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PB é segundo Estado 
mais competitivo do 
NE, aponta ranking  
Segurança e infraestrutura hídrica levam o Estado à posição de destaque; já o Procrase é 
reconhecido pelo Prêmio Excelência em Competitividade na categoria Boas Práticas. Página 5
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STF suspende inquérito que 
apura interferência na PF
Ministro Marco Aurélio de Mello decidiu em favor do 
presidente Jair Bolsonaro, resolução que vale até o 
julgamento em plenário da ação. Página 13

Governo da PB discute novos 
investimentos em tecnologia 
Governador João Azevêdo se encontrou, ontem, com 
o novo presidente da Indra Brasil, uma das principais 
empresas de tecnologia e consultoria do país. Página 3

Bolsonaro inaugura usina solar em Coremas
Em sua segunda visita oficial à Paraíba depois de eleito, Bolsonaro foi recebido tanto por apoiadores, quanto por movimentos que criticaram o presidente. Página 4

Políticas

PT de JP contraria direção e 
mantém candidatura de Maia
Executiva Nacional determinou a retirada de candidatura 
própria na capital paraibana, mas diretório municipal 
não abriu mão de Anísio Maia. Página 13

NA PARAÍBA

A crise em números
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Seis meses após o primeiro caso de covid, Governo avalia 
ações de combate à pandemia na Paraíba. Página 7

Governador João Azevêdo participou, ontem, 
da solenidade virtual que apresentou o resultado 
do Ranking de Competitividade dos Estados, 
elaborado pelo Centro de Liderança Pública

Ministério Público apura denúncias de descumprimento de 
protocolos de saúde no Campeonato Paraibano. Página 16

Cultura

Paraíba

Foto: Divulgação

Memória Há exatos 70 anos os brasileiros se aglomeravam para ver as 
primeiras imagens da TV no país, proporcionadas por um paraibano. Página 9

Turismo interno é tendência 
em vários estados do Brasil
Promover as belezas e os pontos turísticos da Paraíba 
para os próprios paraibanos é o foco da PBTur, que espera 
aquecer o setor em tempos de pandemia. Página 8

Ventos frios de setembro 
aumentam crises alérgicas
Alérgicos sentem mais os impactos da mudança 
do clima e especialista dá dicas de como evitar 
episódios de rinite e sinusite, entre outros. Página 7
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Diversidade
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Fazia tempo que a cidade de João Pessoa não tinha um núme-
ro tão grande de postulantes à chefia da prefeitura municipal. 
Mesmo com as defecções de última hora, por motivos vários, 
como já aconteceu, inclusive logo após as convenções, encerra-
das esta semana, a perspectiva é de que uma dezena ou mais de 
políticos disputem a municipalidade, na capital paraibana.

Analistas políticos posicionam-se uns a favor e outros con-
tra o maior número possível de aspirantes ao comando do go-
verno municipal. No primeiro caso, entendem que a sociedade é 
plural, portanto, todas as tendências ideológicas, por assim di-
zer, precisam ser contempladas no cardápio de proposições que 
será colocado à disposição do eleitorado, na campanha eleitoral.

Por outro lado, argumenta-se que o número excessivo de con-
correntes não significa necessariamente representatividade, no 
que diz respeito à diversidade social. Garantem que há outros in-
teresses em jogo. Salientam, por exemplo, que há candidaturas 
que funcionam como verdadeiros produtos, no complexo merca-
do eleitoral, sendo vendidas a quem oferecer o melhor preço.

O valor a ser pago por essas candidaturas nem sempre ocor-
re em espécie. Às vezes, o que se quer é aumentar o capital po-
lítico e social, para mais à frente postular cargos públicos com 
melhores chances de vitória. Ocasionalmente, acontece, tam-
bém, a troca de uma postulação por um número “x” de cargos, 
em benefício próprio, e de familiares, amigos e correligionários.

Dizem os observadores, que o comprador está pouco 
se lixando para o caráter ou os interesses da candidatura 
eventualmente adquirida. O que se quer é a transferência 
dos votos (cuja quantidade define o preço) que suposta-
mente vão credenciar o adquirente à vitória, uma vez que o 
objetivo de quem age assim, de modo geral, é o poder pelo 
poder, muito obrigado, até logo.

Deixando de lado quem está certo ou errado, entende-
-se que o papel mais importante, nessa história toda, é o do 
eleitorado. Quem vota precisa prestar muita atenção no jogo 
político, imperiosamente conhecer suas regras e firulas, 
para discernir quem tem propostas objetivas para melho-
rar a cidade, e rejeitar os oportunistas, preocupados apenas 
com o bem-estar de si mesmos.

Atenção no jogo
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Hildeberto, ao saborear coisas inúteis

Crônica Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Hildeberto Barbosa não é um pássaro 
que se prende em qualquer gaiola, mesmo 
em tempos de isolamento; isola-se, mas, 
hora ou outra, não deixa de sair por qual-
quer saída, pela flexibilidade dos ponteiros, 
e voar, voar, seja sobre os mares das nossas 
praias, seja no céu de Aroeiras. Mas, em 
qualquer espaço, não lhe existe prisão na li-
berdade, voa “Escrevendo Poesia”, de Hans 
Borli; ganhando alturas, diferentemente 
de Dédalo, sem medo do Sol. Imagino que, 
quando o pássaro bate asas, não esteja sa-
bendo aonde vai, apenas sente o desejo de 
voar... Talvez reflita sobre isso, no retorno, 
e então a poesia já está feita, como não ti-
vesse dificuldade de ter pas-
sado entre as frias nuvens e 
enfrentado o calor do Sol, do 
quente fogo. 

Como ave mensageira, 
soltou, a mim  bem dedi-
cado, “O solene sabor das 
coisas inúteis”, ganhando 
alturas, destemido nos fiéis 
hábeis tratos às ondas dos  
caminhos dos ventos. Li, o que despertou 
em mim as coisas inúteis que, com sabor, 
não têm mais sabor, como fruta, depois de 
muito mastigada, mas que, desde o início, 
já fora mordida insípida. Pior, sem saber 
que a insipidez estava nela, na sua casca, 
enganando-nos como se fosse uma sua-
ve pele, cobrindo sua inteireza. Seu livro 
inicia as poesias, utilmente, com o poeta 
norueguês, Hans Borli, provocador dos 
poetas que dizem ser fácil fazer poesia, no 
traquejo de fáceis  rimas e muitas rimas. 
Até começa esclarecendo que “não é difícil 
escrever poesia”, mas, de repente, surpre-
ende-nos, dando um golpe de machado: 
“De todo, não: não é difícil escrever poesia 
– é impossível“; restando-nos o desejo de 
que é preferível o difícil ao impossível... 

Mas, não poeticamente, quando se voa, 

e voando, a facilidade se encontra com o im-
possível, ao emprestar suas asas às pedras; 
aos pesados cavalos que, alados, sem ne-
cessidade de esporas, tornam-se mais belos 
e mais ágeis do que quando movimentam 
suas patas no plano ou no montanhoso chão. 
Não interrompendo seu voo com “escreven-
do poesias”, Hildeberto voa alto, e até levan-
do consigo coisas pesadas do quotidiano, 
talvez inúteis, contudo poéticas, assim como 
no “Única Mensagem”, induzindo-nos aos 
contrários, ao sentimento de que a poesia, ao 
se  “escrever poemas, (é) forma estranha de 
acariciar as coisas”, tornando-os de relativos 
a universais, ao confortar a alma, ao delirar 

os sentidos do corpo. 
“O solene sabor das coi-

sas inúteis” provoca o bem-es-
tar do corpo e a inquietação 
do espírito, dependendo, caro 
leitor, de como esteja você no 
seu voo. O estilo de Hildeber-
to faz o amante da poesia voar 
com o poeta, a nos levar a sur-
preendentes alturas; de onde 

vemos, com surpresa, novas visões, coisas 
nunca dantes vistas, que eram despreza-
das ou esquecidas como inúteis. Contudo, 
no nosso meio, os “utilitaristas” priorizam 
as coisas lucrativas, sejam elas individual-
mente úteis ou socialmente inúteis. Enfim, 
na sua obra, Hildeberto se mostra um pás-
saro que se livra de qualquer fisga, de qual-
quer prisão, sobretudo das com paredes 
esborcinadas ou com muros esborniados. 
Ao sair da Academia Paraibana de Letras, 
nesse 14 de setembro, esse foi o livro que 
recebi do estimado confrade, do qual li be-
los poemas, todos versos até absurdamen-
te sinceros, de intensa profundidade, que 
nos carregam à empatia e à compreensão 
com nossos próprios voos. E também a ter 
a certeza de que não vale a pena ser prisio-
neiro, tampouco da liberdade.
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Esdrúxulo espetáculo
Uma criança de cara adulta escondi-

da entre linhas de fome e rugas de drogas 
precocemente consumidas estende a mão. 
A inocência corrompida pela agudeza da 
vida impregna e exala odores de álcool. 
Vista esfumaçada de pedras de crack em-
baça qualquer possibilidade de amanhã. E 
a ela se somam tantas outras crianças ro-
tas como a perfilar um esdrúxulo exército 
de andrajos soldados da miséria, do aban-
dono, da negligência.

Crianças órfãs de programas so-
ciais que ensaiavam tênues possibilida-
des de reverter as cruéis condições da 
distribuição da renda no país. Uma ren-
da que se concentra, cada vez mais, nas 
mãos de uma ínfima minoria que, his-
toricamente, sempre 
teve o controle das 
riquezas e das vonta-
des de fazer, mandar, 
calar, matar, desma-
tar. Como mostra o 
Instituto Brasileiro 
de Geografia e Esta-
tística (IBGE), cresce 
assustadoramente a 
extrema pobreza no 
país. Um crescimento da ordem de 11%, 
saltando de 13,3 milhões para 14,8 mi-
lhões de pessoas que, atualmente, estão 
desprovidas de qualquer perspectiva 
de vida humana. Na mesma proporção, 
o rendimento médio mensal dos mais 
pobres, que representam 4,5 milhões de 
brasileiros, caiu 40%, baixando de R$ 76 
para R$ 47.

Esse dantesco quadro se complexi-
fica quando se somam outros elemen-
tos reveladores da grave situação de 
desmonte pleno da ação e atuação do 
Estado. Crescimento da violência, em 
todas as suas variações. Retorno de epi-
demias que, há vários anos, tinham sido 
varridas de nossas estatísticas sanitá-

rias. Desconfiguração das legislações e 
organismos que, historicamente, foram 
sendo instituídos atendendo a precípua 
tarefa de assegurar direitos e garantir 
possibilidades de dignidade, mesmo 
que mínima, para significativos contin-
gentes da população, sobretudo, aqueles 
que, tradicionalmente, estão situados 
na linha de baixo da ordem econômica, 
jurídica, e política. 

As alterações na legislação traba-
lhista, o corte dos investimentos públicos 
em políticas e programas sociais, a drás-
tica redução dos investimentos em edu-
cação, saúde e segurança vão expondo à 
apreciação pública o execrável espetácu-
lo de um país que, recrudescendo em sua 

dignidade como povo 
e como nação, revela 
as feridas expostas de 
seu fascismo, de sua 
misoginia, de sua hi-
pocrisia de “democra-
cia racial”.

Os meninos que 
estendem as mãos 
disformes na direção 
da caridade pública 

ontem estavam na escola. O pai cons-
truía casas para o “Minha Casa, Minha 
Vida”. A mãe recebia o “Bolsa Família” e 
abastecia a despensa de fubá, arroz, ma-
carrão, sardinha e, porque não, iogurte, 
presunto. 

E hoje, como descreve a melancólica 
tristeza da melodia buarqueana, apenas,

Assumem formas mil
Uns vendem fumo
Tem uns que viram Jesus
Muito sanfoneiro
Cego tocando blues
Uns têm saudade
E dançam maracatus
Uns atiram pedra
Outros passeiam nus.

 Os meninos que 
estendem as mãos 

disformes na direção da 
caridade pública ontem 
estavam na escola.   

 ‘O solene sabor 
das coisas inúteis’ 

provoca o bem-estar do 
corpo e a inquietação 

do espírito.   
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Governador se reuniu com representantes da Indra, uma das principais companhias do país, com 300 colaboradores na PB

O governador João 
Azevêdo recebeu, ontem, a 
visita de cortesia do novo 
presidente da Indra Brasil, 
Eduardo Almeida. A em-
presa atua no Brasil desde 
1996 e é uma das principais 
companhias de tecnologia e 
consultoria do país. Na Pa-
raíba, a Indra emprega cerca 
de 300 colaboradores e está 
oferecendo 100 vagas de 
trabalho na área de desen-
volvimento de software. 

Durante a reunião, o 
chefe do Executivo estadual 
destacou as potencialidades 
econômicas e as possibili-
dades de investimento no 
Estado. “Mesmo com a pan-
demia, os sinais são promis-
sores e o nosso Estado tem 
grandes potenciais em vá-
rias áreas, como energias re-
nováveis. Também existe um 
momento importante de re-
tomada da economia a par-
tir da construção civil, com 
investimentos de R$ 800 mi-
lhões, e estamos avançando 

com o projeto do Polo Turís-
tico Cabo Branco”, pontuou. 

Ele também ressaltou 
a primeira colocação da Pa-
raíba no ranking nacional de 
registro das medidas de ges-
tão pública adotadas na pla-
taforma on-line do Conse-
lho Nacional de Secretários 
Estaduais de Administração 
e Planejamento (Consad) 
para enfrentamento da 
pandemia provocada pela 
covid-19 e a dianteira do 
Estado no ranking de oferta 
dos serviços digitais no Gru-
po de Transformação Digital 
dos Estados. 

O gestor ainda apresen-
tou o projeto para implanta-
ção dos Centros Integrados 
de Comando e Controle em 
João Pessoa, Campina Gran-
de e Patos, que envolverá a 
atuação de 14 secretarias 
de Estado. 

Por sua vez, o presiden-
te da Indra Brasil, Eduardo 
Almeida, se colocou à dispo-
sição do Estado para cons-

João Azevêdo discute novos
investimentos em tecnologia

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Trecho da nota assinada pela 
presidente nacional do PT, 
Gleisi Hoffmann, em que ela 
justifica a decisão de apoiar a 
candidatura de Ricardo Cou-
tinho: “Avaliamos como mais 
importante formar um bloco 
que proporcione a unidade da 
esquerda em torno da candi-
datura do PSB e construir essa 
aliança também com o PCdoB, 
que já caminhava conosco”.  

“Pela unidade da esquerda” 
Nesta sexta-feira, às 11h, o 
diretório do PT de João Pes-
soa fará coletiva de imprensa 
para apresentar posiciona-
mento sobre a intervenção 
da Executiva Nacional, que 
decidiu retirar a candidatura 
de Anísio Maia para apoiar 
a do ex-governador Ricardo 
Coutinho (PSB). A entrevista 
ocorrerá na sede do partido, 
em Jaguaribe. 

Em João Pessoa, chapas ‘puro-sangue’ de 
partidos pequenos de esquerda não são 
novidades. Mesmo sem perspectiva de 
êxito, lançam candidaturas por causa da 
chance de expor seus ideais. São elas: Pa-
blo Honorato/Márcio Carvalho, do PSOL; 
Carlos Monteiro/Filipe Leite, do Rede; Ca-
milo Duarte/Maurício Almeida, do PCO; 
Rafael Freire/João Batista, do UP, e Rama 
Dantas/Lissandro Saraiva, do PSTU.  

não são novidades 

Fenômeno inusitado: em JP e CG Partidos 
Grandes aderem às ChaPas ‘Puro-sanGue’ 

em Coletiva de imPrensa 

Há muito tempo não se via em colégios eleitorais de grande porte a formação de chapas majoritárias 
‘puro-sangue’, como se registra nas eleições municipais deste ano em João Pessoa e Campina Grande. 
Aliás, outrora, era considerada uma opção ‘suicida’ lançar chapas com candidatos a prefeito e vice do 
mesmo partido, por um motivo flagrante: afastariam alianças importantes para o êxito das candida-
turas. Porém, esse padrão está caindo este ano. No maior colégio eleitoral da Paraíba, João Pessoa, 
ocorreu várias vezes o lançamento de chapas ‘puro-sangue’ de partidos nanicos, a maioria sem re-
presentação no Congresso Nacional – como o PSTU –, mas não por legendas maiores, com estrutura 

partidária consolidada. Eis uma novidade que se repete também em Campina Grande. Talvez o excesso 
de candidaturas, sobretudo na capital, onde temos 13 chapas lançadas, possa explicar esse fenôme-
no: como são muitos os candidatos, algumas legendas não conseguiram coligar-se com outras que 

estariam em seu mesmo campo ideológico. Entre os partidos maiores, temos três chapas 
‘puro-sangue’ em João Pessoa: Raoni Mendes (foto)/Ricardo Ramalho, do Democra-

tas; Nilvan Ferreira/Eduardo Milanez, do MDB; Wallber Virgulino/Leila Fonseca, do 
Patriotas. Em Campina Grande, lançaram chapas puro-sangue o PSL – Arthur Bo-
linha/Annelise Meneguesso – e o Patriotas – Edmar Oliveira e Wanderley Bezerra. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Raoni Mendes (DEM) usou estratégia para 
dar visibilidade à sua candidatura a prefeito 
de João Pessoa. Nas redes sociais falou que 
“nem sempre desistir é um ato de covardia” 
e, horas depois, publicou vídeo em que diz 
que estava “desistindo de apenas esperar a 
mudança na política”. Não acredito que a 
estratégia alterou a percepção das pessoas 
sobre sua candidatura.  

raoni usa estratéGia Para Gerar 
visibilidade à sua Candidatura 

Contra as Privatizações 

“não Podemos Permitir” 

Pena de 10 a 16 anos de prisão e multa de 1% 
a 20% sobre o faturamento bruto da empresa 
pública ou da sociedade de economia mista. 
Eis o que prevê o projeto de lei 4557/2020 
dos deputados Érika Kokay e Frei Anastácio, 
ambos do PT, que tipifica como crime contra o 
patrimônio público promover atos para priva-
tizar estatais sem autorização legislativa.  

Frei Anastácio e ÉriKa Kokay querem dar celerida-
de aos trâmites da matéria no Congresso, para que 
chegue logo à votação em plenário: “Não podemos 
ficar de braços cruzados vendo Bolsonaro entregar o 
patrimônio público ao capital privado. Não podemos 
permitir que acabem com os serviços públicos, trans-
formando tudo num grande negócio”.  
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truir novas parcerias com 
o objetivo de assegurar a 
geração de novos postos de 
trabalho e ajudar no desen-
volvimento da Paraíba. 

“A reunião foi extrema-
mente importante porque 

sela para nós uma relação 
institucional da Indra e do 
Governo da Paraíba, que já 
leva muitos anos, havendo 
evolução na oferta, no traba-
lho digital, na forma como a 
gente se relaciona com o ci-

dadão e sabemos que a tec-
nologia digital facilita muito 
mais a experiência das pes-
soas, utilizando serviços que 
o Estado disponibiliza. Nós 
também temos feito iniciati-
vas como o portal da covid, 

onde apoiamos as ações do 
Estado voltadas para o cida-
dão no tocante à pandemia, 
além de alguns trabalhos de 
integração social e tecnolo-
gia”, disse. 

No final da reunião, o 
gestor presenteou os repre-
sentes da Indra com livros 
da trilogia “Celso Furtado: A 
esperança militante”, publi-
cados pela Editora da Uni-
versidade Estadual da Paraí-
ba (EDUEPB) e a Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC).

Também participaram 
do encontro, os secretá-
rios Marialvo Laureano 
(Fazenda); Letácio Guedes 
(Controladoria Geral do 
Estado); e Gilmar Martins 
(Planejamento, Orçamento 
e Gestão). 

Ainda estiveram presen-
tes, o gerente de Contas da 
Indra no Norte/Nordeste, Fi-
lipe Guedes; e o gestor do De-
livery Center de João Pessoa, 
Felipe Mesquita.

Durante reunião, ontem, o governador João Azevêdo destacou as potencialidades econômicas do Estado

Foto: Secom-PB

O número de empresas 
abertas no país cresceu, en-
quanto o fechamento caiu de 
janeiro a agosto, comparado 
com igual período do ano 
passado. Segundo o Minis-
tério da Economia, em oito 
meses foram abertas 2,152 
milhões de empresas, aumen-
to de 0,5% em relação a igual 
período de 2019. Já o número 
de empresas fechadas chegou 
a 682.750, com queda 14,5%, 
nesse mesmo período de 
comparação. Os dados foram 
apresentados ontem no Mapa 
das Empresas - Boletim do 2º 
quadrimestre de 2020.

De acordo com o secre-

tário Especial de Desburo-
cratização, Gestão e Governo 
Digital do Ministério da Eco-
nomia, Gleisson Rubin, ape-
sar do crescimento na aber-
tura de empresas e recuo no 
fechamento, os resultados 
foram afetados pela pande-
mia da covid-19. Isso porque 
no resultado acumulado do 
ano estão os dados referen-
tes a abril e maio, os mais 
impactados pela crise gerada 
pela pandemia. “Foram dois 
meses de resultados bastante 
impactados pela pandemia. 
O volume de abertura esteve 
muito abaixo da média his-
tória. Se considerássemos o 
desempenho normal em abril 
e maio, seguramente o cres-

cimento seria bem maior do 
que 0,5%”, disse.

Os fechamentos, acres-
centou o secretário, foram 
influenciados pelas medidas 
de isolamento e restrição ao 
fluxo de pessoas, combinado 
com a suspensão do atendi-
mento presencial em unida-
des das juntas comerciais.

Rubin explicou que a 
suspensão das atividades 
é diferente do fechamento 
formal. “A nossa legislação 
ainda hoje faz com que as 
dívidas da pessoa jurídica 
sejam sucedidas pelo CPF do 
titular [quando há o fecha-
mento formal da empresa]. 
Isso pode fazer com que o 
empresário retarde o fecha-

mento formal de uma em-
presa, com a possibilidade 
de voltar a funcionar mais 
à frente ou tenha um fecha-
mento formalizado”, disse.

Empresário individual
No segundo quadrimes-

tre deste ano, foi registrada a 
abertura de 944.469 empre-
sários individuais, represen-
tando aumento de 2,9% em 
relação ao primeiro quadri-
mestre de 2020 e aumento de 
1,4% em relação ao segundo 
quadrimestre de 2019. No to-
tal, são 13.783.503 empresá-
rios individuais ativos, incluí-
dos os microempreendedores 
individuais (MEI).

De acordo com o bole-

tim, muitos empreendedores 
ao iniciarem seus negócios 
têm optado por constituí-
rem-se como empresários in-
dividuais, sobretudo como 
microempreendedores indi-
viduais (MEI), que represen-
tam hoje cerca de 55% dos 
negócios ativos do Brasil e 
79,8% das empresas abertas 
no segundo quadrimestre. 

A subsecretária de De-
senvolvimento das Micro e 
Pequenas Empresas, Em-
preendedorismo e Artesana-
to do Ministério da Economia, 
Antonia Tallarida, disse que a 
abertura de MEIs no país não 
é reflexo do desemprego. 

“A gente não viu a crise 
impactando nesse número 

(abertura de MEIs). O MEI 
entra como uma suplemen-
tação da renda, é uma polí-
tica que ajuda o empreen-
dedor que decide largar seu 
emprego para começar seu 
negócio. E está funcionando 
muito para essa economia 
sob demanda, motoristas e 
entregadores de aplicativos. 
Mas a gente não entende que 
o MEI está sendo uma saída 
para o desemprego. O cres-
cimento do meio é exponen-
cial, tende a crescer cada vez 
mais. Mas se a gente compa-
rar a variação de 2018 para 
2019 e de 2019 para 2020, 
houve inclusive uma desace-
leração (na criação de MEIs)”, 
disse Antonia Tallarida.

