirar dinheiro dos pobres 
para dar para os paupérri-
mos. Quem porventura vier 
propor para mim uma me-
dida como essa, eu só posso 
dar um cartão vermelho. É 

gente que não tem o mínimo 
de coração, o mínimo de en-
tendimento de como vivem 
os aposentados do Brasil”, 
disse o presidente.

A ideia de congelar os 
benefícios previdenciários 
(aposentadorias, pensões, 
auxílio doença e salário-
família) por dois anos foi 
confirmada pelo secretário 
especial de Fazenda do Mi-
nistério da Economia, Wal-
dery Rodrigues. A medida 
atingiria tanto quem ganha 
um salário mínimo (hoje, em 
R$ 1.045), como quem rece-
be acima disso e permitiria, 
inclusive, benefícios meno-
res que o piso - o que é proi-
bido atualmente.

“A desindexação que 
apoiamos diretamente é a 
dos benefícios previdenciá-
rios para quem ganha um sa-
lário mínimo e acima de um 
salário mínimo, não havendo 
uma regra simples e direta 
(de correção). O benefício 
hoje sendo de R$ 1.300, no 
ano que vem, ao invés de ser 
corrigido pelo INPC, ele seria 
mantido em R$ 1.300. Não 
haveria redução, haveria ma-
nutenção”, disse o secretário 
ao portal G1.

“Quero dizer a todos vo-
cês. De onde veio? Pode ser 
que alguém da equipe eco-
nômica tenha falado nesse 
assunto, pode ser, mas por 
parte do governo jamais 
vamos congelar salário de 
aposentados como jamais 
vamos fazer com que o au-
xílio para idosos e pessoas 
com deficiência seja reduzi-
do para qualquer coisa que 
seja”, disse o presidente da 
República.

No texto que acompa-
nha o vídeo no Facebook, 
Bolsonaro classifica a ideia 
como “um devaneio de al-
guém que está desconectado 
com a realidade”.

“Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil; vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final”, declarou o presidente
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Proposta de Emenda à Constituição

Maioria dos partidos no Congresso
apoia fim da reeleição no Executivo

Prometido pelo presi-
dente Jair Bolsonaro ainda 
na campanha de 2018, o fim 
da reeleição para cargos no 
Executivo tem o apoio de lí-
deres de 15 dos 24 partidos 
representados na Câmara e 
no Senado, segundo levan-
tamento do Estadão/Broa-
dcast. O assunto, esquecido 
por Bolsonaro após eleito, 
voltou a ganhar força depois 
que o ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso admi-
tiu, em artigo no Estadão, 
ter errado ao dar aval à me-
dida, que lhe permitiu ficar 
oito anos no poder. 

Uma Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) para 
proibir a recondução de 
presidentes, governadores 
e prefeitos foi apresentada 
na semana passada pelo de-
putado Alessandro Molon 
(RJ), líder do PSB. Para ser 

aprovada, uma PEC precisa 
de 308 votos na Câmara e 
49 no Senado. Embora em 
maioria, as bancadas dos 
líderes de 15 partidos que 
apoiam a medida não atin-
gem esse patamar. Ao todo, 
representam 302 deputados 
e 40 senadores. Alguns líde-
res ponderam também que, 
apesar de pessoalmente fa-
voráveis ao fim da reeleição, 
a questão não está fechada e 
ainda precisa ser discutida 
internamente nos partidos.

Apenas três dos líderes 
de bancada consultados pela 
reportagem defenderam 
manter a atual regra - Soli-
dariedade, PSOL e Patriota 
-, e outros três preferiram 
não se posicionar (MDB, PT 
e PP). O PROS, o PSC e o PSD 
não responderam.

Não é de hoje que o 
tema é polêmico. “O Con-
gresso está atrasado no 
debate sobre a reforma po-
lítica. Acho que deveríamos 
caminhar para ter manda-
to de cinco anos, sem ree-

leição”, afirmou Arnaldo 
Jardim (SP), líder do Cida-
dania, concordando com a 
proposta de FHC.

Maior bloco de partidos 
da Câmara, com 205 deputa-
dos, o Centrão se divide so-
bre o assunto no momento 
em que se discute a reelei-
ção para o comando da Câ-
mara e do Senado. Enquanto 
no PTB, no Republicanos e 
no PL a opinião é favorável 
a acabar com a reeleição no 
país, o líder do Solidarieda-
de, deputado Zé Silva (MG), 
defende manter a regra 
atual. Já no Progressistas, o 
presidente da legenda, sena-
dor Ciro Nogueira (PI), ficou 
em cima do muro.

“Acho que isso pode até 
ser revisto, mas não para 
os atuais. Seria uma violên-
cia tirar o direito de quem 
já está permitido na Cons-
tituição. Se tiver de haver 
alguma mudança, é para 
2026”, afirmou o senador, 
que apoia a reeleição de Bol-
sonaro, em 2022. O partido 

de Ciro Nogueira se aproxi-
mou do Palácio do Planalto 
nos últimos meses, quando 
passou a ocupar cargos no 
governo e a integrar a base 
aliada no Congresso.

O “toma lá, da cá” para 
continuar no poder é justa-
mente um dos problemas 
apontados pelo senador 
Jorginho Melo (SC), líder do 
PL no Senado, ao defender o 
fim da reeleição. 

Oposição dividida
A exemplo do Centrão, 

a oposição também está di-
vidida sobre o assunto. O PT, 
que tem a maior bancada 
da Câmara (53 deputados) 
e reelegeu dois presidentes 
nos últimos anos, não quis se 
posicionar. No PSOL, porém, 
a líder Sâmia Bomfim (SP) 
defendeu a norma em vigor. 

O líder do PDT, Wolney 
Queiroz (PE), por sua vez, 
classificou como casuísmo a 
emenda que liberou a reelei-
ção, em 1997, ser o interes-
se eleitoral”, observou.

O plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) de-
cidiu declarar, por maioria, 
inconstitucional a impressão 
de um comprovante de vo-
tação pela urna eletrônica, 
conforme previa a minirre-
forma eleitoral de 2015.

A impressão do voto já 
se encontrava suspensa por 
força de uma liminar (deci-
são provisória) concedida 
também pelo plenário do 
Supremo, em junho de 2018, 
alguns meses antes da eleição 

presidencial daquele ano.
A liminar havia sido pe-

dida pela então procurado-
ra-geral da República, Raquel 
Dodge, que entre outros ar-
gumentos disse haver o risco 
de o sigilo do voto ser viola-
do. Seria o caso, por exemplo, 
das pessoas com deficiência 
visual, que necessitariam de 
auxílio para verificar as infor-
mações no voto impresso.

Com a decisão de agora, 
torna-se definitivo o enten-
dimento do relator da ação, 
ministro Gilmar Mendes, que 
concordou ser o voto impres-
so inconstitucional por amea-

çar a inviolabilidade do sigilo 
da votação e ainda favorecer 
fraudes eleitorais.

O julgamento foi reali-
zado na sessão encerrada às 
23h59 de segunda-feira (14) 
do plenário virtual, ambiente 
digital em que os ministros 
têm um prazo, em geral de 
uma semana, para votar re-
motamente por escrito.

A impressão do voto foi 
aprovada em 2015 no Con-
gresso com a justificativa de 
garantir meios para emba-
sar eventuais auditorias nas 
urnas eletrônicas. A então 
presidente Dilma Rousseff 

chegou a vetar a medida, 
alegando entre outros pon-
tos o “alto custo” de imple-
mentação, de R$ 1,6 bilhão, 
segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). O veto, en-
tretanto, foi depois derruba-
do pelos parlamentares.

Em seu voto, Mendes 
destacou que não se pode uti-
lizar “uma impressora qual-
quer” para a emissão do voto, 
sendo necessário o desenvol-
vimento de um equipamento 
ao mesmo tempo “inexpugná-
vel” e capaz de inserir o com-
provante de votação em um 
invólucro lacrado.

Impressão de voto é inconstitucional

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu que é 
constitucional o cadastro de 
empregadores que tenham 
submetido trabalhadores à 
condição análoga à de escra-
vo, conhecida como a “lista 
suja do trabalho escravo”. A 
exposição de empresas que 
submeteram seus funcioná-
rios a péssimas condições 
de trabalho foi contestada 
em uma ação movida pela 
Associação Brasileira de In-
corporadoras Imobiliárias 
(Abrainc).

A medida, criada em 
outubro de 2004 no gover-
no do então presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), 
serve para informar à socie-
dade a relação de empresas 
que colocam trabalhadores 
em situações degradantes.

Ao acionar o STF, a as-
sociação alegou que uma 
portaria do governo fede-
ral, de 2016, só poderia ter 
sido criada por lei e aponta 
que a criação do cadastro 
“ofende o princípio da re-

serva legal, uma vez que 
aos ministros de Estado 
não é permitido atuar como 
legisladores”. Para a enti-
dade, o governo “legislou” 
ao publicar a norma, sem 
respaldo do Congresso. A 
Abrainc pedia a anulação de 
todas as portarias editadas 
pelo governo sobre “a lista 
suja do trabalho escravo”, 
de 2004 pra cá, o que foi ne-
gado pelo STF.

A análise do caso foi 
concluída às 23h59 da úl-
tima segunda-feira (14) 
no plenário virtual do STF, 
uma ferramenta online que 
permite que os magistrados 
julguem processos sem se 
reunir pessoalmente ou por 
videoconferência.

“Descabe enquadrar, 
como sancionador, cadastro 
de empregadores, cuja fina-
lidade é o acesso à informa-
ção, mediante publicização 
de política de combate ao 
trabalho escravo, conside-
rado resultado de proce-
dimento administrativo de 
interesse público”, escreveu 
o relator do caso, ministro 
Marco Aurélio Mello.

Supremo libera lista 
do trabalho escravo

Camila Turtelli, 
Daniel Weterman e 
Emilly Behnke nop
Agência Estado

Felipe Pontes
Agência Brasil

Rafael Moraes Moura
Agência Estado
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Pandemia de covid-19 e alto custo do protocolo sanitário podem inviabilizar também o Paraibano Sub-19

Disputas da Segunda Divisão
podem não ocorrer este ano

A pandemia da Covid-19 
segue implicando em danos 
para o futebol paraibano.
Mesmo com o retorno das 
partidas e a conclusão do es-
tadual da primeira divisão, 
ao menos duas competições 
- a Segunda divisão do Cam-
peonato paraibano e o Cam-
peonato estadual Sub-19 -, 
podem ser inviabilizadas por 
conta dos custos que os pro-
tocolos de segurança obri-
garão as equipes a custear, 
o principal deles, a testagem 
dos atletas para a doença. 
Nesse cenário, a Federação 
paraibana de Futebol (FpF) 
definiu que só terá uma de-
cisão sobre a realização ou 
não dessas competições a 
partir de amanhã quando na 
sede da entidade, clubes e 
representantes da FpF irão 
se reunir para debater a rea-
lização da Segundona. 

A situação divide os clu-
bes que querem participar 
da disputa, mas se veem in-
viabilizados pela perspecti-
va financeira. Segundo Hela-
mã Nascimento, presidente 
do Auto esporte - principal 
equipe que busca disputar 
a competição esse ano vi-
sando o retorno à elite do 
futebol no estado -, o time 
alvirrubro de João pessoa 
trabalha com a perspectiva 
de que a disputa irá ocorrer.

“estamos aguardando a 
reunião de amanhã, até ago-
ra não tivemos nenhum tipo 
de confirmação da FPF so-
bre a disputa. Sinceramente 
não sei o que esperar desse 
encontro entre federação e 
clubes, antes precisamos sa-
ber qual a posição. de nossa 
parte, estamos trabalhando 
contando que haverá o cam-
peonato”, afirmou Helamã.

para Wilson Nascimen-
to, presidente do Confiança 
de Sapé, a soma entre as ta-
xas cobradas pela federação 
e os custos adicionais vai 
inviabilizar a realização da 
competição. diante disso, 

para iniciar o meu comentário desta quarta-feira 
resolvi recorrer a física e mergulhar na terceira lei 
de Isaac Newton, uma das pessoas mais influentes 
da história como físico e matemático. Quem estudou 
física conhece bem as três leis de Newton, mas vou 
me debruçar apenas na sua terceira lei: “toda ação 
corresponde a uma reação de igual intensidade, mas 
que atua no sentido oposto. A força é resultado da in-
teração entre os corpos, ou seja, um corpo produz a 
força e outro corpo recebe-a”. Em síntese, toda ação 
corresponde a uma reação. 

Foi o que aconteceu na Arena da Amazônia no 
jogo confuso entre Manaus e treze, empate de 1 a 
1, e jogo encerrado aos 53 minutos - o árbitro tinha 
dado 10 minutos de acréscimos - porque a maioria 
dos jogadores do treze não tinha mais condição de 
concluir a partida, segundo relato do árbitro Ilbert 
Estevam(SP) em súmula que você pode conferir no 
site da CBF ou na página 16. 

