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Potencialidades da Paraíba 
são apresentadas aos EUA
No segundo dia de visita a João Pessoa, embaixador dos Estados Unidos confere iniciativas turísticas e tecnológicas. Página 3

Foto: Divulgação/Botafogo

Após um mês, Saúde volta a 
registrar 21 mortos por covid
Boletim diário, divulgado pela Secretaria de Estado da 
Saúde, aponta mais de 20 óbitos por covid-19 pela primeira 
vez após 29 dias de queda acentuada. Página 4

PolíticasFoto: Marcus Antonius

NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

118.567
4.657.702

32.062.182

2.762
139.808
979.701

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

CASOS

Cultura
Empoderamento 
dá o tom em novo  
álbum de Lucy 
Disponível a partir de hoje em áudio 
e vídeo, ‘Me deixa ser mulher’ é 
uma das seis faixas do novo trabalho 
da multiartista paraibana. Página 9

Foto: Secom-PB

Do Ministério da Saúde Secretaria de Saúde da Paraíba recebe 
prêmio nacional pelo incentivo à doação de órgãos e tecidos. Página 12

Paraíba

Máquina mortífera No Dia 
Nacional do Trânsito, a dor de familiares 
das mais de mil vítimas que perderam 
a vida para a imprudência. Página 5

Últimas

Esportes

TSE recebe dois registros do 
PT para eleição da capital
Candidatura de Anísio Maia para prefeitura de João Pessoa 
chega à Justiça Eleitoral, da mesma forma que a do PSB, 
que tem como vice o petista Antônio Barbosa. Página 13

AGU suspende promoção 
em massa de procuradores
Órgão recuou da decisão de promover, de uma só vez, 
606 procuradores federais ao topo da carreira, cujos 
salários chegariam a R$ 27,3 mil. Página 14
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Diversidade

Paraíba

Brasileirão Um raio X das partidas entre Botafogo (foto) 
e Paysandu, que voltam a se enfrentar amanhã. Página 16

Litoral Sul tem investimento 
de R$ 41 mi em saneamento
Equipe da Cagepa esteve vistoriando as obras na Praia de 
Jacumã, no Conde. Serviço também contempla Carapibus e 
vai beneficiar moradores e o turismo da região. Página 7

Em novo encontro com o embaixador Todd 
Chapman (E), governador João Azevêdo (D) 
apresentou o projeto do Polo Turístico Cabo Branco 
e as ações desenvolvidas no Centro de Inovação e 
Tecnologia Telmo Araújo e pela Codata

Brasil-Mundo
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Nos últimos tempos, percebe-se com mais clareza o crescimen-
to da autoestima dos paraibanos em relação à sua terra natal. Nas 
reportagens veiculadas nos meios de comunicação, por exemplo, 
paraibanos naturais ou adotados, de todas as classes e formações, 
manifestam orgulho ao se reportarem ao lugar onde vivem, enal-
tecendo os bens simbólicos e materiais da Paraíba.

A Paraíba de belas paisagens; rica em história, arte, cul-
tura. O equilíbrio fiscal, no âmbito da administração pública 
estadual, e a amplitude e qualidade da malha rodoviária, são 
fatores de desenvolvimento econômico e de integração entre 
as cidades, colocando o Estado entre os melhores destinos, 
tornando-o mais atrativo para os investimentos nacionais e 
estrangeiros.

Há poucos dias, o governador João Azevêdo, em várias oca-
siões, teve a oportunidade de expor, para investidores e autori-
dades internacionais, as potencialidades econômicas da Paraíba, 
em áreas como turismo e energias renováveis. O gestor também 
ressaltou o fato da Paraíba ter sido reconhecida como o segundo 
Estado mais competitivo do Nordeste.

A Paraíba figura entre os estados que melhor administram a 
situação de emergência em saúde ocasionada pela pandemia de 
covid-19. Do ponto de vista fiscal, o fato de ter um resultado pri-
mário positivo e um dos menores endividamentos do país revela 
que o governo gerencia bem os recursos do Tesouro, diante de 
um quadro econômico nacional desfavorável.

Se o presente é de muita dificuldade, em virtude das crises 
sanitária e econômica, o futuro da Paraíba é promissor. Os proje-
tos de exploração do Polo Turístico Cabo Branco, de construção 
do estaleiro naval de Lucena e de instalação de fontes de energias 
renováveis, por exemplo, apontam para uma fase de retomada se-
gura da geração de emprego e renda.

Em qualquer circunstância histórica, o importante é cada 
um fazer a sua parte. Ao governo cabe zelar pela qualidade de 
vida da população, gerenciando, de modo sério e eficaz, o di-
nheiro dos impostos. Aos cidadãos e cidadãs, adotar atitudes 
positivas, no que se refere à convivência social, contribuindo 
para a substituição de uma cultura da violência por uma civili-
zação de paz.
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Esquentando nossos tambores

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

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

A política pública da Cultura, na Paraíba, 
acertou em cheio, ao se voltar mais às ativida-
des interioranas, onde mais se preservam os 
costumes e os valores culturais. E foi assim que 
aconteceram revelações, até de ordem mística, 
de se concentrarem atenções especiais ao res-
gate e à valorização das culturas indígena, ci-
gana e quilombola, palavras emblemáticas do  
Plano de Cultura. Bateu-se o bombo e pronto! E 
tanto faz bater o bombo como “nossos tambo-
res”, o zabumba dos quilombolas. Dessas cul-
turas, a mais nômade é a da etnia cigana que 
percorreu terras pelo mundo inteiro, durante 
séculos; quem menos andou foi a indígena, na-
tiva, aqui já encontrada no seu berço, quando 
os portugueses disseram 
ter descoberto o Brasil, gri-
tando “terra à vista”. Enfim, 
no meio, está a belíssima 
cultura quilombola que 
atravessou o Atlântico, vin-
do para cá, da continental 
e imensa África, em barcos 
lusitanos de comerciantes 
escravocratas, empestados 
de escorbuto, sem que os ne-
gros e negras tivessem, du-
rante a longa viagem, as receitas dos remédios 
milagrosos de Orixás: azedeira, barbatimão, fu-
maria, cocleária, limão e pariparoba. Porém, tal 
mal físico foi bem menor do que a histórica tra-
gédia da escravidão, da oko-erú, da àjagá, que 
deixaram consequências e marcas indeléveis... 

Marcando na História, o Governo do Es-
tado já prepara, através da Secult esquentando 
os tambores para o ano de 2021, o II Festival 
da Cultura Cigana, em Sousa; e, abrindo, com 
este anúncio, o advento das comemorações da 
Consciência Negra, com o eventual II Festival 
da Cultura Quilombola, na Serra do Quilombo 
do Talhado, no Município de Santa Luzia, onde 
a afrodescendência foi registrada pelo filme 
Aruanda, de Linduarte Noronha. Sim, lá soa-
rá a batida da alfaia, quando haverá oficinas, 

ensinando a crianças e jovens como se fazem 
instrumentos daquela cultura: alfaia, reco-
-reco, pífano, berimbau e agogô. A alfaia é um 
instrumento no formato de um grande bom-
bo, geralmente com dois couros de bode, cuja 
singularidade é serem seus círculos, tendo no 
meio uma armação de madeira, amarrados 
por cordas de agave ou por grossos barbantes. 
A alfaia é significativa, porque é fabricada de 
coisas que se encontram na comunidade qui-
lombola, sem que se precise descer a cidade... 
Por isso, ao soar alto, a batida da alfaia ritmará 
coisas tiradas dali, com danças e cantos dos 42 
quilombos reconhecidos na Paraíba. 

A alfaia inspira essa desejada concentra-
ção ao espírito, que chega a se 
envolver com os movimentos 
do corpo, arremessando-o ao 
transcendental, na prática do 
seu caráter religioso. Também 
é um toque profano, mundano, 
enquanto marca as passadas de 
homens e mulheres na dança co-
reográfica da umbigada: aproxi-
mando corpos, inicialmente com 
vênias pela inclinação da cabeça 
ou com a aproximação dos um-

bigos, definida pela pisada do pé; é, sobretudo, 
uma dança convidativa ao sensualismo, “no 
dançar às umbigadas, o belo lundum chorado”. 
Além da alfaia, destaque-se o toque penetrante 
do agogô, vindo dos povos de Lunda. Essas ma-
nifestações compõem nossa afrodescendência, 
sobre o que também desperta diferentes visões 
e renovadas impressões pelos que reconhecem 
o tamanho dessa presença africana, trazida à 
nossa cultura, histórica e atual, contudo, sem-
pre em busca da identidade nacional. Se hou-
vesse separação, pouco restaria da cultura 
brasileira. O bem-vindo II Festival da Cultura 
Quilombola, nesse contexto, é um dos maiores 
acertos da nossa política pública. Por isso, con-
tinuaremos a ouvir o toque da alfaia, já iniciado 
pelo aquecimento dos tambores do Talhado. 
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Artigo Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br  | Colaboradora

Às favas os heróis
As imagens se repetem com abundân-

cia. Professores em situação de precariedade 
material, emocional, pedagógica desenvol-
vendo suas atividades em salas de aula im-
provisadas em plataformas e outros enge-
nhos que a tecnologia da informática inventa. 
Muitos trazendo na experiência de vida e no 
semblante de olhos cansados e rostos vinca-
dos a dor da morte presente na ausência de 
familiares, parentes, amigos, alunos, conta-
giados mortalmente pelo vírus.

E as imagens que trazem e marcam a 
audiência de veículos de comunicação mos-
tram professores, homens, mas, sobretudo, 
mulheres, em arranjos os mais inusitados 
e estapafúrdios. Celulares, muitos toscos e 
rudimentares, atados em cabos de vassoura 
travestidos de tripés 
como a única ferra-
menta para alcançar 
alunos que, em condi-
ções materiais e tec-
nológicas precárias, 
estão submetidos 
a uma exigência de 
transparecer norma-
lidade quando a pan-
demia anuncia como 
princípio basilar de 
sua ação a revolução 
da normalidade.

Alunos que, via de regra, pertencem 
às camadas sociais mais vulneráveis onde, 
nas condições de normalidade, para muitos, 
a refeição de mais sustança que recebem 
por dia é a merenda escolar. Agora, muitos 
com pais, na normalidade diaristas, came-
lôs, autônomos, engrossam as estatísticas 
de desempregados ou padecem nas filas 
aviltantes de instituições bancárias na cata 
de míseros reais cedidos com o eufemismo 
macabro de auxílio emergencial.