Fechamento de empresas cai 14,5% no país
Agência Brasil 



Investimento total do projeto foi de R$ 482 milhões, em conjunto com o Banco do Nordeste e uma empresa dinamarquesa

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) inaugurou ontem, 
o Complexo Solar de Coremas 
(Usina Fotovoltaica Coremas III), 
no município de Coremas, no 
Sertão da Paraíba, distante a 110 
quilômetros de Patos e cerca de 
400 km da capital João Pessoa. 
O chefe do executivo desembar-
cou no aeroporto de Juazeiro do 
Norte, no Ceará e seguiu de heli-
cóptero até Coremas. Esta é a se-
gunda visita do presidente ao Es-
tado desde que foi eleito, sendo a 
primeira em novembro de 2019.

Foi armado um forte es-
quema de segurança na cidade 
e montada várias barreiras iti-
nerantes no percurso pelas po-
liciais nas policias Rodoviária 
Federal, Policia Federal, Policia 
Militar, Batalhão Especial, Exér-
cito, Corpo de Bombeiros e PB-
TRANS. Na cidade de Coremas, 
por onde passou o presidente, 
grupos de apoiadores e oposi-
tores se dividiam com faixas e  
cartazes com dizeres como “Fora 
Bolsonaro”.

Por volta das 10h, o presi-
dente pousou no heliponto im-
provisado em um campo de fu-
tebol fora da cidade e seguiu em 
comitiva para a usina. Antes uma 
‘parada não prevista’ no Centro 
da cidade. Sem máscara de pro-
teção, o que vai de contrário com 
o decreto estadual 40.217, que 
torna o uso obrigatório o uso 
de máscaras em espaços públi-
cos e estabelecimentos comer-
ciais, Bolsonaro, cumprimentou 
apoiadores, retirou fotos e distri-
buiu apertos de mão.

Do outro lado, manifestan-
tes exibiam uma faixa “Bolsona-
ro cadê os 89 mil que Queiroz 
depositou na conta de Michel-
le?” questionando sobre o caso 
envolvendo Fabrício Queiroz e a 
primeira-dama, Michelle Bolso-
naro e se mostrando contrários 
às privatizações.

Mais cedo o presidente 
também havia contrariado as 
orientações sanitárias de dis-
tanciamento social, quando fez 
pessoas se aglomerarem para a 
sua passagem pelo município de 
Missão Velha, no Ceará. Em vídeo 
divulgado nas suas redes sociais, 
o presidente Bolsonaro aparece 
cumprimentando apoiadores, 
jogando sinuca e tomando um 
refrigerante em um estabeleci-
mento comercial.

Durante o evento, Madale-
na Alves, viúva do cantor patoen-
se Pinto do Acordeom entregou 
uma comenda ao presidente Bol-
sonaro ao som de muito forró.

Sobre a Usina
A primeira usina solar fo-

tovoltaica do país é uma obra de 
iniciativa do setor privado, numa 
parceria da empresa dinamar-
quesa Nordic Power Partners e 
da brasileira Rio Alto Energia, 
com o apoio do Ministério de Mi-
nas e Energia e financiamento do 
Banco do Nordeste, do Governo 
Federal. 

Com um investimento total 
do projeto foi de R$ 482 milhões, 
contando com R$ 287 milhões 
do Banco do Nordeste e R$ 195 
milhões da empresa dinamar-
quesa. A usina tem a capacidade 
de 300 MWp, o que representa 
uma produção de energia elétri-
ca equivalente ao consumo de 55 
mil pessoas, o que deve contri-
buir para a redução de 450 mil 
toneladas de emissões de gases 
de efeito estufa.

Durante o pico da constru-
ção, segundo a Nordic Power 
Partners, as obras empregaram 
mais de 500 pessoas, a maio-
ria da própria região. Segundo 
o relatório sobre o futuro da 
produção de energia no mun-
do, divulgado anualmente pela 
Bloomberg New Energy Finance 
(BNEF), até 2040, a produção de 
energia solar e eólica vai superar 
a produção de energia hidrelétri-
ca no Brasil.

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

Jair Bolsonaro inaugura usina 
de energia solar em Corenas  
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“Brasil é o país que mais preserva”
No discurso Bolsonaro disse que 

o Brasil é o país “que mais preserva 
o meio ambiente”, sem citar, no 
entanto, a alta no desmatamento 
na Amazônia ou o combate às quei-
madas no Pantanal.

O presidente disse ainda que o 
governo pretende facilitar investi-
mentos no setor energético brasi-
leiro. Ironizou a proposta que ficou 
conhecida como ‘taxar o Sol’, e disse 
que essa proposta não seria posta 
em prática até o ano de 2022.

“Há poucos meses, apareceu 
um fantasma em nosso meio, o 
pessoal queria taxar o Sol… (risos). 
Obviamente nós sabemos que as 
agências são independentes e tem 
um valor muito importante para nós 
do Brasil. Logicamente conversando 
com o ministro da Aneel chegamos à 
conclusão que essa proposta, até 22, 
que nós vamos estar no governo, não 
será posta em prática, não haverá 
então a taxação do Sol”, discursou.

O chefe do executivo brasilei-
ro acrescentou que o objetivo do 
governo federal é tornar possível a 
realização de investimentos no setor 
energético, que possam permitir a 
obtenção de resultados positivos 
para a população. Bolsonaro tam-
bém destacou investimentos no setor 
energético, que deve atingir cerca 
de R$ 7 bilhões de reais na Paraíba 
até 2025.

Participaram também do evento 
o senador José Maranhão (MDB), 
os deputados federais Efraim Filho 
(DEM) e Hugo Mota (Republicanos) 
e o deputado estadual Walber 
Virgulino (Patriota), o prefeito de 
Campina Grande Romero Rodrigues, 
o ex-senador Efraim Morais, dentre 
outros. Vale destacar, que todos eles 
também não usavam máscara de 
proteção.

A exemplo de outros eventos o 
presidente Jair Bolsonaro não quis 
falar com a imprensa. 

Jair Bolsonaro, durante a visita, ontem, 
a Coremas, falou em investimentos 
no setor energético, mas ignorou o 
desmatamento na Amazônia

A fome voltou a es-
tar presente no dia a dia 
dos brasileiros. De acordo 
com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), em cinco anos, o 
número de pessoas sem 
acesso regular à alimenta-
ção básica aumentou em 
cerca de 3 milhões, che-
gando ao montante total 
de 10,3 milhões de pes-
soas em situação de fome. 
O levantamento, divulgado 
ontem pelo instituto, foi 
um dos temas do debate 
no Giro Nordeste que rece-
beu Jurema Werneck, dire-
tora-executiva da Anistia 
Internacional Brasil, on-
tem.

Para ela, que também 
é médica, o retorno da 
fome crescente no país não 
é um movimento ocasio-
nado pelo recém quadro 

Jurema Werneck fala sobre 
a crescente da fome no Brasil

Média móvel aponta 
alta nos casos na PB 

Com novos 777 casos de 
contaminação pelo novo coro-
navírus e 11 falecimentos em 
decorrência do agravamento 
da doença, o Estado chega a 
115.359 paraibanos infecta-
dos, sendo 88.042 recupera-
dos e 2.670 que vieram a óbi-
to. De acordo com a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), o 
boletim diário de ontem tam-
bém registrou a recuperação 
de 707 pacientes no intervalo 
entre a quarta-feira e a quin-
ta-feira. Todos os municípios 
possuem casos e 73,99%, um 
total de 165 cidades registram 
mortes. Cerca de 347.325 
testes de diagnóstico para a 
doença foram realizados. 

Dos novos casos, 489 es-
tão centralizados em 10 cida-
des, o que representa 62,9% 
dos casos em toda a Paraíba. 
João Pessoa registrou 153 no-
vos casos, chegando a 28.765; 
São Bento, com 80 novos casos, 
totalizando 2.660; Campina 
Grande registrou 64 dos novos 
casos, totalizando 12.710.

Segundo o levantamento 
pela média móvel, o período 

compreendido entre 11 e 17 
de setembro teve 3.864 ca-
sos e 80 falecimentos por co-
vid-19. A média móvel foi de 
11,42 mortes e 552 casos diá-
rios. Com os números, a sema-
na apresenta um crescimento 
no número de casos e a ma-
nutenção na média de mortes. 
Na semana anterior, de 4 a 10 
do mesmo mês, o número foi 
de 3.313 casos e 77 óbitos, 
com uma média de 473 casos 
e 11 mortes por dia. 

A semana apresentou, 
no entanto, instabilidade no 
sistema de notificação du-
rante dois dias. As duas úl-
timas semanas confirmam 
uma queda se comparada à 
semana de 28 de agosto e 3 
de setembro, quando foram 
registrados 4.086 casos e 113 
falecimentos. A média móvel, 
nesse caso, foi de 584 casos e 
16 mortes por dia. 

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o Estado 
é de 38%. A Região Metropoli-
tana de João Pessoa, Campina 
Grande e o Sertão possuem, 
respectivamente, 34%, 44% e 
43% de taxa de ocupação dos 
leitos de UTI adulto.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

TSE libera consulta 
de candidaturas

Segunda Divisão do 
Paraibano é cancelada

Consultas por município e 
cargo, acesso à informações 
detalhadas sobre a situação 
dos candidatos aos cargos de 
prefeito, vice-prefeito e ve-
reador, que pediram registro 
para concorrer às Eleições 
Municipais de 2020 já estão 
disponíveis na plataforma Di-
vulgaCandContas, do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE). 
A ferramenta traz ainda todos 
os dados declarados à Justiça 
Eleitoral, inclusive informa-
ções relativas às prestações 
de contas dos concorrentes
O sistema é aberto a todos os 
cidadãos, sem necessidade de 
cadastro prévio ou autentica-
ção de usuário. Na consulta, 
basta selecionar a unidade 
da federação no mapa ou a 
sigla do Estado que quiser 
informações.
Na página principal do siste-
ma, o interessado encontrará 
o quantitativo total de candi-
daturas por cargo (prefeito, 
vice-prefeito e vereador). No 
mapa do Brasil, é possível 
filtrar a pesquisa clicando 
na unidade da Federação e 
depois no cargo desejado. 
Em seguida, aparecerá uma 
lista com todos os políticos 
que concorrem ao cargo no 
Estado.

Após reunião entre clubes e a 
Federação Paraibana de Fute-
bol (FPF), foi definido o cance-
lamento da Segunda Divisão 
do Campeonato Paraibano de 
2020. A decisão não foi uma 
unanimidade e só ocorreu após 
votação onde a opção pelo can-
celamento venceu por 7 votos 
contra 6. Além do cancelamento 
da segundona, também foi de-
finido que em 2021 a disputa 
ocorrerá com apenas 10 clubes 
e que será realizada a Terceira 
Divisão, enquanto que a Primei-
ra Divisão contará com apenas 8 
times.
De acordo com Wilson Nasci-
mento, presidente do Confiança 
de Sapé, a decisão foi tomada 
após muito debate e avaliação. 
Segundo estimativas da FPF, 
só para a aplicação dos proce-
dimentos de prevenção da co-
vid-19, os clubes teriam que arcar 
com cerca de R$ 100 mil.
“Na reunião nos foram apresen-
tados os protocolos e previsões 
de despesas que são necessárias, 
especialmente por conta dos pro-
tocolos que teriam que ser cum-
pridos para garantir a proteção 
de todos contra a covid-19. Então, 
diante disso, ficou claro para a 
maioria dos representantes, das 
equipes, que não haveria viabi-
lidade na competição”, afirmou.
Para o Diretor Executivo da FPF, 
Otamar Almeida, a decisão, 
mesmo não tendo sido unânime, 
representou o entendimento da 
maioria que compreendeu que 
por conta da pandemia, a disputa 
da segundona tornou-se inviável.

Curtas
Foto: Alan Santos/Agência Brasil

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

ocasionado pela pande-
mia do novo coronavírus. 
E sim resultado de uma 
série de descaso de autori-
dades governamentais.

“O retorno da fome ao 
Brasil não é um movimen-
to da natureza ou espon-
tâneo, nem é causado pelo 
coronavírus. Por trás da 
fome, existe negligências”, 
declarou a diretora-execu-
tiva.

A diretora-executiva 
da Anistia Internacional 

Brasil ainda comentou so-
bre casos de racismo, cres-
cimento de taxas de ho-
micídio entre a população 
negra, questões de saúde 
pública relacionadas à 
covid-19 e o movimento 
de degradação da fauna 
e flora brasileira. Marcos 
Thomaz, gerente de jor-
nalismo da Rádio Tabajara 
da Empresa Paraibana de 
Comunicação, esteve entre 
os entrevistadores repre-
sentando a Paraíba.

Jurema Werneck é diretora-executiva da Anistia Internacional Brasil

Foto: Reprodução
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Avaliação sobre a covid
No decorrer de seis meses, o planejamento coletivo foi 
apontado como a principal estratégia de combate ao 
coronavírus pela equipe do governo estadual. Página 7 Fo
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Segurança e infraestrutura hídrica foram destaques no Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado ontem

Com destaques em áreas 
como segurança e ações no 
semiárido, com projetos hí-
dricos, a Paraíba ocupou o 
segundo lugar entre os esta-
dos do Nordeste e o 13º no 
Brasil na 9º edição do Ran-
king da Competitividade dos 
Estados 2020, uma iniciativa 
criada pelo Centro de Lide-
rança Pública (CLP), cujos 
resultados forma divulgados 
ontem, em live, com partici-
pação do governador João 
Azevêdo.

Durante a transmissão 
ao vivo, o gestor falou sobre 
o desempenho do Projeto de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel do Cariri, Seridó e Curi-

Lucilene Meireles 
lucilenemeirelesjp@gmail.com

Paraíba é o segundo Estado 
mais competitivo do Nordeste

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Segurança pública: programa reduziu criminalidade
De acordo com o Ranking, a Pa-

raíba manteve o indicador positivo na 
segurança pública. O Programa Paraíba 
Unida pela Paz registrou, por oito anos 
seguidos, redução nos crimes violentos 
letais intencionais (CVLIs). O parâmetro 
saiu de 44 mortes a cada cem mil habi-
tantes para 23 em 2019. 

“Foi uma queda significativa, de 22%. 
Entre as mulheres, de 13%. Além dos 
ataques a bancos, com redução de 61%. 
Esses números demonstram que a política 
está surtindo efeito, mas nós sabemos 
que muita coisa precisa ser implemen-
tada. No Brasil, sentimos falta de uma 
política nacional de segurança pública”, 
disse o governador João Azevêdo du-

rante painel sobre a Segurança Pública.
Os resultados alcançados pela 

Paraíba se devem a um projeto imple-
mentado e que tem um monitoramento 
constante, com a presença do governa-
dor nas reuniões, além de investimento 
em inteligência, novas tecnologias. 
“Estamos implantando os centros de 
controle e monitoramento integrados 
com 14 secretarias e órgãos, dentro de 
cada centro, espalhando mais de 2 mil 
câmeras de monitoramento no Estado, 
permitindo fazer o trabalho de segu-
rança pública obter resultados cada vez 
mais significativos”, disse. 

Uma das formas de atuar de forma 
mais constante no Estado é o programa 

de incentivo à estrutura policial para 
apreensão de armas. “Nesses últi-
mos anos, foram quase 30 mil armas 
apreendidas. Isso impacta diretamente 
nesses números. Tínhamos cidades, 
como João Pessoa, cujo índice de CVLI 
chegava a 80 a cada 100 mil habitantes. 
Hoje, estamos em 20. Temos Campina 
Grande, com quase 500 mil habitantes, 
que tinha um índice de CVLI de 37 e 
hoje está em 13. Isso demonstra que a 
política deu resultado”. Hoje, no país, 
70% do fundo destinado à seguran-
ça está retido pelo Governo Federal, 
conforme o governador, que sugeriu a 
criação do Ministério da Segurança para 
avançar nessa política.

A Paraíba recebeu, esta 
semana, duas notícias boas. 
O Grupo de Transformação 
Digital dos Estados avaliou que 
o Estado é o primeiro lugar no 
Brasil em termos de oferta e 
serviços digitais. 

“Nós estamos hoje com um 
programa chamado ‘Governo 
Digital’ em que há uma oferta 
enorme de serviços em que o 
cidadão não precisa mais se 
deslocar”, disse o governador. 

O Estado foi primeiro lu-
gar no registro de medidas e 
gestão pública adotadas na 
plataforma online do Conselho 
Nacional de Administração no 
combate ao coronavírus. 

“Tudo é o esforço de uma 
gestão que permitiu que o Estado 
estivesse, nesses últimos anos, 
dentro no Rating B, e para os 
indicadores que estabelecem o 
Rating B, nos três indicadores, 
nós somos A em dois, o endivi-
damento e a liquidez. E o Rating 
B é provocado porque a nossa 
poupança, a relação de despe-
sa teria que atingir até 90% e 
estamos com 92%. Quem sabe, 
dentro de algum tempo, estare-
mos nos unindo ao exemplo de 
gestão pública maior do Brasil 
que é o Estado do Espírito Santo”, 
destacou João Azevêdo.

Primeiro lugar 
em oferta de 
políticas digitais
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A Paraíba tem 90% 
de seus municípios na 
região do semiárido. 

Isso caracteriza a 
necessidade de atuação 
para uma camada que 

representa 60% da 
nossa população

mataú (Procase), que tem 
sido um grande aliado para a 
convivência com o semiárido 
e os períodos de estiagem, 
facilitando a vida de milha-
res de moradores da região 
e ajudando a superar as ad-
versidades causadas pela 

seca. Foi com essa proposta, 
mostrada em vídeo, que a 
Paraíba concorreu, ontem, 
na categoria Boas Práticas 
da edição e ficou entre os 
seis finalistas, concorrendo 
com 156 iniciativas.

Através do gerencia-
mento sustentável de recur-
sos naturais, entre outras 
ações, com utilização de 
energia renovável, infraes-
trutura hídrica, aperfeiçoa-
mento da gestão e da agri-
cultura familiar, 63% das 
famílias tiveram aumento na 
produção e 43% aumento na 
renda, conforme destacou o 
governador João Azevêdo. “O 
Procase termina no final de 
2020, mas seu legado ficará 
na região”, disse. 

“A Paraíba é um Estado 

que tem 90% de seus municí-
pios na região do semiárido. 
Isso já caracteriza a neces-
sidade de uma atuação dife-
renciada para uma camada 
grande que representa 60% 
da nossa população”, disse. 
Através do Procase, que é 
uma parceria com o Fundo 
de Desenvolvimento da Agri-
cultura com contrapartida do 
Estado e outros parceiros, fo-
ram investidos U$ 50 milhões 
beneficiando 23 mil famílias 
em área de segurança hídrica 
para produção, comercializa-
ção, preparação treinamen-
to, capacitação das famílias, 
criação de nova consciência 
ambiental. 

A ideia, conforme João 
Azevêdo seria reverter os ín-
dices de pobreza e baixa pro-
dutividade, dentro de uma 
área com Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) mais 
baixo do Estado, como o Cari-
ri e Curimataú. “Com ações de 
infraestrutura hídrica como 
perfuração de poços, implan-
tação de dessalinizadores, 
barragem subterrânea, kits 
de irrigação, o programa per-
mitiu que tivéssemos hoje 
mais de 600 kits implantados 
com a produção de palma 
forrageira, hoje muito impor-
tante para a economia dessa 
região”, destacou. 

Com esse projeto, con-

forme o governador, houve 
um aumento real de 43% na 
renda das 23 mil famílias be-
neficiadas pelo programa, e 
quase metade dos beneficia-
dos são famílias administra-
das por mulheres.

“E o que me deixa feliz é 
o fato de ter despertado uma 
consciência ambiental muito 
grande para essa população 
que, muitas vezes não valo-
riza esse segmento, às vezes 
pelas suas necessidades e an-
seios na luta pela sobrevivên-
cia. Mas, esse projeto tem uma 
característica importante, ele 
muda não só práticas na área 
da agricultura, mas muda 
mentes e corações”, disse.

O governador João Azevêdo afirma que programa reverteu a realidade de muitas pessoas e já deixa um forte legado 

Focado na população do semiárido, o Procase ficou entre os seis melhores projetos apresentados em meio a 156

Foto: Francisco França

Foto: Secom

Com o programa  ‘Paraíba Unida Pela 
Paz’, o índice saiu de 44 mortes a cada 
cem mil habitantes para 23 em 2019
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Prisão do traficante aconteceu em Campina Grande; ele guardava os entorpecentes em bairros diferentes

Homem é flagrado com LSD, 
maconha, cocaína e ecstasy

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Foto:  PMPB

A convenção partidária 
na cidade de Sertãozinho, 
Brejo paraibano terminou 
na Delegacia de Polícia de 
Guarabira. Na noite da quar-
ta-feira (15), o atual prefei-
to, Antônio de Elói, candida-
to a reeleição foi conduzido 
pela Polícia Militar a delega-
cia por ter promovido aglo-
meração. 

Segundo o tenente-
-coronel Gilberto Felipe, 
comandante do 4º BPM, a 
realização da convenção es-
tava autorizada pela Justiça 
Eleitoral, mais sem aglo-
meração. A autorização foi 
assinada pela juíza Brunna 
Melgaço Alves, da 47ª Zona 
Eleitoral, em Pirpirituba, 
mais com a recomendação 
para que não houvesse aglo-
merações. 

O prefeito foi alertado 
pela Polícia Militar, no en-

tanto, ao deixar da Câmara 
Municipal, onde a conven-
ção foi realizada, Antônio de 
Elói saiu em arrastão pelas 
ruas da cidade sendo acom-
panhado por apoiadores 
que já faziam aglomeração 
fora da Câmara.

“Nós alertamos para 
que a determinação judicial 
fosse respeitada, o que não 
aconteceu”, disse o tenente-
-coronel Gilberto, sendo 
necessário conduzi-lo a de-
legacia, pois além de deso-
bedecer ordem da Justiça, 
também não cumpriu os 
protocolos sanitários para 
evitar o contágio da co-
vid-19.

Na delegacia de Guara-
bira, foi lavrado um Termo 
Circunstancial de Ocorrên-
cia – TCO e em seguida o 
prefeito de Sertãozinho foi 
liberado.

Convenção partidária 
termina na delegacia

PrevençãoPolícia e Energisa flagram 
“gato” em distribuidora 

Uma denúncia feita atra-
vés do Disque Denúncia le-
vou agentes da Delegacia de 
Repressão a Entorpecentes 
de Campina Grande a condu-
zir nove pessoas que estavam 
participando de uma reunião 
consumindo drogas na cida-
de. Entre as pessoas detidas, 
um adolescente foi apreen-

dido por porte de arma e um 
maior de idade foi preso por 
posse da droga.

A ação dos agentes acon-
teceu na quarta-feira (16), no 
bairro José Pinheiro. O dele-
gado Ramirez São Pedro dis-
se que cinco dos presos pos-
suem antecedentes criminais 
por roubo e tráfico. 

No local foram encon-
tradas porções de substância 
semelhante à maconha e um 
revólver municipado. Na De-
legacia, o homem que estava 
com a droga e o adolescente 
que foi apreendido com uma 
arma foram autuados. Os de-
mais foram liberados

“Segundo as informações 

repassadas ao Disque Denún-
cia os jovens costumavam se 
reunir no local para consumir 
drogas e planejar assaltos na 
região central de Campina 
Grande. Com essa incursão, 
conseguimos desarticular o 
grupo e fechar o ponto de con-
sumo e comercialização da 
droga”, completou o delegado.

O combate ao tráfico de 
droga continua intenso e, 
na noite dessa quarta-feira 
(16), mais duas ações apre-
enderam entorpecentes em 
Campina Grande e Santa Rita. 
Nos bairros das Malvinas e 
Severino Cabral, em Campi-
na Grande, foram aprendidos 
mais de 45kg de maconha, 
154 gramas de cocaína e qua-
se 350 unidades de LSD e ecs-
tasy. Um suspeito de 25 anos, 
que já tinha passagem pela 
polícia por tráfico de drogas, 
foi preso em flagrante.