E onde entra essa lei da física? Quando da marca-
ção do gol do empate, irregular no entendimento dos jo-
gadores do treze, o assistente Luiz Alberto foi cercado 
(ação). Bate-boca grande e tumulto generalizado. para 
tentar acalmar os ânimos, a Polícia Militar é acionada 
(reação). E não foi só isso o que se viu nas imagens. Briga 
feia entre jogadores e policiais com agressões dos dois 
lados, entrando em cena cassetete e spray de pimenta. 
Cenas lamentáveis mostradas pela TV.  A polícia fala 
em agressão primeira do goleiro Andrey, do Treze, daí 
a reação forte, contestada pelos atletas que, já no ves-
tiário, exibiram imagens das agressões sofridas pelos 
policiais. A reação policial foi mesmo desproporcional. 
Na verdade, mais um capítulo triste do nosso futebol 
que, mais uma vez, vai parar na justiça desportiva com 
punições severas para os responsáveis pelo tumulto.

A confusão do
jogo em Manaus

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Vamos entrar, no fim de semana, na sé-
tima rodada do Campeonato Brasileiro 
da Série C e até agora nenhuma reação 
de nossos representantes. Nenhum sinal 
que nos empolgue no caminho do aces-
so. As campanhas de Botafogo e Treze 
não estão à altura de suas tradições e 
a preço de hoje estamos brigando mais 
contra o rebaixamento de que o aces-
so. O desempenho do Botafogo é um 
pouco melhor com seis pontos contra 
apenas dois do Treze, mas as atuações 
não mostram evolução, embora os 
técnicos pensem diferente. Ainda faltam 
muitos jogos. A luz amarela está acessa 
e torcemos para que ela mude logo de 
cor. Quem sabe, o verde da esperança.

Paraíba na Série C

Brasileirão
Apenas um jogo na noi-
te de hoje pelo Brasilei-
rão e na Arena Corin-
thians, quando o alvine-
gro recebe o Bahia, às 
21h30. A Copa do Brasil 
tem três jogos: Flu x 
Atlético-GO, às 21h30; 
Brusque x Ceará, às 
21h30; e Ponte Preta x 
América-MG, às 19h.

Libertadores
Dois clubes brasileiros 
entram em campo, 
hoje, pela Libertado-
res. O Palmeiras joga 
na Bolívia contra o 
Bolívar, às 21h30. Já o 
Internacional joga em 
casa contra o América 
de Cali, às 19h15. Os 
clubes brasileiros são 
líderes de seus grupos.

O Ministério Público, através do Núcleo do Des-
porto e Defesa do Torcedor (Nudetor) reúne hoje às 
16h, de forma remota, gestores de estádios e da FPF 
para apresentar um formulário eletrônico que terá 
de ser preenchido, caso contrário não haverá visita 
da Comissão de Vistorias dos Estádios. A informação 
foi prestada pelo procurador Valberto Lira.

Gestores de estádios

ele defende que a FpF bus-
que formas para auxiliar as 
equipes, seja através de pa-
trocínios ou a negociação 
dos direitos de imagem da 
competição. para ele será 
necessário zerar as taxas de 
administração dos jogos que 
são cobradas pela entidade.

“Os times da primeira 
Divisão já tiveram dificulda-
des, imagino no nosso caso. 
Acredito que a FpF, pela in-
fluência que possui, pode 
sim, buscar investidores, 
patrocinadores e negociar a 
cobertura dos jogos. A enti-
dade também pode zerar as 

taxas e buscar uma ajuda fi-
nanceira junto à CBF, assim 
como foi feito para as equi-
pes da primeira divisão”, ex-
plicou Wilson.

Já José Moraes, presi-
dente do Spartax, acredita 
que a FpF não tem interes-
se na realização da Segunda 
divisão. Segundo ele, a enti-
dade sempre quis reduzir o 
número de participantes da 
primeira divisão para oito 
clubes e agora terá a oportu-
nidade de fazer isso ao não 
realizar a Segunda divisão 
que indicaria dois times para 
a elite em 2021.

“Nossas expectativas são 
as piores possíveis. É neces-
sário cumprir os protocolos, 
mas precisamos de algum tipo 
de contrapartida para viabili-
zar isso. do contrário, teremos 
mais de R$ 60 mil de despesas 
extras em relação ao ano pas-
sado. eu sinto que a federação 
não quer promover a compe-
tição e vai aproveitar a pande-
mia para impor uma primeira 
divisão com apenas oito clu-
bes assim como já ocorre no 
Rio Grande do Norte. Se isso 
ocorrer, acredito que estare-
mos apequenando o nosso fu-
tebol”, comentou Moraes.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Divulgação/FPF

Lance da final do ano passado entre São Paulo e Sport Lagoa. Disputa deste ano segue ameaçada de não acontecer

Léo Barbosa é um dos 
principais talentos do au-
tomobilismo brasileiro e 
tem firmado seu nome nas 
disputas de veículos mo-
nopostos no país – carros 
com espaço para apenas um 
piloto -, competindo pela 
SuperFórmula/F3 Brasil. 
por conta da pandemia da 
Covid-19, desde março Léo 
estava afastado das pistas, 
e no último fim de semana 
pôde finalmente voltar a 
competir, ficando no segun-
do lugar nas duas provas 
disputadas pela terceira 
etapa do campeonato.

O piloto começou a 
competir no automobilis-
mo tardiamente, apenas aos 
15 anos e, por isso, Léo tem 
pulado etapas e surpreen-
dido no esporte em nível 

nacional. em 2017, no ano 
de sua estreia já conquistou 
o vice-campeonato de Fór-
mula 3, desde então, ele vem 
evoluindo e hoje é o único 
piloto nordestino a obter 
um título nessa categoria, o 

da Fórmula Academy. Ten-
do competido também em 
nível internacional, o foco 
do piloto agora é conquistar 
a competição nacional este 
ano e buscar vaga no calen-
dário europeu de disputas 
automobilísticas, a principal 
vitrine para a Fórmula 1.

Por conta das dificul-
dades geradas pela pande-
mia, Léo Barbosa acabou 
perdendo a segunda etapa 
da SuperFórmula que foi a 
primeira disputa da com-
petição após a paralisação. 
O piloto paraibano só con-
seguiu voltar a competir 
no último final de semana 
quando ocorreu a terceira 
rodada da competição no 
autódromo de Interlagos, 
em São paulo.

Ainda assim e mesmo 
tendo ficado sem treinar 
com carro desde então, o jo-
vem paraibano comprovou 

novamente seu talento ao 
garantir a segunda coloca-
ção nas duas provas disputa-
das na etapa. para Léo, o re-
torno foi positivo diante das 
dificuldades e tendo em vista 
que os demais pilotos esta-
vam em um nível de prepa-
ração melhor por já estarem 
competindo a mais tempo.

“tivemos algumas di-
ficuldades para voltar em 
decorrência da pandemia 
e dos cuidados necessá-
rios com nossa saúde. Nes-
se período de paralisação 
eu mantive a preparação 
física em dia, mas esse é 
só um complemento, pois 
não dá para comparar com 
a realidade dos treinos. 
Ainda assim conseguimos 
um grande resultado e 
agora é focar para recu-
perar o tempo perdido e 
buscar as vitórias nas pró-
ximas etapas”, afirmou.

Piloto paraibano se destaca na volta
das corridas da SuperFórmula/F3
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Léo Barbosa conseguiu o segundo 
lugar nas provas disputadas
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Diretoria culpa árbitro paulista pelo empate em Manaus e garante que fato vem se repetindo no Brasileiro

Treze se diz prejudicado pela
arbitragem e protesta na CBF

O presidente do Treze, 
Walter Junior, confirmou, 
ontem, que vai entrar com 
uma representação formal 
na Confederação Brasileira 
de Futebol, através da FPF, 
contra a arbitragem do jogo 
com o Manaus, disputado na 
última segunda-feira na Are-
na Amazonas, em Manaus, e 
que terminou com um em-
pate em 1 a 1. A partida foi 
encerrada aos 52 minutos do 
segundo tempo, por causa de 
um tumulto envolvendo os 
jogadores do Galo e policiais.

Tudo começou após o 
empate do Manaus, aos 52 
minutos do segundo tempo, 
na cobrança de um lateral. Os 

jogadores do Treze alegaram 
que o assistente Luiz Alber-
to Andrini subiu a bandeira, 
acusando que o jogador le-
vantou os pés na hora da co-
brança de lateral e não cor-
reu para o centro do campo. 
Só depois baixou a bandeira, 
quando viu que o árbitro va-
lidou o gol.

Nas imagens divulgadas 
nas redes sociais é possível 
ver que os jogadores do Tre-
ze correm para cima do assis-
tente 1, Luiz Alberto Andrini. 
A discussão aumenta e a po-
lícia é chamada. Na chegada 
dos policiais, um jogador do 
Treze não identificado che-
ga a atingir um escudo de 
um policial. O tempo fechou 
quando o goleiro estreante, 
Andrey, acerta um escudo de 

um policial com um soco e 
um pontapé. A polícia reagiu 
com extrema violência, usan-
do cassetete e spray de pi-
menta, que atingiu em cheio 
os jogadores do Galo. Alguns 
atletas, inclusive, exibiram as 
marcas da agressão sofrida 
no corpo.

Com o tumulto, a partida 
ficou interrompida por mui-
to tempo. O árbitro paulista 
Ilberto Estevam da Silva ten-
tou recomeçar a partida para 
cumprir os 3 minutos que 
faltavam, mas os jogadores 
do Treze alegaram que não 
estavam em condições mais 
de jogar, por causa do spray 
de pimenta. Aí ele resolveu 
encerrar a partida. Esta pelo 
menos é a versão do árbitro 
na súmula do jogo.

Porém, segundo o geren-
te de futebol do Treze, Almir 
Dionísio, o árbitro foi fraco e 
não teve pulso o tempo todo. 
“Ele foi fraco, porque mesmo 
vendo a bandeira do assis-
tente levantada, mostrando 
que houve uma irregularida-
de, fez vista grossa e cedeu a 
pressão adversária validan-
do o gol. Ele chamou a polícia 
que foi chegando e logo agre-
dindo os jogadores do Treze. 
O goleiro Andrey revidou as 
agressões e eles atingiram 70 
por cento dos nossos atletas 
com spray de pimenta e cas-
setete. Após isso, o árbitro 
chamou os capitães e encer-
rou o jogo. As duas equipes 
permaneceram em campo 
por mais de 1 hora esperan-
do o retorno da arbitragem 

para o recomeço da partida, 
mas eles não retornaram”, 
disse o diretor do Galo.

Almir Dionísio confirmou 
que o presidente do Treze, 
Walter Junior, vai repetir o 
que fez no ano passado, pro-
curando os dirigentes da CBF 
e exigindo que tenham mais 
atenção nos jogos do Galo e 
escalem árbitros mais com-
petentes. “Nós não queremos 
ser ajudados pela arbitragem, 
mas também não podemos 
ser prejudicados. E isto vem 
acontecendo em quase todos 
os jogos do Treze na compe-
tição, desde o primeiro de-
les, em Recife, contra o Santa 
Cruz, quando o adversário foi 
beneficiado com um pênalti 
irregular. Em Manaus, além do 
gol irregular, o árbitro deu 10 

minutos de acréscimo, o que 
não é normal, além de outros 
lances duvidosos, todos contra 
o Treze”, concluiu o dirigente.