E as imagens se repetem na mídia tra-
zendo, de forma explícita, o discurso da per-
sonagem e do papel do professor e da profes-

sora como ungidos da “missão” de redimir os 
homens do obscurantismo e da ignorância. 
“Missão”, “dom”, “extensão da maternidade” 
são adjetivações que, com recorrência, en-
feitam e reforçam essas imagens que, sutil-
mente, mas de forma eficiente e incisiva, vão 
alimentando o imaginário popular. E assim, 
ser professor é ser missionário, é levar “a boa 
nova” aos descrentes de letras e “cultura”, os 
trazendo à civilização do consumo.

E a compreensão do professor e da pro-
fessora como trabalhadores é totalmente 
borrada. Ora, para que considerar míseros 
salários pagos, na maioria das vezes, atra-
sados e que, tão invisível as necessidades 
mínimas de sobrevivência, os obriga ao ma-
labarismo da tripla jornada de trabalho? Ora, 

para que considerar 
as condições materiais 
de funcionamento das 
escolas, muitas estru-
turadas apenas como a 
soma de cômodos onde 
quadro e carteiras são 
os únicos equipamentos 
e recursos materiais e 
didáticos à disposição 
para a ministração de 
aulas? Ora, para que 
considerar a inexis-

tência de bibliotecas, laboratórios e outros 
meios necessários ´́ à vivência do processo 
educacional como forma de construção de 
humanidade e emancipação humana?

O que conta nas imagens que alavancam 
audiência são os heróis que, no anonimato, 
reforçam o discurso do magistério como 
missão sublime onde a vida e a dignidade se 
diluem nos super-heróis sujos de giz e escon-
didos na miséria dos parcos salários, na sub-
serviência política, na ausência de formação.

Ora, as favas os heróis e super-heróis! 
Queremos somente homens e mulheres na 
dignidade de suas condições de trabalha-
dores.

 ‘Missão’, ‘dom’, ‘extensão da 
maternidade’ são adjetivações que, com 
recorrência, enfeitam e reforçam essas 
imagens que, sutilmente, mas de forma 
eficiente e incisiva, vão alimentando o 

imaginário popular.   

 Tal mal físico foi bem 
menor do que a histórica 

tragédia da escravidão, da 
oko-erú, da àjagá, que 

deixaram consequências e 
marcas indeléveis...   
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Governador também discutiu ações em tecnologia e pesquisa com representantes do governo norte-americano

O governador João Azevê-
do recebeu, ontem, no Centro 
de Convenções, em João Pessoa, 
o embaixador dos Estados Uni-
dos no Brasil, Todd Chapman, e 
a cônsul geral dos Estados Uni-
dos em Recife, Jessica Simon. No 
segundo dia da visita do embai-
xador e da cônsul à Paraíba, o 
Governo do Estado apresentou 
o projeto do Polo Turístico Cabo 
Branco e as ações desenvolvidas 
no Centro de Inovação e Tecno-
logia Telmo Araújo (Citta) e na 
Companhia de Processamento 
de Dados da Paraíba (Codata). 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual destacou a 
satisfação de poder discutir o 
futuro da Paraíba com a Embai-
xada americana. “Essa foi uma 
visita honrosa, em que abrimos 
um canal direto de diálogo e ti-
vemos a oportunidade de apre-
sentar nossas potencialidades e 
de estreitarmos nossas relações, 
fazendo com que a Paraíba cres-
ça e atraia novos investimentos, 
gerando emprego, renda e me-
lhorando a qualidade de vida da 
nossa população”, declarou. 

Ele também ressaltou o po-
tencial do Estado nas áreas de 
pesquisa, tecnologia e inovação. 
“Nós temos uma tradição nesse 

segmento, principalmente, nas 
nossas universidades. Grandes 
empresas do mundo estão ins-
taladas no Citta, fazendo pes-
quisa e demonstrando a nossa 
potencialidade na área”, acres-
centou. 

O secretário de Estado da 
Educação, Ciência e Tecnologia, 
Cláudio Furtado, afirmou que o 
encontro evidenciou os avanços 
da Paraíba na área da tecnolo-
gia. “Nós tivemos a oportunida-
de de apresentar alguns polos 
de inovação e de cooperação 
entre universidades e empre-
sas, principalmente, as ações do 
Centro de Inovação Telmo Araú-
jo, em Campina Grande, e suas 
parcerias com várias empresas 
privadas, como uma forma de 
atrair novas âncoras para pres-
tação de serviços e de mostrar 
os grupos que já têm parcerias 
de longos anos. Em relação à 
Codata, falamos de uma con-
sultoria que foi financiada pelo 
governo americano, via USTDA, 
que fez uma análise do ponto de 
vista técnico-financeiro e pro-
pôs alguns cenários em relação 
ao Data Center e redes de dados, 
podendo advir novos acordos”, 
disse. 

Ele também falou sobre as 

Azevêdo apresenta Polo Turístico 
a embaixador e cônsul dos EUA 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Desde ontem, a campanha 
eleitoral em João Pessoa tem, 
oficialmente, uma situação atí-
pica: uma mesma sigla, no caso 
o PT, integra duas chapas majo-
ritárias: com o candidato a vice, 
Antônio Barbosa, em aliança 
com o PSB, e com o candidato a 
prefeito, Anísio Maia, compon-
do com o PCdoB. Caberá à Jus-
tiça Eleitoral decidir quem terá a 
candidatura indeferida. 

Uma sitUação inUsitada 
Do juiz da 76º Eleitoral, Adhail-
ton Lacet, argumentando que 
os partidos e coligações preci-
sam adequar suas atividades 
de campanha aos protocolos 
sanitários impostos pelo com-
bate à covid-19: “Vou con-
versar com todos os partidos 
políticos. O TSE liberou pro-
paganda de rua, mas as coli-
gações precisam se ajustar a 
essa nova realidade”.  

Na portaria publicada no Diário 
Eletrônico do TRE, a juíza Francisca 
Brena Camelo Brito, da 33ª Zona 
Eleitoral, ressalta que o descumpri-
mento da portaria que proíbe ativi-
dades políticas que gerem aglome-
rações pode configurar a prática do 
crime previsto no art. 347 do Códi-
go Eleitoral, que prevê pena deten-
ção de três meses a um ano. 

Prática de crime 

JUstiça eleitoral se movimenta Para barrar 
atividades de camPanha com aglomerações 

“Partidos Precisam se aJUstar” 

Decididamente, campanha eleitoral e combate à pandemia da covid-19 são duas coisas que se antagonizam. 
Se a primeira remete ao contato corpo a corpo entre candidatos e eleitores, à aglomeração de pessoas em 
passeatas, comícios e carreatas, o segundo requer distanciamento social. Isso por si só já estabelece o quanto 
a eleição deste ano poderá ser problemática em relação à ocorrência de fatos que poderão gerar choque 
entre a necessidade de uma situação e de outra. O secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros – a co-
luna registrou, dias atrás – alertou que “Vamos ter muitos agentes políticos contaminados e eleitores também 
até 30 de novembro”, justamente por causa dos constantes desrespeitos de candidatos às regras sanitárias 
que continuam em vigência, por causa da pandemia. E registre-se que a maioria dos municípios paraibanos 
está em bandeira laranja o amarela, o que exigiria prudência dos candidatos em relação às atividades de 

campanha que geram aglomerações de pessoas. A juíza Francisca Brena Camelo Brito, da 33ª Zona 
Eleitoral, que abrange Itaporanga, São José de Caiana e Serra Grande, no Sertão, já publicou por-
taria que proíbe comícios, carreatas e caminhadas. Na próxima quinta-feira, o juiz eleitoral da 76º 
Eleitoral, Adhailton Lacet (foto)  se reunirá com partidos e autoridades de segurança para decidir se 
poderá haver essas atividades na capital. A intenção é convencer os dirigentes partidários a cum-
prirem as medidas de distanciamento social recomendadas pelas autoridades de saúde.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O prazo para o registro das candidaturas 
que disputarão as eleições deste ano será 
encerrado amanhã. Até o fechamento des-
ta edição, dois partidos que disputam com 
chapas ‘puro-sangue’ ainda não haviam 
protocolado os documentos com tal obje-
tivo: Carlos Monteiro, do REDE, e Camilo 
Duarte do PCO. 

JP: dois Partidos ainda não  
registraram candidatUras  

Progressistas e cidadania

sessões semiPresenciais 

Mais outra chapa majoritária de João Pes-
soa está devidamente registrada no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE): Cícero Lucena, 
pelo Progressista, como candidato a pre-
feito, e Léo Bezerra, candidato a vice, pelo 
Cidadania. A chapa integra a coligação 
PP/Cidadania/Avante/PTB/Republicanos/
PRTB/PTC/PMB/PMN. 

Recentemente licenciado do Senado, Veneziano Vital 
do Rêgo (PSB) acredita que as sessões semipresenciais 
iniciadas esta semana na casa devem ter continuida-
de: “Penso que, com todos os cuidados, poderemos 
fazer sessões semipresenciais até o final do ano, res-
salvando os casos dos parlamentares que, por força 
das situações pessoais, não possam vir”. 
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expectativas para a concretiza-
ção de parceria com os EUA para 
a ampliação do programa Gira 
Mundo. “Nós queremos estreitar 
a relação para que a gente possa 
enviar tanto estudantes, quanto 
professores ao país nos próximos 
anos”, comentou. 

O diretor presidente da 
Companhia de Desenvolvimento 
da Paraíba (Cinep), Rômulo Po-
lari Filho, avaliou que o encontro 
representou uma grande oportu-

nidade de atrair investimentos 
americanos para o projeto do 
Polo Turístico Cabo Branco. “Nós 
estamos trabalhando na atração 
de investidores para o complexo 
turístico e não podemos esque-
cer que os Estados Unidos é um 
país que tem grandes redes de 
hotéis e essa é mais uma etapa 
para apresentar esse grande 
projeto planejado, sendo um dos 
maiores e melhores em termos 
de modelo de negócio em curso e 

em ponto de implantação”, disse. 
O embaixador Todd Cha-

pman elogiou a receptividade e 
o trabalho desempenhado pelo 
governador João Azevêdo no Es-
tado. “Foi um grande privilégio 
fazer essa visita oficial à Paraíba 
e estou muito feliz por conhecer 
todas as áreas fantásticas de João 
Pessoa. O governador foi um ex-
celente anfitrião, me mostrou 
todas as belezas, oportunidades 
econômicas e turismo. Fizemos 

Foto: José Marques/Secom-PB

um sobrevoo para ver as praias 
e todo o desenvolvimento turís-
tico e espero que os Estados Uni-
dos tenham mais relações com o 
Estado e com o governador pelo 
trabalho que ele vem fazendo”, 
analisou. 