O suspeito foi abordado 
pelos policiais da 2ª Compa-
nhia Especializada em Poli-
ciamento com Motocicletas 
(2ª CEPMotos) no bairro 
das Malvinas, após informa-
ções do envolvimento dele 
no tráfico.

O preso portava drogas 
e a partir da prisão dele os 

policiais chegaram até duas 
residências, localizadas nas 
Malvinas e Severino Cabral, 
onde foi apreendido o res-
tante dos entorpecentes. 
Além da droga, a PM encon-
trou, também, caderno com 
anotações contábeis do trá-
fico, maquineta de cartão de 
crédito, dinheiro, além de 
outros objetos. Tudo foi le-
vado com o preso para Cen-
tral de Polícia Civil, em Cam-
pina Grande.

Santa Rita
No Distrito de Várzea 

Nova, em Santa Rita, policiais 
da Força Tática do 7 Batalhão  
apreenderam 300 trouxas de 
maconha prontas para a ven-
da e uma arma que era usa-
da para fazer a segurança do 
tráfico.

A apreensão foi realizada 
quando os policiais realiza-

vam rondas na Rua Juraci Ca-
margo quando perceberam 
que traficantes montaram 
um ponto do tráfico em uma 
casa em construção aban-
donada e desarticularam o 
esquema imediatamente. Os 
suspeitos de atuar no local 
fugiram pulando os muros 
das residências vizinhas, ao 
serem surpreendidos pela 
PM.

Ainda em Santa Rita, 
os policiais prenderam um 
homem de 25 anos com 17 
trouxas de maconha e várias 
embalagens para drogas, em 
abordagem no bairro Eitel 
Santiago, em Santa Rita. No 
momento da revista, ele es-
tava com uma jovem de 19 
anos. O casal também foi le-
vado para a delegacia.

As duas ocorrências fo-
ram levadas para a 6ª Dele-
gacia Distrital, em Santa Rita. Os entorpecentes apreendidos estavam armazenados em casas diferentes nas Malvinas e no bairro Severino Cabral

Na tarde dessa quar-
ta-feira, 16 de setembro, 
a Polícia Civil, Polícia Mi-
litar e Energisa flagraram 
desvio de energia, o fa-
moso ‘gato’, em uma dis-
tribuidora de alimentos, 
no Bairro das Indústrias, 
em João Pessoa. A ação foi 
realizada após denúncias 
e estudos realizados pelo 
Centro de Inteligência do 
Departamento de Comba-
te a Perdas de Energia, da 
Energisa.

De acordo com a pe-
rícia, o estabelecimento 
estava furtando energia 
por cabo subterrâneo liga-
do diretamente à rede de 
média tensão. A energia 
furtada pela distribuido-
ra de alimentos equivale 
a 6,7MWh (megawatts 
hora), energia suficiente 
para abastecer cerca de 60 
residências por 30 dias.

Conforme previsto no 
Código Penal, art. 155 e 
171, o furto de energia é 
crime, com reclusão de até 

População usa o 197 para denunciar 
boca de fumo em Campina Grande

Com o objetivo de tra-
zer à tona, mais uma vez, 
a discussão em torno da 
violência e acidentes nas 
vias e rodovias da Paraíba, 
o Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-PB) 
vai  promover lives diárias 
durante a Semana Nacional 
de Trânsito, anualmente ce-
lebrada no período de 18 a 
25 deste mês. Assim, nesta 
sexta-feira, às 15h, o even-
to será oficialmente aberto, 
com transmissão pelo canal 
do YouTube e pelo Face-
book do órgão.

A live de abertura será 
presidida pelo superinten-
dente Agamenon Vieira e 
vai contar com a participa-
ção do presidente do Depar-
tamento Nacional de Trân-
sito (Denatran), Frederico 
Carneiro; da presidente da 
Associação Nacional do De-
trans (AND), Larissa Abda-
la, além de representantes 
da Secretaria de Estado da 

Saúde e de demais órgãos 
envolvidos com o Sistema 
Nacional de Trânsito. Terá 
mediação da coordenadora 
de Educação de Trânsito, 
Ana Paula Buzetto.

O debate abordará o 
tema central da Semana Na-
cional de Trânsito: ‘Perceba o 
risco, proteja a vida!’, que faz 
alusão à necessidade de dis-
cutir todos os riscos nas vias 
e rodovias públicas do país, 
envolvendo principalmente 
os mais vulneráveis, como 
pedestres, ciclistas, motoci-
clistas e pessoas com defici-
ência, naturalmente mais ex-
postos às lesões provocadas 
em acidentes. Por delibera-
ção do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), o tema da 
SNT 2020 é o mesmo institu-
ído para o Movimento Maio 
Amarelo deste ano.

A partir da segunda-
-feira (21), as lives ocorre-
rão às 10h. Nessa data, Dia 
Nacional de Luta das Pes-

soas com Deficiência, será 
abordado o tema: Vulne-
rabilidade e fragilidade no 
trânsito: Registros e relatos 
de experiência. Na terça-fei-
ra (22), data em que é ce-
lebrado o Dia Mundial sem 
Carro e Dia Internacional da 
Carona Solidária, será a vez 
do tema: Limites e Possibili-
dades para uma Mobilidade 
Humana.

Já na quarta-feira (23), 
a live vai celebrar o Dia Na-
cional dos Agentes de Trân-
sito, com o tema: A Opera-
ção Lei Seca na Paraíba. Na 
quinta-feira (24) será a vez 
de abordar os temas envol-
vendo as ações educativas 
voltadas para um trânsito 
mais seguro na Paraíba. E, 
finalmente, na sexta-feira 
(25), Dia Nacional do Trân-
sito, os motociclistas terão a 
maior atenção desse deba-
te, com o tema: Comporta-
mentos para uma pilotagem 
segura no trânsito.

Este ano, Semana Nacional 
de Trânsito terá lives diárias

Comunicador e TV são condenados a 
indenizar policial militar em R$ 10 mil

O juiz Fernando Brasilino 
Leite, da 2ª Vara Regional Cí-
vel de Mangabeira, condenou 
o comunicador Fabiano Gomes 
e a TV Correio a pagarem, soli-
dariamente, a quantia de R$ 10 
mil, a título de danos morais, 
em favor de um policial militar. 

A vítima alegou ter sofrido 
constrangimentos e humilha-
ções, oriundos de comentários 
feitos pelo apresentador, refe-
rentes ao seu peso, acabando 
com a sua autoestima, fato ocor-
rido em 12 de julho de 2016, no 
programa Cidade Alerta.

“Mostra a imagem desse 
policial aí. Nem correr pode. 
Como é que um homem desse 
pode correr atrás de bandido? 
Não estou criticando a Polícia 
Militar, estou criticando o per-
fil dele. Eu sou sincero, minha 
gente, não sou hipócrita”, teria 

dito Fabiano Gomes em seu co-
mentário.

Na sentença, o juiz afir-
ma que as palavras proferidas 
pelo comunicador ofenderam o 
autor, fato este que lhe causou 
abalo de ordem moral passível 
de ser indenizado. 

Energia furtada daria para abastecer cerca de 60 residências por 30 dias

oito anos e multa. “Além do 
crime, o Governo do Estado 
deixa de arrecadar mais de 
R$ 35 milhões por ano e a 
população perde com isso, 
uma vez que os valores 
poderiam ser revertidos 
em infraestrutura básica, 
como saúde e educação”, 
afirma Felipe Costa, geren-
te de Combate a Perdas.

Para denunciar o fur-

to de energia basta entrar 
em contato com a Energisa 
através de um dos canais 
de atendimento como call 
center no número 0800 
083 0196, site energisa.
com.br, facebook ou twit-
ter, agência de atendimen-
to ou pelo Energisa On, 
aplicativo gratuito para 
smartphone, ou no what-
sapp (83) 99135-5540.

Foto:  Divulgação
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Primeiro Plano de Contingência para Infecção Humana pelo novo coronavírus foi elaborado antes mesmo do primeiro caso

São 180 dias da con-
firmação do primeiro caso 
de covid-19 na Paraíba e 
da publicação do primeiro 
Decreto Estadual. Mas essa 
contagem vai além, para 
mais de 200 dias, se con-
tabilizar o planejamento 
e o trabalho da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
junto a outros órgãos de 
esfera estadual, municipal 
e federal, na construção de 
um Plano de Contingen-
ciamento para enfrentar a 
doença. Após seis meses de 
combate ao novo coronaví-
rus, o Governo da Paraíba 
avalia as medidas adotadas 
na saúde e fala sobre o lega-
do da pandemia.    

Ainda em janeiro, quan-
do o Estado estava em nível 
de alerta, foi elaborado o 
primeiro Plano de Contin-
gência Estadual para In-
fecção Humana pelo novo 
coronavírus, documento 
que serviria de instrumen-
to orientador das ações dos 
profissionais de saúde no 
enfrentamento de casos sus-
peitos e/ou confirmados. 
Mesmo não tendo nenhuma 
suspeita da doença, a SES já 
executava ações no nível de 
perigo iminente. O secretá-
rio executivo de Gestão da 
Rede de Unidades de Saúde, 
Daniel Beltrammi, destaca 
que a pergunta neste mo-
mento inicial era “como a 
Paraíba será atingida?”. 

“Reunimos não só as 
inteligências do Governo, 
mas chamamos também a 
sociedade civil organiza-
da, todo o sistema de Jus-
tiça, o Poder Legislativo e 
o Poder Executivo Muni-
cipal, com representação 
dos municípios, para que, 
juntos, a gente pudesse 
analisar o cenário e for-
matar esse Plano de Con-
tingência. Ele não dizia 
respeito só a preparar a 
Rede de Serviços de Saú-
de, mas incluía a prepara-
ção de toda uma estratégia 
de barrar a doença em seu 
início com restrição de 

Estado avalia condução da 
pandemia após seis meses

Editoração: Lênin BrazEdição: Emmanuel Noronha

mobilidade. E isso foi mui-
to importante”, explica.

De acordo com a análi-
se do secretário executivo, 
uma ação de destaque foi 
o planejamento da quan-
tidade de testes que seria 
necessária para fazer o 
diagnóstico da pandemia. A 
meta do Estado sempre foi 
testar, pelo menos, 10% da 
população, o que tornou a 
Paraíba um dos estados que 
mais realiza testes para a 
covid-19 na região Nordes-
te e figura entre os dez mais 
do Brasil. Daniel Beltrammi 
afirma que este foi um es-
forço das 14 Gerências Re-
gionais de Saúde, que estão 
presentes nos 223 municí-
pios, para que o teste pu-
desse chegar à população.

Foto: Ascom

Daniel Beltrammi, secretário executivo de Gestão da Rede de Unidades de Saúde

‘Somos todos pela vida’. Esse é o tema da 
live que será realizada pelo Núcleo de Saúde 
Ocupacional (NSO) da Secretaria da Seguran-
ça e da Defesa Social (Sesds), na próxima ter-
ça-feira (22), às 17h. A transmissão vai aconte-
cer pelo canal da secretaria no YouTube, pelo 
youtube.com/sedsgovpb, e tem como objetivo 
fomentar as ações de prevenção ao suicídio, 
destacando o trabalho das forças de seguran-
ça pública para salvar vidas. 

Durante a live, Carolina Arruda, agente de 
investigação da Polícia Civil da Paraíba, inte-
grante do NSO, fisioterapeuta e representante 
do Programa Nacional de Qualidade de Vida 
para os Profissionais de Segurança Pública 
– Pró-vida/Senasp na Paraíba vai conversar 
com o tenente coronel do Corpo de Bombei-
ros Militar Erick Oliveira, psicólogo, especia-
lista em Segurança Pública e coordenador da 
doutrina de abordagem técnica a tentativa de 
suicídio na corporação.

Todo ano, o Núcleo de Saúde Ocupacional 
realiza eventos alusivos à temática, como pa-
lestras voltadas para o público de segurança 
pública e convidados. Este ano, por conta da 
pandemia da covid-19, o trabalho será realiza-
do de maneira remota, com a live, que ficará 
salva no canal da Sesds no YouTube.

Setembro Amarelo: Segurança realiza 
live sobre prevenção ao suicídio dia 22

Foto: Pixabay

Implementação de ações da SES
Além da testagem, outras previ-

sões foram se concretizando e ações 
foram implementadas nas atualizações 
do Plano de Contingência ao longo 
desses seis meses. Por exemplo, a dis-
tribuição dos casos nas Macrorregiões 
da Paraíba em porcentagem. O plano 
previa que 67% dos casos fossem ocor-
rer na 1ª Macro, 25% na segunda e 8% 
na terceira. Em setembro de 2020, a 
realidade que temos é de 62% dos ca-
sos concentrados na 1ª Macro, 22% na 
segunda e 16% na terceira. Isso mostra 
que a Vigilância em Saúde da SES dese-
nhou um cenário próximo da realidade 
de como a Paraíba seria atingida.

“Não podemos esquecer da forma-
ção e preparo das equipes de saúde para 
lidar com uma doença desconhecida. 
Essa qualificação teve que ser alcançada 
não só pelos profissionais de dentro dos 
hospitais, como também por aqueles da 
Atenção Básica, que estão nas Unidades 
Básicas de Saúde. Em nenhum mo-
mento, o paraibano ficou aguardando 
vaga por leito de terapia intensiva e de 
enfermaria. Essa realidade foi vista lar-
gamente não só no Nordeste, mas em 
todo o país. Isso mostra que, o que foi 
pensado para começar, tinha coerência 
e funcionou”, pontua. 

Sobre a situação atual dos casos 
e em que fase a Paraíba se encontra 
nesse momento, o secretário explica 
que o Estado atingiu o pico da doença 
e segue no planalto, estabilizado, com 
uma média de 700 casos novos por dia 
e mantendo um número entre 10 e 15 
óbitos ocorridos por data de notificação 
ou nas últimas 24h. Fazendo uma cro-
nologia da pandemia, os primeiros 10 
mil casos ocorreram em um intervalo 
de aproximadamente 60 dias, demo-
rando apenas 120 para chegar as mais 
de 100 mil confirmações, o que aponta 
um crescimento rápido. 

“A gente agora discute mais a reto-
mada e a flexibilização de como fazer o 
vírus parar de alcançar as pessoas e isso 
é preocupante. Nossa prioridade precisa 
se responder a pergunta de como vamos 
conseguir fazer com que o vírus saia des-
tes níveis e diminua o contágio. Preservar 
a saúde nesse momento continua sendo 
importante, porque ninguém é invulne-
rável à covid-19 e a gente não deve ser 
surpreendido nessa caminhada”, observa. 

De acordo com Daniel Beltrammi, 
não há dúvidas de que essa crise da 
covid vai ajudar a Paraíba a pensar 
nos seus próximos 20 anos com muita 
qualidade.

Em setembro

Frio aumenta frequência 
das crises de alergia

O mês de setembro 
geralmente costuma tra-
zer ventos mais frios e 
com isso quem sofre de 
alergias respiratórias 
como rinite ou sinusi-
te, acaba sentindo ainda 
mais o impacto da mu-
dança de temperatura. 
Redobrar os cuidados 
com a limpeza dos am-
bientes, evitar espaços 
muito frios e se agasalhar 
bem no período da noite 
são alguns dos cuidados 
que devem ser tomados 
para amenizar as crises 
alérgicas.  

A maquiadora Julia-
na Fernandes da Silva, 
23, tem renite e conta 
como as crises interfe-
rem, inclusive na quali-
dade do sono. “Nos dias 
que eu estou tendo crise 
de rinite meu sono é hor-
rível. Como não consigo 
respirar pelo nariz, tenho 
que dormir com a boca 
aberta para poder respi-
rar. E não consigo dormir 
com o ventilador ligado 
pois incomoda muito, só 
passa mesmo quando eu 
tomo algum antialérgi-
co.”

Por conta da alergia, 
os cuidados com a limpe-
za acabam tendo de ser 
redobrados, mas ainda 
assim, a maquiadora re-
lata que não é o suficien-
te. “Uso ventilador para 
dormir e semanalmente 
faço uma limpeza super-
ficial. Uma vez ao mês é 
que realizo uma limpeza 
mais pesada. Mesmo fa-
zendo a limpeza regular-

mente e sabendo que é 
importante, ainda assim 
só consigo ter uma boa 
noite de sono quando es-
tou medicada com algum 
antialérgico”, comenta.

Entre os cuidados 
adotados diariamente 
pela maquiadora para 
amenizar o impacto dos 
períodos mais frios que 
fazem aumentar as crises 
alérgicas, ela evita luga-
res com ventos muito 
fortes. “Além disso, ainda 
passo pano na casa dia-
riamente e evito dormir 
com o ventilador voltado 
para o rosto.”

Com rinite e sinusite, 
Ayra Hannah Heleno Ca-
bral, estudante de Servi-
ço Social na UFPB, conta 
como é a rotina e o que 
procura evitar por conta 
das alergias. “Evito con-
tato com coisas empoei-
radas. Sempre que posso 
faço uso de medicamen-
to quando o tempo está 
seco, além de trocar len-
çóis, etc.”

Ayra Hannah conta 
que frequentemente uti-
liza remédios para aliviar 
as crises alérgicas, prin-
cipalmente depois de ter 
contraído e ter se curado 
do coronavírus. “Sempre 
uso medicamento. Mi-
nhas crises são sempre 
fortes, acredito que por 
ter tido covid-19, meu 
organismo ficou mais 
fragilizado quanto a isso.”

Com as mudanças 
climáticas que ocorrem 
no mês atual, a estudan-
te de Serviço Social rela-
ta que passa a depender 
mais do uso de soro para 
conseguir respirar.

Nilber Lucena
Especial para A União

Transição entre o período 
das chuvas e o verão

Sebastião Costa, pneumologista-alergo-
logista destaca que, “o mês de setembro é 
momento de transição entre o período chuvoso 
e o verão. Daí ocorrerem essas mudanças cli-
máticas, desenvolvendo as crises de espirros, 
coceiras no nariz e olhos, obstrução nasal e 
coriza, sintomas da rinite alérgica.”

O pneumologista ainda explica como iden-
tificar cada uma das alergias e qual medicação 
pode ser utilizada em cada um dos casos. “A 
asma apresenta tosse, secreção clara, chiado 
no peito, cansaço e crises desenvolvidas pela 
mudança climática. Na asma, o uso da bom-
binha precisa obedecer as recomendações do 
especialista, que também deve ser de maneira 
contínua. Lembrando que existe a asma e a 
rinite intermitente e persistente. Na intermitente 
só se usa a medicação nas crises agudas.” 

“Na rinite e rinossinusite os medicamen-
tos, principalmente os corticoides nasais, de-
vem ser usados de maneira contínua, uma ou 
duas vezes ao dia, junto com os antialérgicos”, 
acrescenta o médico.

O pneumologista explica que nessa época 
do ano deve-se evitar exposição aos ventos 
frios, agasalhar bem à noite, principalmente 
as crianças, além de evitar ventiladores nos 
momentos mais quentes.”Ações de prevenção ao suicídio e de conscientização da população ocorrem no Setembro Amarelo
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Próximo ao Dia Mundial do Turismo, conhecer cidades dentro do próprio estado tem sido tendência, afirma PBTur

Celebrado no dia 27 de 
Setembro, o Dia Mundial do 
Turismo foi estabelecido pela 
Organização Mundial do Tu-
rismo. A área, considerada 
uma das mais importantes 
atividades econômicas da 
atualidade, já se adequa a 
uma nova e necessária reali-
dade em tempos de pandemia 
da covid-19. Dentro do Esta-
do da Paraíba, o órgão res-
ponsável pelas ações voltadas 
ao Turismo é a Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur), 
presidida por Ruth Avelino, 
que abordou como atrativo 
o turismo interno como uma 
boa forma de conhecer mais o 
Estado paraibano.

A partir da flexibilização 
social, que viabilizou a rea-
bertura dos hotéis e pousa-
das, bem como o retorno de 
algumas atividades turísticas, 
todas respeitando as medidas 
de segurança e distanciamen-
to social, o setor está otimista 
para a recuperação, apesar de 
lenta e gradual. Ruth Avelino 
analisou que o retorno do tu-
rismo tem demonstrado força 
voltada ao turismo local. 

 “Os paraibanos viajan-
do muito pela Paraíba, assim 
como os pernambucanos es-
tão viajando por Pernambu-
co, os paulistas só viajando 
por São Paulo... É uma ten-

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Turismo interno se mostra
como opção na pandemia

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

Paraíba: todos os cantos Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

A edição deste ano do Restaurant Week Paraíba, festival de  gastronomia que acontece há 
13 anos e em 12 estados e no Distrito Federal acontecerá entre os dias 16 de outubro e 08 
de novembro e deve reunir cerca de 40 restaurantes de toda a Paraíba. Com isso, o Festival 
deve aquecer a economia local e movimentar o setor gastronômico do Estado.  Entre 
as novidades anunciadas para a edição 2020 do Restaurant Week Paraíba está o caráter 
estadual que o evento passa a ter, o que deve ampliar o número de restaurantes e cidades 
que participarão do evento, ano passado maior parte dos estabelecimentos que fizeram 
parte do Festival eram de João Pessoa. Outra novidade para este ano é o formato do evento 
que contará com a modalidade delivery, isto é, os clientes de cada um dos restaurantes 
participantes do Festival poderão pedir e receber o seu prato favorito em casa. Os pratos 
poderão ser pedidos em aplicativos de comida ou nos delivery dos próprios restaurantes.  

Cabedelo

SerrariaFestival Gastronômico

CEnTro HiSTóriCo

O Centro Histórico de João 
Pessoa está voltando as suas 
atividades turísticas. No último 
domingo (13) muitas pessoas 
prestigiaram a volta às ativi-
dades Centro de Arte, Cultura 
e Moda Raízes Da Terra, o 
Museu de Esculturas Jurandir 
Maciel e, não somente a beleza 
arquitetônica, bem como o pôr 
do sol no Hotel Globo. De acor-
do com o Sindicato dos Guias 
de Turismo da Paraíba (SING-
TUR/PB), até o mês de dezem-
bro próximo todas atividades 
do Centro Histórico deverão 
ser voltar ao funcionamento.

Alagoa Grande

Quem for ao município de Alagoa 
Grande deve conhecer o Maria da Pá Virada 
– Bistrô, produto turístico criado em 2019, 
propondo experiências gastronômicas dife-
renciadas, em um espaço que resgata a at-
mosfera das antigas residências das cidades 
interioranas da Paraíba, um convite à simpli-
cidade dos costumes e a um reencontro com 
a natureza e seus encantos. Além dos tradi-
cionais espaços para refeições, alguns ao ar 
livre, eles contam agora com um simpático e 
aconchegante chalé que comporta uma famí-
lia de até 5 pessoas. A partir de 2021 o Maria 
da Pá Virada – Bistrô, volta a agenda de datas 
festivas, como reza a tradição: dia das mães, 
dos pais, dos namorados, das crianças, etc. 
Além disso, eles estão programando um 
calendário de eventos especiais, a exemplo 
da Noite dos Queijos e Vinhos, Happy-Hour 
às quintas-feiras, Saraus e Noites Literárias, 
dentre outros eventos temáticos.

Foto: Teresa Duarte
Foto: Teresa Duarte

Foto: Divulgação

O município possui um dos litorais mais bonitos da Paraíba, composto de nove praias com 
areias brancas e água morna. Um paraíso para descanso, passeio ou prática de atividades ma-
rítimas. Ao longo do litoral, turistas e moradores podem desfrutar e conhecer as belezas das 
praias do Dique, Miramar, Ponta de Mato, Formosa, Areia Dourada, Camboinha, Poço, Ponta de 
Campina e Intermares. Um dos pontos mais visitados da cidade é a histórica Fortaleza de Santa 
Catarina, que fica localizada à margem direita da barra do rio Paraíba do Norte, ao lado do Porto 
de Cabedelo, o imponente monumento, sua história e as crendices e lendas que a cercam, são 
sinônimos de resistência, força, arte e cultura popular para o povo cabedelense.