O árbitro colocou na sú-
mula que expulsou o meia 
Marcus Vinícius porque me-
receu o segundo cartão ama-
relo e Gilmar de forma direta, 
após o gol do Manaus, quando 
o atleta partiu para cima da 
arbitragem com palavras de 
baixo calão. Segundo Ilberto 
Estevam da Silva, ele tentou 
concluir a partida, mas os joga-
dores do Treze não aceitaram 
por causa dos ferimentos cau-
sados pelas agressões dos po-
liciais. Ele afirmou ainda que o 
roupeiro do Treze, Roberto Pe-
reira, também agrediu a arbi-
tragem com vários palavrões e 
foi contido pelo policiamento.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O quE diz O árBiTrO na súmuLa dO jOGO 
Aos 45’ minutos + 7’ minutos do segundo tempo, após a marcação de um gol a favor da equipe do manaus fc, os jogadores da equipe do treze fc, correram em direção do assistente 
01, sr luiz alberto andrini nogueira, reclamando de forma acintosa. informo que tais reclamações persistiram, sendo necessário a entrada do policiamento. após a entrada do policia-
mento, houve um conflito dos jogares do treze fc com o policiamento, que utilizou, escudo, cassetete e spray de pimenta, atingindo alguns jogadores da referida equipe.
diante do acontecido, aguardei alguns minutos para que os ânimos se acalmassem e chamei ambos os capitães, onde o capitão da equipe do treze se recusou a ir, indo no seu lugar 
o jogador de número 08, sr vinicius dos santos, tendo o delegado da partida, sr lázaro d’angelo pinheiro, os árbitros assistentes e o quarto árbitro como testemunhas, momento em 
que o jogador do treze disse que a sua equipe não tinha condições de continuar na partida devido ao gás de pimenta utilizado para conter os seus jogadores.
informo ainda que fui ao centro do campo e reuni ambas equipes na tentativa do reinício da partida, onde dessa vez o jogador de número 03 da equipe do treze fc, sr carlos breno 
barroso calixto, disse “ 70% dos nossos jogadores estão com spray de pimenta e não vamos continuar na partida, diante desse ocorrido, decidi pelo término antecipado da partida.
ao sair do campo de jogo e ainda no gramado, o sr roberto pereira dos santos da silva, cpf 012351014-79, roupeiro da equipe treze fc, invadiu o campo de jogo, por um local não 
identificado por nós, vindo em minha direção e proferiu as seguintes palavras “seus safados, vagabundos, ladrões filhos da puta”.
ao chegarmos no vestiário, o comandante do policiamento do jogo, sr tenente cesar de morais, nos relatou com palavras e nos apresentou imagens pelo aparelho celular pessoal, 
mostrando a necessidade do uso de força com cassetete e spray de pimenta, para conter os jogadores da equipe do treze fc, nas imagens identificamos que o jogador do número 01, 
da referida equipe, sr andrey da silva ventura, foi em direção ao policiamento, atingido o escudo com chute e soco contra a barreira do policiamento. Fonte: CBF
(O jornal manteve a súmula com a mesma grafia usada pelo árbitro)

O Botafogo já definiu a 
logística para o próximo jogo, 
domingo, em Belém do Pará, 
contra o Remo, pela sétima 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro da Série C. O time fará 
seu último treino na Paraíba, 
na sexta-feira pela manhã. 
Às 15 horas, a delegação em-
barca para o Pará. Ontem, os 
jogadores treinaram em 2 ex-

pedientes. Pela manhã, fize-
ram um treino físico. Na par-
te da tarde, realizaram um 
treino técnico-tático no CT da 
Maravilha do Contorno. Hoje 
pela manhã, os atletas farão 
testes para detectar covid-19 
e em seguida treinam. Às 15 
horas, os atletas retornam à 
Maravilha do Contorno, para 
um treino técnico-tático.

O empate com gosto de 
derrota, no último sábado, 
no Almeidão, já é coisa do 

passado. Jogadores e comis-
são técnica assimilaram bem 
o resultado, e de certa for-
ma já até sabiam que teriam 
muita dificuldade diante do 
Vila Nova. "A gente sabia que 
seria um jogo muito difícil, 
pela qualidade dos jogadores 
do adversário. Mas, sabíamos 
também que tínhamos con-
dições de vencer e tentamos 
a vitória, mas infelizmente 
ela não veio", disse o zaguei-
ro Donato.

Para o próximo jogo, 
contra o Remo, o técnico Ro-
gério Zimmermann vai po-
der contar com o retorno do 
zagueiro Luis Gustavo e do 
lateral esquerdo Mário, que 
estava afastado da equipe há 
várias partidas. Apesar de 
satisfeito com o rendimen-
to da equipe contra o Vila 
Nova, o treinador espera um 
desempenho ainda melhor 
do grupo no próximo do-
mingo, porque segundo ele, 

a equipe vem melhorando 
jogo após jogo e deverá che-
gar no ritmo que se espera 
em pouco tempo.

Sobre a partida de do-
mingo, em Belém, contra um 
dos clubes do G4, a expecta-
tiva é de recuperar os pon-
tos perdidos dentro de casa 
contra o Vila Nova. "A gente 
espera trazer os 3 pontos, 
para melhorar na tabela de 
classificação. Trata-se de 
um jogo chave para a gen-

te. A partida não será nada 
fácil, mas temos que pen-
sar única e exclusivamente 
na vitória, para encostar na 
zona de classificação. A gen-
te fica chateado por não ter 
vencido ainda jogando em 
casa, mas a saída é trabalhar 
mais. Quando vencermos a 
primeira, as demais vitórias 
sairão normalmente", con-
cluiu o zagueiro Donato, que 
teve uma boa atuação no 
jogo passado.

Belo define logística para jogo em Belém do Pará
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Policiais usam spray de pimenta 
contra jogadores do Treze após 
a confusão formada pelo gol de 
empate do Manaus aos 52 minutos
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SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA,
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
Registro CGE Nº 20-00151-3

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

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020 (Obras de Iluminação Ornamental 
das Ligações Urbanas em João Pessoa: Jardim Cidade Universitária / Portal do Sol; Ernesto 
Geisel / Colinas do Sul e Mangabeira / Valentina de Figueiredo), comunica o resultado do Recurso 
impetrado pela Empresa BKL CONSTRUÇÕES LTDA  através do processo nº 003704/2020,foi 
denegado pela Comissão Permanente de Licitação e pelo Diretor Superintendente respaldado no 
Parecer Jurídico  nº 195/2020, em virtude disto, a Comisissão ratifica sua decisão,  considerando 
as Empresas classificadas na seguinte ordem:: 1º lugar: CASTRO & ROCHA LTDA- R$ 728.597,10; 
2º lugar: BKL CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 764.539,58; 3º lugar: EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 
LTDA - R$ 904.610,67;4º lugar - DIRETRIX ENGENHARIA EIRELLI– R$ 910.339,96;  5º lugar:- 
EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA ME.- R$ 951.633,50; 6º lugar - FGTECH INSTALAÇÕES 
E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA – R$ 959.329,33 e 7º lugar - LINK ENGENHARIA INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA – R$ 1.210.981,91.

 João Pessoa, 15 de setembro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Cooperativa de Transporte Complementar do Cariri Paraibano 
Rua: José Ferreira da Silva, nº 165 – Bairro: Quinta da Boa Vista – CEP:58.500-000 

Monteiro/PB
CNPJ – 26.743.221/0001-43

NIRE 25400009936
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE 

(SEMIPRESENCIAL)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente da Cooperativa de Transporte Complementar do Cariri Paraibano, inscrita no 
CNPJ – 26.743.221/0001-43,  usando de suas atribuições que lhe confere a Lei 5.764/71 (Art. 45) 
e o Estatuto Social em seu Art.36, CONVOCA os seus 36(trinta e seis) associados em pleno gozo 
de seus direitos sociais para a Assembleia Geral Extraordinária –Semipresencial,  a realizar-se no 
dia 25de setembro de 2020, na sede da Cooperativa, sito à Rua:José Ferreira da Silva, nº 165 – 
Bairro: Quinta da Boa Vista – Monteiro/PB, às 08:00h em primeira convocação com a presença de 
2/3 (dois terços) dos associados, às 09:00h, em segunda convocação com a presença de metade 
mais um dos sócios ou ainda às 10:00, em terceira e última convocação com a presença de, no 
mínimo, 10(dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1- Eleição e posse dos membros do Conselho de Administração.
NOTA:
1. São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes, para tornar válida 

as deliberações que traga esse artigo.
2. Os Associados poderão participar e votar a distância da seguinte forma: Através da plata-

forma Google meet. O link da reunião será enviado individualmente para cada associado, até 48h 
(quarenta e oito) antes do evento.

3.  Para a participação dos cooperados na Assembleia, através da plataforma digital, devera-se 
apresentar um documento com foto para comprovação da presença durante a votação. 

Monteiro, 15 de setembro de 2020  
RINALDO BARBOSA MENDES

Diretor Presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA
Pelo Presente Edital e em razão de endereço incerto e não sabido/pessoa não localizado(a) fica 

convidado o seguinte Compromissário Comprador abaixo identificado, a comparecer a sede da São 
Salvador Construção e Incorp. SPE LTDA, situada na AV. Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 
1582, sala 07(Posto Quatro Folhas) –  Centro – Sapé – PB, no prazo improrrogável de 30 (trinta) 
dias a contar da presente publicação, a fim de regularizarem pendências referentes aos contratos 
infra enumerados do Loteamento Bairro São Salvador sob pena de rescisão automática conforme 
contrato dos referidos instrumentos:

COMPROMISSÁRIO                                         CONTRATO(S)             QD              LOTE(S)
CELITA DOS SANTOS DO NASCIMENTO1981B217

Sapé/PB  15 de SETEMBROde 2020

CONGRESSO MUNICIPAL DO PSBDE JOÃO PESSOA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos da legislação em vigor, e em conformidade com o Estatuto e Regimento Interno 
Partidário, ficam convocados por este Edital para o Congresso Municipal (convenções partidárias), 
os pré-candidatos, com domicílio eleitoral neste Município, para participarem doCongresso Municipal 
que realizar-se-á no dia 16 de Setembro de 2020, com início às16h40na sede do partido, localizado(a) 
na Av. Coremas350 – Centro CEP 23699-000, nesta Cidade. O evento também será transmitido por 
plataforma virtual para os demais filiados, devido à pandemia do COVID-19, plataforma esta que 
será divulgada em momento oportuno, através das redes sociais do partido. 

ORDEM DO DIA:
1- Deliberar sobre propostas de coligação para eleição majoritária;
2- Escolha de candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito
3- Escolha de candidatos a Vereador;
4- Definição dos números com que concorrerão os candidatos. 
João Pessoa,08 de Setembro de 2020.

Cassandra Eliane Figueiredo Dias
Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Socialista Brasileiro

Programa Cidadão retoma ações 
para a emissão de documentos
Iniciativa implementada pelo Governo do Estado tem como objetivo atender a população carente de forma gratuita

O Governo do Estado 
retomou na última segunda-
feira (14), no município de 
Araruna, as ações itineran-
tes do Programa Cidadão. 
Executado pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), em parce-
ria com o Instituto de Polícia 
Científica (IPC), o programa 
tem como principal objetivo 
viabilizar a emissão gratuita 
de documentos para a popu-
lação em situação de vulne-
rabilidade social.  

Ontem, a equipe do Pro-
grama Cidadão esteve na 
cidade de Tacima, seguin-
do para Cacimba de Dentro 
(hoje), Dona Inês (amanhã) 
e Ingá (18/09). Em todos os 
locais, a ação ocorre das 8h 
às 16h com a oferta dos se-
guintes serviços: Emissão de 
RG (1º e 2º vias); Emissão de 
CPF (1º E 2º vias); Carteira 
de Trabalho Digital; Foto 3x4 
(para os documentos);

O secretário Municipal 
de Assistência Social de Ara-

runa, André Santana, elogiou 
e agradeceu a iniciativa do 
Governo por ter retomado 
o Programa por sua cidade. 
“O programa é muito impor-
tante porque vem fortalecer 
a cidadania e a identidade 
da pessoa. O Registro Geral 
(RG) é um documento extre-
mamente importante para o 
cidadão, e Araruna sente-se 
agraciada e feliz com o rei-
nício do Programa, fortale-
cendo as ações e parcerias 
como Governo do Estado”, 
destacou.

“Após 19 anos, hoje eu 
passo a ser gente”, declarou 
o jovem Adailton Pereira da 
Silva, definindo assim sua sa-
tisfação ao receber seu docu-
mento de identificação. Segun-
do Adailton, vários foram os 
fatores que contribuíram para 
não ter buscado o documento, 
entre os quais “falta de interes-
se, dificuldades de acesso e o 
custo para a emissão”.

A coordenação do Pro-
grama lembra que para a 

emissão dos documentos a 
população deve apresentar 
a Certidão de Nascimento 
ou a Certidão de Casamen-
to originais, ou ainda cópia 
autenticada em cartório.  
Em cada município, serão 
emitidos 250 RGs, 200 CPFs, 
150 Carteiras de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS) 
digitais.

O secretário de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no, Tibério Limeira, destaca 
que a retomada das ações 
acontece com muita respon-
sabilidade. “Todas as medi-
das necessárias estão sendo 
tomadas. Desde a escolha 
dos servidores, passando 
pelos protocolos de saúde 
a serem seguidos na organi-
zação dos locais e na logís-
tica do dia. Tudo isso para 
trazer segurança e tranqui-
lidade para todos. Contudo, 
contamos com a população 
de cada município para ga-
rantir o sucesso das ações”, 
enfatiza.

16 de setembro

Dia do Caminhoneiro é 
comemorado hoje no país

No ir e vir das rodo-
vias, todos os dias, pas-
sam milhares de veículos, 
sejam carros ou motos. 
Entretanto, sempre se 
destacam os imponentes 
caminhões, geralmen-
te transportando cargas 
que vão desde alimentos 
à equipamentos, maté-
rias-primas, dentre ou-
tras coisas. 