A cônsul geral dos Estados 
Unidos em Recife, Jessica Simon, 
projetou perspectivas de novas 
parcerias entre os EUA e o Es-
tado. “Estou muito feliz de estar 
na Paraíba na minha segunda 
semana de trabalho no cargo de 
cônsul e eu e o embaixador esta-
mos muito impressionados com 
o trabalho que o governo vem 
desenvolvendo. Estamos ven-
do muitas oportunidades para 
parcerias, especificamente, nas 
áreas de desenvolvimento eco-
nômico, educação e segurança”, 
pontuou.

Também participaram da 
reunião, Fabíola Rios (especia-
lista comercial do Consulado 
dos Estados Unidos em Recife); 
os secretários de Estado Gilmar 
Martins (Planejamento, Orça-
mento e Gestão); Deusdete Quei-
roga (Infraestrutura, Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente); e Ro-
naldo Guerra (chefe de Gabinete 
do Governador); além de Ângelo 
Giusepe (presidente da Codata)

O Banco do Nordeste 
(BNB) vai destinar R$ 24.1 bi-
lhões para a região Nordeste 
no ano de 2021. Os recursos 
do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordes-
te (FNE)  beneficiarão quase 
dois mil municípios. A Paraíba 
receberá um aporte de R$ 1.2 
bilhão, destinados majorita-
riamente aos setores de co-
mércio e serviços e pecuária, 
com valores da ordem de R$ 
425 milhões e R$ 316 milhões 
respectivamente. Os seto-

res da indústria, agricultura, 
agroindústria, infraestrutura, 
turismo e pessoa física tam-
bém serão contemplados. Há 
possibilidade de repasse de 
mais recursos, caso haja de-
manda.

A programação do FNE 
para 2021 foi discutida em 
evento virtual transmitido 
pelo Banco do Nordeste, na 
manhã de ontem. Na ocasião 
foram apresentados os resul-
tados das discussões reali-
zadas nos últimos meses em 
toda a região Nordeste e Nor-
te de Minas Gerais e Espírito 
Santo, locais de atuação do 

BNB. Representantes do Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional e da Superintendên-
cia do Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene), também 
responsáveis por coordenar 
o planejamento dos recursos, 
e parceiros do programa par-
ticiparam do evento remoto.

"Apoiamos projetos im-
portantes de infraestrutura 
como também priorizamos o 
crédito aos segmentos de Mi-
cro e Pequenas Empresas, a 
Agricultura Familiar e as Mi-
crofinanças com o Agroamigo 
e Crediamigo. Segmentos es-
ses onde alocamos a maioria 

dos recursos do BNB aqui no 
Estado", destaca o superin-
tendente do BNB na Paraíba, 
João Nilton Castro Martins. 
Desde 2008, todas as cidades 
paraibanas registram a apli-
cação de recursos do FNE  e 
no período de 2009-2019  o 
fundo aplicou R$ 8,23 bilhões 
em projetos no Estado.

O diretor de planeja-
mento do BNB, Bruno Pena, 
falou sobre a programação 
e destacou a participação de 
vários entes no processo de 
planejamento dos recursos, 
essenciais para o Nordeste. 
"Pelo menos 250 instituições 

participaram dos debates o 
que mostra como a socieda-
de entende a importância 
do FNE para a região". Bru-
no Pena destacou também o 
atuação do banco nos últimos 
meses quando, principalmen-
te, os pequenos produtores e 
empreendedores sentiram os 
efeitos da pandemia. "Houve 
ajuda no enfrentamento da 
crise com linhas de crédito 
emergenciais". 

A coordenadora de ges-
tão dos Fundos Constitucio-
nais de Financiamento  do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, Ana Bor-

ges, apontou a relevância do 
planejamento apresentado e 
destacou o fato da sociedade 
ter participado do processo 
de elaboração do projeto. 

Já o superintendente da 
Sudene, Evaldo Cavalcanti 
Neto, chamou de “estraté-
gico” o fundo, e ressaltou a 
necessidade de investir de 
maneira assertiva, levando 
em consideração o momento 
que o país, e o mundo, atra-
vessa. “O FNE é estratégico 
na retomada do crescimento 
do país, portanto é preciso 
sentir os setores mais sensí-
veis nessa retomada”. 

PB receberá investimentos de R$1,2 bi do BNB
Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Embaixador americano Todd Chapman e o governador João Azevêdo discutiram projetos para a Paraíba



Inscrições estão abertas para várias prefeituras paraibanas, que oferecem salários entre R$ 1.045 e R$ 5.572,38

Concursos Públicos na 
Paraíba com inscrições aber-
tas até 12 de outubro reúnem 
377 vagas e com salários que 
podem chegar a mais de cinco 
mil reais. O concurso da Prefei-
tura de Campina Grande lidera 
com 154 vagas abertas, segui-
da por Mari com 143 vagas, 
Pedro Régis com 78 vagas e o 
município de São Francisco, 
com 2 vagas. 

A Prefeitura de Campina 
Grande está com inscrições 
abertas para concurso público 
de nível superior até as 23h59 
de 8 de outubro. Ao todo, são 
oferecidas 154 vagas distribuí-
das entre os cargos de cirur-
gião dentista, médico genera-
lista – Estratégia da Saúde da 
Família, neonatologista, obs-
tetra e pediatra. As inscrições 
devem ser feitas exclusiva-
mente pela internet, no ende-
reço eletrônico:  cpcon.uepb.
edu.br. A taxa de inscrição é de 
R$ 105. 

Os salários vão de R$ 
2.473,43 para o cargo de pe-
diatra, podendo variar de acor-
do com o número de plantões, 
até 5.572,38 para os cargos de 
neonatologista e obstetra, va-
riando também de acordo com 
o número de plantões. 

São 23 vagas para pedia-
tra, 7 vagas para obstetra, 18 
vagas para neonatologista, 80 

vagas para médico generalista 
– Estratégia da Saúde da Famí-
lia e 26 vagas para cirurgião 
dentista. 

Já a Prefeitura de Mari 
oferece 143 vagas distribuídas 
entre os níveis fundamental, 
médio e técnico e superior. 
Com taxas de inscrição de R$ 
70 para o nível fundamental, 
R$ 100 para o médio e téc-
nico e de R$ 130 para o nível 
superior. As inscrições foram 
abertas em 4 de setembro e se 
encerram às 23h59 de 12 de 
outubro, devendo ser realiza-
das exclusivamente pela inter-
net, no site da comissão orga-
nizadora do concurso,  www.
idib.org.br. Outras 715 vagas 
são destinadas à formação do 
cadastro de reservas. 

Os salários vão de R$ 
1.045 para os cargos do nível 
fundamental até R$ 2.492,82, 
no nível superior. Os cargos 
com o maior número de vagas 
são o de auxiliar de serviços 
gerais com 25 vagas e vigia 
com 15 vagas, com salários de  
R$ 1.045.  Os maiores salários 
são para os cargos de profes-
sor de Ciências, Educação Fí-
sica, Geografia, História, Letras 
(Inglês), Língua Portuguesa e 
Matemática, todos para a zona 
rural e com salários de R$ 
2.492,82

Outros concursos
A Prefeitura de Pedro Ré-

gis oferece 78 vagas em con-

curso com inscrições abertas 
até as 23h30 de 29 de setem-
bro, próxima terça-feira. As 
vagas são para os níveis funda-
mental, médio e superior, com 
carga horária semanal entre 
20 e 40 horas. No nível fun-
damental completo, o maior 
número de vagas são para os 
cargos de auxiliar de serviços 
gerais e vigilante, com 5 va-
gas cada. Os salários são de 
R$ 1.045, com 40h semanais e 
taxa de inscrição de R$ 65. 

Os cargos para o nível mé-
dio completo com o maior nú-
mero de vagas é  o de auxiliar 
administrativo, com 8 vagas e 
salário de R$ 1.045 para 40h 
semanais de serviço e técnico 
de enfermagem, com 3 vagas 
e salário de R$ 1.140 para 30h 
semanais de serviço. A taxa de 
inscrição para o nível funda-
mental é de R$ 80. 

No nível superior, os sa-
lários vão de R$ 1.500 a R$ 
3.000, com carga horária entre 
20 e 40h semanais. Os maiores 
salários são para os cargos de 
médico cardiologista, médico 
clínico geral, médico pediatra 
e médico psiquiatra, com re-
muneração de R$ 3 mil reais. 
A taxa de inscrição para os car-
gos do nível superior é de R$ 
100. As inscrições estão aber-
tas desde 21 de agosto e se 
encerram em 29 de setembro, 
devendo ser realizadas pela in-
ternet, no endereço eletrônico 
www.advise.net.br. 

Nilber Lucena 
Especial para A União

Concursos públicos inscrevem 
para mais de 300 vagas na PB
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Após seis meses de pan-
demia da covid-19, o Estado 
de Pernambuco assiste um 
momento de estabilidade e 
controle da doença. Mesmo já 
tendo atingido o pico, o Estado 
que já chegou a registrar re-
corde de mais de 2 mil casos e 
140 óbitos em decorrência da 
covid-19, mantém a visão prio-
ritária de tentar evitar uma se-
gunda onda de contaminações 
e mortes. Para isso, o governa-
dor Paulo Câmara (PSB) atua-
lizou a declaração de estado de 
calamidade pública.

Em entrevista no progra-
ma Giro Nordeste de ontem, 
o gestor avaliou que, mesmo 
conseguindo um maior contro-
le da doença, é preciso manter 
o cuidado máximo para evitar 
novas mortes. “O vírus conti-
nua circulando, continua cau-
sando óbitos. Estamos em um 
momento de flexibilização, 
mas é importante que a popu-
lação mantenha os cuidados 
básicos do uso de máscaras e 
distanciamento. Continuamos, 
hoje, enfrentando vendo mui-

tas autoridades, principalmen-
te do âmbito federal sem dar 
exemplo. Houve esse dificulta-
dor. É preciso que saibamos: 
vidas não se recuperam, outras 
questões se recuperam.”, decla-
rou o governador.