O Engenho Baixa Verde é um dos acervos arquitetônicos mais completos encontrados na ar-
quitetura colonial rural do Nordeste. O engenho mantém toda a sua estrutura da época, a exemplo 
da Casa-grande; Capela; Casa de hóspedes; Senzala; Barracão; Terraço e depósito para secagem e 
armazenamento do café; moenda, sala de fermentação e alambique para destilação da Cachaça Vila 
Real. A construção ainda guarda as belezas do período colonial com a presença das suas “eiras e 
beiras” e seus ricos detalhes esculpidos nas fachadas. Pela primeira vez o Engenho Baixa Verde vai 
abrir as portas para visitação turística. Na visitação será revelada aos turistas a história dos seus 
familiares, relatos importantes da época, conheceremos a antiga senzala, capela e a casa grande. 

dência as pessoas viajarem 
dentro dos seus próprios es-
tados e nos estados vizinhos, 
porque as viagens são feitas, 
na maioria das vezes, de car-
ro”, pontuou ela.

Para acompanhar essa 
tendência, a PBTur tem lança-
do diariamente nas redes so-
ciais um ponto turístico local, 
reforçando a ideia de viagens 
dentro do próprio Estado. A 
campanha intitulada de “Pa-
raíso Paraíba” se utiliza do 
discurso de que “você já está 
no seu próximo destino”. Lo-
cais como a Igreja do Guia, em 
Lucena, e as piscinas naturais 

da Praia do Seixas foram al-
guns que já foram divulgados 
dentro dessa campanha.

De acordo com a OMT, o 
turismo corresponde às “ati-
vidades que as pessoas reali-
zam durante viagens e esta-
das em lugares diferentes do 
seu entorno habitual, por um 
período inferior a um ano, 
com finalidade de lazer, negó-
cios ou outras”. Segundo Ruth 
Avelino, o Estado da Paraíba 
inteiro tem potencial turísti-
co, desde “a capital, o Litoral 
Norte e o Litoral Sul até todo 
o interior, com o Brejo, o Ca-
riri, o Curimataú, o Sertão, o 

Agreste com Campina Gran-
de”, destacou.

Ainda de acordo com a 
presidente da PBTur, o Es-
tado gera muito emprego e 
renda ligado a esse setor. “Nós 
temos um tamanho menor, 
nós somos um Estado menor, 
mas trabalhamos mais e mais 
o turismo aqui. Ele tem sim 
uma importância e precisa ser 
cada vez mais reconhecido, 
mais valorizado, porque é um 
setor que impacta muito nas 
realidades sociais das pessoas 
e que modifica para melhor a 
vida das pessoas”, enfatizou 
Avelino.

Setor afetado
Com a pandemia do 

novo coronavírus, duran-
te o período mais crítico do 
isolamento social, o setor 
do turismo foi um dos mais 
afetados. “Não tinha nada 
acontecendo. Foram quatro 
meses parados, literalmen-
te - hotéis, pousadas, pas-
seios turísticos, etc. Então, 
foi muito difícil”, disse Ruth. 
A presidente da Empresa 
Paraibana de Turismo des-
tacou a situação dos guias de 
turismo, que são profissio-
nais autônomos.

“Não passaram fome, 

Foto: Roberto Guedes

porque nós lutamos muito. O 
Governo do Estado deu ces-
tas básicas, outras pessoas 
se mobilizaram para atuar 
e chegar junto, ajudando os 
profissionais liberais. Mas, 
foi muito complicado, porque 
os poucos hotéis que ficaram 
funcionando mantinham nem 
dez por cento de ocupação. 
Eram justamente as pessoas 
que viajam a trabalho, repre-
sentantes comerciais, gente 
que tava trabalhando viajan-
do por conta da covid-19, en-
tão foi muito difícil”, explicou 
Ruth Avelino.

Alcebíades Virgínio, ex 
vice-presidente do Sindicato 
de Guias de Turismo da Pa-
raíba, contou que, nesse pe-
ríodo de pandemia, muitos 
guias tiveram que ingressar 
em outras áreas profissio-
nais para conseguirem se 
sustentar.

“Eles procuraram fazer 
de tudo para poder manter 
suas famílias e pagarem suas 
contas. Muitos foram traba-
lhar como motorista de apli-
cativos e motoboy... Outros 
colocaram alguma coisa para 
vender em suas casas como 
alimentos, e outros que tem 
habilidades na área da cons-
trução civil foram se “virar” 
nessa  área. Entretanto, a 
maior renda atribuída aos 
guias de turismo ficou no 
campo do auxílio emergen-
cial”, comentou ele.

Oferecendo infraestrutura adequada e seguindo os protocolos de proteção contra a covid-19, o setor vai se ajustando ao novo formato de fazer turismo



50 anos sem Hendrix
Lendário guitarrista, cantor e compositor norte-americano 
ganhará um novo documentário, com imagens inéditas 
de um histórico concerto no Havaí. Página 10
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Apesar de ter sido idealizada por um paraibano, Estado só veio a conhecer uma transmissão televisiva 13 anos depois

Paraíba na história da televisão

A história da televisão no 
Brasil – cuja primeira trans-
missão ocorreu há 70 anos, 
relembrada hoje – com a 
inauguração da TV Tupi, em 
São Paulo, está umbilicalmen-
te ligada à Paraíba, pois foi 
um empresário, fundador dos 
Diários Associados e natural 
de Umbuzeiro, Assis Chateau-
briand (1892-1968), quem a 
trouxe para o país.

Curiosamente, a atriz 
paulista Lolita Rodrigues, que 
cantou o hino da televisão no 
dia histórico, mora em João 
Pessoa desde julho de 2015. 
A artista fez sua última apari-
ção pública em 2013, em São 
Paulo, quando prestigiou uma 
apresentação do espetáculo 
Hebe - O Musical. Lolita, que 
reside com uma filha médica, 
já há alguns anos não concede 
mais entrevista.

Apesar de ter um parai-
bano como idealizador do 
grande momento audiovisu-
al, somente bem mais tarde é 
que os conterrâneos puderam 
começar a assisti-la, a partir 
do surgimento da TV Borbo-
rema, Canal 9, em Campina 
Grande, que entrou no ar em 
15 de setembro de 1963, tam-
bém por iniciativa do próprio 
Chateaubriand. Apenas 24 
anos depois a capital do Esta-
do passaria a ter emissora.

“A TV na Paraíba tem 
um aspecto singular porque 
demorou muito para chegar, 
por causa da falta de espírito 
empresarial”, disse o escritor 
e historiador José Octávio 
de Arruda Mello. “Chateau-
briand dizia que aqui era um 
lugar muito atrasado e só iria 
se modernizar com ele, que 
era questionado pelas pes-
soas pelo fato de levar tudo 
para Campina Grande, como 
fez com a TV Borborema e o 
Museu de Arte, e deixar a ca-
pital de fora. Costumava dizer 
que Campina era a ‘Chicago 
do Brasil’ e essa prioridade se 
justifica porque foi a cidade 
onde nasceu o seu pai. Chate-
aubriand era histriônico, mas 
muito inteligente”. 

O pesquisador lembrou 
uma curiosidade envolvendo 
Chateaubriand e que acon-

teceu em João Pessoa: “Eu 
tinha 14 anos de idade, era 
estudante e, na sua campanha 
para reeleição ao Senado, ao 
lado de Virgínio Veloso, ele 
teve a ideia de encerrar um 
comício à noite, na Lagoa do 
Parque Solon de Lucena, no 
centro, em setembro de 1954, 
anunciando que transmitiria 
o evento utilizando circuito 
fechado de TV, com o objetivo 
de demonstrar como era a te-
levisão”.

O problema, ainda se-
gundo o historiador, era que 
não havia aparelhos e, com 
isso, Chateaubriand mandou 
buscar 15 a 20 televisores e 
os colocou nas palmeiras e 
dentro do Cassino da Lagoa. 
“Mas os televisores demora-
ram a chegar e, enquanto o 
povo ficou esperando, os can-
tores Jorge Veiga e Carmélia 
Alves se apresentaram. Foi 
uma papagaiada. Mas, como 
ameaçava chover e eu teria 
que ir para o colégio de ma-
nhã, deixei o local. O comen-
tário foi geral na cidade, no 
dia seguinte. Por isso, acho 
que foi o primeiro contato do 
povo paraibano com a TV e o 
primeiro comício a terminar 
de madrugada, pois o normal, 
naquela época, era encerrar 
por volta das 22h. Ele perdeu 
a eleição, mas cumpriu a pro-
messa, ao criar a TV Borbore-
ma”, disse José Octávio.

O jornalista Rômulo Aze-

vedo, que é professor de Tele-
jornalismo na Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
conta que a televisão foi um 
impacto grande, pois ainda é 
o maior meio de comunicação 
da era moderna. “Por inicia-
tiva de Chateaubriand, a TV 
Rádio Clube de Recife chegou 
em 4 de junho de 1960. Em 
1954, ele fez dois comícios 
na Paraíba, um na capital e 
outro na Praça da Bandeira, 
em Campina Grande, que foi 
a quarta cidade a ver imagens 
de TV, depois de João Pessoa, 
Rio de Janeiro e São Paulo. As 
pessoas gostam de se ver. 

A TV Borborema foi a 
quinta do Nordeste e a pri-
meira do interior do Norte e 
Nordeste. Em João Pessoa, a 
televisão só chegou com a TV 
Cabo Branco, em 1º de janei-
ro de 1987. Depois surgiram 
as outras emissoras”, infor-
mou Rômulo, que atuou na te-
levisão paraibana durante 25 

anos e lembrou que se com-
pletam 70 anos da primei-
ra transmissão da televisão 
também na América Latina.  

O professor pinçou uma 
curiosidade histórica sobre 
o assunto. “A primeira trans-
missão ao vivo de um jogo de 
futebol foi feita pela TV Bor-
borema, em 20 de outubro 
de 1963, que foi um amistoso 
entre Treze e Campinense, no 
Estádio Presidente Vargas. A 
iniciativa só foi possível gra-
ças ao carro de externa, um 
dos mais modernos do Brasil 
e o mais moderno do Nordes-
te”, comentou.

O historiador, jornalista 
e escritor Gilson Souto Maior 
é outro que guarda, na me-
mória, algumas curiosidades 
que se registraram na televi-
são paraibana. “Na TV Bor-
borema, o interessante é que 
as câmeras, fabricadas pela 
RCA Victor, eram valvuladas, 
enormes e não tinham lente 

de zoom. Elas tinham quatro 
lentes e a passagem de uma 
para outra, para obter maior 
aproximação ou distanciar, 
era torcendo”.

Gilson ainda ressaltou 
que o primeiro homem a 
falar na TV Borborema, jus-
tamente na inauguração da 
emissora, foi Hilton Carneiro 
Mota, que dirigiu o Diários 
Associados na Paraíba. “É im-
portante também destacar 
Ariosto Sales, um dos grandes 
locutores esportivos da Rádio 
Borborema e primeiro supe-
rintendente da TV Borbore-
ma, além de Jônatas de Lira 
Mahon, que sucedeu Ariosto 
na superintendência e come-
çou o processo de melhorias 
técnicas da emissora e a inte-
riorização, com implantação 
de retransmissoras para ci-
dades do Compartimento da 
Borborema, como Queima-
das, Cabaceiras e Puxinanã”, 
disse ele.
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Novas tecnologias contribuem para a renovação da televisão
O advento da tecnologia tem 

contribuído para a renovação da 
televisão como meio de comuni-
cação, no entender do escritor, 
historiador e jornalista Gilson 
Souto Maior.

“A TV conseguiu ganhos 
importantes com a chegada da 
Internet, assim como o rádio. Na 
TV, por exemplo, é possível usar 
sistemas de transmissão à longa 
distância. Outra vantagem é que, 
numa situação de última hora, 
caso não se possa enviar equipe 
de televisão para algum evento, 
pode se pedir a um companhei-
ro fazer a transmissão até pelo 
celular. Assisti, recentemente, 
um fato no Afeganistão sendo 
transmitido pelo Skype. Isso dá 
mais velocidade à informação”, 
exemplificou ele.

Assim como as lives que se 
multiplicaram devido à pandemia 
e ao isolamento social por conta 
da covid-19, nos primórdios da 
televisão tudo que era produzido 
era transmitido ao vivo por uma 
década. Gilson entende que as 

novas tecnologias vieram para 
dar ainda mais suporte a esse 
tipo de procedimento, que até 
hoje é adotado pelas emissoras 
de TV, inclusive na Paraíba. “Com 
a chegada do vídeo tape 
– como o da marca Am-
pex, grandes e coloca-
dos nos estúdios, ligados 
à energia elétrica – alguns 
programas passaram a ser 
gravados. Hoje, são equi-
pamentos portáteis e, por 
causa da tecnologia, é possível 
enxertar partes gravadas em 
programas que são apresentados 
ao vivo”, disse o historiador.

Em 2017, o jornalista lançou 
A História da Televisão na Paraíba. 
“Esse livro é um registro, para as 
gerações futuras, sobre aqueles 
que batalharam para a criação 
desse veículo tão importante, que 
é a televisão”, apontou ele, em 
cujo trabalho menciona as emis-
soras de TV fundadas na Paraíba, 
ao longo dos anos, inclusive as 
que são de canais fechados e 
transmitidas pela Internet.

Na opinião de Gilson Souto 
Maior, as tecnologias digitais 
vieram para facili-
tar o dia 

a dia nas televisões. “Os recursos 
eram muito difíceis. Era o que se 
tinha e era feito no peito e na 
raça. Só a partir da década de 
1970, as emissoras da Paraíba 

começaram a se libertar des-
sas dificuldades para usar 
vídeo tapes portáteis e 

gravar jogos de futebol ao 
vivo. A maioria dos pro-

gramas da TV é ao vivo 
hoje por uma questão 
de as emissoras te-

rem de mostrar a 
qualidade técnica 
que possuem”, 

observou Souto 
Maior.

Registro do povo se aglomerando 
para ver Lolita Rodrigues cantar o 
‘Hino da Televisão’ há 70 anosImagem: Divulgação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

 A TV na Paraíba tem 
um aspecto singular porque 
demorou muito para chegar, 
por causa da falta de espírito 
empresarial.Chateaubriand 
dizia que aqui era um lugar 
muito atrasado e só iria se 
modernizar com ele 

Nas dependências da Tupi, em 1950, o empresário 
paraibano Assis Chateaubriand apresentando a 
primeira transmissão brasileira
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Colunista colaborador

Vou ser sincero com vocês, eu sinto um certo 
pudor de falar em coisas boas que aconteceram na 
quarentena, por causa das coisas ruins, que não vou 
listar aqui e que são muitas e terríveis. Mas viver é 
isso, luz e sombra. Até comecei a escrever sobre as 
coisas difíceis, mas, à medida que escrevia, senti que 
o farol foi baixando e, coisa comum quando escrevo, 
uma vez que o pensamento é involuntário, o rumo 
da escrita foi mudando.

Assim decidi compartilhar algumas coisas que 
achei legais, interessantes e até divertidas, nesse 
período de isolamento.

Não precisar inventar desculpa para fugir de 
compromissos chatos. Amei. Assim como não preci-
sar de desculpa para fugir da academia; os poéticos 
vídeos de Thardelly Lima. Que prazer ouvir nosso 
sotaque de modo tão amoroso, engraçado, feliz e al-
tivo; o carisma e delicadeza de Monica Salmaso nos 
vídeos Ô de Casas; o privilégio de continuar traba-
lhando. Tem sido bom atender meus pacientes on-li-
ne e poder curtir a minha cadelinha branca de pin-
tas pretas entre uma sessão e outra; ter recebido os 
livros O Leitor Que Escreve e O Cristal dos Verões, do 
poeta Sérgio de Castro Pinto, e desfrutar da precisão 
e humor desse poeta incrível; participar  da estréia 
do programa Com a Língua Solta, com as meninas 
arretadas Albiege Fernandes, Ana Adelaide Peixoto, 
Rosa Aguiar e Suzy Lopes. Acompanhar Os Diários da 
Quarentena, de Flávio Tavares; o lançamento do livro 
Espelhos de Papel, que reúne textos dos cronistas d’A 
União. Minha primeira publicação em livro.

As lives de Tadeu Mathias, Maria Dubu e Teresa 
Cristina. Tadeu sempre generoso, inspirado, colori-
do, solar; Maria Dubu hilária, conversando despudo-
radamente sobre sexo com seus convidados. A que 
teve participação da cantora Myra Maya foi demais e 
as despretensiosas, que se tornaram necessárias da 
cantora Teresa Cristina. Como não amar?

Assistir algumas amigas trocando ruivos, casta-
nhos e loiros pelo prata. Ficaram tão bonitas. E pode-
rão ter qualquer cor de volta logo que quiserem. Mas 
achei lindo o processo de permitir-se pratear cabe-
los; ouvir muitas vezes o álbum Bloco na Rua, de Ney 
Matogrosso, e perceber como um álbum quase todo 
feito com músicas dos anos 1970, costura um texto 
tão atual; interacões gostosas com amigos, novos e 
antigos, que fiz no Facebook, os quais não vou citar 
aqui por falta de espaço e porque tenho medo de es-
quecer alguém; as publicações de Solha e as pontes 
incríveis que ele faz entre literatura, pintura, música 
e cinema. Da antiguidade clássica a Blade Runner. De 
Ítaca a Soledade.

Trabalhar de bermuda. Mas sempre tomadinho 
banho; o silêncio da rua nas primeiras semanas; a 
florada de Happy Bee, uma orquídea que tenho há 
27 anos, acreditam? Floriu no meio de junho e as 
flores estão lindas até agora; “jantar fora” nas quin-
tas-feiras... delivery, claro. Mas só assim pude des-
frutar do camarão à romana do Convívio, do espa-
guete com camarões ao limão do Divina Itália, dos 
petiscos de boteco excelentes do Barssoura’s , que 
chegam com cervejinha nevada, e que me renderam 
“o mico” da quarentena: encomendei para uma ami-
ga, para a gente fazer uma farra virtual, mas ela não 
teve coragem de pegar. Enquanto me enrolava no 
WhatsApp, sem saber como  dizer que não se sentia 
confortável com aquela surpresa (presente de gre-
go), os deliciosos bolinhos de calabresa esfriavam e 
a cervejinha esquentava na portaria.

Perceber meu corpo num ritmo diferente, talvez 
mais natural e espontâneo. Tive sono mais cedo e 
passei a acordar mais cedo também. E mesmo tendo 
uma ou outra noite difícil, tem sido muito bom acor-
dar na minha cama, ao lado do meu amor.

Escapar. Escapar até agora. Escapar fedendo... 
que deve ser melhor que morrer cheirando.

Apesar de alguns dias, em que acordo sem que-
rer viver aquele dia tipo “novo normal”, expressão 
que detesto, vou pra cozinha. Mamão cortado em 
duas bandas, cheirinho de café e cuscuz (que prome-
ti ensinar como se faz a minha amiga Suely Júlio) no 
fogo, a vida vai ganhando sentido.

Continuo saindo para o estritamente necessá-
rio e usando máscara. Tento não coçar o nariz e os 
olhos, uso álcool em gel e lavo as mãos bem direiti-
nho. Faço isso por vocês e por mim.

Trilha Sonora
‘Hoje Eu Não Saio, Não’ - Marisa Monte
‘Quando o Carnaval Chegar’ - Chico Buarque
‘Paisagem da Janela’ - Beto Guedes
‘Vai Passar’ - Chico Buarque
‘Dias Melhores Virão’ - Rita Lee

Coisas Gostosas 
da Quarentena

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Documentário sobre o guitarrista, morto há exatos 50 anos, sai ainda este ano

Filme terá imagens 
inéditas de Hendrix

Há exatos 50 anos, o 
icônico guitarrista estadu-
nidense Jimi Hendrix mor-
ria em Londres, no Reino 
Unido. Um legado imensu-
rável não apenas em rela-
ção ao talento com a guitar-
ra, mas também enquanto 
letrista, Hendrix ganha, ain-
da neste ano, mais um item 
para os seus admiradores: 
um documentário e um dis-
co com registro de um show 
ao vivo serão lançados ain-
da neste ano.

Music, Money, Mad-
ness… Jimi Hendrix in Maui 
(“Música, Dinheiro, Lou-
cura… Jimi Hendrix em 
Maui”, em tradução livre) 
contará com um disco ao 
vivo de show realizado na 
ilha havaiana, em 1970, 
além de um documentário 
que contextualiza a época 
da concepção do polêmico 
Rainbow Bridge.

A novidade tem direção 
de John McDermott e pre-
tende trazer imagens iné-
ditas captadas em filme de 
16mm, áudio em 5.1 surrou-
nd, e novas entrevistas com 
nomes como Billy Cox, Eddie 
Kramer e  Chuck Wein, dire-
tor de Rainbow Bridge. 

Completando o paco-
te, o concerto de Hendrix no 
arquipélago vulcânico sairá 
também em formatos de CD 
duplo e LP triplo com áudio 
totalmente restaurado por 
Eddie Kramer e com maste-
rização assinada por Bernie 
Grundman. Music, Money, 
Madness… Jimi 

Hendrix in Maui tem lança-
mento em Blu-ray previsto 
para o dia 20 de novembro.

“Gosto muito das per-
formances dele ao vivo. Ele 
era o tipo de músico que, se 
no estúdio era bom, ao vivo 
era sempre muito melhor”, 
conta o músico paraibano 
Washington Espínola, que 
atualmente mora em Gene-
bra, Suíça.

Ele relembra que ini-
ciou a sua carreira musical 
ouvindo os Beatles, depois 
partiu para Pink Floyd, Led 
Zeppelin e teve o primeiro 
contato com a música de 
Jimi Hendrix a partir do dis-
co Rare Hendrix.

Para Espínola, o som 
produzido pelo guitarris-
ta é algo profundo, seja em 
sua pegada mais agressiva 
ou mais delicada. “É algo 
tão forte e tem coisas tão 
intensas que te levam lon-
ge. Quando morava em João 
Pessoa, fazia vários tributos 
a ele, sempre toquei muito 
suas músicas”.

As influências, devem 
acontecer com qualquer 
músico em algum momen-
to da carreira, como apon-
ta Washington. “Não deve 
existir um guitarrista no 
mundo que não conheça 
Hendrix. É uma unanimi-
dade e não só entre guitar-

ristas. Ele mudou a música. 
Ele e os Beatles são as duas 
forças musicais que revolu-
cionaram os anos 1960”.

Outro gênero introdu-
tório para os fãs do guitar-
rista vem do que originou o 
próprio rock: o blues. Para 
Espínola, Jimi Hendrix trou-
xe uma nova leitura para o 
blues e ele encara a morte 
do artista norte-americano 
como uma das piores per-
das para as artes. “Ele era 
muito criativo e produtivo. 
Era um fenômeno”.

A herança do guitar-
rista pode ser interpreta-
do também em outros ins-
trumentos, como o baixo. 
Grupos como The White 
Stripes, The Black Keys, 
Wolfmother, Band of Skulls 
e Royal Blood podem ser 
vistas como descendentes 
do contraste entre a agres-
sividade e delicadeza de 
Hendrix com a guitarra, ou 
até mesmo com o baixo. 
“Jimi Hendrix também era 
um grande compositor de 
letras, a maneira de escre-
ver era muito diferente. Um 
tipo de poesia que nenhum 
outro artista utilizava. Ele 
estava muitos anos à fren-
te”, complementa Washing-
ton Espínola.

Jota Erre, guitarrista 
na banda de Escurinho, 
também comenta a base 
que tem do estadunidense 
na hora de tocar sua guitar-
ra. “Era muito novo quando 
ouvi pela primeira vez, e 

conheci de-
pois de Eric 

Clapton e 
S a n t a n a , 

p o r 

exemplo. Mas, sem dúvida, 
foi e é uma grande influên-
cia”, analisa. 