Além do carregamen-
to em questão, cada mo-
torista leva consigo suas 
próprias bagagens e his-
tórias, vividas dentro e 
fora das estradas. Visan-
do comemorar e valorizar 
esses profissionais, em 
2009, o vice-presidente 
José de Alencar instituiu 
o dia 16 de setembro 
como o Dia Nacional do 
Caminhoneiro, através da 
Lei 11.927.

Edmundo Carneiro 
Lima é um dos tantos ca-
minhoneiros que cruzam 
as rodovias paraibanas 
diariamente. Natural de 
Feira de Santana, na Ba
-hia, ele tem 37 anos e 
trabalha há nove deles 
como transportador, “ro-
dando uma boa parte do 

Brasil”, como ele mesmo 
pontua. Em um “dia do 
caminhoneiro” atípico, 
considerando o cenário 
de pandemia do novo 
coronavírus, Edmundo 
relembra que vivenciou 
diversas situações pela 
estrada - ainda que ne-
nhuma como essa, rela-
cionada a covid-19.

“Já passei momentos 
bons e momentos ruins. 
Por exemplo, passei por 
várias vezes em empre-
sas que humilham a gen-
te, mas também em em-
presas que nos dão uma 
recepção ótima. Faz parte 
da profissão e, infeliz-
mente, por causa de um 
ou dois, todos são puni-
dos e tratados da mesma 
forma. Já passei fome por 
não ter onde comer, já 
tive o carro quebrado na 
estrada, porém, também 
tenho a alegria de ter fei-
to várias amizades por 
onde andei”, conta ele.

Ao contrário de ou-
tros setores profissionais 
que quebraram ou pre-
cisaram parar, Edmundo 
ressalta que o período da 
pandemia é considerado 
bom, com relação ao tra-
balho, pois “teve uma de-
manda muito grande so-

bre a mercadoria na qual 
eu transporto, sempre li-
dando com as normas de 
segurança que as empre-
sas aderiram para o bem 
de todos”, destaca.

Nesta data comemo-
rativa, criada com o in-
tuito de valorizar esses 
profissionais que estão 
diariamente nas estradas, 
Edmundo desabafa que 
seu desejo para a classe 
dos caminhoneiros é de 
mais qualidade de vida e 
de mais respeito também.

“Nós abrimos mão 
de nossas famílias, mui-
tas vezes, da nossa liber-
dade, para transportar 
e fazer uma pessoa feliz 
na qual nem conhece-
mos, enquanto deixamos 
as que nos amam tristes 
sem saber quando retor-
naremos e se, na verdade, 
retornaremos, pois na 
vida o futuro pertence a 
Deus”, compartilha o ra-
paz.

Apesar dos desafios 
da profissão, Edmundo 
busca se manter otimista, 
seguindo no caminho que 
escolheu, pois “mesmo 
com todas as dificulda-
des, nós vamos vencendo 
as barreiras que a vida 
nos dá”, conclui ele. 

Foto: Marcus Antônius

Pelas rodovias de todo o país, os caminhoneiros levam, além das cargas, muitas histórias para contar

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

Economia brasileira deve 
ter queda de 4,7% este ano

A Secretaria de Política 
Econômica (SPE) do Minis-
tério da Economia manteve 
a projeção para a queda da 
economia este ano e elevou 
a estimativa para a inflação, 
por influência da alta nos 
preços dos alimentos. As 
projeções estão no Boletim 
MacroFiscal divulgado on-
tem.

A estimativa para o 
recuo do Produto Interno 
Bruto (PIB) foi mantida em 
4,7%, em relação ao boletim 
divulgado em junho. O PIB 
é a soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país. 
“A atual estimativa para o 

PIB de 2020 foi mantida em 
4,7%, devido à melhora da 
projeção para o segundo se-
mestre deste ano.

Na projeção para o 3º 
trimestre, espera-se que a 
indústria, agropecuária e co-
mércio sejam os principais 
motores para a retomada. 
“Na estimativa do 4º trimes-
tre, esperamos que o impul-
so para a recuperação virá 
pela retomada mais vigoro-
sa dos demais serviços, que 
foram duramente afetados 
pela pandemia”, diz o bole-
tim.

De acordo com o bole-
tim, os indicadores do se-
gundo trimestre mostraram 
que os efeitos da pandemia 
sobre a economia brasilei-

ra foram “mais intensos em 
abril, mês que registrou as 
mais fortes quedas na ativi-
dade dos diversos setores”. 
“Entretanto, esses efeitos 
já foram parcialmente com-
pensados em maio, junho e 
julho, com a sinalização de 
uma recuperação moderada, 
ainda que não homogênea. 
Com isso, apesar da grande 
incerteza ainda existente 
no ambiente econômico, a 
confiança de empresários e 
consumidores tem voltado e 
ampliado as perspectivas de 
recuperação no 2º semestre 
de 2020 e nos meses seguin-
tes”, acrescentou.

O secretário de Política 
Econômica, Adolfo Sachsi-
da, afirmou que o setor de 
serviços teve maior queda 
em maio, diferentemente 
dos outros segmentos. E por 
isso, ele considera que o se-
tor de serviços está com “a 
retomada um pouco mais 
lenta”. “A partir de outubro 
o setor de serviços vai vir 
mais forte”, disse em entre-
vista coletiva virtual para 
apresentar o boletim.

Kelly Oliveira
Agência Brasil

Beatriz de Alcântara
Especial para A União
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURIDICA(S) PARA LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA SAÚDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2019.
VIGÊNCIA: até 31/12/2020
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde e: CT Nº 00309/2020 - 15.09.2020–Edson 

Honório de Barros - R$ 7.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática destinados a estruturação e manutenção 
dos serviços de atendimento e enfrentamento do COVID-19, conforme lei 13.979 de 06 de feve-
reiro de 2020.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00098/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00298/2020 - 15.09.20 

- MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - R$ 16.770,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Pavimentação 

em Paralelepípedos em ruas do bairro José de Assis Pimenta, zona urbana do município de Assunção 
- PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos oriundos de 
Transferências Especiais – Plano de Ação n.º 0903-004061 e Próprios do Município de Assunção: 
02100 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - 15.451.0600.1037 - CONST. E RECUPERAÇÃO 
DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E LINHA D’ÁGUA - 449051.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE 
940 E 001; 02100.15.451.0800.1062 - CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS – 
CONVEN - - 449051.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE 940. VIGÊNCIA: 03 (três) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00060/2020 - 26.08.20 
- M.A. EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.917.544/0001-88. - R$ 359.472,83.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

COMUNICADO
ANALISE DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS N.°00013/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA 

CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB. RECURSO 
ADMINISTRATIVO INTERPOSTO pela empresa: MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI, contra o resultado da Fase de PROPOSTA DE PREÇOS da empresa: GILCIMARA AVILA 
BATISTON, referente ao TOMADA DE PREÇOS N.°00013/2020. O Presidente e sua equipe de Apoio, 
comunica que, após análise do recurso apresentado, com supedâneo no Parecer da Procuradoria 
Jurídica Municipal, foi o RECURSO INDEFERIDO.  Maiores informações e vistas ao processo, 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura no horário 
das 08:00 às 12:00 dos dias úteis. 

Baia da Traição - PB, 15 de setembro de 2020.
Marinho Germano da Silva Neto 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JU-

RÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS–PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2020. DOTAÇÃO: 10.301.2002.2067 MANUT. 
DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 214.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
FíSICA 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURíDICA. VIGÊNCIA: 
até 07/08/2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus e: CT Nº 
00015/2020 - 07.08.20 - RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME - R$ 90.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2020, que objetiva: 
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS–PB; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: RAYANE ALMEIDA DE BRITO 
LIMA – ME - R$ 90.000,00.

Bom Jesus - PB, 07 de Agosto de 2020
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 10001/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS; ADJUDICO o seu objeto a: NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO DE MEDICAMENTO LTDA - R$ 369.230,80; CIRURCIGA MONTELLO LTDA- R$ 166.804,90; 
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 132.427,00; EXEMPLARMED 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 13.284,00; REALMED DISTRIBUIDORA 
LTDA- EPP- R$ 18.354,00

Caraúbas - PB, 11 de Setembro de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrôniconº 10001/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor deNNMED 
DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO LTDA - R$ 369.230,80; 
CIRURCIGA MONTELLO LTDA - R$ 166.804,90; DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA - R$ 132.427,00; EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 13.284,00; REALMED DISTRIBUIDORA LTDA- EPP- R$ 18.354,00

Caraúbas - PB, 14 de Setembro de 2020
LEONARDO ENEAS ALMEIDA – 
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de um profissional liberal como Farmacêutico junto a Farmácia Básica 

do Fundo Municipal de Saúde do Município de Curral velho – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral Velho: 09.001 
FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1007 2014 MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE, 144 3390.36 00 211 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
FÍSICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Curral Velho e: CT Nº 00018/2020 - 10.09.20 - JOSE AUGUSTO FRANCO 
BARREIRO - R$ 15.999,96.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
da Matriz, 107 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 13:00 horas do dia 29 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um Veículo tipo 
passeio, destinado ao Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Cuité de Mamanguape. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99401-
9006. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 15 de Setembro de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do 
dia 05 de Outubro de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação de uma empresa especializada em Construção Civil, para pavimentação e drenagem de 
diversas ruas (Projetada 1–A, Projetada 2–A, Projetada da Ladeira, Projetada 3–A, Projetada Arroz 
2, Projetada Rua Nova, Projetada da Praça, Pedro Onório de Melo, Projetada 1, Santa Brito, Luiz 
Pereira e Projeteda2) do Município de Cuité de Mamanguape. 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 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99401-9006. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 15 de Setembro de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11 (ONZE) RUAS, 

NESTE MUNICÍPIO. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA CNPJ 
02.512.025/0001-08, CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI CNPJ: 33.777.036/0001-35, B & N 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 24.263.536/0001‐68, LISBOA ENGENHARIA 
CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIREI CNPJ 29.769.351/0001‐43 e MAC CONSTRUTORA ELIREI 
CNPJ 14.206.183/0001-00. LICITANTES INABILITADOS: GSC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 
EPP CNPJ 14.055.950/0001-28 (não apresentação do CRC – certificado de registro cadastral), 
AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CNPJ 12.072.392/0001-83 (não comprovação ter 
executado, no mínimo, 50% dos serviços similares ao objeto desta licitação), GERALDO BARRACHO 
FILHO ME CNPJ 10.763.027/0001-90 ( não apresentação do termo de abertura e encerramento do 
livro diário, não comprovação ter executado, no mínimo, 50% dos serviços similares ao objeto desta 
licitação e não apresentação do registro comercial da empresa ou consolidação), TRABES CONS-
TRUCOES E SERVIÇOS CNPJ 15.034.271/0001-35 (não comprovação ter executado, no mínimo, 
50% dos serviços similares ao objeto desta licitação), MATRIX CONSTRUTORA E LOCADORA 
LTDA CNPJ 18.920.924/0001-71 (Não apresentação do termo de abertura e encerramento do livro 
diário) e LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ 24.621.931/001-75 (não comprovação ter 
executado, no mínimo, 50% dos serviços similares ao objeto desta licitação e não apresentação 
da certidão negativa de débitos estaduais). Prazo para recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da 
Lei nº. 8.666/93 e alterações. Não havendo recurso, a abertura das propostas será realizada no dia 
28/09/2020 às 14:00 horas. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 
08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira ou por e-mail: licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 15 de setembro de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios (não perecíveis), para atender no ano letivo de 

2020 aos estudantes das Creches e Escolas Municipais, com a alimentação escolar de acordo 
com o que preconiza o Programa Nacional de Alimentação Escolar– PNAE, conforme condições. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: DOTAÇÃO ORÇAMENTA-
RIA; 21.400 Secretaria Municipal de Educação 21400.12.361.0028.2032 Distribuição de Merenda 
Escolar – PNAE; 001 Recurso Ordinário; 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo. 21.400 Secretaria 
Municipal de Educação 21400.12.361.0028.2032 Distribuição da Merenda Escolar – PNAE; 122 
Referências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar: 
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00158/2020 - 04.09.20 - B J 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 2.271,36.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL
TOMADA DE PREÇOS N. 003/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, no uso de suas atribuições, CONVOCA a empresa: 
D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI CNPJ: 32.666.677/0001-50; vencedora da 
Tomada de Preços n.º 003/2020 para assinatura do contrato no prazo máximo de 5 dias úteis 
contados a partir da publicação deste termo no DOE. O não comparecimento no prazo estipulado 
acarretará decadência do Direito de Contratar com a Prefeitura de Capim. Maiores informações 
na CPL situado a Av. São Sebastião, S/N, Centro – Capim – PB –no horário de expediente normal 
de 08:00 as 12:00 Horas.