Como em outros estados, 
Paulo Câmara lembrou das crí-
ticas recebidas devido a rigidez 
nas medidas restritivas, mas 
relata que o mais importante 
é manter pessoas vivas. “Muita 
gente acha que acabou e a gen-
te passa a receber muitas críti-
cas. Mas em primeiro lugar nós 
colocamos ouvir a ciência e a 
academia como norteadores. 
É um projeto de convivência 
rígido e conservador, mas é ne-
cessário. Nenhuma região está 
imune... Temos que lamentar 
as vidas perdidas e não as me-
didas tomadas, mesmo que 
elas tenham sido rígidas. Há 
pouco do que se arrepender. 
Tomamos as medidas certas”, 
afirmou Paulo Câmara.

De acordo com o mais 
recente boletim da situação 
epidemiológica dos estados do 
Nordeste, realizado pelo Comi-
tê Científico do Consórcio Nor-
deste, Pernambuco apresenta 

indicadores de riscos pandê-
mico e epidêmico altos com 
tendência de queda na taxa de 
transmissibilidade abaixo de 
1,0. O Estado tem uma ocupa-
ção de 70% nas UTIs Já os óbi-
tos estão estabilizados e com 
tendência de queda.

Ontem, o Estado confir-
mou novos 538 casos e 25 óbi-
tos por covid-19. Pernambuco 
passou a totalizar 143.703 
pessoas contaminadas e 8.110 
mortos. Mesmo com os núme-
ros e com riscos apontados 
por especialistas, o governo 
de Pernambuco anunciou a 
retomada de aulas presenciais 
para alunos do Ensino Médio. 
O governador ressaltou que 
a medida é “correr atrás do 
tempo perdido. A sala de aula é 
insubstituível. Mantém a edu-
cação, a rotina, a disciplina. Va-
mos ter um prejuízo, mas são 
seis meses sem aula”. A decisão 
leva em consideração a repara-
ção para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

Na ocasião da entrevista 
com participantes dos esta-
dos do Nordeste, a Paraíba foi 
representada pelo jornalista 
Marcos Vital, da TV UFPB. 

Paulo Câmara fala sobre 
enfrentamento à covid-19

‘Sefaz Sem Autuação’: prazo 
de adesão termina na quarta

O prazo para adesão ao 
Programa Sefaz Sem Autuação 
será encerrado na próxima 
quarta-feira, dia 30. Para am-
pliar o número de empresas 
inclusas, o Governo da Paraíba 
elevou de 12 para até 24 me-
ses o prazo de parcelamento 
dos débitos para regularização 
fiscal. Poderão ser inclusas as 
pendências de multa por in-
fração do ICMS dos fatos gera-
dores entre janeiro e julho de 
2020; e também as parcelas 
do Fundo Estadual de Equilí-
brio Fiscal (FEEF) e do Fundo 
de Combate e Erradicação da 
Pobreza no Estado da Paraíba 
(Funcep).

O secretário de Estado da 
Fazenda, Marialvo Laureano, 
alertou empresários notifica-
dos e aqueles que estão bus-
cando fazer a regularização 
espontânea no portal da Sefaz 
para não deixarem a adesão ao 
programa para a última hora, 

pois evitarão imprevistos e ris-
cos no sistema. “Além do for-
mulário eletrônico de adesão, 
os empresários vão precisar 
também fazer o pagamento 
da primeira parcela ou então 
do valor total na opção à vista 
até o dia 30 de setembro”, ex-
plicou.

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

Como aderir
Como as repartições fis-

cais continuam fechadas de-
vido à pandemia, o programa 
será acessado de forma online. 
O contribuinte poderá fazer a 
sua adesão e autorregulariza-

ção na página principal do por-
tal da Fazenda Estadual www.
sefaz.pb.gov.br Basta clicar 
no banner central “Sefaz sem 
Autuação” e “Acessar Formu-
lário”. No banner do programa, 
a Sefaz também disponibilizou 
telefones de cada uma das cin-
co Gerências Regionais para 
esclarecer dúvidas dos contri-
buintes sobre o novo progra-
ma.

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

Governador de Pernambuco, Paulo Câmara, foi o entrevistado de ontem no Programa Giro Nordeste

Foto: Rreprodução

Boletim covid-19

Paraíba volta a registrar mais 
de 20 mortes em um único dia

Novos 519 casos de 
covid-19 e 21 óbitos em de-
corrência do agravamento 
da doença foram confirma-
dos ontem pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
na Paraíba. Com o registro 
o Estado chegou a 118.567 
pessoas contaminadas pelo 
novo coronavírus, sendo 
91.920 considerados re-
cuperados e 2.762 mortos. 
Ontem, o número de mortes 
confirmadas apresentou um 
aumento após 29 dias de 
queda acentuada. 

O acréscimo pode ser 
percebido por conta de um 
aumento no período de fale-
cimentos que compreendeu 
os meses de julho e setem-

bro. Todas as cidades pos-
suem casos, sendo 166 com 
mortes registradas.

Os 21 óbitos confirma-
dos foram registrados entre 
3 de julho e 24 de setembro. 
Dez aconteceram entre a 
quarta-feira e a quinta-feira. 
A última vez em que o bole-
tim diário da SES anunciou 
mais de 20 falecimentos foi 
no dia 26 de agosto. As víti-
mas tinham idade entre 28 e 
98 anos, sete tinham menos 
de 65 anos. Dois pacientes 
não possuíam comorbidades 
e as demais apresentavam, 
com maior frequência, car-
diopatia e diabetes. Quatro 
mortes ocorreram em hospi-
tais privados e os demais em 
públicos. 

Os pacientes residiam 
em Campina Grande (5), 

João Pessoa (3), Cabedelo 
e Remígio (2 cada), Serra 
Branca, São Bento, Solânea, 
Cabedelo (2), Pocinhos, 
Remígio (2), Jericó, Alagoa 
Grande, Pedras de Fogo e 
Riacho dos Cavalos.

Com 360.349 testes 
para o diagnóstico da doen-
ça foram realizados em todo 
o Estado,  dez cidades con-
centram 345 dos casos totais 
divulgados ontem, o equiva-
lente a 66,47%. . 

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) em todo o 
Estado é de 30%. A Região 
Metropolitana de João Pes-
soa, Campina Grande e o 
Sertão possuem, respectiva-
mente, 34%, 34% e 23% de 
taxa de ocupação dos leitos 
de UTI adulto. 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Abastecimento de água será 
suspenso em 4 bairros de JP

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
vai precisar interromper o 
abastecimento de água hoje, 
das 7h às 21h, em cinco bair-
ros de João Pessoa: Polo Tu-
rístico, Benjamim Maranhão, 
Jacarapé e Cidade Verde 
(Mangabeira).

De acordo com a direto-
ria de Operação e Manuten-

ção da empresa, a suspensão 
é necessária para que técnicos 
da empresa realizem serviços 
de limpeza do reservatório 
R-32, que fica localizado no 
Polo Turístico e atende a re-
gião. O serviço visa assegurar 
a continuidade da qualidade 
da água distribuída à popula-
ção e atende recomendações 
do Ministério da Saúde.

A Cagepa pede a colabo-
ração de todos, no sentido de 
limitar o consumo de água 
apenas para o essencial, ao 
longo do período da manu-
tenção. Mais informações 
sobre esse e outros serviços 
podem ser obtidas gratuita-
mente pelo telefone 115, pelo 
aplicativo Cagepa e pelas re-
des sociais da companhia.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com
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Covid e desemprego
Entre maio e agosto deste ano, por conta da pandemia, a PB 
teve um aumento de 21,2% no número de pessoas desocupadas, 
de acordo com os dados divulgados pelo IBGE.  Página 8
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Hoje, o Dia Nacional do Trânsito recorda que, no ano passado, 1.041 morreram em acidentes que poderiam ser evitados

“Era jovem, tinha uma 
vida inteira pela frente. Saiu 
de casa feliz e não voltou 
mais”. O relato que abre essa 
matéria é, infelizmente, ro-
tineiro na vida dos brasilei-
ros. Deusimar Guedes é um 
deles. Há oito anos o psicó-
logo e advogado precisou 
conviver com a dor de per-
der uma filha pela irrespon-
sabilidade de condutores 
no trânsito. Raiza Guedes 
foi vítima de um condutor 
que dirigia embriagado, em 
alta velocidade, que cruzou 
um sinal vermelho e com 
faróis desligados. Para o pai, 
o desrespeito às normas se 

Ana Flávia Nóbrega  
ana8flavianobreg@gmail.com

Infrações no trânsito seguem
interropendo vidas e sonhos

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Rogéria Araújo

equivalem a massacres com 
o grande número de vítimas.

“Foram várias infrações 
de uma só vez. É uma car-
nificina interminável por 
conta dessas infrações. E os 
acidentes acontecem justa-
mente por conta do descum-
primento de leis e normas. O 
trânsito chega a matar mais 
do que doenças cardíacas, 
só esse dado já nos mostra 
como é preocupante”, rela-
tou Deusimar Guedes.

Em média, a cada uma 
hora, aproximadamente cin-
co pessoas perdem a vida 
após acidentes de trânsito, 
dado do Conselho Federal 
de Medicina (CFM). O país 
perdeu 479.857 vidas no 
trânsito entre 2007 e 2018. 

Só na Paraíba, em 2019, um 
total de 1.041 óbitos por aci-
dentes de trânsito foram re-

gistrados, de acordo com le-
vantamento de indenizações 
pagas pela Seguradora Líder, 

Deusimar Guedes  
psicólogo e advogado

responsável pelo Seguro DP-
VAT. Os números são, para 
especialistas e para quem já 
perdeu um ente querido, um 
reflexo da falta de educação 
para o trânsito. 