Como afirmado ante-
riormente por Washington, 
para Jota Erre, o destaque 
de Hendrix era realmente 
em relação à sua atitude 
nos palcos. “A ferocidade 
com que ele ia para cima da 
guitarra era algo que você 
enlouquece. Naquela época 
se buscava muito a liberda-
de e, por aqui, a gente esta-
va em um processo político 
de repressão, horrível. Os 
jovens vinham influencia-
dos por toda aquela horda 
de liberdade, que a família 
tradicional paraibana não 
gostava. Era impressionan-
te”, recorda.

Direta ou indiretamen-
te, as referências do estadu-
nidense  permanecem até 
no subconsciente, aponta 
Jota Erre. “Ele tinha uma 
pegada meio agressiva, até 
sexualizada, primitiva, que 
era um outro tabu para a 
época. A atitude, a interação 
com a guitarra, essa coisa 
de deixar fluir as energias 
com o instrumento era algo 
muito forte, principalmente 
ao vivo”, destaca.

Para além do lado 
agressivo, Jota Erre volta 
a sua atenção para o lado 
mais melódico do guitarris-
ta. “Ele tinha também uma 
meiguice muito profunda. 
Todo mundo vê o lado mais 
agressivo, mas também ti-
nha muito forte esse lado, 
quando ele tocava com deli-
cadeza e ternura”. 

Segundo o paraibano, 
Jimi Hendrix é, para música, 
“avassalador como O Grito, 
de Edvard Munch”.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Divulgação

‘Music, Money, Madness… Jimi Hendrix in Maui’ 
registra o concerto histórico realizado numa ilha 
havaiana, no ano de 1970

Através do QR Code acima, 
acesse o vídeo do

‘Live in Maui‘
Produção dirigida por John McDermott será lançada no formato Blu-ray no dia 20 de novembro, saindo 
também em formatos de disco duplo e LP triplo com áudio totalmente restaurado e masterizado em 5.1
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Performance da Paraíba ganha 
exibição no ‘Arte como Respiro’

Nascida em Salvador 
(BA), mas radicada na Paraí-
ba, Isaura Tupiniquim apre-
senta hoje Mula como parte 
da programação do Festival 
Arte como Respiro – Edição 
Cênicas, evento virtual que 
o Itaú Cultural apresenta até 
este domingo.

Em uma performance de 
dança, a artista dramatiza o 
cotidiano de uma figura fe-
minina e sua luta entre o lado 
civil e o selvagem. A progra-
mação do Festival tem início 
às 20h, e as performances fi-
cam disponíveis por 24 horas 
no site oficial.

Isaura Tupiniquim de-
fende a apresentação, criada 
logo que decretada a quaren-
tena, como o experimento 
de um espetáculo de dança 
que deverá ser criado pos-
teriormente. As inspirações 
para a criação foram inúme-
ras, como ela aponta, mas 
destaca as figuras femininas 
das danças de Pina Bausch e 
da dança flamenca. Em suas 
palavras, “a situação de iso-
lamento somada à política 
nacional evidencia uma anor-
malidade sem precedentes 

na nossa geração, e acho que 
minha dança sugere possí-
veis incoerências entre ação 
e contexto, produzindo de 
modo sutil alguns desajustes 
entre civil e selvagem”. 

Isaura Tupiniquim rea-
lizou todo o material, desde 
a performance até a trilha, o 
poema e a edição do material, 
destinado principalmente às 
donas de casa que realizam 
inúmeras funções sozinhas. 
Desde a divulgação dos se-
lecionados do Itaú Cultural, 
o contexto social mudou e a 
quarentena já não está sendo 
seguida por parte da socieda-
de, mas ela segue cumprindo
-a em sua casa, onde também 
estuda para o doutorado. “Às 
vezes dá um desespero, essa 
falta de perspectiva em rela-
ção ao país é assustadora”, de-
sabafa a artista.

A figura híbrida da mula 
sem cabeça representa uma 
punição machista, atribuí-
da à mulher que casar com 
um padre. Mas, ao mesmo 
tempo, para Isaura, a mula 
é uma figura forte, mas não 
tão vistosa quanto a égua. 
“Tem elementos de brasilida-
de, que fazem a ponte entre 
o civilizado e o selvagem. É 
um espetáculo destinado às 

mulheres comuns, mulheres 
que estão sobrecarregadas 
dentro de casa, a exemplo 
da minha mãe, que dança 
enquanto faz faxina. Mula é 
uma possibilidade de encarar 
o cotidiano e pensar escapar 
de uma condição pesada, que 
limita o campo criativo”.

Embora seja criado ba-
seado nessa figura feminina 
da dona de casa, Isaura re-
conhece a dificuldade que há 
nesse público em ter aces-
so. “Esse tipo de produção é 
muito restrito, a gente alcan-
ça ainda muito pouco. É um 
círculo muito pequeno de 
pessoas que consomem arte. 
Adoraria que isso chegasse a 
mulheres como a minha mãe, 
por exemplo. Mas é uma pre-
tensão um pouco utópica”. 

A possibilidade de aces-
so à arte já ajuda a sublimar 
situações do dia a dia, como 
reforça a coreógrafa. “Para 
criar outro espaço de produ-
ção, de subjetividade, de pen-
samento, de perceber o pró-
prio corpo no espaço. E não 
necessariamente coisas belas, 
mas a exploração também de 
elementos como violência e 
materializados de uma outra 
forma, colocando para fora os 
sentimentos como o medo.

A base para o possível 
espetáculo de dança, Mula é a 
representação de um assunto 
essencial nestes dias, em que 
tanto se realiza, se denuncia 
e se comenta sobre violência 
contra a mulher. “Essa figura 
feminina é tão necessária, as-
sociada à figura da mula, que 
sempre foi tratada de uma 
forma escravizada porque 
aguenta muito peso o qual ela 
consegue carregar, fica fácil 
essa associação. A mulher sus-
tenta essa sociedade no senti-
do de uma força de produção. 
Tenho muitas amigas que são 
mães, professoras e vivem so-
zinhas com seus filhos e filhas 
e o trabalho doméstico ainda 
é muito vinculado às mulhe-
res, às vezes até mesmo sem 
perceber”, conclui a artista. 

Dança

Hoje Marina completa dez anos. Há uma 
década experimento o maior desafio da mi-
nha vida. Descobri que estava grávida no meu 
aniversário de 25 anos, lembro que fiquei 
sem saber, exatamente, o que dizer e o que 
sentia. Não tinha a mínima ideia do que seria 
ser mãe e das responsabilidades que isso im-
plicaria. Só sabia que não estaria mais só. A 
gravidez não foi das mais calmas: mudança, 
reforma, sangramento, repouso, adaptações, 
acompanhamento semanal do líquido da pla-
centa. O nome foi fácil de escolher, se fosse 
menino seria Mario e se fosse menina, para 
combinar, Marina, ambos em homenagem ao 
meu avô. 

No último ultrassom, o médico disse que 
chegou a hora, o líquido estava no limite míni-
mo. Perguntei se podia esperar para o dia 19, 
no domingo, pois coincidiria com o aniversário 
do meu avô. “Menina, no domingo você já está 
voltando para casa”. Como de praxe, tudo de 
última hora, lá vou eu correndo arrumar bol-
sa, pegar documentos, mainha em Cajazeiras. 
Jesus me ajude! Cirurgia marcada para as 13h 
do outro dia: calma, respira, não desmaie.

Nasceu ela, uma menininha forte e saudá-
vel. E eu tão alheia, surpresa com tudo, desde 
ao tamanho da maca até a rapidez em que se 
traz uma criança a este mundo. De fato, no do-
mingo voltamos para casa com a nova mora-
dora, os cachorros todos ouriçados querendo 
saber da novidade e eu morrendo de medo.

O meu manual de mãe veio em chinês e foi 
difícil saber as instruções e como lidar inicial-
mente. Marina teve refluxo e chorava muito, 
eu achava que ela ia morrer de tanto chorar. 
Por sorte, o pai já tinha tido outros filhos e 
me assegurava que era assim mesmo. Tive de-
pressão pós-parto, tive vontade de ir embora, 
mas quando olhava para ela, seu olhar seguro 
me dizia: vai ficar tudo bem. Aos poucos fui 
me tornando mais forte e as coisas práticas 
se encaixaram. 

Marina é inteligente, perspicaz nas sutile-
zas, ou seja, pega tudo no ar, é amorosa, adora 
gatos, macarrão e sushi, gosta de gente e de 
sair de casa. Desde o ano passado que pensa 
na festa dos dez anos, que pra ela é um status, 
o degrau mais alto da infância. Combinamos 
então, uma festa do pijama, que é o que dá pra 
fazer com as limitações desse tempo. E eu só 
lembro daquela menininha pequena que, um 
dia, me inspirou este poema:

Marina se desenhou assim:
sob o sol
montada num cavalo
braços abertos
alma refletida
em festa.

Para Marina

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Colunista colaboradora

Foto: Reprodução

Os artistas Arth MC e 
Guga Limeira são os convi-
dados do projeto ‘Entrevista 
Funesc’ de hoje. A conversa 
será mediada pelo jornalista 
Jãmarrí Nogueira, que deverá 
abordar assuntos referentes 
ao cenário da música parai-
bana. A transmissão aconte-
cerá pelo perfil da Funesc no 
Instagram (@funescgovpb), 
a partir das 19h.

Arthur Mota, o Arth MC, 
tem o projeto K71 PLUG, mes-
mo nome de sua produtora. 
Ele compõe, faz freestyle, hip 
hop, grafite e poesia mar-
ginal. O artista tem quatro 
videoclipes gravados, uma 
mixtape intitulada Mais um 
Menino e algumas músicas 
com mais de 13 mil visuali-
zações. Ele iniciou sua traje-
tória há cerca de três anos, 
quando começou a frequen-
tar batalhas de rima. “Sem-
pre gostei muito de rap. Hoje 
em dia escrevo mais trap, que 

é uma vertente do rap com 
uma roupagem mais diferen-
te, também abordando ques-
tões voltadas para o racismo 
e sociais”, comenta.

Os assuntos aborda-
dos no gênero que faz parte 
de um movimento cada vez 
maior na Paraíba, são essen-
ciais enquanto elementos 
para estudo da sociedade. “A 

gente nem deveria mais estar 
falando sobre isso”, aponta o 
paraibano. “Mas sempre ten-
to trazer esse assunto, por-
que é de extrema importân-
cia, às vezes de formas mais 
sutis, outras vezes de forma 
mais direta”.

O cenário para o rap, hip 
hop, trap e outras vertentes 
originárias das batalhas de 

rima na Paraíba são reflexo 
da produção da música inde-
pendente local. “Existe uma 
cena independente muito 
grande”, comenta.

Já Guga Limeira é cantor, 
compositor e músico pes-
soense. Ele participa do ba-
te-papo virtual trazendo sua 
experiência – além da música 
– na poesia, na dança e no tea-
tro, ambientes onde também 
atuou. Atualmente, seu tra-
balho autoral segue com os 
grupos A Troça Harmônica e 
banda-fôrra, esta com álbuns 
lançados em 2015 e 2018.

Arth MC (foto) e o músico Guga Limeira são os convidados do projeto

‘Entrevista Funesc’

Música paraibana é tema do bate-papo

Foto: Divulgação

‘Mula’, de Isaura Tupiniquim, dramatiza 
o cotidiano de uma figura feminina e sua 
luta entre o lado civil e o selvagem

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Destaque

Rio Grande do Norte recebe o 
Fórum Forró de Raiz Estadual

Apresentações culturais, rodas de conversas, entrevistas 
e vídeos farão parte dos dois dias de atividades do Fórum For-
ró de Raiz, que acontece hoje e amanhã, de forma na Sala de 
Conferência do aplicativo Sympla e no Canal Forró de Raiz, no 
Youtube. Os ingressos poderão ser adquiridos no site do Sympla 
(www.sympla.com.br).

Às 13h, estarão encabeçando a mesa de abertura, a presi-
dente do Fórum Forró de Raiz Nacional, Joana Alves, e o coor-
denador do Fórum Local e Mestre de cerimônia, Jarbas do Acor-
deon, além da artista potiguar Suzete Sales. Haverá debates com 
diversos temas, como “O Forró como Conteúdo Pedagógico” e 
“Panorama Geral sobre a Pesquisa do Forró de Raiz no Brasil”.

Ainda estão na programação, apresentações da Orquestra 
Sanfônica de São José do Mipibu (RN), Cia. de Danças Xaxado 
de Parnamirim (RN), Deusa do Forró, Zé Hilton do Acordeon e 
Forró Meirão, dentre outros artistas.

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial da 

Funesc no Instagram

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Itaú Cultural



Programas e ações desenvolvidos na Paraíba resultaram no aumento das notas dos ensinos Fundamental e Médio

Desempenho no Ideb reflete 
política educacional do Estado

A Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia (SEECT-PB) re-
gistrou  crescimento no Ín-
dice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) 
2019 que foi divulgado na 
última terça-feira (15). A Pa-
raíba apresentou aumento 
nos números tanto das pri-
meiras séries do Ensino Fun-
damental quanto do Ensino 
Médio. O aumento das notas 
é resultado das políticas de 
desenvolvimento estudantil 
promovidas pela SEECT-PB 
nos últimos anos.

 O índice avalia o desen-
volvimento da Educação Bá-
sica brasileira desde 2005, 
com uma edição a cada dois 
anos, com base na aprendi-
zagem e aprovação dos es-
tudantes. Programas como 

Escolas Cidadãs Integrais, 
Escolas Cidadãs Integrais 
Técnicas, Pacto pela Apren-
dizagem na Paraíba (Soma), 
Centro de Referência em 
Inovação da Aprendizagem 
(CRIA), Se Liga no Enem, 
dentre outros, que focam no 
desenvolvimento do prota-
gonismo dos estudantes e 
apoio aos Projetos de Vida. 
Todas estas ações contribu-
íram para o aumento do ín-
dice. 

 Para o secretário Cláu-
dio Furtado, os números fo-
ram satisfatórios. “Tivemos 
um bom resultado no Ideb. 
Se considerarmos apenas 
as notas das Escola Cidadãs 
Integrais, atingimos a meta e 
ainda subimos para 4,3. Nas 
Escolas Técnicas, o índice foi 
de 4,5. Isso mostra o sucesso 

dos nossos programas edu-
cacionais, mas a educação é 
um trabalho contínuo, e va-
mos trabalhar para que na 
próxima avaliação possamos 
superar a meta estabeleci-
da”, disse. 

 
Escolas 
Umas das escolas que 

superou nota do IDEB foi a 
Escola Cidadã Integral Téc-
nica Professor Lordão, em 
Picuí, com a nota de 6,1 nos 
anos finais do Ensino Funda-
mental e 5,1 no Ensino Mé-
dio. A Escola Cidadã Integral 
Técnica Melquiades Vilar, em 
Taperoá, obteve 5,1 no En-
sino Médio e apresentou o 
maior crescimento em todo 
o Estado, aumentando o ín-
dice em 115% em relação a 
2017.

Com o apoio do progra-
ma Pacto pela Aprendizagem 
na Paraíba (Soma), que atua 
em 219 municípios através 
de parcerias com prefeituras 
para reforma e construção 
de escolas, as unidades pú-
blicas de ensino do Estado 
atingiram a meta prevista 
para 2021 nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, 
avançando 0,5 pontos.

 Para o coordenador do 
Programa Soma, Herbert Go-
mes, “o resultado é muito im-
portante porque mostra que 
a Paraíba conseguiu avançar 
em uma unidade, superando 
as dificuldades e colaborando 
mutuamente para atingir os 
objetivos previstos de alfabe-
tização na idade certa e supe-
ração do déficit de aprendiza-
gem” explicou o coordenador.
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Pesquisa do IBGE

46,5% da população da PB tem alimentação adequada
 

Pesquisa divulgada on-
tem pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) revela que 46,5% dos 
domicílios paraibanos vivem 
em situação de segurança 
alimentar, ou seja, têm aces-
so regular e permanente a 
alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente e sem 
comprometer o acesso a ou-
tras necessidades essenciais. 
Esse percentual equivale a 
588 mil residências e a 1,72 
milhão de pessoas.

O resultado está abaixo 
das médias nacional (63,3%) 
e regional (49,7%). Os dados 
são da Pesquisa de Orçamen-
tos Familiares (POF) 2017-
2018. Com o resultado, a 
Paraíba atingiu a 6ª maior pro-
porção da região Nordeste, fi-
cando atrás da Bahia (54,7%), 
Piauí (54,0%), Ceará (53,1%), 
Pernambuco (51,7%) e Sergi-
pe (51,5%). Em todo o país, o 
Estado de Santa Catarina foi o 

que atingiu o melhor resulta-
do, com 86,9% de seus domi-
cílios apresentando segurança 
alimentar. Enquanto o Mara-
nhão atingiu a pior proporção 
nacional, com apenas 33,8%. 

De acordo com a diretora 
de Segurança Alimentar e Nu-
tricional da Secretaria Esta-
dual de Desenvolvimento Hu-
mano (SEDH), Luciana Leal, 
um dos motivos para esse ce-
nário foi a extinção ou a dimi-
nuição dos repasses federais 
para programas de combate 
à fome. “Programas federais 
de fundamental importância 
para garantia da segurança 
alimentar e nutricional, como 
o Programa de Aquisição de 
Alimentos e o Programa de 
Implantação de Cisternas ti-
veram drástica redução dos 
recursos destinados aos Es-
tados. Além da extinção, em 
janeiro deste ano, do Conse-
lho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, o 
CONSEA, fundamental para a 
retirada do Brasil do Mapa da 
FOME, infelizmente foi extin-

to pelo Governo Federal, em 
janeiro de 2020”.

Em comparação com os 
resultados de 2013, pela Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD), a Pa-
raíba apresentou uma queda 
no percentual de lares com 
segurança alimentar, que pas-
sou de 63,5% para 46,5%. 
O cenário nacional também 
apresentou reduções, o Brasil 
passou de 77,4% para 63,3% 
e o Nordeste de 61,9% para 
49,7%.

C o n s e q u e n t e m e n t e 
ocorreu um aumento nas si-
tuações de insegurança ali-
mentar das residências brasi-
leiras em relação ao acesso, à 
quantidade e à qualidade dos 
alimentos, sem comprometi-
mento de outras necessida-
des. Cerca de 676 mil (53,5%) 
de domicílios paraibanos en-
contram-se nessas condições. 
O percentual está acima da 
média do país (36,7%) e do 
Nordeste (50,3%). 

Em 33,9% do total de 
domicílios paraibanos a si-

tuação era de insegurança 
alimentar leve, ou seja, havia 
preocupação ou incerteza 
quanto ao acesso à comida no 
futuro. Além disso, a qualida-
de dos alimentos era inade-
quada, em decorrência de es-
tratégias voltadas para o não 
comprometimento da quanti-
dade. A pesquisa mostra que 
1,41 milhão de pessoas mora-
vam nas 429 mil residências 
com essas condições. 

Por sua vez, a insegu-
rança moderada foi estima-
da em 13,2% das famílias 
paraibanas, o que indica 
que, nesses domicílios, ha-
via redução da quantidade 
de alimentos entre os adul-
tos ou ruptura nos padrões 
de alimentação, como resul-
tado da falta de comida. Ao 
todo, 561 mil pessoas habi-
tavam nas 167 mil residên-
cias paraibanas enquadra-
das nessa situação.

Já a insegurança grave, 
que ocorre quando a fome 
passa a ser uma experiência 
vivida no domicílio, abrangia 

cerca de 80 mil lares que, jun-
tos, somavam 272 mil mora-
dores e representavam 6,3% 
do total de domicílios do Es-
tado. Nesse grau de insegu-
rança alimentar, há redução 
da quantidade de alimentos 
também entre as crianças, 
como resultado da falta de 
comida. 

Ações SEDH
Segundo Luciana Leal, 

a Secretaria Estadual de De-
senvolvimento tem realizado 
algumas ações  estratégicas 
ao longo dos anos para tentar 
reverter essa situação. Como 
o Mapa Insan PB 2020, que 
identificou 86 municípios 
prioritários na Paraíba. “Es-
tamos direcionamento com 
mais atenção a esses muni-
cípios a Política de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional. 
Nesse mesmo mapa ainda 
se encontram elencados os 
demais municípios paraiba-
nos em ordem de prioridade 
a partir do índice da INSAN”, 
comentou. 

Devido ao período de 
pandemia, algumas ações 
emergenciais também fo-
ram iniciadas, como a dis-
tribuição de cestas básicas 
para as famílias em situação 
de vulnerabilidade social; 
compra da produção dos 
agricultores familiares com 
doação simultânea a famílias 
em situação de inseguran-
ça alimentar e nutricional e 
distribuição de peixes. “Esta-
mos distribuindo refeições a 
pessoas em situação de rua, 
fizemos a ampliação emer-
gencial do atendimento e 
aumento no valor do Cartão 
Alimentação. Além da am-
pliação emergencial de mais 
2 mil refeições servidas dia-
riamente nos quatro Restau-
rantes Populares de Gestão 
Estadual”, disse. 

Entre as ações estra-
tégicas planejadas para os 
próximos meses, está o novo 
Plano Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional, que 
tem previsão para ser publi-
cado no início de 2021.

Tendo dedicado parte da vida ao estu-
do da filosofia e da religião, Pietro Ubaldi 
(ilustração) escreveu obras sobre o tema, 
num viés espiritualista e universalista. Ao 
longo delas, procurou demonstrar a exis-
tência de uma lei natural, 
segundo princípios de 
Sócrates e Platão. Meta-
de dessa obra foi escri-
ta na Itália e a outra no 
Brasil. O livro “A grande 
síntese”, escrito entre 
1932 e 1935, é tido como 
uma das suas principais 
obras, versando sobre 
uma proposta de com-
preensão unificada entre 
as formas de conheci-
mento humano.
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Passados 48 anos da 
morte de Pietro Ubaldi 
(29 de fevereiro de 1972), 
sentimos que a ciência 
está chegando, por si mes-
ma, sem intervenção es-
piritualista, a admitir que 

Qual a lógica e as vantagens de sermos únicos?
a última realidade do universo seja o pen-
samento, um pensamento cósmico, em que 
o homem, de que faz parte, mas que existe 
independentemente dele. Ou seja: o pensa-
mento é meu, sou eu, mas quando adormeço 
ou quando morro, ele continua a existir, evo-

luindo e interagin-
do com outros, 
não importando 
se estou dormindo 
ou morto.

Se há algo 
de eterno, isto se 
chama o pensa-
mento, que passa 
por outras galá-
xias numa velo-
cidade que não 
temos condição 
de imaginar, cal-
cular.

Penso assim 
(participante des-
se pensamento 
cósmico, intera-
gindo com pesso-
as que não conhe-
ço e podem estar 
agora em Madras, 

na Índia, ou em Reykjavik, na Islândia) por 
releituras que faço do grande Pietro Ubal-
di, que, à maneira do engenheiro e parap-
sicólogo Hernani Guimarães Andrade, não 
tinha o mínimo preconceito em transitar 
entre as ciências e as religiões (no impres-
cindível plural, mesmo).

Ubaldi chegou a ter interlocuções com 
Albert Einstein no início dos anos 50 do sé-
culo passado. A confissão de Ubaldi quan-
do se aproximou de Einstein e de seu pen-
samento é forte: “Compreendi uma coisa: 
a alta matemática está muito próxima das 
especulações filosóficas. Isto, para mim, 
estabeleceu uma ponte entre a ciência e 
o espiritualismo. Desde então encarei os 
problemas do espírito, não somente como 
biológicos, sociais, artísticos, místicos, es-
pirituais, filosóficos, religiosos etc., mas 
também como problemas estritamente 
científicos”. Ubaldi escreveu isso em abril 
de 1955. De lá até hoje, o reducionismo 
cada vez mais perde espaço e sentido. 