Capim -PB, 14 de Setembro de 2020.
VALDÉCIO DE ARAGÃO ROCHA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
do ramo pertinente para realizar serviços nos ônibus escolares da Rede Municipal de Ensino deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AURINO SANTOS 
DA SILVA 07548909705 - R$ 60.000,00.

Dona Ines - PB, 09 de Setembro de 2020
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para realizar serviços nos ônibus esco-

lares da Rede Municipal de Ensino deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00037/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines:06.060 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA – 12.361.2006.2011/12.361.2007.2013/12.361.2007.2014.ELEMENTO DE 
DESPESA:3390.39.99 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona 
Inês e: CT Nº 00108/2020 - 09.09.20 - AURINO SANTOS DA SILVA 07548909705 - R$ 60.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua de Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 24 de 
Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições 
de medicamentos para uso em combate ao COVID-19. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaocplguarabira@
gmail.com. Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira - PB, 28 de Julho de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2020 
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que o aviso da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº. 008/2020, do 
tipo “menor preço”, cujo objeto é Aquisição de Gêneros Alimentícios (itens Remanescentes). Data 
de abertura para: 28/09/2020 às 09h00min (horário local), por meio do site https://www.compras-
governamentais.gov.br. Informações: no endereço Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão 
– Paraíba. Outras informações pelo E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital:www.gurjao.pb.gov.br; 
ttps://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 

Gurjão, 15 de setembro de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO EM EMPRESA PARA FORNECIEMENTO DE EPIS PARA SECRE-

TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, SECREATRIA 
EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO, AOS FUNDOS DA EDUCAÇÃO E FUNDOS DA SAUDE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Igaracy:e recursos de AFM2020 (auxílio Financeiro aos Municípios) 02.000 GABI-
NETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA 
PREFEITO, 019 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 
03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO 
DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 032 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 054 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
073 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 06.001 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 
092 3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 10 122 1011 2091 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID–19, 0373 3390.39 00 
211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 07.000 SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO 
AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 189 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1013 2044 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 212 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (PORTARIA Nº 369 E 378/2020 do Governo Federal; 08.001 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNAS, 260 3390.39 00 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA; 09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 323 3390.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA, 10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 364 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00079/2020 - 15.09.20 - 
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - CNPJ 33.613.876/0001-62 - R$ 
16.150,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Próteses dentarias, destinadas a pessoas carentes, a medida de suas 

necessidades, atendendo ao Programa inota técnica do Ministério da Saúde, conforme solicitação 
da Secretaria de Saúde do Município de Igaracy–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00037/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 06.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 096 3390.30 
00 211 MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00080/2020 - 15.09.20 - SAMUEL 
RODRIGUES BRASILINO DE SOUSA EIRELI - R$ 149.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00027/2020

A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o resultado 
da licitação Pregão Presencial nº 00027/2020, cujo objeto é contratação de serviços de divulgação 
de matérias diversas, avisos, comunicados e eventos promovidos pela Prefeitura de Ingá, em 
veículo tipo carro de som volante. 

EMPRESA VENCEDORA: IGOR FÉLIX DE OLIVEIRA SILVEIRA(MEI), CNPJ nº 32.603.237/0001-53.
VALOR TOTAL: R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais).
 Ingá(PB), 15 de setembro de 2020.

MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
PROCESSO Nº 050/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020
OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades das Unidades 

Básicas de Saúde e da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Município de Ingá.
 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação da licitação modalidade Tomada de 

Preços n.º 005/2020, a empresa MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS 
MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, no valor total de R$ 837.804,22 (Oitocentos 
e trinta e sete mil oitocentos e quatro reais e vinte e dois centavos).

 Ingá(PB), 15 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURIRY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o resultado 

da licitação Tomada de Preços nº 008/2020, cujo objeto é a execução de obras de Tapa Buraco em 
asfalto, usando massa CBUQ, em diversas ruas da cidade de Ingá. 

EMPRESA VENCEDORA: CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 
18.715.796/0001-24.

VALOR TOTAL: R$ 276.240,55 (Duzentos e setenta e seis mil duzentos e quarenta reais e 
cinquenta e cinco centavos).

 Ingá(PB), 15 de setembro de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o resultado 

da licitação Tomada de Preços nº 005/2020, cujo objeto é a aquisição de materiais odontológicos, 
para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e da Unidade de Pronto Atendi-
mento – UPA do Município de Ingá. 

EMPRESA VENCEDORA: MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS 
MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 05.797.987/0001-30.

VALOR TOTAL: R$ 821.885,84 (Oitocentos e vinte e um mil oitocentos e oitenta e cinco reais 
e oitenta e quatro centavos).

 Ingá(PB), 9 de setembro de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE REVOGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020
O Prefeito Municipal de Ingá, Estado da Paraíba, usando as atribuições que lhe confere a Lei, 

resolve REVOGAR a o Aviso de Homologação da licitação modalidade Tomada de Preços nº 
005/2020, de aquisição de materiais odontológicos, para atender as necessidades das Unidades 
Básicas de Saúde e da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Município de Ingá, o qual está 
com o valor incorreto e foi enviado para publicação por equívoco.

 Ingá(PB), 15 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

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 01 de Outubro de 2020, por 
meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, para: Aquisição de Teste de COVID–19 ( 2019 – NCOV) com detecção de anticorpos 
IGG/IGM, em atendimento a secretaria de saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto 
Municipal nº 31/20; 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. 
Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
comprasgovernamentais.gov.br. 

Itatuba - PB, 15 de Setembro de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.017/2018/SEPLAN
7º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.0138/2018/SEDEC – Construção do Centro de Educação 

Unificada – CEU, no Bairro de Mangabeira em João Pessoa-PB 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Engemec Construtora e Incorporadora Ltda.
OBJETO: É objeto do presente ADITIVO a SUPRESSÃO DE SERVIÇOS. Valor suprimido 
R$ 372.890,35.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo /PMJP e José Teotônio Dantas Leite/ ENGEMEC.
Data da Assinatura: 09/09/2020

João Pessoa, 09 de setembro de 2020.
GILBERTO CRUZ DE ARAÚJO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 09051/2020/SEDEC CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.005/2019

LOTE 01
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura, 

com sede na Avenida Rio Grande do Sul, nº 721, bairro dos Estados, João Pessoa-PB, neste ato 
representada pelos Secretários Municipais de Educação Gilberto Cruz de Araújo e de Secretária 
de Infra-Estrutura Sachenka Bandeira da Hora.

CONTRATADO: Construções, Comércio e Empreendimentos QUEIROGA Ltda., com sede na 
Rua Rubens Bezerra de Medeiros – 91 - Centro – Pombal – PB - Telefone (83) 3045-9487;  (83) 
99619-7007 / (83) 98787-8062 – e-mail: odivaldoqueiroga@yahoo.com.br,  inscrita no CNPJ (MF) 
nº 08.938.468/0001-33, Inscrição Estadual nº 16.346.910-5 , representada pelo Sr.  José Odivaldo 
Queiroga de Sousa, portador do CPF Nº 424.407.934-34, RG nº 843.220/SSP/PB – 2ª VIA.

INSTRUMENTOS VINCULANTES: Processo Licitatório nº 2018/115507 e 2019/105197 Edital 
Concorrência Pública nº 07.005/2019; Contrato nº 09051/2020/SEDEC. 

OBJETO: Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, 
Estruturas e Ambientes nas  Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Cantalice Leite 
Magalhães, Luiza Lima Lobo, Seráfico da Nóbrega, Zulmira De Novais e Tharsilla Barbosa da Franca 
na Cidade de João Pessoa, PB – Lote 01

FUNDAMENTO: Tal procedimento fundamentou-se no Art. 65, §8º da Lei 8.666/93, alterando o 
disposto na CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS do Contrato nº 09051/2020/
SEDEC, corrigindo-se a fonte de recursos orçamentários e financeiros, qual seja:

Onde se lê:
Unidade gestora: SEDEC
Código: 9185/9187/9186
Fonte: Recursos Ordinários Educação/PMJP, FUNDEB e FNDE/Salário Educação
Classificação Orçamentária: 10.101.12.361.5197.2896
Elemento de despesa: 3.3.90.39/1111/1113/1120
Onde leia-se:
Unidade gestora: SEDEC
Código: 3178/3176/3177
Fonte: Recursos Ordinários Educação/PMJP, FUNDEB e FNDE/Salário Educação
Classificação Orçamentária: 10.101.12.361.5197.2896
Elemento de despesa: 4.4.90.51/1111/1113/1120

João Pessoa, 14 de setembro de 2020.
GILBERTO CRUZ DE ARAÚJO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
SACHENKA BANDEIRA DA HORA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.010/2018/SEINFRA              
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.006/2019/SEINFRA – Contratação de Empresa Especializada 

para Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas  - Lote 6 na Cidade 
de João Pessoa – PB.

CONTRATADA: ENGEMEC Construtora e Incorporadora Ltda., - ME, CNPJ 05.475.046/0001-80
OBJETO: É objeto do presente aditivo a Prorrogação de Prazo por mais 06 (seis) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e o Sr. José José Teotônio Dantas 

Leite/ ENGEMEC.
Data da Assinatura: 11/09/2020.

João Pessoa, 11 de setembro de 2020.
Sra. Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO
NO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90.004/2019/SEDURB – CONTRA-

TAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JARDIM OCEANIA 
– FASE II, EM JOÃO PESSOA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.010/2019/SEPLAN, publicado 
no Diário Oficial do Estado do dia 04 de setembro de 2020, página -20 e no Jornal a União do dia 
04 de setembro de 2020, página 19

Onde se lê:
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 90.004/2019 – Construção da Praça Jardim Oceania – Fase II, 

em João Pessoa – PB.
leia-se
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 90.004/2019 – Construção da Praça Jardim Oceania – Fase II, 

em João Pessoa – PB.
João Pessoa, 15 de setembro de 2020

Sachenka Bandeira da Hora
Secretária Municipal de Infra-Estrutura

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo Nº 2450/2019/SEINFRA
Modalidade: Concorrência Pública nº 07.009/2019
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Executar Serviços de Implantação de 

Pavimentação em Paralelepípedos em João Pessoa (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua 
Escócia, Rua Angola, Rus Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua 
Cuba, Rua África do Sul, Rua Cidade Alhandra) – PB.

Tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas 
as suas fases legais e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93, não sendo verificado 
nenhum vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os 
prazos regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e adjudico o 
objeto desta Concorrência Pública, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando 
vencedora da licitação à empresa ARKO CONSTRUÇÕES LTDA., - CNPJ Nº 10.715.077/0001-00 
pela proposta vantajosa, no valor global de R$ 1.416.478,67 (Um milhão, quatrocentos e dezesseis 
mil, quatrocentos e setenta e oito reais, sessenta e sete centavos).

João Pessoa, 14 de setembro de 2020
Sachenka Bandeira da Hora

Secretário de Infra Estrutura /PMJP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 09054/2020/SEDEC 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.005/2019

LOTE 04
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura, 

com sede na Avenida Rio Grande do Sul, nº 721, bairro dos Estados, João Pessoa-PB, neste ato 
representada pelos Secretários Municipais de Educação Gilberto Cruz de Araújo e de Secretária 
de Infra-Estrutura Sachenka Bandeira da Hora.

CONTRATADO: SFX Construções e Serviços Eireli - EPP., com sede na Rua Presidente Ranieri 
Mazilli – 2020 – Cristo Redentor – João Pessoa– PB - Telefone (83) 99807-8535 – e-mail: sfxcons-
trucao@gmail.com,  inscrita no CNPJ (MF) nº 28.561.917/0001-84, Inscrição Municipal nº 1.387.189 
, representada pela Sra.  Roxanne Blenda Soares de Lacerda, portador do CPF Nº 044.706.234-40, 
RG nº 2.651.238 – 2ª VIA SSDS/PB.

INSTRUMENTOS VINCULANTES: Processo Licitatório nº 2018/115507 e 2019/105197 Edital 
Concorrência Pública nº 07.005/2019; Contrato nº 09054/2020/SEDEC. 