Nesta sexta-feira, Dia 
Nacional do Trânsito, o De-
partamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB) en-
cerra a campanha “Perceba 
o risco, proteja a vida” com 
o objetivo de trazer à tona 
discussões sobre a violência 
e acidentes nas vias e rodo-
vias da Paraíba. Durante a 
semana, o órgão promoveu 
lives diárias para conscien-
tizar condutores sobre os 
mais variados perigos que 
o trânsito pode oferecer e, 
ainda, ações educativas vi-

sando um ambiente mais se-
guro para todos. Deusimar 
Guedes, uma das pessoas 
que foram impactadas por 
irresponsabilidades no trân-
sito, acredita que a conscien-
tização é necessária para 
que os números possam ser 
reduzidos.

Segundo o Departamen-
to de Informática do Sistema 
Único de Saúde (DataSUS), 
apesar de apresentar uma 
queda anual de 7% nas por 
acidentes de trânsito no pe-
ríodo entre 2015 e 2019, 
uma redução de 43 mil para 
30 mil mortes por ano, o nú-
mero ainda é alto e repre-
senta uma vida que poderia 
ser preservada com atenção 
maior.

Educação sobre o tema precisa começar cedo
Ana Paula Buzzeto, coordena-

dora de Educação para o Trânsito 
do Detran-PB, participou da cam-
panha e acredita que a educação 
para o trânsito precisa começar 
ainda na época da escola para 
que os ensinamentos prévios 
resultem resultados quando a 
criança se transformar em um 
condutor.

“90% dos acidentes de trân-
sito ocorrem por falha humana. 
Esse trabalho educacional preci-

ACIdEntEs dE tRânsIto nAs RodovIAs Em 2020

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET*
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Registrados (até 17/09)* Acidentes Mortos
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Região metropolitana 
concentra acidentes

Segundo a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), a Região 
Metropolitana de João Pessoa 
registrou sozinha 422 aciden-
tes e 15 mortes do número 
total até o momento. O mon-
tante apresenta uma queda 
em comparação com  2019 
durante o mesmo período, de 
janeiro a setembro. No ano 
passado foram 522 acidentes 
e 22 mortes. 

Outros dados importan-
tes da PRF mostram que nove 
pessoas já foram mortas após 
atropelamento em rodovias 
federais e 41 foram aciden-
tadas. Trinta acidentes en-
volvendo atropelamento de 
animais também foram regis-
trados, sendo duas pessoas 
vítimas fatais.

O número de acidentes e 
mortos, porém, é ainda maior 
se levarmos em considera-
ção o estado inteiro. O Jornal 
A União realizou também o 
levantamento dos números 
de atendimentos relaciona-
dos a acidentes de trânsito 
no Hospital de Emergência 
e Trauma Senador Humber-
to Lucena, em João Pessoa, 
e o Hospital de Emergência 

e Trauma Dom Luiz Gonza-
ga Fernandes, em Campina 
Grande. Os dois hospitais são 
referência no atendimento 
específico para acidentes tan-
to para suas cidades, quanto 
para municípios vizinhos que 
têm na Capital e na Rainha da 
Borborema suas referências 
no atendimento.

Conforme os dados di-
vulgados pelo Trauma de João 
Pessoa, um total de 6.549 ca-
sos de acidentes de automóvel 
(523), moto (5.126), bicicleta 
(423), ônibus (6) e atropela-
mento (471) foram atendidos 
até o dia 18 de setembro na 
unidade de saúde. Em 2019, 
10.458 atendimentos a pes-
soas acidentadas foram rea-
lizados.

Em Campina Grande, o 
Hospital de Trauma efetuou 
6.208 atendimentos relacio-
nados a acidentes de trânsito 
até o mês de agosto já que nú-
meros referentes a setembro 
ainda não foram computados. 
Os números dividem-se entre 
moto (5.004), bicicleta (514), 
automóvel (417) e atropela-
mento (273). No ano passado 
foram 8.195 atendimentos.

É uma carnificina 
interminável por conta 
dessas infrações. E os 
acidentes acontecem 
justamente por conta do 
descumprimento de leis e 
normas. O trânsito chega a 
matar mais do que doenças 
cardíacas, só esse dado já 
nos mostra como é 
preocupante 

Ana Paula coordena a Educação do Detran-PB

sa ser como uma semente e ser 
plantado na escola para que, no 
futuro, os condutores já tenham 
essa consciência formada. E não 
deixa de ser aula de cidadania 
também. Acreditamos que edu-
cando um cidadão mais conscien-
te do seu lugar no mundo, seu 
lugar enquanto sociedade e da 
sua responsabilidade com a sua 
vida e a vida do outro, estaremos 
reduzindo os números de aciden-
tes”, ressaltou Ana Paula Buzzeto.
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Maior parte das drogas encontradas estava em pontos de tráfico; durante as ações, houve a prisão de suspeitos

PM apreende entorpecentes 
em várias regiões do Estado 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Cardoso Filho

Um homem de 39 
anos foi preso por agen-
tes da Polícia Rodoviária 
Federal com um veículo 
roubado há dois meses no 
Estado do Rio Grande do 
Norte. Outra prisão acon-
teceu em Patos, Sertão da 
Paraíba, quando um ho-
mem, também de 39 anos, 
foi flagrado com uma  pis-
tola e 36 munições. Os 
dois casos aconteceram 
nessa quarta-feira (23).

O primeiro caso 
aconteceu na BR-101, em 
Mamanguape, quando os 
policiais abordaram  um 
veículo Chevrolet Classic 
que após levantamento 
ficou constatado que o 
carro era roubado e que 
circulava clonado. O con-
dutor apresentou a docu-
mentação solicitada pela 
equipe, que ao conferir 
o documento constatou 
indícios de adulteração. 
O veículo havia sido rou-
bado em julho deste ano, 
no município de Ielmo 
Marinho, no Rio Grande 
do Norte. 

O condutor informou 
ter adquirido o veículo há 
dois meses, em Guarabira 
durante uma negociação 
de troca em outro veículo 
e assumindo as parcelas 

restantes do financiamen-
to do veículo roubado. O 
condutor não apresentou 
qualquer comprovação da 
negociação. 

Outra ação
Na BR-361, que dá 

acesso aos municípios do 
Vale do Piancó, os poli-
ciais rodoviários federais 
abordaram um veículo 
Toyota Corolla. A equipe 
solicitou a documentação 
do veículo e do motoris-
ta, mas perceberam que 
o condutor apresentava 
bastante nervosismo na 
abordagem. Em buscas no 
veículo, a equipe encon-
trou na porta do automó-
vel, ao lado do motorista, 
uma pistola Taurus 59S 
calibre 380, pronta para 
uso, com dois carregado-
res e 36 munições.

O condutor alegou 
que conduzia a arma para 
sua defesa pessoal e que 
possuía porte de arma, no 
entanto, após consultas 
aos sistemas foi verifica-
do que o porte de arma 
estava vencido. O homem 
foi detido, conduzido à 
Polícia Civil e deverá res-
ponder por porte ilegal de 
arma de fogo de uso per-
mitido.

PRF realiza prisões 
de infratores em BRs

Em mais uma série de 
ações de combate ao tráfico 
de drogas que estão sendo 
realizadas pelos órgãos de 
segurança da Paraíba tive-
ram mais êxitos, desta feita 
através da Polícia Militar. Na 
quarta-feira (23), policiais 
da Delegacia de Repressão a 
Entorpecentes conseguiram 
apreender cerca de 350 qui-
los de maconha com a prisão 
de três suspeitos.

Na cidade de Santa Rita, 
no bairro Marcos Moura, a 
Força Tática do 7º BPM de-
sarticulou mais um ponto 
do tráfico de drogas, onde 
apreendeu crack, maconha e 
cocaína. O esquema funcio-
nava em uma casa, que ser-
via de local para embalar e 
distribuir entorpecentes. Um 
suspeito de 29 anos foi preso 
em flagrante.

No local foram encontra-
dos 6 kg de crack, 1 kg de ma-
conha, 50 gramas de cocaína 
e dinheiro. A prisão aconteceu 
no momento em que o suspei-
to estava separando a droga 
para fazer a distribuição. 

Em um terreno abando-
nado no bairro Dinamérica, 
em Campina Grande, a PM 
apreendeu mais de 10 kg de 
maconha. A apreensão acon-
teceu depois que policiais 
do 2º BPM receberam infor-
mações de que traficantes 
estariam usando o local para 
esconder drogas. Ninguém 
estava no local da apreensão, 
mas a PM recebeu informa-
ções de que quatro crimino-
sos teriam fugido assim que 
perceberam a aproximação 
das viaturas. Eles seguem 
sendo procurados.

No bairro Alto da Boa Vis-
ta, na cidade de Bayeux, Região 
Metropolitana de João Pessoa,  
a polícia apreendeu um ado-
lescente de 16 anos com cerca 
de 200 embalagens de drogas 
prontas para a venda. Com ele, 
foram apreendidos 127 por-
ções de crack e outras 27 de 
maconha. Os entorpecentes 
estavam prontos para a venda.

O jovem foi abordado pe-
los policiais da Força Tática da 
4ª CIPM na Avenida Marechal 
Rondon, principal do bairro. 
Parte da droga estava com ele 
e o restante escondida em um 
terreno e ainda houve apreen-
são na residência dele. O caso 
foi levado para a 6ª Delegacia 
Distrital, em Santa Rita.

A Polícia Militar também 
contabilizou a apreensão, no 
distrito de Odilândia, em San-
ta Rita, de um revólver, muni-
ções, aproximadamente qua-
renta embalagens com drogas 
prontas para a venda e um pé 
de maconha. Quatro suspeitos, 
com idades entre 19 e 28 anos, 
foram presos em flagrante. O 
material foi encontrado em 
duas casas que estariam ser-
vindo como ponto de apoio do 
tráfico de drogas.

Ontem (24), o delegado 
Bruno Germano informou 
que os 350 quilos de maconha 
apreendidos em Bayeux saiu 
da cidade de Mato Grosso, no 
Sertão da Paraíba, e o objeti-
vo era abastecer as ‘bocas de 
fumo’ na Região Metropolita-
na de João Pessoa. O motoris-
ta do caminhão que transpor-
tava a droga, identificado por 
Luciano, disse que reside em 
Fortaleza e essa era sua pri-
meira viagem para a Paraíba.