Os legados de Woodstock, da canção 
“Imagine”, de John Lennon, e dos livros de 
Fritjof Capra são essenciais para que assim 
ocorra, com equilíbrio e mutação. Por isso, 
eu e outros, no mundo inteiro, não atende-
mos com nossos textos nos jornais aos de-

sejos de um tema 
único (política ou 
arte, por exemplo) 
e até do retrocesso. 
Isto integra e entre-
ga parte de minhas 
insinuações cultu-
rais na coluna “Es-
sas coisas”.

Os terrestres, 
mesmo com o calen-
dário informando 
que este é o 23º ano 
do 21º século, con-
tinuam - passando 
tanto tempo, tantos 
espaços, tantas raças 
- apostando na superioridade de sua realidade, na 
mesma proporção em que são mantidos os dogmas 
das religiões. Não devemos nos considerar inferio-
res. Não é bem isso. Mas, escolher o conceito de uni-
cidade é uma opção pela superioridade. 

Por que sermos únicos? Qual a razão, a lógica, 
as vantagens? Prefiro entender a unicidade como 
cegueira pela metade.

Se o infinito não tem fim, é porque não 
teve princípio. Assim, natural é fechar os olhos, 
dormir com tranquilidade e sonhar em direção 
à estrela 47 Ursae Majoris.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Aulão do Se Liga no Enem antes 
da pandemia: programa reforça 
a preparação dos alunos da rede 
estadual de ensino
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Protocolo de saúde
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) envia ofício ao delegado-geral da Polícia Civil 
de João Pessoa, Isaías Gualberto, pedindo para apurar denúncias de descumprimento 
do protocolo de saúde em partida do Campeonato Paraibano.  Página 16 Fo
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Decisão contraria a direção nacional do Partido dos Trabalhadores, que anunciou a retirada do nome do deputado da disputa

Apesar da decisão da execu-
tiva nacional do Partido dos Tra-
balhadores (PT), que retirou a 
candidatura do partido à Prefei-
tura de João Pessoa (PMJP), o de-
putado estadual Anísio Maia vai 
recorrer à Justiça para se manter 
na disputa. O parlamentar, que 
chegou a ter seu nome lançado 
em convenção anteontem, disse 
que a medida “foi autoritária e 
violenta contra os filiados”.

O nome de Anísio foi anun-
ciado em evento realizado com a 
presença da militância na capi-
tal, mesmo após o PSB, partido 
do ex-governador Ricardo Couti-
nho, buscar o apoio da sigla. “Fi-
zemos tudo dentro da legislação 
eleitoral. Vamos esperar e, se for 
oficializada (a decisão), vamos 
entrar com recurso no Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB)”, disse.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

PT de João Pessoa e Anísio 
Maia mantêm candidatura

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Pelas Prefeituras

Ação Parlamentar

Direito Eleitoral
A Federação das Associações dos Municípios 
da Paraíba (Famup) está realizando cam-
panha de incentivo para que gestores mu-
nicipais participem do ‘I Congresso Virtual 
de Direito Eleitoral da Paraíba’, promovido 
pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) e realizado por meio da Escola Ju-
diciária Eleitoral (EJE-PB), pela Ordem dos 
Advogados do Brasil na Paraíba (OAB-PB) 
e pelo Ministério Público Federal (MPF). O 
Congresso teve início na quinta-feira (17).

Caravana de visitas
A Frente Parlamentar da Água e da Agricul-
tura Familiar da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) iniciou no último dia 4 uma 
caravana de visitas às obras da transposição 
de águas do Rio São Francisco, que ainda não 
chegaram ao Sertão paraibano e ao Ceará. 
A primeira visita técnica dos membros da 
Frente foi às obras de construção do canal 
que interligará os reservatórios de Caiçara e 
Engenheiro Ávidos, no município de Cajazei-
ras, e do Reservatório Jati, no Ceará.

Região do Sertão
A ALPB aprovou70 matérias de autoria da de-
putada estadual Pollyanna Dutra (PSB). Entre 
indicações e requerimentos, o foco foi nas ci-
dades sertanejas. Dentre os destaques está o 
Projeto de Indicação 563/2020, que solicita a 
liberação de recursos para a cidade de Belém 
do Brejo do Cruz, para atendimento e assis-
tência dos pacientes e usuários do SUS duran-
te o período em que persistir a pandemia do 
novo coronavírus no Estado da Paraíba.

Eleição nas escolas
O vereador Marcos Vinícius (PL) apresen-
tou na Câmara de João Pessoa (CMJP) pro-
jeto de lei autorizando a eleição direta para 
a direção de escolas da rede pública de en-
sino da capital paraibana. No projeto, di-
retores e vice-diretores serão eleitos pela 
comunidade escolar por voto secreto. Es-
colas com mais de mil alunos regularmen-
te matriculados poderão eleger dois vice-
diretores. “A democratização das escolas é 
uma antiga reivindicação dos profissionais 
da educação pública”, diz Marcos.

Visitação hospitalar
A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou o Projeto de Lei 1.853/2020 que ins-
titui a visitação hospitalar virtual, por meio de 
videochamadas de familiares, para pacientes 
internados em hospitais públicos do Estado 
vítimas do novo coronavírus (covid-19).Para 
o deputado Jeová Campos, autor do projeto, é 
preciso assegurar esse direito aos pacientes, 
que devido à contaminação pelo novo coro-
navírus têm que se manter isolados.

Máscaras na pandemia
Pelo menos 5% dos funcionários de esta-
belecimentos públicos ou privados, que 
realizem atendimento presencial, deverão 
utilizar máscaras durante o período de pan-
demia da covid-19na Paraíba. É o que esta-
belece a Lei 1.578 da deputada estadual Cida 
Ramos (PSB), promulgada pelo presidente 
da ALPB, Adriano Galdino (PSB) e publicada 
no Diário Oficial do Estado (DOE). De acordo 
com a lei, as máscaras deverão ser confeccio-
nadas com material transparente, que possi-
bilite a leitura labial por pessoas surdas.

Frango paraibano
Os deputados estaduais aprovaram o Pro-
jeto de Lei 1.268/2019, de autoria da de-
putada Camila Toscano (PSDB), que inclui o 
frango produzido na Paraíba no cardápio da 
merenda escolar da rede pública de ensino 
estadual, como forma de garantir o equilí-
brio alimentar dos discentes, respeitadas 
as normas nutricionais pertinentes. Medida 
favorece também os criadores e a economia 
do Estado. O projeto agora vai à sanção do 
Poder Executivo.

O deputado, que tem na cha-
pa como vice-prefeito Percival 
Henriques (PCdoB), garantiu que 
tanto o diretório municipal quanto 
o partido aliado seguem manten-
do o apoio. Sobre a postura do PT 
nacionalmente, Maia mostrou de-
sapontamento. “Foi uma violência 
política e uma agressão ao filiado. 
Tivemos um processo bonito com 

a articulação da militância. Tudo 
muito cristalino e com afinidade 
política. Foi uma medida autoritá-
ria, até porque o candidato é muito 
fragilizado”, alfinetou, referindo-se 
a Ricardo Coutinho, que vem res-
pondendo a processos dentro das 
investigações da ‘Operação Calvá-
rio’, realizada pelo Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB).

Em nota, a comissão execu-
tiva municipal do PT destacou 
que a candidatura do deputado 
ao cargo de prefeito “foi aprova-
da pela instância municipal do 
PT por unanimidade e tem tido 
grande aceitação junto às bases 
partidárias e à sociedade pes-
soense”. Além disso, a legenda 
alega que o diretório referendou 
a candidatura, em aliança com o 
PCdoB, dentro de total concor-
dância com a lei eleitoral e o es-
tatuto partidário e que “todas as 
decisões tomadas se deram em 
constante diálogo com a direção 
nacional”.

O documento, assinado pela 
presidente, Giucélia Figueiredo, 
finaliza garantindo que o PT de 
João Pessoa vai recorrer da deci-
são da direção nacional e que vai 
“reafirmar a candidatura do de-
putado Anísio Maia a prefeito, de 
Percival Henriques para vice e 
avançar na campanha, tanto nas 
ruas quanto nas mídias sociais”.

Foto: Divulgação

Nota detalha anúncio da direção nacional do partido
Também em nota, a presidenta 

nacional do PT, deputada Gleisi Hof-
fmann, e o coordenador do Grupo 
de Trabalho Eleitoral, deputado José 
Guimarães, anunciaram a decisão 
do diretório nacional de retirar a 
candidatura de Anísio Maia. “A alian-
ça para a disputa eleitoral de 2020 
retoma a unidade programática no 
campo das esquerdas”, justificaram, 
ao tempo em que reforçam a “dispo-
sição de reconstruirmos a democracia 
brasileira, sob ataque do governo 
Bolsonaro”.

O texto destaca uma “mudan-
ça da conjuntura eleitoral em João 
Pessoa” e que, por ampla maioria 
de votos, o diretório decidiu apoiar a 
candidatura socialista. “O lançamento 
do nome do ex-governador Ricardo 
Coutinho, de reconhecida relevância 
no processo político local e nacional, 
à Prefeitura de João Pessoa levou o 
diretório nacional do PT a rever o 
lançamento do companheiro Anísio 
Maia, que também tem papel impor-
tante junto ao PT e à Paraíba”, explica.

Gleisi Hoffmann e José Guima-
rães alegam que “diante do novo 
quadro no município, avaliamos 

Foto: Divulgação

Deputado estadual Anísio Maia garante que vai recorrer à Justiça para continuar candidato

Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, defende a formação de um bloco de esquerda em João Pessoa

Devido a movimentação 
política provocada pelas ho-
mologações de candidaturas 
ocorridas no período legal 
das convenções eleitorais 
partidárias, que se encerrou 
na noite de anteontem, as 
atividades parlamentares na 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB) foram afetadas, 
causando um esvaziamento 
nas sessões. Os deputados es-
taduais ficaram “sem tempo” 
e protelaram para a próxima 
semana a retomada dos tra-
balhos de plenário.

“O colégio de líderes 
preferiu adiar para a próxi-
ma quarta-feira que vem”, 
afirmou, ontem, o secretário 
Legislativo da ALPB, Gui-
lherme Benício, ao acrescen-
tar que, apesar de a campa-
nha normalmente envolver 
os deputados candidatos ou 
quem apoia algum candi-
dato, até agora não há nada 
confirmado se as eleições 
vão obrigar alguma altera-
ção na agenda semanal do 
Poder Legislativo paraibano.

O presidente da Assem-
bleia, deputado Adriano Gal-
dino (PSB), deixou definido 
na semana passada que, ao 

invés de quarta-feira, a ses-
são desta semana acontece-
ria ontem, mas outro fator 
contribuiu para o esvazia-
mento da sessão: a visita do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) ao município 
de Coremas, que terminou 
levando outra parcela de 
parlamentares para o inte-
rior do Estado, destacada-
mente os dois principais de-
putados bolsonaristas, Cabo 
Gilberto (PSL) e Wallber Vir-
golino (Patriota).

“Não é todo dia que um 
presidente vem ao nosso 
Estado e acho que estamos 
numa causa justa”, justificou 

o deputado Cabo Gilberto, 
ao lembrar que, quando o 
presidente Adriano Galdino 
havia adiado a sessão da se-
mana passada para ontem, 
a visita do presidente Bol-
sonaro ainda não havia sido 
agendada e nem sequer pro-
gramada.

“Se não fosse isso, cla-
ro, teríamos justificado com 
antecedência”, acrescentou 
Cabo Gilberto, ao prometer 
que, na próxima semana, “ba-
terá o cartão” na Assembleia, 
já a partir da segunda-feira. 
“Não vou já amanhã (hoje) 
porque não tem nenhuma re-
união marcada”, disse.

Convenções e visita de Jair Bolsonaro 
esvaziam os trabalhos na Assembleia
Ademilson José  
ademilson2019jose@gmail.com

como mais importante formar um 
bloco que proporcione a unidade da 
esquerda em torno da candidatura 
do PSB e construir essa aliança tam-
bém com o PCdoB, que já caminhava 
conosco”. Ambos ainda reforçam 
que a aliança “não é novidade, dada 

a histórica relação do partido com 
Ricardo Coutinho e o PSB da Paraí-
ba, que sempre estiveram ao lado 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e da ex-presidenta Dilma 
Rousseff, mesmo nos momentos 
mais difíceis”.
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Governo planeja novos cortes na 
educação e em programas sociais
Meta do Planalto é turbinar o Plano Pró-Brasil de investimentos públicos em obras e outras ações apadrinhadas pelo Congresso
Mateus Vargas e 
Idiana Tomazelli
Agência Estado

O governo do presiden-
te Jair Bolsonaro pretende 
fazer um corte bilionário 
em despesas da Educação, 
de programas sociais, que 
incluem atendimento a 
crianças de até 3 anos, e de 
ministérios como a Agricul-
tura para turbinar o Plano 
Pró-Brasil de investimentos 
públicos e outras ações apa-
drinhadas pelo Congresso 
Nacional. A tesourada chega 
no momento em que o pre-
sidente percorre o país para 
inaugurar obras e tentar im-
pulsionar ainda mais sua po-
pularidade.

Os alvos da tesourada 
foram definidos em reunião 
da Junta de Execução Orça-
mentária (JEO). Não foi pou-
pado sequer o Ministério da 
Defesa, órgão que costuma 
contar com o respaldo do 
Palácio do Planalto para 
suas demandas orçamentá-
rias. Segundo a pasta, o cor-
te informado foi de R$ 430 
milhões.

Até o envio do projeto 
que formalizará o pedido de 
remanejamento, a JEO pode-
rá rever as decisões de cor-
tes. Por isso, os ministérios 
atingidos lançaram uma ver-
dadeira ofensiva para tentar 
proteger seus orçamentos, 
e uma nova reunião da JEO 
deve analisar os pedidos de 
reconsideração. A demora, 
por outro lado, tem gerado 
críticas nas pastas que serão 
beneficiadas com o dinheiro. 
Técnicos que trabalham na 
elaboração do projeto argu-
mentam que há uma série 
de detalhes operacionais ne-
cessários antes de fechar a 
proposta para envio ao Con-
gresso.

Como mostrou o Esta-
dão/Broadcast, o Ministério 
do Desenvolvimento Re-
gional (MDR), comandado 
por Rogério Marinho, e o 

Ministério da Infraestrutu-
ra receberão R$ 1,6 bilhão 
cada para continuidade de 
obras. Já o Congresso ficará 
com R$ 3,3 bilhões, recursos 
que em parte também serão 
usados para financiar inves-
timentos dessas duas pastas, 
mas seguindo a orientação 
dos parlamentares. Como o 
gasto não tem relação com 
a covid-19, ele precisa ficar 
dentro do teto de gastos, que 
limita o avanço das despesas 
à inflação, e por isso o rema-
nejamento é necessário.

Nos cortes, a maior te-
sourada, de R$ 1,57 bilhão, 
é prevista no Ministério da 
Educação, onde apenas a 
ação de “desenvolvimento 
da educação básica” pode 
perder 80% dos seus recur-
sos ainda disponíveis.

A Defesa, por sua vez, 
informou que o corte de R$ 
430 milhões “gerará prejuí-
zos nas ações das Forças Ar-
madas, mas o Ministério irá 
se esforçar para cumprir as 
determinações”.

A JEO é formada pe-
los ministros Walter Braga 
Netto (Casa Civil) e Paulo 
Guedes (Economia). Ape-
sar disso, a “culpa” pelos 
cortes definidos na reunião 
do início de setembro tem 
sido atribuída pelas pastas 
à Secretaria de Governo, co-
mandada pelo ministro Luiz 
Eduardo Ramos, articulador 
político do Palácio do Pla-
nalto. O MEC e a Cidadania 
apontam, em ofícios, que o 
pedido de corte partiu da 
Secretaria. Técnicos da Eco-
nomia, no entanto, já haviam 
comunicado os ministérios 
que haveria remanejamento 
de recursos para atender o 
Pró-Brasil.

O Ministério da Cida-
dania apontou sério risco à 
manutenção de políticas pú-
blicas se for mantido o corte 
de R$ 474,2 milhões que o 
governo deseja, equivalente 
a 80% do crédito disponível 
na pasta.

Os cortes de verbas nos ministérios são atribuídos à Secretaria de Governo, comandada pelo ministro Luiz Eduardo Ramos, articulador político do Planalto

Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

MEC perde R$ 1,57 bi e institutos podem parar
O ministro da Educação, Mil-

ton Ribeiro, afirmou ao Ministério 
da Economia que pode ter que 
interromper aulas em 29 institutos 
federais por causa de um corte 
de R$ 1,57 bilhão no orçamento 
da pasta deste ano. A tesourada, 
ainda em discussão no governo, 
também afetaria programas que 
são bandeiras da gestão de Jair 
Bolsonaro, como a implementação 
de escolas cívico-militares e a alfa-
betização infantil.

O alerta de Ribeiro está regis-
trado em ofícios obtidos pelo Esta-
dão. O ministro atribuiu o pedido 
de bloqueio dos recursos à Secre-
taria de Governo, comandada por 
Luiz Eduardo Ramos, articulador 
político do Palácio do Planalto. Téc-
nicos da Economia, no entanto, já 
haviam comunicado os ministérios 
que haveria remanejamento de 
recursos para atender o Pró-Brasil. 

Após a pressão de ministros e do 
Congresso Nacional, o governo 
deve destinar R$ 6,5 bilhões do 
Orçamento para obras públicas, 
como mostrou o Estadão.

No caso do MEC, Ribeiro apon-
ta “risco de imagem” ao governo, 
pois alguns institutos federais têm 
retomado atividades, ainda que re-
motamente, após promessa do go-
verno federal de apoiar estudantes 
de baixa renda ao fornecer equi-
pamentos e internet. A paralisação 
afetaria 175 mil alunos. Ao pedir 
para barrar o bloqueio do orça-
mento, a Educação argumenta que 
já enviou mais de R$ 66 milhões 
a 40 institutos e escolas técnicas 
para ações de “desenvolvimento e 
modernização” destas instituições. 
Segundo nota técnica da pasta, 
haveria “prejuízos incalculáveis a 
formação dos alunos”, pois o re-
curso já está sendo executado.O 

maior cancelamento de orçamento 
seria feito em ações de “apoio ao 
desenvolvimento da educação bá-
sica”, o que inclui o programa de 
ensino médio em tempo integral, 
as escolas cívico-militares e ações 
em unidades de ensino em todo 
o país. A verba disponível nesta 
área cairia de R$ 1,27 bilhão para 
R$ 260 milhões, informou o MEC 
à Economia. O ministro também 
alerta para redução dos recursos 
disponíveis ao atendimento contra 
a covid-19.

A Secretaria de Governo nega 
o pedido de bloqueio de orçamento 
do MEC. A assessoria do ministro 
Ramos afirma que nem sequer 
pode se intrometer na elaboração 
do orçamento. Procurado, o MEC 
não quis dar mais detalhes sobre 
a previsão de redução da sua ver-
ba, apenas confirmou que pediu 
para reverter o bloqueio.

Após recursos do presidente

Marco Aurélio suspende o inquérito 
sobre interferência de Bolsonaro na PF

O ministro Marco Au-
rélio Mello, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
determinou ontem a sus-
pensão do inquérito que 
apura se o presidente Jair 
Bolsonaro tentou interferir 
politicamente na Polícia Fe-
deral.

A suspensão do inqué-
rito vale até o plenário do 
STF decidir sobre o depoi-
mento de Bolsonaro à PF.

Bolsonaro entrou na 
noite da última quarta-fei-
ra (16) com um recurso no 
Supremo contra a decisão 
do ministro Celso de Mel-
lo que determinou que ele 
prestasse um depoimento 
presencial no âmbito do 

inquérito que apura se o 
chefe do Executivo tentou 
interferir politicamente na 
Polícia Federal.

A defesa do presiden-
te acionou o Supremo para 
que Bolsonaro tenha direi-
to a prestar o depoimento 
por escrito, assim como foi 
permitido ao então pre-
sidente Michel Temer, em 
duas ocasiões distintas, 
pelo próprio STF.

Na quarta-feira (16), 
antes de acionar o STF, a 
Advocacia-Geral da União 
(AGU) recebeu um ofício 
da PF que afirma que “fica 
o Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República 
intimado para a realização 
do ato de interrogatório, a 
ser realizado em ‘uma das 
seguintes datas: 21, 22 ou 

23 de setembro de 2020, às 
14 horas, a fim de prestar 
declarações no interesse 
da Justiça’”.

Um dos precedentes 
do Supremo usados pela 
AGU foi a decisão tomada 
em 2017, pelo ministro 
Luís Roberto Barroso, ao 
permitir que Temer apre-
sentasse esclarecimentos 
por escrito sobre uma in-
vestigação envolvendo ir-
regularidades no setor por-
tuário. O ministro Edson 
Fachin, relator de um outro 
inquérito, aberto com base 
na delação da JBS, garantiu 
a Temer o mesmo direito.

“Note-se: não se roga, 
aqui, a concessão de ne-
nhum privilégio, mas, sim, 
tratamento rigorosamen-
te simétrico àquele ado-

tado para os mesmos atos 
em circunstâncias abso-
lutamente idênticas em 
precedentes muito recen-
tes desta mesma Egrégia 
Suprema Corte”, afirmou a 
AGU ao STF.

A avaliação de inte-
grantes do primeiro esca-
lão do governo é que era 
preciso marcar posição e 
confrontar o tratamento di-
ferenciado a Jair Bolsonaro 
em relação a outros presi-
dentes que também presta-
ram depoimento.

No recurso, a AGU pede 
a reconsideração da deci-
são de Celso de Mello ou 
que a determinação de de-
poimento presencial seja 
suspensa, até que o recurso 
do presidente seja julgado 
pelo plenário do STF.

Venezuela realizou
execuções, diz ONU

Rafael Moraes Moura 
Agência Estado

Agência Estado

Em um relatório de 
411 páginas, investigadores 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) apontaram 
o presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, e outras 
autoridades chavistas como 
responsáveis por abusos sis-
temáticos dos direitos huma-
nos, que constituem crimes 
contra a humanidade - in-
cluindo assassinatos, tortura 
e estupro. Eles recomenda-
ram apurações mais detalha-
das sobre os casos relatados 
no documento, que foi divul-
gado na quarta-feira (16).

Uma missão de três 
membros nomeada pelo 
Conselho de Direitos Hu-
manos da ONU disse que 
“havia motivos razoáveis 
para acreditar” que Madu-
ro, os ministros do Interior, 
Néstor Reverol, da Defesa, 
Vladimir Padrino López, e 
os diretores dos serviços de 

segurança e inteligência da 
Venezuela “ordenaram ou 
contribuíram para deten-
ções arbitrárias, desapare-
cimentos forçados, tortura 
de opositores e execuções 
extrajudiciais”.

De acordo com a mis-
são da ONU, a cúpula do 
regime chavista não fez 
nada para evitar os abusos, 
embora tivesse poderes 
para isso O relatório lis-
ta pelo menos 3 mil casos, 
que ocorreram desde 2014, 
quando a oposição ganhou 
força e as autoridades cha-
vistas recorreram a táticas 
cada vez mais brutais para 
permanecer no poder.

Opositores, parentes e 
amigos foram perseguidos, 
afirmaram os investigado-
res. Os serviços de segu-
rança também mataram 
pessoas como parte da re-
pressão antes das eleições 
para a Assembleia Nacional, 
em 2015. 
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Fábio Júnior levou o time à Série B e Rafael Ibiapino foi o maior goleador do Paraibano desta temporada

Herói de 2008 e artilheiro de
2020 são apostas da Raposa

Já são sete anos de es-
pera, angústia e insucessos 
para o Campinense quando o 
assunto é a Série D do Cam-
peonato Brasileiro, onde o 
clube está desde 2014. Ain-
da assim, a esperança de que 
em 2020 tudo será diferente, 
persiste no coração do torce-
dor raposeiro que dessa vez, 
traduz esse sonho em uma 
dupla de ataque que a cada 
dia parece mais afiada. Ra-
fael Ibiapino, aos 28 anos, é o 
artilheiro do presente e vive 
a melhor fase de sua carreira 
vestindo a camisa rubro-ne-
gra, onde consagrou-se como 
o melhor goleador do Cam-
peonato Paraibano deste 
ano. Ao lado dele, e vestindo 
a camisa 9, está o ídolo e he-
rói do acesso para a Série B 
em 2008, Fábio Júnior, de 37 
anos. São nos pés desses dois 
atletas que residem a espe-
rança de gols para a Raposa.