OBJETO: Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estrutu-
ras e Ambientes nas  Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Augusto dos Anjos, Ernani 
Sátyro, Frei Albino, General Rodrigo Otávio e Hugo Moura na Cidade de João Pessoa, PB – Lote 04

FUNDAMENTO: Tal procedimento fundamentou-se no Art. 65, §8º da Lei 8.666/93, alterando o 
disposto na CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS do Contrato nº 09054/2020/
SEDEC, corrigindo-se a fonte de recursos orçamentários e financeiros, qual seja:

Onde se lê:
Unidade gestora: SEDEC
Código: 9185/9187/9186
Fonte: Recursos Ordinários Educação/PMJP, FUNDEB e FNDE/Salário Educação
Classificação Orçamentária: 10.101.12.361.5197.2896
Elemento de despesa: 3.3.90.39/1111/1113/1120
Onde leia-se:
Unidade gestora: SEDEC
Código: 3178/3176/3177
Fonte: Recursos Ordinários Educação/PMJP, FUNDEB e FNDE/Salário Educação
Classificação Orçamentária: 10.101.12.361.5197.2896
Elemento de despesa: 4.4.90.51/1111/1113/1120

João Pessoa, 14 de setembro de 2020.
GILBERTO CRUZ DE ARAÚJO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
SACHENKA BANDEIRA DA HORA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.047/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/002398.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LICENCIA-

MENTO DE USO MENSAL E SUSTENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 
SISTEMA AUTOMATIZADO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA GESTÃO DA EXECUÇÃO 
FISCAL, COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E CONTENCIOSO JUDICIAL, PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME 
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, torna público que, devido 
a impugnação ao edital que foi acolhida em partes, fica SUSPENSA, “sine die”, a referida licitação 
marcada para o dia 17/09/2020 às 09hs00min (horário de Brasília), para correção do Edital e seus 
anexos, devendo oportunamente ser fixada nova data.

João Pessoa, 15 de setembro de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 09053/2020/SEDEC CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.005/2019

LOTE 03
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura, 

com sede na Avenida Rio Grande do Sul, nº 721, bairro dos Estados, João Pessoa-PB, neste ato 
representada pelos Secretários Municipais de Educação Gilberto Cruz de Araújo e de Secretária 
de Infra-Estrutura Sachenka Bandeira da Hora.

CONTRATADO: SFX Construções e Serviços Eireli - EPP., com sede na Rua Presidente Ranieri 
Mazilli – 2020 – Cristo Redentor – João Pessoa– PB - Telefone (83) 99807-8535 – e-mail: sfxcons-
trucao@gmail.com,  inscrita no CNPJ (MF) nº 28.561.917/0001-84, Inscrição Municipal nº 1.387.189 
, representada pela Sra.  Roxanne Blenda Soares de Lacerda, portador do CPF Nº 044.706.234-40, 
RG nº 2.651.238 – 2ª VIA SSDS/PB.

INSTRUMENTOS VINCULANTES: Processo Licitatório nº 2018/115507 e 2019/105197 Edital 
Concorrência Pública nº 07.005/2019; Contrato nº 09053/2020/SEDEC. 

OBJETO: Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, 
Estruturas e Ambientes nas  Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Índio Piragibe, 
Santa Ângela, Prof. João Gadelha, Luiz Vaz de Camões e Zumbi dos Palmares na Cidade de João 
Pessoa, PB – Lote 03

FUNDAMENTO: Tal procedimento fundamentou-se no Art. 65, §8º da Lei 8.666/93, alterando o 
disposto na CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS do Contrato nº 09053/2020/
SEDEC, corrigindo-se a fonte de recursos orçamentários e financeiros, qual seja:

Onde se lê:
Unidade gestora: SEDEC
Código: 9185/9187/9186
Fonte: Recursos Ordinários Educação/PMJP, FUNDEB e FNDE/Salário Educação
Classificação Orçamentária: 10.101.12.361.5197.2896
Elemento de despesa: 3.3.90.39/1111/1113/1120
Onde leia-se:
Unidade gestora: SEDEC
Código: 3178/3176/3177
Fonte: Recursos Ordinários Educação/PMJP, FUNDEB e FNDE/Salário Educação
Classificação Orçamentária: 10.101.12.361.5197.2896
Elemento de despesa: 4.4.90.51/1111/1113/1120

João Pessoa, 14 de setembro de 2020.
GILBERTO CRUZ DE ARAÚJO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
SACHENKA BANDEIRA DA HORA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 09052/2020/SEDEC CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.005/2019

LOTE 02
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura, 

com sede na Avenida Rio Grande do Sul, nº 721, bairro dos Estados, João Pessoa-PB, neste ato 
representada pelos Secretários Municipais de Educação Gilberto Cruz de Araújo e de Secretária 
de Infra-Estrutura Sachenka Bandeira da Hora.

CONTRATADO: SFX Construções e Serviços Eireli - EPP., com sede na Rua Presidente Ranieri 
Mazilli – 2020 – Cristo Redentor – João Pessoa– PB - Telefone (83) 99807-8535 – e-mail: sfxcons-
trucao@gmail.com,  inscrita no CNPJ (MF) nº 28.561.917/0001-84, Inscrição Municipal nº 1.387.189 
, representada pela Sra.  Roxanne Blenda Soares de Lacerda, portador do CPF Nº 044.706.234-40, 
RG nº 2.651.238 – 2ª VIA SSDS/PB.

INSTRUMENTOS VINCULANTES: Processo Licitatório nº 2018/115507 e 2019/105197 Edital 
Concorrência Pública nº 07.005/2019; Contrato nº 09052/2020/SEDEC. 

OBJETO: Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estru-
turas e Ambientes nas  Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Comendador  Cicero 
Leite, Antenor Navarro, Napoleão Laureano, Cônego Matias Freire e José de Barros Moreira na 
Cidade de João Pessoa, PB – Lote 02

FUNDAMENTO: Tal procedimento fundamentou-se no Art. 65, §8º da Lei 8.666/93, alterando o 
disposto na CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS do Contrato nº 09052/2020/
SEDEC, corrigindo-se a fonte de recursos orçamentários e financeiros, qual seja:

Onde se lê:
Unidade gestora: SEDEC
Código: 9185/9187/9186
Fonte: Recursos Ordinários Educação/PMJP, FUNDEB e FNDE/Salário Educação
Classificação Orçamentária: 10.101.12.361.5197.2896
Elemento de despesa: 3.3.90.39/1111/1113/1120
Onde leia-se:
Unidade gestora: SEDEC
Código: 3178/3176/3177
Fonte: Recursos Ordinários Educação/PMJP, FUNDEB e FNDE/Salário Educação
Classificação Orçamentária: 10.101.12.361.5197.2896
Elemento de despesa: 4.4.90.51/1111/1113/1120

João Pessoa, 14 de setembro de 2020.
GILBERTO CRUZ DE ARAÚJO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
SACHENKA BANDEIRA DA HORA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33007/2020

(3ª PUBLICAÇÃO)
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Concorrência Nº 
33007/2020, em regime de execução de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação 
MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 19/10/2020, às 09:00 horas, tendo como objeto contratação de ser-
viços especializados para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS 
E AMBIENTES DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA E ARTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. 
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, no Portal da Transparência 
e de forma suplementar na sala de reunião da Comissão Especial de Licitação, localizada na Rua 
Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 
às 12:00h e das 13:00 as 17:00h, onde poderá ser adquirido mediante a apresentação de um CD/
DVD ou pendrive. Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 15 de setembro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/033305/SEINFRA

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0328/2019 – ADESÃO À ATA RESULTANTE 
DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 20180010-DAE (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ)

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MERCADOS 
PÚBLICOS, CEMITÉRIOS PÚBLICOS E CALÇADAS/CANTEIROS CENTRAIS.

Dispositivo:
Com base nas informações constantes do Processo Administrativo nº 2020/033305/SEINFRA, 

referente  à ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0328/2019 – ADESÃO À ATA RE-
SULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20180010-DAE (GOVERNO DO ESTADO DO 
CEARÁ),  no parecer de justificativa emitido pela Assessoria Jurídica e em cumprimento aos termos 
do artigo 43, Inciso VI, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O PARECER , RATIFICO 
E HOMOLOGO  o procedimento ora escolhido, em favor da empresa  EMKO CONSTRUTORA 
EIRELI - CNPJ: 24.233.779/0001-53

João Pessoa, 31 de março de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra Estrutura /PMJP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.053/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/057532.
Data da sessão: 28/09/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 15 de setembro de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cicero Faustino da Silva, 584, Centro – Lagoa Seca - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Setembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 991741813. E-mail: renatoantonio_30@hotmail.com ou 
www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 15 de Setembro de 2020.
Maria das Graças Gomes da Silva 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de Serviços de Execução de Obras de Pavimentação de Ruas no Peri-

mentro Urbano do Municipio de Olivedos/PB, Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico 
em Anexo, compreendendo; Rua Projetada 01, rua Projetada 02, Rua Projetada 03, rua Projetada 
04, rua Projetada 05 e Rua do Baldo do Açude. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00006/2020. DOTAÇÃO: 02.060 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 15 451 
0007 1026 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 001 Recursos Ordinários - 0151 4490.51 00 
001 OBRAS E INSTALAÇÕES - RECURSOS ODINÁRIOS.. VIGÊNCIA: até 31/03/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Olivedos e: CT Nº 00046/2020 - 14.09.20 - BELIZIO 
GOMES MEIRA NETO - JBL CONSTRUTORA - R$ 305.549,48.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2020, que objetiva: Prestação 
de Serviços de Execução de Obras de Pavimentação de Ruas no Perimentro Urbano do Municipio 
de Olivedos/PB, Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico em Anexo, compreendendo; 
Rua Projetada 01, rua Projetada 02, Rua Projetada 03, rua Projetada 04, rua Projetada 05 e Rua 
do Baldo do Açude; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: BELIZIO GOMES MEIRA NETO - JBL CONSTRUTORA - R$ 305.549,48.

Olivedos - PB, 14 de Setembro de 2020
JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO 

Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 0001/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 0001/2020, por menor 

preços unitários, tudo em conformidade com a Lei Federal Nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, Lei 
Complementar Nº 123/06 e 147/2014, Decreto Federal Nº 10.024/2019, subsidiariamente, pela Lei 
Nº 8.666/93 e demais legislações, com objeto Contratação de pessoa jurídica para fornecimento 
de equipamentos e materiais permanentes no âmbito da atenção básica  destinados às Unidades 
Básica de Saúde, Laboratório e Fisioterapia do município de Pedra Branca/PB. Abertura dia 
28/09/2020 às 09:00 horas (horário de Brasília). O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.
br, www.tce.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br. Qualquer informação referente ao edital 
em epigrafe, poderá ser feita pessoalmente ou através do e-mail pedrabrancacpl@gmail.com, em 
até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para a realização do certame, ou protocolar no 
setor de licitações da Prefeitura Municipal, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB 
informando o número da licitação.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Pedra Branca - PB, 14 de Setembro de 2020

Severino Luiz de Caldas 
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro  Termo de Aditivo ao Contrato nº 00163/2019, em 30.09.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa EMPROTEC ENGENHARIA – EMPRESA 

DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas do 

município de Piancó-PB, com sinalização vertical e horizontal, CT 1040283-25/2017-MCIDADES, 
CT 1040284-40/2017-MCIDADES e CT 1061276-44/2018-MCIDADES.  

OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 11 de Setembro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito  

Prefeitura Municipal de Piancó 
Resultado de Julgamento de habilitação 

Tomada de Preçosnº 00009/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó torna público, através da comissão de licitação, julgamento do-

cumentos de Habilitação. As empresasCONSTRUTORA DAKI EIRELI-ME, JHONATHAN ANDRADE 
DA SILVA EIRELI e CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP estão declaradasinabilitadas. A 
empresa MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-MEestádeclarada habilitada. Concede-se 
o prazo de 5 dias úteis para recursos. 

Piancó -PB, 15 de setembro de 2020.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em combate ao 
COVID-19, para melhor atender a população do município de Pilõezinhos/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00005/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OU-
TROS: VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PILÕEZINHOS e ALLMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
LTDA- R$ 16.492,50 – Dezesseis Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos- 
CT Nº 00129/2020 - 09.09.20.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00005/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00005/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em combate ao 
COVID-19, para melhor atender a população do município de Pilõezinhos/PB; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO 
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA- R$ 16.492,50 – Oito Mil Duzentos e Oitenta e Nove 
Reais e Cinquenta e Dois Centavos.

Pilõezinhos - PB, 09 de setembro de 2020.
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino de Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB - PB, às 09h00min, do dia 29 de setembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Materiais Médicos Hospitalares para melhor atender as necessidades do Município até dezembro 
de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 04/2010. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Email: administracao@piloezinhos.pb.gov.br. Telefone: (083) 3627 1040.