Entorpecentes encontrados pela polícia estavam armazenados em sacos plásticos; em uma das ações, foram localizados pés de maconha e dinheiro

Fotos:  Polícia Militar

Armas são localizadas com oito suspeitos
Durante ações realizadas nessa 

quarta-feira (23) a Polícia Militar 
apreendeu oito armas de fogo nas 
cidades de João Pessoa, Santa Rita, 
Conde, Mogeiro e Vista Serrana. 
Oito suspeitos foram detidos. Em 
João Pessoa, durante a Operação 
Asfixia, realizada na comunidade 
do Porto do Capim, Bairro do Va-
radouro foi apreendida uma pistola 
que teria sido abandonada por um 
grupo suspeito.

A outra arma apreendida foi 
uma espingarda e estava com um 

casal, que foi abordado e preso 
na comunidade Maria de Nazaré, 
no bairro do Grotão. Eles foram 
flagrados também com um colete 
balístico, maconha e embalagens 
para drogas.

Em Mogeiro, os policiais do 8º 
BPM apreenderam duas espingar-
das que teriam sido jogadas por 
uma dupla criminosa, que fugiu 
quando percebeu o reforço policial 
chegando na localidade. Na cidade 
de Santa Rita, as equipes do 7º Ba-
talhão também apreenderam duas 

armas, sendo um revólver com um 
suspeito de 47 anos, no bairro Alto 
das Populares, e outro revólver com 
quatro suspeitos, em uma ação con-
tra o tráfico no distrito de Odilândia.

As outras duas apreensões 
dessa quarta-feira aconteceram em 
Vista Serrana, que foi um revólver 
com um adolescente, e no Conde, 
onde uma espingarda foi encon-
trada abandonada durante rondas.
Todas as armas foram entregues 
nas delegacias de Polícia Civil, nas 
respectivas cidades.

Um veículo Palio de 
cor preta, com a placa 
clonada MOE-9175, per-
tencente a uma moto está 
sendo usado por uma du-
pla para praticar roubos 
em Campina Grande. Na 
tarde de quarta-feira (23), 
uma câmera flagrou o mo-
mento que o veículo esta-
ciona numa rua próximo a 
Avenida Floriano Peixoto, 
centro da cidade, o carona 
desce, vai até outro veícu-
lo estacionado, consegue 
abrir o porta malas e re-
tira o pneu suporte (este-
pe). Depois retorna para o 
Palio que deixa o local.

A imagem já se en-
contra com a polícia que 
está tentando identificar 
o proprietário da moto 
Honda/CG-150 Titan KS, 
modelo 2008. No Detran 
não existe nenhuma res-
trição e o Palio continua 
circulando nas ruas de 
Campina Grande. 

Para a polícia o obje-
tivo é identificar, também, 
o proprietário moto que 
está com a placa clonada 
em um veículo de passeio. 
A Polícia Militar esteve no 
local, mas não conseguiu 
localizar os responsáveis 
pelo roubo. 

Ladrões 
usam carro 
com placa 
de moto

Ciências Forenses

Parceria com a UFPB garante 
formação de policiais militares

A Polícia Militar iniciou 
uma parceria com o Progra-
ma de Pós-Graduação em 
Ciências Jurídicas da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba para fins de cooperação 
estratégica em formação de 
alto nível em área de segu-
rança pública aos policiais 
militares de todos os pos-
tos e graduações. O objetivo 
é desenvolver a produção 
científica, técnica e tecnológi-
ca relacionadas à área de se-
gurança pública e às ciências 
forenses.

O comandante-geral da 

Polícia Militar, coronel Euller 
Chaves, assinou ontem uma 
carta aceitando a entrada da 
corporação no Programa de 
Cooperação Acadêmica em 
Segurança Pública e Ciências 
Forenses, que será implan-
tado em parceria com o Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Ciências Jurídicas da UFPB.

Durante reunião que 
contou com a presença da 
coordenadora do Progra-
ma de Pós-Graduação em 
Ciências Jurídicas da Univer-
sidade Federal da Paraíba, 
professora doutora Maria 

Creusa de Araújo Borges, foi 
formada informalmente uma 
comissão que vai planejar e 
estabelecer os eixos estraté-
gicos de atuação da PM no 
quadro da cooperação.

A comissão, que já co-
meçou os trabalhos, é forma-
da pelo próprio comandante-
geral e também pelo diretor 
e vice-diretor do Centro de 
Educação da PM, coronel Ro-
nildo e tenente-coronel Ro-
berto, respectivamente, do 
tenente-coronel Arnaldo e 
da professora doutora Maria 
Creusa Borges.

Juiz condena motorista por 
atropelar e matar ciclista

Um motorista foi conde-
nado a pagar uma indeniza-
ção no valor de R$ 100 mil a 
título de danos morais, de-
corrente de um acidente de 
trânsito que tirou a vida de 
um ciclista, fato ocorrido na 
BR-230, no dia 5 de maio de 
2016. De acordo com senten-
ça do juiz Fernando Brasili-
no Leite, da 2ª Vara Regional 

de Mangabeira, o motorista 
também deverá pagar uma 
pensão mensal vitalícia no 
valor de um salário míni-
mo até que a filha da vítima 
complete 25 anos de idade. A 
decisão cabe recurso.

Consta no processo, que 
o motorista, de forma des-
governada e na tentativa de 
ultrapassar pelo acostamen-

to, colidiu diretamente com 
a vítima, que não resistiu 
a violência do acidente. No 
teste etilômetro, ficou ates-
tada a embriaguez alcoólica. 
Segundo os autos, após o aci-
dente, em momento algum, o 
motorista se preocupou em 
auxiliar na cobertura das 
despesas decorrentes do aci-
dente.
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Projeto do Governo do Estado implementado pela Cagepa atende moradores da região e favorece o turismo
O presidente da Cagepa, 

Marcus Vinícius Neves, rea-
lizou ontem uma visita téc-
nica à obra de implantação 
do sistema de esgotamento 
sanitário de Jacumã, no muni-
cípio do Conde. Acompanha-
do do diretor de Expansão, 
Simão Almeida, e do gerente 
de Obras, Ricardo Moisés, 
ele vistoriou o andamento 
dos serviços, que também 
contemplam a Praia de Cara-
pibus. No total, estão sendo 
investidos cerca de R$ 41 mi-
lhões no projeto, que vai favo-
recer todos os moradores da 
região, além dos turistas que 
visitam e se hospedam no Li-
toral Sul da Paraíba.

De acordo com o pre-
sidente da Cagepa, a obra 
consiste na construção de 
seis estações elevatórias e 
uma estação de tratamen-
to de esgotos, além da im-
plantação de emissários de 
recalque e rede de coleta. 
A conclusão está prevista 
para maio de 2021. 

Marcus Vinícius desta-
cou a importância de levar 
esgotamento sanitário para 
esta região que tanto vem 
crescendo. “O Litoral Sul é es-
tratégico para o crescimento 
econômico da Paraíba, prin-
cipalmente no turismo. Uma 
obra como essa é primordial 
para que a infraestrutura 
acompanhe o ritmo de desen-
volvimento da região, que só 
tem crescido e se fortalecido. 

Litoral Sul recebe R$ 41 mi em 
obras de esgotamento sanitário

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

Conciliação

Prefeitura convoca credores 
para agilizar os precatórios

A Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa (PMJP), 
através da sua Câmara de 
Conciliação de Precató-
rios, convocou, pela ter-
ceira vez, os credores do 
município interessados 
na celebração de acordos 
diretos, para agilizar o pa-
gamento de precatórios. Os 
acordos devem acontecer 
até o dia 16 de outubro. 
Os interessados devem 
protocolar o requerimento 
através do e-mail proge-
mjoaopessoa@gmail.com 
ou fisicamente, na Procu-
radoria-Geral do Município 
(Progem), localizada no 2º 
andar do Paço Municipal.

Quem deseja realizar 
o requerimento de forma 
presencial, deve ir à Pro-
gem no horário das 8h às 
17h, de segunda a sexta-
feira. Estão aptos à reali-
zação dos acordos todos 
os titulares de precatórios 
do Município de João Pes-
soa, seus sucessores cau-
sa mortis ou cessionários, 
desde que devidamente 
habilitados nos autos dos 
respectivos precatórios, 
expedidos pelo Tribunal de 
Justiça da Paraíba ou pelo 
Tribunal Regional do Tra-
balho da 13ª Região.

Segundo o procura-
dor-geral do município, 
Adelmar Azevedo Régis, 

os editais anteriores fo-
ram bastante proveitosos 
e alcançaram plenamente 
seus objetivos, contando 
com diversos interessados, 
principalmente credores 
com processos que trami-
taram no Tribunal de Justi-
ça da Paraíba e no Tribunal 
Regional do Trabalho da 
Paraíba e que, logo após a 
formalização, receberam 
seus créditos.

“Os acordos diretos 
constituem uma excelente 
oportunidade para os cre-
dores que desejam rece-
ber mais rapidamente seus 
créditos de precatórios e 
serão celebrados, indepen-
dentemente do ano de ins-
crição do crédito na ordem 
cronológica de pagamento, 
mediante redução de 40% 
do seu valor, atualizado 
pelo Tribunal de origem do 
precatório”, explicou o pro-
curador-geral.

A convocação se deu 
por editais publicados pe-
las Presidências do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba 
e do Tribunal Regional do 
Trabalho da 13ª Região, a 
requerimento da Câmara 
de Conciliação de Precató-
rios do Município de João 
Pessoa, e reproduzidos no 
Semanário Oficial nº 1708, 
Edição Especial, de 17 de 
setembro de 2020.

O montante disponi-
bilizado para o pagamento 
dos acordos corresponde 
aos valores remanescentes 
de editais anteriores, além 
dos valores depositados 
até a data de sessão públi-
ca de análise e classificação 
das propostas, a ser reali-
zada no dia 4 de novembro 
de 2020, às 9h, no Auditó-
rio do Paço Municipal. Os 
credores de cada segmento 
de Justiça só poderão cele-
brar acordo sobre o saldo 
disponível na Conta Judi-
cial de Acordos do respec-
tivo Tribunal de origem do 
precatório.

Como requerer
Os interessados de-

vem apresentar requeri-
mento padrão (disponível 
na forma de Anexo I do edi-
tal), dirigido à Câmara de 
Conciliação de Precatórios 
do Município de João Pes-
soa, devidamente preen-
chido e acompanhado da 
documentação exigida no 
edital.