Se há uma certeza ao 
longo de toda a temporada 
do Campinense nesse ano é 
que o melhor em campo pelo 
time atende pelo nome de 
Rafael Ibiapino. Artilheiro 
do Paraibano com nove gols, 
o camisa 11 da Raposa foi o 
ponto alto da equipe até aqui 
e caiu nas graças da torcida, 
depois de recusar propostas 
de outras equipes de divi-
sões superiores e permane-
cer no clube para a Série D. 
Neto de Zezinho Ibiapino, 
artilheiro do Campinense 
no primeiro título da série 
histórica que rendeu o hexa-
campeonato nos anos 1960, 
Rafael retornou à Raposa, 
clube que o revelou, para ser 
artilheiro do estadual. 

enquanto isso, Fábio 
Júnior, principal jogador 
da campanha que rendeu 
o acesso para a Série B em 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Onde quer que esteja, Neymar atrai atenção 
em torno de si. em qualquer veículo da impren-
sa esportiva o brasileiro é pauta, faça o que for. 
Para os sites, o nome Neymar é certeza de aces-
sos e muitos, muitos cliques. Tudo o que ele faz 
vira notícia, gera repercussão. 

Também por isso já sofreu muito com a alcu-
nha de “Neymídia”, criada por seus críticos para 
dizer que o craque brasileiro tem muita mídia e 
pouco futebol.

É verdade que Neymar vez por outra recebe 
aquele empurrãozinho da imprensa, principal-
mente quando os jornalistas o comparam a Pelé. 
Apesar dos números do craque mais jovem, os 
dois brasileiros estão em patamares bem distan-
tes. e se colocar na balança a relevância de cada 
um com a camisa da Seleção Brasileira, não vai 
restar para Neymar nem o cheiro. 

No entanto, também é injusto dizer que o 
menino - ou será adulto? - Ney tem pouco futebol. 
Neymar está entre os dez melhores jogadores do 
mundo na atualidade, sem que haja qualquer dú-
vida. Pode não ser o melhor incontestável, pode-
se até querer empurrá-lo para fora de um top 3, 
mas entre os dez, seja lá de onde for o ranking, 
Neymar estará. 

ele é completo. Chuta com a perna direita, 
com a esquerda, dribla, dá passe, bate falta, pê-
nalti, cruzamento, enfia, cabeceia. Também tem 
sido decisivo por seu time, o francês Paris Saint-
Germain. 

Dentro de campo, é difícil criticar Neymar 
quando ele quer jogar. Fora das quatro linhas, há 
muito o que se confrontar. 

Neymar tem diversos problemas que se não 
atrapalham sua carreira esportiva, certamente 
impedem que ele consolide sua imagem de ídolo 
incontestável no futebol. São de ordem tributá-
ria, social. O cúmulo foi socar o rosto de um tor-
cedor por conta de uma provocação que envolvia 
apenas o resultado da partida. Imperdoável. 

Há quem goste de Neymar, há quem não gos-
te, e acima de todos os argumentos sobre a car-
reira do atleta Neymar há ponderações a fazer a 
respeito das suas atitudes extracampo, que divi-
dem a opinião pública em torno do craque.

O que não dá é para se dividir entre a favor 
ou contra Neymar quando o brasileiro é vítima 
de racismo. 

Aconteceu dentro de campo, na última parti-
da do PSG contra o Olympique, em partida válida 
pela Ligue 1. O brasileiro denunciou racismo por 
parte do zagueiro Álvaro González, do time de 
Marselha.

 Não é a primeira vez que o próprio Neymar 
sofre racismo em campo. Também não é a pri-
meira vez que um jogador brasileiro sofreu ra-
cismo durante a disputa de uma competição fora 
do Brasil. e se nada justifica o crime, que deve 
ser duramente punido, não tem como justificar 
que se faça pouco sobre o caso. 

Martin Luther King já alertava para o peri-
go que mora no “silêncio dos bons”. A FIFA tem 
responsabilidade sobre a continuidade dos casos 
de racismo no futebol. É preciso que a punição 
seja tão dura a ponto de o racista colocar em ris-
co toda a sua carreira. É preciso também que a 
pena extrapole os limites do gramado e que cada 
racista pague por seus atos na esfera criminal. 
É preciso, sobretudo, entendermos que as ques-
tões humanitárias e políticas devem ser discu-
tidas sim no âmbito esportivo, caso contrário, o 
esporte se resumirá a um produto sem qualquer 
sentido.

Todos contra
o racismo 

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

2008, voltou a jogar futebol 
depois de 7 anos sem jogar 
como profissional por conta 
de um incidente que presen-
ciou quando jogava no egito, 
onde após uma invasão de 
campo, mais de 70 pessoas 
morreram. Buscando recu-
perar sua forma física e o seu 
melhor futebol, após a pan-
demia, por muito pouco o 
“cantor” - apelido dado pela 

torcida para o experiente 
atacante -, não ficou de fora 
do elenco, mas ele voltou ao 
clube e agora parece ter re-
tomado o caminho para sua 
melhor forma. Diante disso 
e com um parceiro de quali-
dade ao seu lado, ele acredita 
que chegou a hora do rubro-
negro subir para a Série C.

“Rafael Ibiapino é mui-
to bom, ele finaliza bem e 

tem qualidade, a artilharia 
do estadual não veio por 
acaso. Juntos, estamos fa-
zendo uma dupla muito le-
gal, cada jogo que passa va-
mos nos entrosando mais 
e os gols têm acontecido. 
Com a continuidade desse 
trabalho vamos buscar con-
quistar esse acesso para a 
Série C com o Campinense”, 
afirmou Fábio Júnior.

Foto: Daniel Lins/Campinense

Fábio Júnior e Rafael Ibiapino foram destaques com gols nos amistosos visando a estreia do Campinense na Série D

PREmiação FasE 
PoR FasE: 

n 1ª fase: R$ 1,1 milhão 
(Grupo 1), R$ 950 mil 
(Grupo 2) e R$ 540 mil 
(Grupo 3)

n 2ª fase: R$ 1,3 mi-
lhão (Grupo 1), R$ 1,03 
milhão (Grupo 2) e R$ 
650 mil (Grupo 3)

n 3ª fase: R$ 1,5 milhão

n 4ª fase: R$ 2 milhões

n oitavas de final: 
R$ 2,6 milhões

n Quartas de final: 
R$ 3,3 milhões

n semifinais: 
R$ 7 milhões

n Vice-campeão: 
R$ 22 milhões

n Campeão: 
R$ 54 milhões

*Nas duas primeiras 
fases, a CBF estabelece 
três faixas de remune-
ração, levando em con-
sideração o seu ranking 
e o histórico de parti-
cipações dos clubes na 
série a do Campeonato 
Brasileiro. a partir da 
terceira fase, as cotas 
são iguais para todos.

Premiação da Copa Brasil é
mais incentivo para clubes

A pandemia do novo 
coronavírus afetou o pla-
nejamento de muitos ti-
mes não só do país, mas do 
mundo como um todo. Com 
as equipes passando por 
grandes crises financeiras 
agravadas pela falta de jo-
gos e, posteriormente, com 
a ausência de público nos 
estádios, a premiação da 
Copa do Brasil surge com 
mais força como incentivo 
ainda maior pensando fora 
dos campos.

A competição nacional 
teve, na última quarta-fei-
ra, o início da sua quarta 
fase, a última antes da en-
trada de outros 11 clubes 
já classificados previamen-
te. equipes que atravessam 
problemas de cofres, como 
Vasco e Botafogo, vão a 
campo com uma motivação 
a mais: não só eliminar um 
rival e garantir vaga nas oi-
tavas de final, mas também 
embolsar uma boa quantia 

que ajuda a dar fôlego para 
a temporada.

esta quarta fase é rea-
lizada em partidas de ida e 
volta e os jogos decisivos 
acontecem na semana que 
vem. Classificar-se para 
a próxima etapa, ou seja, 
para as oitavas de final, 
significa mais R$ 2,6 mi-
lhões para os cofres. estes 
valores aumentaram com o 
passar dos anos, à medida 
que o torneio foi se valori-
zando. Para efeito de com-
paração, em 2016, passar 
às oitavas rendia cerca de 

R$ 840 mil. Hoje os valores 
mais do que triplicaram.

Os cinco clubes que 
passarem às oitavas de fi-
nal vão, por meio de sor-
teio, se encontrar com ou-
tros 11 times. Oito destes 
carimbaram a vaga nesta 
fase devido à Copa Liberta-
dores: Athletico-PR, Corin-
thians, Flamengo, Grêmio, 
Internacional, Palmeiras, 
São Paulo e Santos. Os ou-
tros três são: Fortaleza 
(campeão da Copa do Nor-
deste), Cuiabá (campeão 
da Copa Verde) e Red Bull 
Bragantino (campeão da 
Série B do Campeonato 
Brasileiro).

As oitavas de final 
também serão decididas 
em jogos de ida e volta e 
as datas ainda serão defi-
nidas, assim como os due-
los. O valor financeiro a ser 
embolsado vai aumentan-
do consideravelmente até 
o prêmio de R$ 54 milhões 
para o grande campeão da 
competição.

Agência Estado
 

Sem o torcedor nas 
arquibancadas, os clubes 
estimulam ainda mais os 
jogadores a conquistar 

vaga nas oitavas de 
final por conta da gorda 

premiação
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Valberto Lira, presidente do Nudetor, pediu apuração da Polícia Civil sobre o descumprimento de normas na pandemia

MP denuncia a violação de
protocolo no futebol da PB

O Campeonato Parai-
bano já acabou, mas as con-
fusões inerentes à competi-
ção ainda não. O Ministério 
Público enviou um ofício ao 
delegado-geral de Polícia 
civil de João Pessoa, Isaías 
Gualberto, pedindo para 
apurar denúncias de des-
cumprimento do protocolo 
de saúde para a prevenção 
contra a covid 19, por par-
te dos dirigentes de Treze 
e Campinense, durante o 
período de realização das 
duas partidas das finais re-
unindo os dois clubes, em 
Campina Grande.

Ontem, o procurador 
Valberto Lira, presidente 
do Núcleo do Desporto e 
Defesa do Torcedor - NU-
DETOR, informou que 
além do ofício solicitando 
providências, ele enviou 
também vídeos, fotos e 
declarações em postagens 
nas redes sociais, que pro-
vam as denúncias de fatos 
que contribuíram para 
muitas aglomerações na 
cidade de Campina Gran-

de, durante os clássicos 
dos maiorais.

“Eu estou de posse de 
vídeos e outras coisas pos-
tadas nas redes sociais, 
que mostram os torcedo-
res superlotando os ba-
res de Campina Grande. 
Quero saber se houve uma 
mudança na flexibilização 
do isolamento social feito 
pela Secretaria de Saúde 
do Município, para tal. Te-
nho também um material 
que mostra que o Treze 
contratou um trio elétrico, 
interditou uma rua perto 
do Presidente Vargas e fez 
uma verdadeira festa da 
torcida, numa grande aglo-
meração em comemoração 
ao título de campeão parai-
bano. E pior, tudo isto com 
convocação dos dirigentes 
aos torcedores. Agora, eles 
serão chamados para se 
explicar, porque violaram 
o artigo 268 do Código Pe-
nal Brasileiro”, disse o pro-
curador.

Valberto Lira disse ain-
da que após o Campeonato 
Paraibano, foram realizados 
jogos-treino com presença 
de torcida, o que está proi-

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Evandro Pereira

Procurador Valberto Lira quer investigação rigorosa da violação de protocolo sanitário em jogos do Paraibano 2020

Centro de Valorização da Vida 
Ligue 188

Saúde é ter amor 
pelo outro

O setembro amarelo é um mês dedicado 
à valorização da vida. Por isso, a gente quer 
lembrar da importância de estar disponível 
para quem a gente gosta. Ouvir e falar 
sobre o que sentimos é o primeiro passo 
para criar uma rede de afeto. Às vezes, a ajuda 
de um profissional é fundamental também. 
Nesses casos, conte com a gente.
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bido. “Eu tenho um material 
de um jogo do Campinense 
com torcida e isso não está 
permitido no momento. Te-
nho também imagens de 
um jogo amador entre o 
Vila Branca de Solânea e o 
Barcelona de Mari, com o 
Estádio Tancredão, em Solâ-
nea, lotado de torcedores.  
Nem mesmo os atletas fi-
zeram testes para covid-19 
e muitos dos torcedores 

nem máscaras usaram. Isso 
aconteceu no dia 13 deste 
mês e já enviei um ofício à 
Delegacia de Polícia de Solâ-
nea para investigar o caso”, 
completou Valberto Lira, 
que também é presidente 
da Comissão de Prevenção 
e Combate à Violência nos 
Estádios da Paraíba.

Laudos técnicos
O Ministério Público 

já está se antecipando e co-
brando os ajustes solicitados 
nos laudos dos estádios que 
sediarão jogos do Campeo-
nato Paraibano do próximo 
ano. Na última quarta-feira, 
o MP se reuniu com repre-
sentantes da FPF, os gestores 
de estádios, e membros da 
Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros, em João Pessoa, 
para cobrar a execução das 
obras de segurança.

“ Nós fizemos ver a to-
dos que já houve muito tem-
po para as reformas necessá-
rias que foram acordadas e 
não permitiremos jogos com 
público, caso os estádios não 
obedeçam o que exige o Esta-
tuto de Defesa do Torcedor”, 
disse o procurador Valberto 
Lira, que na oportunidade, 
falou em nome do Ministério 
Público.

Segundo o diretor exe-
cutivo da FPF, Otamar Al-
meida, foi uma reunião 
proveitosa e já antecipa as 
providências que serão to-
madas para as competições 
do próximo ano. “O Minis-
tério Público está com essa 
parceria com a federação 
para que agilizemos o que 
for preciso nos estádios e 
não tenhamos problemas 
antes do início do Paraiba-
no da Primeira Divisão de 
2021, como vem acontecen-
do há vários anos. A reunião 
também serviu para a apre-
sentação do novo modelo de 
formulário para os laudos 
técnicos e de segurança dos 
estádios, que terá um pa-
drão em todo o país”, afir-
mou o dirigente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 08/2020 – Processo: 017/2019, Tomada de Preços 
nº 003/2019 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e VIPP CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias a vigência do contrato, a 
partir do dia 25/08/2020.

Alagoa Grande(PB), 19 de agosto de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO

ADESÃO N.º 002/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO a ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 10003/2020, originada do Pregão Presencial nº 10003/2020, realizado 
pelo Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande, em favor da empresa COPAUTO COMÉRCIO 
PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA, CNPJ nº 10.754.828/0001-99.

OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo passeio, para atender as necessidades da Secre-
taria de Educação do Município de Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 87.800,00 (Oitenta e sete mil e oitocentos reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, QSE, FPM, ICMS e DIVERSOS. 

Alagoa Grande(PB), 17 de setembro de 2020.   
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº 02/2020

TERMO DE ADESÃO N.º 002/2020
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Prefeito Constitucional do Município, torna 

público que aderiu à Ata de Registro de Preços nº 10003/2020, decorrente do Pregão Presencial 
nº 10003/2020, do Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande, em que foram registrados os 
preços da empresa COPAUTO COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA, CNPJ nº 
10.754.828/0001-99, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de veículos tipo passeio, 
referente aos itens abaixo relacionados, que ora aderimos.

Item Descrição Unid Quant Unitário Total

01

Veículo tipo passeio, ano e modelo 2020, 
motor mínimo 1000, direção hidráulica, 
câmbio manual, combustível flex, ar condi-
cionado, trava, vidros dianteiros elétricos, 
com branca e os demais itens de série e 
segurança, conforme a legislação vigente.

Unid 02 43.900,00 87.800,00

Alagoa Grande(PB), 17 de setembro de 2020.
ANONIO DA SILVA SOBRINHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 35/2020
ADESÃO Nº 002/2020

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003//2020, Ata de Registro de Preços nº 10003/2020, realizado 

pelo Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: COPAUTO COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA, CNPJ nº 

10.754.828/0001-99.
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos tipo passeio, para atender as necessidades da Secre-

taria de Educação do Município de Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 87.800,00 (Oitenta e sete mil e oitocentos reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, QSE, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Alagoa Grande(PB), 17 de setembro de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE ERRATA
EXTRATO DE ADITIVO 001-2020 CT 00014/2020

O pregoeiro oficial comunica que no aviso de extrato de 001-2020 CT 00014/2020, onde ler-se: 
“Pregão Presencial nº 10006/2020”, leia-se: Pregão Eletrônico nº 00006/2020. maiores informa-
ções poderão ser obtidas junto a comissão permanente de licitação, rua gama rosa, s/n - centro 
- arara - pb, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. telefone: (083) 3369-1037. e-mail: 
licitacao@arara.pb.gov.br.

Arara - PB, 17 de Setembro de 2020
Geraldo Bernardino Da Cruz Neto

pregoeiro oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE ERRATA
EXTRATO DE ADITIVO 001-2020 CT 00015/2020

O pregoeiro oficial comunica que no aviso de extrato de 001-2020 CT 00015/2020, onde ler-se: 
“Pregão Presencial nº 10007/2020”, leia-se: Pregão Eletrônico nº 00007/2020. maiores informa-
ções poderão ser obtidas junto a comissão permanente de licitação, rua gama rosa, s/n - centro 
- arara - pb, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. telefone: (083) 3369-1037. e-mail: 
licitacao@arara.pb.gov.br.

Arara - PB, 17 de Setembro de 2020
Geraldo Bernardino Da Cruz Neto

pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 00002/2020

O Fundo Municipal de Saúde de Areia/Pb., comunica que procederá ao CHAMAMENTO 
PÚBLICO 00002/2020, objetivando a Contratação de Serviços Médicos em consultas de atenção 
especializada, exames e procedimentos especializados, aos usuários do Sistema Único de Saúde 
no território do Município de Areia, Estado da Paraíba, por meio do credenciamento de instituições 
de saúde (Pessoa Jurídica). Prazo para apresentação da Documentação e Propostas: 21/09/2020 
a 25/09/2020, MANHÃ: 07:00  às 11:00 hs; TARDE: 1300 às 17:00 hs, na sede da Sec. Mun. de 
Saúde, localizada na Rua: Rua Santa Rita, nº 179 - Centro – Areia/Pb, CEP: 28.397-000, ou por 
e-mail da Secretaria citado abaixo. O edital estará disponível na página: www.areia.pb.gov.br/portal-
-da-transparencia-licitacoes/; podendo ser solicitado também pelo e-mail: smsareiapb@hotmail.com.

17 de setembro de 2020
Juliana Viegas de Albuquerque Baracho

(Secretária de Saúde)

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 fevereiro 
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Outubro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de pessoa jurídica para confecção 
de fardamentos para os programas socioassistenciais vinculados a Secretaria de Assistência Social 
de Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 18 de Setembro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 COMUNICADO –  AVISO DE ERRATA TORNANDO SEM EFEITO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2020

O Presidente da CPL, torna sem efeito a publicação do Resultado de ANALISE DE RECURSO, 
publicado no Diário Oficial e Jornal A União no dia 16.09.2020, no Diário Oficial página n.º 24 e 
Jornal A União página n.º 18. Referente à licitação na modalidade Tomada de Preços n.°00013/2020. 
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, 17 de setembro de 2020
Marinho Germano da Silva Neto

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 UASG 927662
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2.05.010/2020

Processo Administrativo Nº 2.05.056/2020
Torna público para o conhecimento dos interessados que realizará às 09:00 horas do dia 01 de  

Outubro de 2020, através do Portal de compras do Governo Federal:www.comprasgovernamen-
tais.gov.brlicitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, de AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO 2020 Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;Decreto 
Federal Nº 10.024/2019 Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05  e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, alterada Informações: no 
horário  13:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço rua Santa Clara-antigo Museu de Artes 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Campina Grande - PB, Edital disponível no Portal TCE www.
tce.pb.gov.br.  E-mail:licitacao.semascg@gmail.com:

Campina Grande - PB, 16 de Setembro de 2020
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

  EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°. 002/2020
ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 002/2020 ao Contrato Nº. 41101/2018. CONTRATANTE: PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, CNPJ nº. 08.943.227/0001-82. CONTRATADA: ROMA 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA –ME - CNPJ nº 04.881.913/0001-15. OBJETO: O presente 
termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as par-
tes em 30/07/2018, nos termos previstos em sua Cláusula Sétima do presente contrato e Termo 
Aditivo 001/2019 de 29 de julho de 2019. VIGÊNCIA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada 
a vigência do contrato em 12 (doze) meses, sendo iniciado o presente aditivo no dia 08 de Julho 
de 2020 e tendo seu termino no dia 08 de Julho de 2021. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente 
termo aditivo decorre de autorização do Prefeito da contratante, exarada no parecer jurídico do 
assessor deste município, e encontra amparo legal no artigo 57, § 1 inciso II, da Lei n.º 8.666/93. 
DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabe-
lecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, 
lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só 
efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE 
e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Conceição - PB, 08 de Julho de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES LACERDA

Prefeito
CONTRATANTE

ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA -ME
CNPJ nº 04.881.913/0001-15

ROBSON NAVARRO RIBEIRO FILHO
046.064.674-52
CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE Nº 00130/2018 PARTES: STTP / 

LOCALIZA RENT A CAR S/A. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATU-
AL POR MAIS 12 (DOZE) MÊSES, A CONTAR DO DIA 20/09/2020, MANTENDO AS DEMAIS CLÁU-
SULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2018/STTP, COM FULCRO 
NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUO NETO / LOCALIZA 
RENT A CAR S/A. ASSINATURA: 18/09/2020. FELIX ARAUJO NETO/ Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO DE Nº 00040/2017 PARTES: STTP 

/ CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA. OBJETO DO ADITIVO: ALTERAÇÃO CON-
TRATUAL DE VALOR, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DA 
CHAMADA PÚBLICA 00001/2017/STTP, COM FULCRO NO ART 65, INCISO I ALÍNEA B, § 1º DA 
LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUJO NETO / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA. 
ASSINATURA: 04/08/2020.FELIX ARAUJO NETO/Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00005/2020. OBJETO: Aquisição de medicamento 
para dar cumprimento a decisão proferida no autos do processo nº 0518738–11.2018.4.05.8200s, 
para atender a paciente MARIA EUNICE FERNANDES DOS SANTOS. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal 
de Saúde. RATIFICAÇÃO: Secretária Municipal de Saúde, em 09/09/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00005/2020. OBJETO: Aquisição de medicamento 

para dar cumprimento a decisão proferida no autos do processo nº 0518738–11.2018.4.05.8200s, 
para atender a paciente MARIA EUNICE FERNANDES DOS SANTOS. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal 
de Saúde. RATIFICAÇÃO: Secretária Municipal de Saúde, em 09/09/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de obras 
de Construção da UBS – Gurugi – Município de Conde/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - Valor: 
R$ 912.435,98. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Municipal de Licitação, Rodovia PB 018 – Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, no 
horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. E-mail: licita@conde.pb.gov.br. 