Pilõezinhos – PB, 14 de setembro de 2020.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 04 (quatro) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 00168/2019 datado de 02/09/2019 e com prazo de vigência até 02/09/2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa especializada no ramo 
de contabilidade pública, para realização de assessoria e consultoria junto a administração municipal.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS – MÔNICA CRISTINA SANTOS 
DA SILVA. CONTRATADA: SILVA E MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL – CNPJ: 
10.571.093/0001-68

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços de natureza contínua e vantajoso para a Administração
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 01/09/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31.12.2020
VALOR ADITIVADO: 19.960,00 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 04 (quatro) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 00012/2019 datado de 02/09/2019 e com prazo de vigência até 02/09/2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa especializada no 
ramo de contabilidade pública, para realização de assessoria e consultoria junto a esta edilidade.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS – JAELSON CONSTANTINO 
MONTEIRO. CONTRATADA: SILVA E MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL – CNPJ: 
10.571.093/0001-68

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços de natureza contínua e vantajoso para a Administração
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 01/09/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31.12.2020
VALOR ADITIVADO: 11.956,00 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JAELSON CONSTANTINO MONTEIRO
Vereador Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

09h00min (horário de Brasília) do dia 02 de Outubro de 2020, através do site www.comprasnet.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamento de 
saúde, (ambulância tipo A, simples remoção tipo pick-up 4x4) para melhor atender as necessidades 
da população do município de Pilõezinhos/PB, conforme Proposta de nº 12002.11800/1200-03, 
mediante edital e seu termo de referência. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010 e demais legislações vigentes. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
financas@piloezinhos.pb.gov.br  e www.comprasnet.gov.br.

Pilõezinhos - PB, 11 de setembro de 2020
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

11h30min (horário de Brasília) do dia 02 de Outubro de 2020, através do site www.comprasnet.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamento, 
(van para transporte de passageiros) para melhor atender as necessidades da população do mu-
nicípio de Pilõezinhos/PB, conforme Proposta de nº 12002.118000/1200-04, mediante edital e seu 
termo de referência. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010 e demais legislações vigentes. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: financas@piloezinhos.
pb.gov.br  e www.comprasnet.gov.br.

Pilõezinhos - PB, 11 de setembro de 2020
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão José Vicente, s/n – (prédio aonde funcionava antiga creche municipal) - Centro - Pirpirituba 
- PB, às 09:00 horas do dia 28 de Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do 
tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equi-
parados, para: Aquisição de móveis, destinados a atender as necessidades da Unidade do Centro 
de Tratamento do COVID–19, localizada na Rua José Cruz, centro deste 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 006/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277–1108. 

Pirpirituba - PB, 14 de Setembro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão José Vicente, s/n – (prédio aonde funcionava antiga creche municipal) - Centro - Pirpirituba 
- PB, às 10h30min horas do dia 28 de Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Equiparados, para: Aquisição de equipamentos/material médico hospitalares, destinados a atender 
as necessidades da Unidade do Centro de Tratamento do COVID–19, localizada na Rua José 
Cruz, centro deste 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 006/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3277–1108. 

Pirpirituba - PB, 14 de Setembro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão José Vicente, s/n – (prédio aonde funcionava antiga creche municipal) - Centro - Pirpirituba 
- PB, às 13h30min horas do dia 28 de Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para: Aquisição de aparelhos de ar–condicionado split, destinados a atender 
as necessidades da Unidade do Centro de Tratamento do COVID–19, localizada na Rua José 
Cruz, centro deste 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 006/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3277–1108. Edital: http://www.pirpirituba.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 14 de Setembro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Capitão José Vicente, s/n – (prédio aonde funcionava antiga creche municipal) - Centro - 
Pirpirituba - PB, às 15h30min horas do dia 28 de Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Equiparados, para: Contratação de serviços de Assessoria e Consultoria técnica, para 
prestar serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde, na elaboração, acompanhamento mensal 
e apresentação dos relatórios de atividades físicas e financeiras dos Programas de cada Bloco 
da Saúde ao Conselho da Saúde, de acordo com as especificações contidas na Especificação 
Técnica – Anexo I deste Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 006/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3277–1108. 

Pirpirituba - PB, 14 de Setembro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada 
Pública de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE 
GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES 
RURAIS CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS 
DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo 
a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 07 de Outubro de 2020, na 
sala da referida comissão, sediada na Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. 
Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo 
envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, legislação e normas pertinentes. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: 
cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 15 de setembro de 2020.
AMANDA GABRIELA BATISTA SILVA

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00001/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pocinhos, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Presidente desta casa legislativa, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 00001/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO, 
ZERO KM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS. DATA 
DA ABERTURA: 28 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: 
no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98691-3174. 
E-mail: camara.pocinhos@outlook.com. Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.
camarapocinhos.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 15 de Setembro de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONCLUSÃO 

DO PARQUE DE VAQUEJADA NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00004/2019. ADITAMENTO: Realinhamento de preço contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00061/2019 - Natal José Barbosa da 
Silva Eireli - 3º Aditivo - acréscimo de 24,81%. ASSINATURA: 14.09.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDA-

MENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL 02140 08 244 1003 2045 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS OFERTADOS OU REFERENCIADOS AO CRAS E BENEFICIOS 
EVENTUAIS 02140 08 244 1003 2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 02140 08 244 1003 2047 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇAS FELIZ 02140 08 244 
1003 2051 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO 02140 08 244 1003 2053 MANUTENÇÃO 
E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF 3390.30 MATERIAL DE CON-
SUMO FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS 1311 TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT 
Nº 00184/2020 - 01.09.20 - DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE 03294115431 - R$ 6.735,00; 
CT Nº 00185/2020 - 01.09.20 - MANOEL JANUARIO DOS SANTOS FILHO 18039634415 - R$ 
2.450,00; CT Nº 00186/2020 - 01.09.20 - META COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 20.149,50; 
CT Nº 00187/2020 - 01.09.20 - ROSELMA VIEIRA SOARES - ME - R$ 10.550,00; CT Nº 00188/2020 
- 01.09.20 - VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - R$ 10.950,00; CT Nº 
00189/2020 - 01.09.20 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 12.450,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de urnas e 
serviços funerários, mediante solicitação aleatória, destinados a Secretaria de Ação Social detse 
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 
025/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3291–2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 15 de Setembro de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/20

OBJETO: Execução dos serviços de construção de um galpão na feira livre, neste Município. 
EMPRESAS HABILITADAS: Construtora Imperial Eireli - ME; e WJX Construções e Serviços Ltda. 
- EPP. EMPRESAS INABILITADAS: Escale Construtora e Serviços Eireli - ME; e FM Serviços Ltda. 
- ME. A CPL comunica que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será 
realizada no dia 24.09.20, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, 
na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 15 de setembro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/20

OBJETO: Execução dos serviços de reforma na Av. Renato Ribeiro Coutinho, neste Município. 
EMPRESAS HABILITADAS: Construtora Imperial Eireli - ME; FM Serviços Ltda. - ME e WJX 
Construções e Serviços Ltda. EMPRESAS INABILITADAS: : Não houve licitante inabilitado. A CPL 
comunica que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no 
dia 24.09.20, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações e vistas 
ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na 
Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 15 de setembro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Destinadas as Diversas Secretarias e ao Enfrentamento das Consequências Causadas 
pela Pandemia do COVID-19 para o município de São José do Sabugí/PB; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - R$ 217.272,70.

São José do Sabugí - PB, 14 de Setembro de 2020
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinadas as Diversas Secretarias e ao Enfrenta-

mento das Consequências Causadas pela Pandemia do COVID-19 para o município de São José 
do Sabugí/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletronico nº 00001/2020. DOTAÇÃO: 11.00.100 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.3003.2037 - Manutenção do Serviço de 
Assist. Social Rec. Proprios (Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências) 
- ELEMENTO DE DESPESA: 3390.32 99 1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 
- 10.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.3003.2034 – Manutenção da Maternidade Mãe 
Vanil 3390.30.99.1520 – Material de Consumo – 10.301.3003.2030 – Manutenção de Outros Progra-
ma Basicos de Saúde – SUS – 33.90.30.19.1214 - 03.000 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJ. E CONTROÇE INTERNO – 04.000 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULT. 
E RECURSOS HIDRICOS – 05.000 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E 
TURISMO – 08.000 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – SECRETARIA DA MULHER –Ma-
nutenção das Atividades das Secretarias – 3390.30 – Recursos Ordinarios. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do 
Sabugi e: CT Nº 00060/2020 - 14.09.20 -  JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - R$ 217.272,70.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2020, que objetiva: Aquisição de 
Medicamentos Éticos, Genéricos e Similares, para a Distribuição Gratuita a População Carente 
do Município, através da Secretaria de Saúde, conforme Receita Médica, considerando o maior 
desconto sobre o preço Maximo ao consumidor da tabela oficial de medicamentos, revista ABC 
Farma; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSEANE MARCIA 
DE MORAIS SANTOS AZEVEDO - R$ 300.400,00.

São José do Sabugí - PB, 14 de Setembro de 2020
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Medicamentos Éticos, Genéricos e Similares, para a Distribuição Gratuita 

a População Carente do Município, através da Secretaria de Saúde, conforme Receita Médica, 
considerando o maior desconto sobre o preço Maximo ao consumidor da tabela oficial de medica-
mentos, revista ABC Farma. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2020. DOTAÇÃO: 
10.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.3003.2030 – Manutenção de Outros Programas 
Básicos de Saúde - SUS – Material de Consumo – 33.90.30 – Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
São José do Sabugi e: CT Nº 00059/2020 - 14.09.20 - JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS 
AZEVEDO - R$ 300.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinadas as Diversas Secretarias e ao Enfrenta-

mento das Consequências Causadas pela Pandemia do COVID-19 para o município de São José 
do Sabugí/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletronico nº 00001/2020. DOTAÇÃO: 11.00.100 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.3003.2037 - Manutenção do Serviço de 
Assist. Social Rec. Proprios (Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências) 
- ELEMENTO DE DESPESA: 3390.32 99 1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 
- 10.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.3003.2034 – Manutenção da Maternidade Mãe 
Vanil 3390.30.99.1520 – Material de Consumo – 10.301.3003.2030 – Manutenção de Outros Progra-
ma Basicos de Saúde – SUS – 33.90.30.19.1214 - 03.000 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 
PLANEJ. E CONTROÇE INTERNO – 04.000 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULT. 
E RECURSOS HIDRICOS – 05.000 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E 
TURISMO – 08.000 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – SECRETARIA DA MULHER –Ma-
nutenção das Atividades das Secretarias – 3390.30 – Recursos Ordinarios. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do 
Sabugi e: CT Nº 00060/2020 - 14.09.20 -  JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - R$ 217.272,70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA 
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE PRAZO TP 00007/2018

INSTRUMENTO:Termo aditivo nº 07ao Contrato Administrativo nº 0045/2018/CPL e Termo 
aditivo nº 8 ao 0046/2018/CPL. PARTES: Pref. Mun. de São Sebastião de Lagoa de Roça /T4 
Engenharia e Serviços Ltda - ME. OBJETO CONTRATUAL:contratação de empresa especializada 
em construção civil para execução dos serviços de conclusão da 1º  e  2ª etapas, referente a área 
de eventos junto ao município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB.(Contratos de Repasses 
nº 0281.403-97/2008 e 0302.314-79/2009).OBJETIVO:refere-se o presente aditivo a prorrogação 
por mais 3 (três) meses a contar do dia 15/09/2020, mantendo as demais cláusulas inalteradas. 
FUNDAMENTO LEGAL: com fulcro na Tomada de Preços nº 00007/2018, e no artigo57 I, §1º, II e 
III, §2º, da lei Nº 8.666/93 alterada, SIGNATÁRIOS: Severo Luís do Nascimento Neto /Yale Tadeu 
Medeiros Guimaraes.15/09/2020. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

ADITIVO DE PRAZO
 Termo aditivo nº 02 do Contrato de nº 00064/2019. Partes Pref. M. de S. S. de Lagoa de Roça e 

B2 CONSTRUCOES EIRELI - Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para execução 
de serviços de PAVIMENT E DRENAGEM NO PERÍMETRO URBANO, (Rua Faustino Moura e 
Rua Francisco da Cunha-Trecho 02) conforme CT DE REP 1059566-66/2018, celebrado entre O 
MINIST. DAS CIDADES e a PMSSLR. EMPREITADA TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. Fundamento 
legal: TP nº 0001/2019.Dotação: As despesas correrão por conta da dotação, Recursos Próprios 
do Município/CONT REP 1038954-23/2017 MCIDADES. 02.070 - 02070.15.451.2009.1022 - 
4490.51.00.00 - 001/940. Objeto: Refere-se o presente aditivo de acréscimo de aditamento de prazo 
com Prorrogação por mais 360 dias a contar do dia 15/05/2020. Mantendo As Demais Cláusulas 
Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.II, §, Da Lei 8666/93. Assinam: SEVERO LUÍS DO NASCIMENTO 
NETO e B2 CONSTRUCOES EIRELI

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0017/2020

A Prefeitura Municipal de São Bentinho – PB, através O Pregoeiro Oficial,TORNA PÚBLICO, o 
aviso de REPUBLICAÇÃO do Edital da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 017/2020, 
do tipo menor preço, para:Aquisição parcelada de Medicamentos para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do município de São Bentinho/PB, justificado pela necessidade de retificação 
na quantidade do item 35 do Termo de Referência do referido Edital. O certame fica republicado para 
o dia 28/09/2020, às 09:00, nos termos do Art. 21, § 4º, da Lei 8.666/93. Informações: no horário 
das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 9.9877-9500. 
E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 15 de setembro de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2020, que objetiva: Aquisição de 02 
(dois) veículos 0km tipo passeio destinados as Secretarias de Assistência Social (Bolsa Família) 
e Secretaria de Saúde do município de São José de Espinharas/PB; ADJUDICO o seu objeto a: 
CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, CNPJ nº 08.791.659/0001-15  Valor Total: VALOR: R$ 
95.600,00 (Noventa e cinco mil e seiscentos reais).