Para mais informa-
ções, os interessados po-
dem se dirigir à Procura-
doria Geral do Município 
de João Pessoa, ligar para 
o número (83) 3218-9788 
ou enviar e-mail para pro-
gemjoaopessoa@gmail.
com.

Ao contrário dos anos 
anteriores, o município de 
Patos, no Sertão da Paraíba, 
encerrou ontem (24), a festa 
alusiva a sua padroeira, Nos-
sa Senhora da Guia, sem rea-
lizar a procissão de fiéis pe-
las ruas e avenidas do centro 
cidade, pela primeira vez, 
em mais de cem anos de tra-
dição. Por conta do protoco-
lo de segurança para evitar a 
disseminação do novo coro-
navírus, em 2020 o percurso 
da imagem da padroeira até 
a igreja catedral foi realizado 
em carro aberto. A diocese 
preferiu não divulgar o tra-
jeto com antecedência, para 
evitar aglomerações.

“Preferimos não divul-
gar o percurso para que nin-
guém venha atrás, nem de 
carro e nem a pé”, esclareceu 
o vigário da catedral, padre 
José Joácio da Nóbrega.

A festa da Guia teve iní-
cio no último dia 14. Desde 
então, diversos sacerdotes, 
das 40 paróquias que for-
mam a diocese de Patos, su-
biram ao altar da igreja ma-
triz para celebrar missas e 
novenas sobre o lema bíbli-
co “Que alegria fazer de mi-
nha casa, a casa de Maria!”, 
saudação de Isabel a Maria 
retratada no Evangelho de 
Lucas (Lc 2,43).

Durante os dez dias de 

festa também participaram 
dos atos religiosos grupos 
de pastorais, de orações, 
comerciantes, funcionários 
públicos, motoristas, comu-
nidades rurais e urbanos, 
e devotos das cidades vizi-
nhas.

A capacidade total da 
catedral de Nossa Senhora 
da Guia (cerca de 500 pes-
soas) teve redução de 30%, 
o que corresponde a 140 
pessoas por noite, sendo 
120 fiéis na área reservada 
aos bancos e 20 distribuídos 
entre celebrantes (padres e 
diáconos) e equipe de litur-
gia (leitores, coro e auxilia-
res). Adaptada ao momento 
de pandemia e obedecendo 
as medidas sanitárias, na 
entrada equipes de volun-
tários ofereciam álcool em 
gel a 70%, faziam aferição 
da temperatura corporal e 
orientavam sobre a distân-
cia que deveria ser mantida 
nos bancos.

Todas as celebrações 
foram realizadas de manei-
ra remota com transmissão 
diária pelo rádio e mídias 
digitais da Paróquia - You-
tube, Facebook e Instagram. 
Também houve mudança na 
parte social da festa. A venda 
de lanches e o jantar aconte-
ceram no Largo Dom Gerar-
do, com o sistema drive thru, 
e as apresentações artísticas 
locais foram realizadas por 
meio de lives.

“A pesar de ter sido um 
ano bem diferente, porque 
tivemos uma limitação de 
pessoas para participar das 
celebrações, além da au-
sência da parte social com 
a quermesse, aquele mo-
mento de confraternização, 
o que nos dá uma carência 
de pontos significativos e re-
levantes, eu faço uma avalia-
ção positiva do nosso festejo, 
porque em todos os dias de 
novena tivemos a capacida-
de de 30% da igreja comple-
tadas de maneira rotativa. A 
comunidade se revezou para 
acompanhar a novena e a ce-
lebração e isso nos alegrou 
muito”, pontuou o padre José 
Joácio da Nóbrega.

Devota e participan-
te da procissão de Nossa 
Senhora da Guia desde os 
cinco anos de idade, a apo-
sentada Maria dos Anjos de 
Azevedo Leite, 77, disse que 
optou por não participar das 
celebrações no templo por 
pertencer ao grupo de risco, 
mas que acompanhou as ce-
lebrações pela internet.

“Assisti tudo pela inter-
net. Confesso que é diferen-
te de estar na igreja, olhan-
do para a imagem de Nossa 
Senhora da Guia, e de sentir 
a energia que vem de Deus. 
Mas o momento agora é de 
recolhimento e de se prote-
ger desse vírus que já matou 
tanta gente”, concluiu Maria 
dos Anjos.

Patos encerra festa da Guia 
sem realização de procissão
Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

Não dá pra mensurar o im-
pacto desse investimento por-
que, na verdade, sai ganhando 
quem mora no local, mas tam-
bém os demais paraibanos e 
turistas que visitam Jacumã e 
Carapibus”, pontuou.

Escavações por etapa
Marcus Vinicius expli-

cou que, como as tubulações 
precisarão ser implantadas 
na superfície da rodovia 
PB-008, que corta Jacumã, a 
Cagepa fez um acordo com 

comerciantes e empresá-
rios de hotéis e pousadas 
da região para minimizar os 
transtornos. 

“A obra, em breve, preci-
sará passar pela principal via 
de Jacumã. Então, para não 

prejudicar a mobilidade, seja 
no trânsito de pessoas, como 
no funcionamento das ativi-
dades econômicas da região, 
propusemos que a obra seja 
realizada por quarteirões. 
Ou seja, vamos abrindo uma 

área e, ao fim da inserção dos 
canos naquele local, já fe-
chamos e só então seguimos 
para outro quarteirão. Isso 
evita que trechos extensos da 
via sejam interditados”, expli-
cou o presidente.

Foto: Secom-PB

Serviços estão sendo feito por 
quarteirões para não prejudicar a 
mobilidade nem o funcionamento das 
atividades econômicas na região
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Apesar do aumento, a taxa de trabalhadores nessa situação na Paraíba ainda está abaixo das médias regional e nacional

Entre maio e agosto deste 
ano, a Paraíba teve um aumento 
de 21,2% no número de pessoas 
desocupadas, de acordo com os 
dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Co-
vid-19 (PNAD COVID19). Du-
rante os quatro meses, o total de 
pessoas que não estavam traba-
lhando passou de 141 mil para 
171 mil, considerando aquelas 
que mantiveram a procura por 
emprego mesmo neste período. 
Apesar do crescimento percen-
tual, o Estado manteve a média 
local (11,9%) abaixo da média 
regional e nacional, que foram de 
15,7% e 13,6, respectivamente.

Com relação ao índice de 
ocupação, que leva em conside-
ração o número de ocupados e a 
população em idade de trabalhar 
(14 anos ou mais), houve queda 
em comparação ao primeiro mês 
de levantamento ‒ de 40,2%, o 
nível ocupacional foi para 39,1%. 
Apesar disso, em comparação 
ao mês anterior, houve um leve 
aumento, pois em julho o nível foi 
de 38,7%. E, mais uma vez, a Pa-
raíba manteve o indicador abai-
xo da média nacional (48,2%) e 
da nordestina (39,7%).

Deylton Galdino da Silva, 
de 25 anos, foi um dos parai-
banos que entrou para as es-

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Pandemia elevou número de 
pessoas sem ocupação em 21%

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

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

O Fórum de Turismo Vale dos Sertões, promove em outubro próximo o Seminário de Experiência em Rota de 
Ciclismo, que, assim como vem ocorrendo em todos os eventos no período da pandemia do coronavírus, será 
virtual. O tema abordado é bastante pertinente, tendo em vista a prática do ciclismo – seja por esporte ou como 
atrativo turístico – ser bastante peculiar a todos os municípios. A exemplo da Rota de Ciclismo do Vale Europeu, 

a Rota de Ciclismo Vale dos Sertões terá uma 
estrutura feita para quem viaja de bicicleta. É 
uma tendência que tem evoluído na medida 
em que mais e mais ciclistas – sozinhos ou em 
grupos percorrem quilômetros, divididos em 
partes baixa e alta. A experiência da Rota de 
Ciclismo Vale dos Sertões atenderá ao ciclo 
turismo e às cicloviagens dentro do Brasil. A 
rota percorrerá vários municípios, iniciando 
ou terminando em Santa Luzia, passando por 
Água Branca, Ibiara, Pedra Branca, Matureia, 
Princesa Isabel, Santa dos Garrotes, Pombal e 
São Bento, reunindo vários terrenos e vários 
níveis de dificuldades. 

Dia Mundial do Turismo

*Abav Collab

Ciclismo 

João PEssoA

Com a temporada da primavera, iniciada no último dia 22, o florescimento dos Ipês é mais uma 
atração para os turistas que queiram visitar João Pessoa durante os próximos meses, deixando a 
paisagem mais leve, com o cair das flores, formando um tapete colorido no Parque Solon de Lucena. 
São cento e vinte e três ipês, desses, sessenta e cinco são amarelos e, quando brotam, suas flores 
caem ao chão e o parque fica adornado com um exuberante tapete de flores amarelas, chamando 
a atenção das pessoas que param para tirar fotos, admirar as folhas amarelas vibrantes e há quem 
passe horas contemplando o belo espetáculo da natureza. 

Turismo 

O governador da Paraíba, João Azevêdo, se reuniu, na última quarta-feira (23), no Palácio da 
Redenção, em João Pessoa, com representantes da EDF Renewables. A empresa irá instalar, a partir 
do primeiro semestre de 2021, o Parque Eólico Serra do Seridó, nos municípios de Junco do Seridó 
e Santa Luzia, gerando um investimento inicial de R$ 1 bilhão e cerca de 600 empregos na fase de 
construção do empreendimento. Na reunião, o chefe do Executivo estadual apresentou as potenciali-
dades econômicas da Paraíba e a capacidade do Estado na geração de energias renováveis e também 
detalhou os projetos do Polo Turístico Cabo Branco, que consiste na construção de hotéis, resorts e 
atividades de animação turística, comércio e serviços em uma localização estratégica de João Pessoa, 
e do estaleiro de reparos navais, em Lucena, que irão fomentar o turismo e a geração de emprego e 
renda no Estado.

Fotos: Teresa Duarte
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O Dia Mundial do Turismo é celebrado desde 1980 pela Organização Mundial do Turismo no 
dia 27 de setembro, próximo domingo. A área é considerada uma das mais importantes atividades 
econômicas da atualidade, responsável por gerar empregos e renda em todo o mundo. No Brasil, 
também existe outra data para comemorar esse seguimento que é o dia 2 de março, conhecido como 
Dia Nacional do Turismo.