Conde - PB, 17 de Setembro de 2020
JOSÉ ELI BERNARDES PORTELA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamento para dar cumprimento a decisão proferida no autos do 

processo nº 0518738–11.2018.4.05.8200s, para atender a paciente MARIA EUNICE FERNANDES 
DOS SANTOS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00005/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva orçamentária no valor e R$ 7.560,00 (Sete mil, 
quinhentos e sessenta reais) Dotação orçamentária: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA 0034 CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL – SUS 2053 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE SAÚDE 3390320000 MATERIAL DE DISTRUBUIÇÃO 
GRATUITA 211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Conde e: CT Nº 00156/2020 - 10.09.20 - SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS 
ESPECIAIS LTDA - R$ 7.560,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00133/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Outubro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais de confeitaria e festas para 
atender as necessidades das Semas. 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 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 17 de Setembro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 

serviços de implantação de Pavimentação em Paralelepípedos da Rua PROJETADA (CAMPO) com 
1.240,73m² nesta cidade de Cacimba de Dentro/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e res-
pectivo valor total da contratação: FM SERVICOS LTDA - Valor: R$ 95.217,19. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

Cacimba de Dentro - PB, 17 de Setembro de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS – DECISÃO FINAL

TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2020
ONDE SE LÊ no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal a União do dia 15/09/2020, 

páginas 21 e 18, respectivamente:
Data da sessão: 21/09/2020.
Horário de Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL)
LEIA-SE:
Data da sessão: 21/09/2020.
Horário de Abertura das Propostas: 11hs00min (HORÁRIO LOCAL)
Cacimba de Dentro - PB, 17 de Setembro de 2020. 

GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO
Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Insumos Hospitalares. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 

10002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 

10.301.3011.3002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
211.000001 Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto – Saúde
214.000001 Transferência de Recursos do SUS para Atenção Básica
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
10.301.3011.3003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
211.000001 Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto – Saúde
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
10.302.3002.3004 MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
214.000003 Transferência de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Comp
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
10.303.3005.2060 MANTER AS AÇÕES EM SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA
214.000005 Transferência de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
 VIGÊNCIA: até 31/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas 

e: CT Nº 10201/2020 – 11.09.2020 – ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE 
EIRELI - R$ 58.759,90; CT Nº 10202/2020- 11.09.2020 –CIRURCIGA MONTEBELLO LTDA - R$ 
156.806,00; CT Nº 10203/2020 - 11.09.20 – MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 30.050,00; CT Nº 10204/2020- 11.09.2020- PROLINE 
MATERIAL HOSPITALAR- EIRELI – R$ 263.600,00.

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

 Ingá(PB), 17 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURIRY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 130/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO 

HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 05.797.987/0001-30.
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.
VALOR TOTAL: R$ 821.885,84 (Oitocentos e vinte e um mil oitocentos e oitenta e cinco reais 

e oitenta e quatro centavos).
FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 17/09/2020 a 31/12/2020.

Ingá(PB), 17 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 66/2020 – Adesão nº 001/2020 a Ata de Registro 
de Preços nº 007/2020, Pregão Presencial nº 007/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Boa Vista – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ e a empresa MODERNA LOCAÇÃO E 
EMPREENDIMSNTOS LTDA. Objeto: alterar a quantidade dos serviços contratados, com acréscimo 
do valor em mais R$ 49.500,00 (Quarenta e nove mil e quinhentos reais).

Ingá(PB), 16 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09h00min do dia 30 de setembro de 2020, 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de medicamentos destinados ao Hospital Municipal, 
Farmácia Básica e SAMU 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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: esperanca.cpl2017@gmail.com. Edital: 
https://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/;www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 17 de Setembro de 2020. 
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2020, que objetivaaquisição de material 
de expediente e didático e quites gestantes destinado as diversas secretarias deste município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:JOSE RICARDO MORAIS 
PINHEIRO ME, CNPJ: 03.080.650/0001-82, com valor total deR$ 32.482,00(trinta e dois mil e 
quatrocentos e oitenta e dois reais), GALVÃO MAGAZINE LTDA, CNPJ: 09.605.345/0001-43, com 
valor total de R$: 51.678,50 (cinquenta e um mil e seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta 
centavos), C DE A FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ: 33.330.526/0001-99, com valor total de R$: 
49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais)

Joca Claudino - PB, 17 de setembro de 2020
JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE

PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4404/2019/SEINFRA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público para o conhecimento 
dos interessados que a Empresa MARBELLA Residence Incorporadora e Construtora Ltda.,  - CNPJ  
Nº 08.117.778/0001-97, interpôs Recurso Administrativo  contra  ao RESULTADO DO JULGAMENTO 
PARA HABILITAÇÃO da Concorrência Pública Nº 07.001/2020, tendo como objeto a  Contratação 
de Empresa especializada de engenharia para a execução dos Serviços de Drenagem na Avenida 
Sanhauá em frente a CBTU no bairro do Varadouro na cidade de João Pessoa/PB.   Abre-se a partir 
da data desta publicação o prazo para apresentação de contra-recurso de acordo com a legislação 
em vigor para as demais empresas habilitadas.

João Pessoa, 17 de setembro de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.056/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IN-
FORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDAN-
TES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/064096.
Data da sessão: 30/09/2020
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, 17 de setembro de 2020.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09060/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2020/064793

CHAVE Nº 835857
OBJETO: Registro de preços para de embalagens descartáveis de marmita, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste edital.
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 21/09/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
24/09/2020, às 09h00. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-e.
com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 18 de setembro de 2020.

João Pessoa, 17 de setembro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.057/2020

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/064090.
Data da sessão: 30/09/2020
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, 17 de setembro de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 015/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa de engenharia destinada a elaboração de Projeto Básico e Orçamento de Barragem de 
Terra (Açude), completos, do Açude denominado Lagoa do Juá, a ser construído na localidade 
Cacimba do Cavalo, na Zona Rural do município de Livramento-PB, destinado ao atendimento da 
população, conforme especificações constantes do termo de referência; Homologo o correspondente 
procedimento licitatório em favor daPessoa jurídica: Pontais Serviços de Projetos e Construções, 
CNPJ nº 34.059.481/0001-22, com o valor total de R$ 123.500,00 (Cento e vinte e três mil e 
quinhentos reais).Fica notificado o licitante acima citado a comparecer no setor de licitação, para 
assinar o respectivo contrato, no prazo de até 05 (Cinco) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil 
subsequente desta publicação.

Livramento/PB, 17 de setembro de 2020
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00014/2020. Art. 65, Inciso II, letra D e Art. 65, § 8, da Lei 8.866/93. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00038/2020 - RFF COMERCIO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 10.649.272/0001-70 - Apostila 01 - acréscimo de 
30,04%, NO ITEM 03. ASSINATURA: 17.09.20

Lagoa Seca – PB, 17 de Setembro de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão N.º. 00039/2020
Objeto: objeto é aquisição de medicamentos.
Vencedores: LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOS-

POTALAR EIRELI com  o valor global de R$  109.271,00 (cento e nove mil duzentos e setenta e 
um reais).

RESOLVE:  Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve 
ADJUDICAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas a assinarem contrato. 

Pedra Branca-PB, 17 de Setembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Aviso de Licitação Cancelada

Pregão Presencial nº 00038/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
00038/2020 por menor preços unitário, cujo objeto é aquisição de 1000 (mil) testes rápidos para 
detecção de anticorpos IGG e IGM, visando ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19),. Será considerada REVOGADA, 
conforme parecer jurídico.

Pedra Branca-PB, 17 de Setembro de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial 00026/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: RONALDO PAIVA NUNES - ME- CNPJ Nº 35.588.417/0001-00
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais para o município de pedra branca-PB, atendendo 

ao convenio FUNARTE nº 027/2019 -plataforma +brasil Nº887165/2019.
Valor global: R$ 104.874,74 (cento e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta 

e quatro centavos). 
Pedra Branca –PB, 12 de Agosto de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS

CASA JUVENAL LÚCIO DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020
A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira e Equipe 

de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos, às 
08:00 horas do dia 01 de outubro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios e outros para atender as necessidades 
da Câmara Municipal de Patos – PB. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e demais legis-
lação pertinente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado e através do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Patos - PB, 17 de Setembro de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N°. 00067/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: RONALDO DANTAS COSTA, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na 

Rua Sabugi, Nº 08, Bairro São José - Santa Luzia/PB - CEP Nº 58.600-000, inscrita no CNPJ nº 
03.091.852/0001-20, por seu representante legal, o Sr. Ronaldo Dantas Costa, brasileiro, casado, em-
presário, Portador da Cédula de Identidade RG N° 1.127.333 - SSP/PB e do CPF Nº 499.346.354-53.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o realinhamento para manutenção do equilíbrio 
financeiro do Contrato, nos limites permitidos por lei, em função do pedido de realinhamento de 
preço do (Item 99) Cimento Portland CP 32 e visando manter o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. O acréscimo constante desta Cláusula corresponde a um aumento nos preços verificados 
nas notas fiscais de compra do fornecedor (em anexo ao processo) provocado pela Pandemia do 
COVID-19 no País.

VALOR DA DIFERENÇA DO REALINHAMENTO: R$ 36.972,50 (trinta e seis mil, novecentos 
e setenta e dois reais e cinquenta centavos), que equivale a um percentual estimado de 6,24%.

FUNDAMENTO: Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO: (02/09/2020 a 31/12/2020).

DATA DO TERMO: 02 de setembro de 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

UNIÃO  A
Esportes
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTA-
ÇÃO NA RUA JUIZ RODRIGUES SEIXAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. 
LICITANTES HABILITADOS: CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, FFJ CONSTRUTORA 
LTDA. LICITANTES INABILITADOS: AM ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
não atendeu ao item: 8.8.5.1;ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS não atendeu aos itens: 
8.8.1. , 8.8.5.1 e 8.8.5.LEITE E LIBERATO LTDA não atendeu aos itens: 8.9.2,8.5.5 e 8.8.5.1; 
MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI não atendeu aos itens: 8.8.5. e 8.8.5.1. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 28/09/2020, 
às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João 
Rio do Peixe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 996787922. 
E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 17 de Setembro de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da Comissão

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, 17 de Setembro de 2020
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

Prefeito

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, 17 de Setembro de 2020
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

Prefeito

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 - 17.09.20 - 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 - 17.09.20 -  JOSEILTON DE SOUZA AZEVEDO - R$ 217.272,70.

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 - 17.09.20 - JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS 
AZEVEDO - R$ 300.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00007/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00007/2020, 
que objetiva: Aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) destinados ao combate da 
PANDEMIA do COVID–19 neste município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJU-
DICO o seu objeto a: SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO 
HOSP - R$ 94.775,00.

Sertãozinho - PB, 16 de Setembro de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
DISPENSA Nº DP00007/2020

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
Aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) destinados ao combate da PANDEMIA do 
COVID–19 neste município; DESIGNO os servidores Maria Frascinete Pontes Soares, Secretário(a), 
como Gestora; e Josenildo Francisco, Secretário de Governo, para Fiscal, do contrato decorrente da 
Dispensa de Licitação nº DP00007/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução 
do referido contrato, respectivamente.

Sertãozinho - PB, 16 de Setembro de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RECURSO - RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/20
OBJETO: Execução dos serviços de reforma de unidade escolar, neste Município - EMEF Luiz 

Ignácio Ribeiro Coutinho. EMPRESAS QUE INGRESSARAM COM RECURSO: ADCruz Construções, 
Indústria e Comércio Eireli - EPP; e Malog Construções e Serviços Ltda. - ME. 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, 17 de setembro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N° 00079/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N° 11.170.603/0001-58.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 240 (duzentos e quarenta) dias o Contrato Original, com 

vigência a partir de 11 de setembro de 2020 a 09 de maio de 2021, baseando-se na Cláusula Se-
gunda – Do Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Dotação Orçamentária: CONVÊNIO N° 862694/2017 - MINIS-
TÉRIO DO ESPORTE E CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB.

02.050 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
27.812.1013.1030 - Implantação de Infraestruta Esportiva
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1001 - Obras e Instalações, 4490.51 - 1510 - Obras e 

Instalações
FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias, (11/09/2020 a 09/05/2021).
DATA DO TERMO ADITIVO: 11 de setembro de 2020.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00007/2020. OBJETO: Aquisição de EPIs (Equipamen-

tos de Proteção Individual) destinados ao combate da PANDEMIA do COVID–19 neste município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria Municipal de Saude. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 16/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N° 00036/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 00007/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N° 11.170.603/0001-58.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias o Contrato Original, com vigência a 

partir de 11 de setembro de 2020 a 10 de março de 2021, baseando-se na Cláusula Segunda – Do 
Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.050 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 
15.122.2010.2046 - Manutenção das Atividades Administrativas da SESU

Elementos de Despesa: 3390.39 - 1001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, 
4490.51 - 1001 - Obras e Instalações.

FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, (11/09/2020 a 10/03/2021).
DATA DO TERMO ADITIVO: 11 de setembro de 2020.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 01/10/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, destinado 
à Fundação Espaço Cultural da Paraíba – FUNESC, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de 
Licitação da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, 
Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01180-0
João Pessoa, 17 de setembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

4º EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 58/2003, Regi-

me Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocada a servidora abaixo 
relacionada, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. D. Pedro 
II, 1826 – Torre –João Pessoa, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e 
das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA E JUSTIFICAÇÃO de suas faltas ao trabalho .

Servidora Matrícula Processo nº
MARESSA CARME COSTA 181.694-2 060220574

CAROLINA MARIA DE LIMA 181.671-3 060220575

SEPHORA VERONICA DOS SANTOS ALVES 162.123-8 030220569

João Pessoa, 15 de setembro de 2020.
HÉLIO TEÓDULO GOUVEIA
Presidente da CPAD/SES-PB

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

5º EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 58/2003, Regi-

me Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocada a servidora abaixo 
relacionada, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. D. Pedro 
II, 1826 – Torre –João Pessoa, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e 
das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA E JUSTIFICAÇÃO de suas faltas ao trabalho .

Servidora Matrícula Processo nº
JOSE CARLOS E SILVA 85.611-8 230517545

ALEXANDRE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE DOS S LIMA 168.049-8 060220560

NARA MELISSA DE ALMEIDA BEZERRA 181.664-1 060220576

João Pessoa, 22 de setembro de 2020.
HÉLIO TEÓDULO GOUVEIA
Presidente da CPAD/SES-PB

AVISO DE RECONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 010/2020

REGISTRO Nº 20-00950-3
OBJETO: CONCLUSÃO DO EMISSÁRIO DE EFLUENTES SANITÁRIOS E ESTAÇÕES ELE-

VATÓRIAS DO MUTIRÃO DO SERROTÃO, EM CAMPINA GRANDE - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 21 de outubro 
de 2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 17 de setembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 087/2020

REGISTRO Nº 20-01192-6
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO COBERTO COM VESTIÁRIO NO TERRENO REMA-

NESCENTE NA ESCOLA ECI MONTE CARMELO, EM CAMPINA GRANDE.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 07 de outubro 
de 2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 17 de setembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

SOCIEDADE DE GASTROENTEROLOGIA DA PARAÍBA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Conforme disposições estatutárias, convocamos os senhores Membros Titulares da Sociedade 

de Gastroenterologia da Paraíba (SGPB) para Assembléia Geral Ordinária que será realizada no 
dia 02 de outubro de 2020, no 3° andar do Hospital da Unimed, Avenida Ministro José Américo de 
Almeida, 1450, Bairro da Torre, João Pessoa, às 18:00h em primeira convocação e às 18:30hs em 
segunda e última convocação.

Ordem do dia:
Eleições diretas para Presidente da Sociedade de Gastroenterologia da Paraíba, biênio 2023-

2024.
Lembramos que a condição de Membro Titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia 

(FBG), portador do Título de Especialista outorgado pela FBG/AMB, quite com suas obrigações 
estatutárias, é indispensável para participar e votar na Assembléia Geral Ordinária.

João Pessoa, 14 de setembro de 2020.
Irigrácin Lima Diniz Basílio

Presidente da Sociedade de Gastroenterologia da Paraíba

FICAMP INDUSTRIA TEXTIL S/A - CNPJ Nº 12.941.720/0001- 30 - EDITAL DE CONVOCA-
ÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Estão convocados os senhores 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, Alhandra/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 encontram 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. 

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA

1ª Vara Cível da Capital
Processo  Nº: 0009471-38.2015.8.15.2001 REINTEGRAÇÃO  / MANUTENÇÃO  DE  POSSE  

(1707) [Esbulho/ Turbação / Ameaça,  Liminar] AUTOR: JULITA COSTA ARANHA, VIOLETA DE 
LOURDES ARANHA DE SA BARRETO, CARLOS  FERNANDO  DE  SA  BARRETO  BATISTA 
REU: EMERSON BOLINHA, ANDERSON ARTUR ALVES VENANCIO, MAIZA DOS SANTOS NE 
VES, ROBERTO  DAS  NEVES

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS:
O Dr. JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de 

João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem que por 

este Juízo da 1ª Vara Cível tramitam os autos da AÇÃO DE  REINTEGRAÇÃO  /  MANUTENÇÃO  
DE  POSSE (Processo  0009471-38.2015.8.15.2001), movida por  JULITA COSTA ARANHA - 
CPF: 338.083.334-72; Violeta de Lourdes Aranha de sabarreto - CPF: 237.609.824-68 e CARLOS 
FERNANDO DE SA BARRETO BATISTA - CPF: 020.439.634-49 contra EMERSON BOLINHA; 
ANDERSON ARTUR ALVES VENANCIO; MAIZA DOS SANTOS NEVES e ROBERTO DAS NEVES. 
Como não foi possível ser(em) citado(s) o(s) promovido(s), por se encontrar(em) em lugar incerto 
e não sabido, fica, através deste,  CITADO(S): ANDERSON ARTUR ALVES VENANCIO; MAIZA 
DOS SANTOS NEVES e ROBERTO DAS NEVES, para, querendo, contestar a presente ação no 
prazo de 15 dias, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a). 
Para a provável hipótese de revelia, nomeio curador aos citados, o Dr. Antonio de Oliveira, que 
deve ter vista pessoal dos autos.E, para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e que 
ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz de Direito a expedição deste EDITAL, 
que deverá ser publicado duas em jornal de circulação local, uma vez no DJPB, bem como, afixado 
no átrio do Forum. CUMPRA-SE.

Assinado eletronicamente por: JOSIVALDO FELIX DE OLIVEIRA - 13/08/2020 08:29:09 
Num. 33165355 - Pág. 1 http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
?x=20081308290910500000031746166 Número do documento: 20081308290910500000031746166

JOSIVALDO FÉLIX DE OLIVEIRA
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

CREDENCIAMENTO  Nº 001/2020
OBJETO: Credenciamento para cadastro e seleção de empresas de Serviço de Conservação de 

Energia (ESCO) e/ou Empresas de engenharia especializadas para elaboração de prédiagnóstico 
de eficiência energética no uso final de energia elétrica, diagnóstico energético, de medição e 
verificação, bem como a realização e implementação de projeto executivo integral de eficiência 
energética e execução de todas atividades necessárias a viabilizar a participação do Ministério Pú-
blico do Estado da Paraíba-MPPB nos Programas de eficiência Energética (PEE) a serem lançados 
por meio de chamadas públicas de projetos publicadas pela ENERGISA, nos anos 2020, 2021 e 
2022, de acordo com a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, Resolução Normativa da ANEEL nº 
556, de 18 de junho de 2013, com as alterações trazidas pela Resolução Normativa nº 830, de 23 
de outubro de 2018, bem como a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 13.019/2014 e alterações, 
no que couber, e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993 e legislação complementar vigente e 
pertinente à matéria.  A Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público, torna público, 
para conhecimento dos interessados, na forma da lei, o resultado do julgamento, à unanimidade. 

LICITANTE VENCEDORA: 1) 3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA, inscrita no CNPJ: 
10.654.927/0001-07, com 74 pontos. 

João Pessoa, 17 de setembro de 2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 028/2020 SESI/DR/PB

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, Departamento Regional da Paraíba - SESI/DR/PB, por 
intermédio de sua Comissão de Licitação, torna público para o conhecimento de quem possa 
interessar, que no dia 29 de setembro de 2020, às 08h30min (horário local), fará realizar licitação 
na modalidade Pregão, Tipo Menor Preço. A Sessão Pública ocorrerá na sala de reunião virtual de 
videoconferência (“Google Meet”), conforme as especificações do Edital e seus anexos, observando 
as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. Constitui objeto da presente 
licitação a aquisição de equipamentos para academia, destinados ao Centro de Atividades Aprígio 
Velloso da Silveira, Unidade do SESI - Departamento Regional da Paraíba. Os interessados 
poderão ter acesso ao Edital através do e-mail: licitacao@fiepb.org.br e Portal da Transparência 
do SESI/PB: http://transparencia.fiepb.com.br/. Mais informações pelo telefone: (83) 2101-5482.

Campina Grande-PB, 17 de setembro  de 2020.
PUBLIQUE-SE

 

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE DIAS20 (VINTE) DIAS

Nº DO PROCESSO: 0840474-70.2018.8.15.2001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

EXEQUENTE: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
EXECUTADO: EDILSON ALEXANDRE DE PAIVA

COMARCA DE JOÃO PESSOA. CARTÓRIO JUDICIAL UNIFICADO. EDITAL DE CITAÇÃOCOM 
PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº0840474-70.2018.8.15.2001. Ação:EXECUÇÃO DETÍTULO-
EXTRAJUDICIAL (159). O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 1ª. Vara Regional deMangabeira, em 
virtude da Lei, etc. Faz saber que fica(m) CITADOS(S) pelo presente edital o(a) EXECUTADO: 
EDILSON ALEXANDRE DE PAIVA, que se encontra em lugar incerto e nãosabido, para, querendo, 
contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena depresumir-se aceitos pelo réu, 
como verdadeiros, os fatos alegados pela parte autora; advertido deque será nomeado curador 
especial em caso de revelia. Tudo conforme despacho prolatado nosautos da açãoEXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159).Processo nº 0840474-70.2018.8.15.2001que tramita nesta 1ª 
Vara Regional Cível de Mangabeira, Comarca daCapital, promovida por EXEQUENTE: UNIMED 
JOAO PESSOA COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO em face de EXECUTADO: EDILSON 
ALEXANDRE DE PAIVA. E para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, mandei expedir 
o presente edital, que será afixadona sede deste Juízo, no local de costume e publicado na forma 
da lei. CUMPRA-SE. Dado e passadonesta cidade de João Pessoa/PB, 26 de agosto de 2020. Eu, 
DANIELLE PONCE LEONMEDEIROS, Técnico Judiciário, desta Vara, o digitei. Drª. Leila Cristiani 
Correia de Freitas eSousa, Juíza de Direito.

EDITAL DE INTIMAÇÃO C/PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.
A DRA. GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO MARINHO, Juíza de Direito em exercício nesta-

Segunda Vara Cível da Capital, no uso de suas atribuições, e de acordo com a lei.
FAZ SABER, que tramita perante o Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Capital, os 

autos da açãode MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO (cumprimento de sentença), Processo: 
º0832501-64.2018.8.15.2001, ajuizada pela UNIMED JOÃO PESSOA – COOPERATIVA DETRA-
BALHO MÉDICO, contra ADELINO ALVES DA ROCHA, atualmente residente e domiciliado emlocal 
incerto e não sabido, tem o presente, a finalidade de INTIMAR oexecutado para que, no prazo de 
15(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 
acrescido de custas e despesasprocessuais, que importa R$ 2.050,90 (dois mil e cinquenta reais 
e noventa centavos).Fica a parte executadaadvertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 
523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias paraque, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 
pagamentovoluntário no prazo do art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 
cento e, também, de honorários de advogadode dez por cento. Para que não se alegue ignorância, 
é expedido o presente edital, indo publicado na forma lei. Cumpra-se. Jpa, 31/08/2020. Eu, José 
Alberto de A Melo – Chefe de Cartório. 

Juíza GIANNE DECARVALHO TEOTONIO MARINHO.
Juiz(a) de Direito

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1364/2020, em João Pessoa, 14 de Setembro de 
2020 - Prazo 1095 dias, para OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO = MUNICIPIO: PEDRAS DE FOGO - UF: PB. Processo: 2020-004983/TEC/LO-0904.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1308/2020, em João Pessoa, 09 de Setembro de 2020 
- Prazo 1460 dias, para OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
= MUNICIPIO: PATOS - UF: PB. Processo: 2019-001088/TEC/LO-8698.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de setembro de 202018
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