São José de Espinharas, 10 de setembro de 2020.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, 
homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme 
abaixo: CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA, CNPJ nº 08.791.659/0001-15.  Valor Total: VALOR: 
R$ 95.600,00 (Noventa e cinco mil e seiscentos reais).

São José de Espinharas, 11 de setembro de 2020.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2020, que objetiva: Aquisição de 02 
(dois) veículos 0km tipo passeio destinados as Secretarias de Assistência Social (Bolsa Família) 
e Secretaria de Saúde do município de São José de Espinharas/PB; ADJUDICO o seu objeto a: 
JONAS FERNANDES DE ARAÚJO, CPF nº 054.131.464-50; VALOR: R$ 22.000,00 (Vinte e dois 
mil reais).São José de Espinharas, 09 de setembro de 2020.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, 
homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme 
abaixo: JONAS FERNANDES DE ARAÚJO, CPF nº 054.131.464-50; VALOR: R$ 22.000,00 (Vinte 
e dois mil reais). São José de Espinharas, 10 de setembro de 2020.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO

REGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2020
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio torna público que a sessãodo Pregão Presencial 

00044/2020, com objeto Aquisição de paralelepípedos e pedras portuguesas, para atender as 
demandas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal de São José de 
Piranhas - PB, cuja sessão de abertura do certame ocorreu em 31/08/2020, às 09:00h, foi declarada 
DESERTA, por ausência de participantes/interessados. Fica remarcada nova sessão para o dia 
30/09/2020, às 09:00h,na Sala da CPL, prédio da Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro 
- São José de Piranhas – PB. O edital será republicado, porém permanecerá inalterado. Informações: 
07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 15 de setembro de 2020.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Prefeito Constitucional do Município de Santa Luzia, Estado da Paraíba, usando de suas atri-

buições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, 
e suas atribuições posteriores, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a TOMADA DE PREÇOS 
N° 00004/2020, cujo objeto é contratação de empresa especializada para conclusão da reforma 
do prédio sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, consoante julgamento proferido pela 
Comissão Permanente de Licitação, em favor da empresa: MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, CNPJ N° 33.894.347/0001-84, com o valor total de R$ 379.236,77 (trezentos e setenta e 
nove mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos).

Santa Luzia-PB, 15 de setembro de 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

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

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
Convocamos a empresa MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 33.894.347/0001-

84, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, comparecer a esta sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Estado da Paraíba, 
CNPJ n º 09.090.689/0001-67, na sede temporária da Prefeitura Municipal, na Rua Caboclo Abel, 
s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000 e assinar o 
contrato que tem como objeto contratação de empresa especializada para conclusão da reforma do 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, de acordo com as especificações contidas 
na TOMADA DE PREÇOS N.º 00004/2020 e seus anexos. 

Santa Luzia-PB, 15 de setembro de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020
A Pregoeira Oficial do Município de Santa Luzia/PB, no uso de suas atribuições informa aos 

interessados que a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico Nº 00009/2020, que tem como 
objeto: aquisição de teste rápido COVID-19 IGG/IGM e Tubo a vácuo com gel para realização dos 
testes para atender a necessidade da Secretaria de Saúde e órgãos visando o enfrentamento da 
pandemia do COVID-19 no município de Santa Luzia/PB, apresentado pela empresa RENOVA 
MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 
Nº 31.047.312/0001-84, foi NEGADO PROVIMENTO, nos termos da fundamentada resposta a 
Impugnação do Edital, disponível no site Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.
com.br. Dessa forma a data de Abertura da referida licitação permanece INALTERADA. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 
12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, 
na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299. 

Santa Luzia/PB, 15 de setembro de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 050/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 008/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna 
público a quem interessa o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação das empresas 
participantes no Processo Administrativo de Nº 050/2020 e Tomada de Preço de nº 008/2020, que 
tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada na Reforma de uma Praça, Localizada 
no Distrito de São José da Batalha, S/N, Zona Rural, no Município de Salgadinho–PB, de acordo 
com o seguinte julgamento que segue:   

•	 HABILITADAS

NOME CNPJ SITUAÇÃO

JOSÉ JUNIO AMERICO DA SILVA EIRELI 30.330.124/0001-04 HABILITADA

•	 INABILITADAS

NOME CNPJ SITUAÇÃO

RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 19.910.105/0001-06 INABILITADA

INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014.  

Salgadinho-PB, 15 de setembro de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA CONCORRENCIA PUBLICA 

Nº 002/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 120/2020
O MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA, Estado da Paraíba, torna público que a licitação realizada 

no dia 01 de setembro de 2020, às 09:00h (nove horas), na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA 
nº 0001/2020, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE LAGO ARTIFICIAL (AÇUDE – BARRAGEM DE TERRA) PARA IMPLANTAÇÃO 
DE TANQUE REDE PARA O CULTIVO DA PISCICULTURA, na comunidade de Tanques, no municí-
pio de Vista Serrana, ESTADO DA PARAÍBA, conforme planilha anexa ao edital e Lei 8666/93., foi 
considerada FRACASSADA, em razão da inabilitação de todas as licitantes. informações Setor de 
Licitações.na sala da CPL, prédio da prefeitura de vista serrana, localizada a Rua Joao Francisco 
Filho, 236 – Centro, Vista Serrana - Estado Da Paraíba. Site. www.vistaserrana.gov.pb.br 

Vista Serrana - PB, 14 de setembro de 2020
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CPL/SES/PB
SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 24.07.19.612 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019
DATA DE ABERTURA: 28/09/2020 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 20-00170-3
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTROLES DE ACESSOS DE PESSOAS E SOFTWARES DE 

REGISTRO DE FREQUÊNCIA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE CONTROLE, 
SERVIÇOS GERAIS E TREINAMENTO, PARA A REDE ESTADUAL DE SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 089/2020 do Excelentíssimo Senhor 
Secretário de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Pregão do tipo Presencial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará 
à disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no 
site www.centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº. 3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. 
Fonte de recursos: 110 – TESOURO DO ESTADO. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de 
Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3218-7478 ou pelo 
e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.

João Pessoa, 15 de setembro de 2020.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS DE CERVEJA E BEBIDAS 
EM GERAL DE JOÃO PESSOA - RUA DA 
REPÚBLICA, 906 – CENTRO – JOÃO PES-
SOA/PB - ELEIÇÕES SINDICAIS - A  V  I  S  
O. O Presidente do Sindicato, no uso de suas 
atribuições estatutárias, comunica que serão 
realizadas eleições no dia 13 de novembro de 
2020 para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal, Delegação Federativa e, respectivos, 
suplentes, devendo o requerimento para 
registro de chapa ser apresentado à Secre-
tária do Sindicato nos 8 (oito) dias seguintes 
da publicação deste aviso, no horário das 
8h00min às 11h00min e das 13h00min às 
16h00min. Edital de Convocação da eleição 
encontra-se afixado na sede do sindicato. 
João Pessoa (PB), 14 de setembro de 2020. 
José Humberto de Freitas – Presidente

POLYUTIL S.A. INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS – CNPJ/
MF Nº. 09.139.890/0001-91 - ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINARIA – Convocamos 
os acionistas para a reunião em sua sede 
social na R. Hortencio Ribeiro de Luna, nº 
1151 na proximidade da BR 101 km-02, 
Distrito Industrial de João Pessoa, Paraíba, 
em AGE no dia 24de setembro de 2020, 
as 10h00min, para deliberar:I –Eleição da 
diretoria para o próximo triênio II- Outros 
assuntos de interesse da sociedade. João 
Pessoa, 15/09/2020 - A Diretoria.

FICAMP INDUSTRIA TEXTIL S/A - CNPJ 
Nº 12.941.720/0001- 30 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA - Estão convocados os se-
nhores acionistas da FICAMP INDÚSTRIA 
TEXTIL S/A a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária que se realizará no dia 25 
de setembro de 2020, às 10 horas, na sede 
social, na Br 101 Km 99 – Rua Manoel de 
César Melo, S/N, Distrito Industrial, Alhan-
dra/PB, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) prestação de contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar 
os Relatórios Contabil Financeiros relativos 
aos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2017, 2018 e 2019; b) Eleição 
da Diretoria; c) outros assuntos de interesse 
social. AVISO: Comunicamos que se encon-
tram a disposição dos senhores acionistas, na 
sede social, os documentos a que se refere a 
Lei 6.404/1976, art. 133, com as alterações da 
Lei nº 10.303/2001, relativos aos exercícios 
sociais encerrados em, 31 de dezembro 
de 2017, 2018 e 2019. Alhandra/PB, 15 de 
setembro de 2020. Churchill Cavalcante 
César - Diretor Presidente. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

PARAÍBANA 
DOS CAMINHONEIROS DO 

ESTADO DA PARAÍBA
Os Caminhoneiros do estado da Paraíba   

com interesse em FUNDAR A ASSOCIAÇÃO 
Paraibana dos caminhoneiros do estado 
da Paraíba, convidam todos os interessa-
dosmaiores de dezoito anos de idade, no 
estado da Paraíba para comparecerem na 
ASSEMBLÉIA GERAL, na AV Parque nº 
s/n Distrito Industrial João Pessoa-PB CEP 
58082-030 ao lado da 8º DD  , para o pró-
ximo dia 20 de setembro de 2020, às 08:00 
(oito horas), para a seguinte ordem do dia: 
A) Aprovação da Fundação da Associação 
Paraibana dos Caminhoneiros do estado da 
Paraíba; B) Aprovação do Estatuto Social da 
Associação Paraibana dos Caminhoneiros 
do estado da Paraíba ; C) Aprovação da 
Diretoria da Associação Paraibana dos Ca-
minhoneiros do estado da Paraíba. Marcos 
Antônio Rodrigues Vieira, Vilson de oliveira, 
Josuel Batista Virginio, Ronaldo de Pontes 
Gomes,Josevaldo dos Santos Souza, José 
Herly Dos Santos Viegas, Adailton Paulo da 
Silva, João Antônio de Souza Silva, Antônio 
Alves, Rivelino Machado Rodrigues, Jorge 
Christiano Carlos da silva, Eder Jefferson 
Araújo do Nascimento, Gilson Cruz Mame-
de, Felipe Augusto Trajano Gomes, Almarte 
Damasco Guedes da Silva Lima, Leonardo 
Pereira da Silva, Silvano de Lima.

A INTERCEMENT BRASIL S.A.,inscrita no 
CNPJ Nº 62.258.884/0091-92, localizada 
na Rua General Aurélio de Lira Tavares, Nº 
S/N, Ilha do Bispo, João Pessoa/PB, torna 
público que solicitou a renovação da Licença 
de Operação – LO nº 167/2019, no referente 
ao empreendimento MINA DA GRAÇA E 
MINA SAMPAIO, para atividade de lavra 
e beneficiamento de calcário e argila para 
industrialização de cimento, processo DNPM 
002.267/1934 e 802.344/1970, com validade 
até 21 de janeiro de 2021.

A GREMPEL CONSTRUCOES E INCORPO-
RACOES LTDA, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade 
Instalação paraResidencial Multifamiliar, 
situadoLoteamento Bela Vista II, Quadra 19, 
Lote 08. CEP: 58.310-000, Bela Vista, Ca-
bedelo- PB.(Conforme Resolução CONAMA 
006 de 24/01/1986).

CONSTRUTORA ARCO ÍRIS EIRELI, CNPJ: 
32.561.926/0001-42 - Torna, público que 
a SEMAM – Secretária Municipal do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 186/2020, para a construção de uma 
edificação multifamiliar, localizado na Rua 
Professora Aida Mont - Morancy Pinheiro - 
Setor 54, Quadra 185, Lote 416 - Valentina 
Figueiredo - João Pessoa/ PB, Conforme o 
processo de número 2020/000055

PLUS & JCK LOCAÇÃO DE IMÓVEL  SPE  
LTDA, CNPJ 38.422.410/0001-01 TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA - SE-
CRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E 
AQUICULTURA DE CABEDELO, À LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO 
DE UM IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO 
AS MARGENS DA BR 230, KM 13, S/N 
LOTEAMENTO PARQUE ESPERANÇA, 
CABEDELO PB
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