Os agentes de viagens de todo o Brasil poderão conhecer os principais roteiros do Destino Paraíba 
durante a realização da edição do Abav Collab – evento virtual promovido pela Associação Brasileira 
das Agências de Viagem (Abav), que será realizado a partir do próximo domingo (27) até o dia 2 de 
outubro. A estimativa é de que mais de 30 mil profissionais de turismo devam participar do evento, 
superando os dados do Expo Abav, realizado de forma presencial no ano passado, em São Paulo. O 
Destino Paraíba participará por meio de um estande virtual disponibilizado pelo Ministério do Turis-
mo a todos os estados, onde estarão inseridas informações de todos os roteiros turísticos paraibanos, 
com textos, fotografias e vídeos, e contará ainda com material institucional enviado pelas Secretarias 
de Turismo das cidades de Bananeiras, Conde, Araruna, Cabaceiras e João Pessoa.

tatísticas de desemprego nos 
últimos quatro meses. O jovem, 
estudante de Administração, 
contou que trabalhava em 
uma empresa ligada ao setor 
de transporte de passageiros e 
foi demitido no final do mês de 
maio. O estudante ainda pon-
tuou que a busca de emprego 
tem mostrado a necessidade de 
apresentar para os avaliadores 
o que foi feito de proveitoso no 
período de quarentena, dentro 
da medida do possível. Além 
disso, Deylton comentou que 
percebeu que o retorno por par-
te das empresas tem sido mais 
lento do que o normal, podendo 
estar relacionado com a quan-
tidade de pessoas em busca de 
oportunidades.

Outro dado verificado foi 
com relação à queda no total de 
pessoas que estava atuando de 

forma remota. Em maio, o nú-
mero era de 150 mil e passou 
para 122 mil em agosto. “Entre os 
ocupados que não estavam afas-
tados do trabalho, esse número 
representa 10,6%, proporção in-
ferior à média brasileira (11,1%), 
mas maior do que a da região 
(8,5%)”, conforme a publicação 
do IBGE.

O total de pessoas que tive-
ram afastamento em decorrência 
das medidas de distanciamento 
social registrou queda de 76,5% 
de maio para agosto, com a redu-
ção de 329 mil pessoas para 77 
mil nesses quatro meses. Exem-
plo disso é a assistente de comu-
nicação, Giulia Leal, que trabalha 
na Vivass Comunicação, em João 
Pessoa. Giulia está desde março 
exercendo o trabalho remota-
mente. Segundo ela, o retorno do 
trabalho na agência já começou, 
mas de maneira bem flexível. “Al-
gumas meninas já retornaram 
à agência e outras não. No meu 
caso, como não sou de João Pes-
soa, pretendo retornar quando 
as aulas presenciais da UFPB vol-
tarem”, explicou a jovem. 

Diante do cenário da pan-
demia, dos desempregos ou 
suspensão de contratos, cerca 
de 56% das residências parai-
banas contaram com o apoio de 
algum tipo de auxílio relacionado 
à pandemia. O percentual do Es-
tado está bem acima da média do 
país, que foi de 43,9%, segundo a 
PNAD COVID19.

Foto: Agência Brasil

Pesquisa do IBGE revela as mudanças 
do mercado de trabalho na pandemia

86% dos alunos estão em atividades
Em agosto passado, 86,8% dos 

estudantes paraibanos tiveram ativi-
dades escolares. O número equivale 
a 809 mil alunos, indicando alta em 
relação ao que foi constatado em 
julho, quando 80,9% tiveram ativi-
dades. O crescimento ocorre mesmo 
com as escolas ainda fechadas para 
aulas presenciais por causa da pan-
demia do coronavírus.

Os dados são da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílio – a 
Pnad Covid, divulgados ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Na opinião do secretário de 
Estado da Educação e da Ciência e 
Tecnologia, Cláudio Furtado, ações 
que facilitaram o acesso dos alunos 
à educação durante o período de 
pandemia, contribuíram para esse 
resultado. “É um número muito bom 
que reflete o esforço que o Governo 
do Estado tem feito na questão de 
manter o máximo de estudantes en-
gajados no  período de pandemia. 
A nossa plataforma digital Paraíba 
Educa, por exemplo, facilitou o aces-
so dos alunos às aulas”, comentou. 

De acordo com os números da 
Pnad, cerca de 112 mil estudantes 
de 6 a 29 anos não tiveram ativi-
dades escolares em agosto, o que 

representa uma queda frente ao 
total registrado em julho, quando o 
número era de 114 mil. O percentual 
de alunos sem atividades na Paraíba, 
em agosto, foi de 12%, menor que 
a média nacional (16,6%) e do Nor-
deste (23,1%).

A disponibilização de ativida-
des foi mais comum entre aqueles 
que estão no Ensino Fundamental 
(90,5%) e no Ensino Médio (87,8%), 
enquanto entre os alunos do nível 
superior o percentual foi de 73%.

A pesquisa indica ainda que 
o acesso às atividades teve maior 
abrangência entre estudantes que 
têm rendimento domiciliar per capita 
de quatro salários mínimos ou mais 
(98,5%), ao passo que esse alcance 
foi menor entre os que têm esse va-
lor variando de um a menos de dois 
salários mínimos (84,9%) ou inferior 
a meio salário (85,7%).

Em relação à frequência das 
atividades (aulas online, deveres, 
estudo dirigido etc), o levantamento 
estima que, para a maior parte dos 
estudantes (70%), ela foi de cinco 
dias por semana, enquanto para 
11,6% foi de três dias; quatro dias 
para 6,1%; dois dias para 3,9%; um 
dia para 2,5%; e, finalmente, seis ou 
sete dias para 2%.



Mural arruinado
Destruição de um painel de azulejos localizado na Reitoria da 
UFPB, em João Pessoa, causa polêmica por ser de autoria de 
referências do modernismo brasileiro.  Página 11
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EP da cantora e compositora paraibana reúne seis faixas, sendo três delas inéditas, com sentimentos e feminismo

Lucy Alves lança ‘Chama’

A paraibana Lucy Alves lança hoje o seu 
mais recente trabalho. Depois do EP Santo 
Forte, divulgado em 2018, a musicista, can-
tora, compositora e atriz apresenta Chama, 
EP com seis faixas, sendo três inéditas: ‘Es-
pelho’, ‘Me Deixa Ser Mulher’ e a introdutória 
instrumental. As outras três canções já foram 
ouvidas como singles no decorrer deste ano: 
‘Chegue Chega’, ‘Verdadeiro Amor’ e ‘Toda 
Vez (Pensando em Você)’. O novo EP está dis-
ponível nas plataformas digitais.

A artista também apresenta hoje o vi-
deoclipe da canção que encerra o novo pro-
jeto. ‘Me Deixa ser Mulher’ aborda questões 
relativas ao feminismo, a relacionamentos 
tóxicos e promove um reencontro com a es-
sência da mulher, além de resultado na par-
ceria da paraibana com a cantora, composi-
tora e rapper carioca Gabz, composta pelas 
duas juntamente com o produtor musical 
Marcel. O clipe foi filmado no Rio de Janeiro 
com direção de Andreza Furtado.

“Gabz faz parte de uma nova safra de 
artistas especiais que têm bastante o que 

dizer”, garante em entrevista ao Jornal A 
União. Ela afirma ainda que a rapper 

compõe uma poesia de afeto, co-
nhecimento e força, resultando 

no match que completava o 
que queria dizer em seu tra-
balho. “Essas parcerias são 
coisas especiais para mim e 
têm que bater a energia”.

As duas se conheceram 
através de Marcel, que tam-
bém produz alguns traba-
lhos de Gabz. “Ele já me fala-
va que precisava conhecê-la 
porque a verdade dela se 
encaixaria muito bem com 
a minha. E, realmente, ele 
estava certo. Bingo”.

Lucy Alves tem di-
vulgado, no seu perfil 
oficial no Instagram (@
lucyalves), uma intensa 
campanha voltada para 

os sentimentos do EP, 
convidando fa-

miliares para 
contar histó-
rias, como a 

avó, dona Lize-
te; a mãe, Morena; a tia, Ana; 

e as irmãs, Morena e Laryssa. 
Por falar nisso, foi com essa base familiar 
que Lucy iniciou a sua carreira, integrando o 
grupo Clã Brasil e construindo também uma 
forte base de fãs na Paraíba e, posteriormen-
te, no Brasil. Para a artista, esses depoimen-
tos simbolizam a essência que o EP traz. “Por 

isso, achei legal falar das minhas referências, 
das minhas raízes. Para isso, minha família é 
imprescindível. São mulheres fortes, compa-
nheiras e grandes exemplos para mim”. 

‘Andar com Fé’
Chama traz os sentimentos, as sauda-

des e os contextos mais recentes da vida da 
compositora. Em suas palavras, são canções 
compostas antes e durante o isolamento so-
cial, que “constituem essa ‘aura’ do EP”. 

Lucy já adianta uma favorita entre o 
setlist: “‘Espelho’ ainda é inédita para o pú-
blico. Ela traz minha coragem em reconhe-
cer algumas de minhas fraquezas e falhas. 
São reflexos desse período de quarentena, 
um período de autoconhecimento”, explica. 
“Quando reconhecemos os nossos medos e 
fraquezas e os colocamos para fora, seja em 
forma de canção ou não, nós abrimos cami-
nhos para a liberdade, para o novo. É a can-
ção mais curta do EP, mas significa bastante 
para mim”, admite. 

Além de Chama, Lucy Alves está com 
outras novidades. Lançada no dia 15 deste 
mês, através da plataforma de streaming 
GloboPlay, a paraibana fez a releitura de 
‘Andar com Fé’, de Gilberto Gil, que integra 
a trilha sonora da série Amor e Sorte. “Foi 
algo a convite da produção da série e eu 
tive a grata oportunidade de regravar uma 
das canções que mais gosto na vida”, desta-
ca. “É uma música solar, positiva e que em-
purra a gente para a frente. Foi uma honra 
regravar logo esta canção, no meio de tan-
tas outras desse mestre que amo tanto. A 
vida é muito boa”, conclui. 

“Quero, ainda, poder dirigir, fazer trilha sonora e produzir uma série”
Junto com a música, Lucy 

Alves se consolida como atriz, 
participando de novelas como 
Velho Chico, Tempo de Amar e a 
mais recente Amor de Mãe. Para 
esta, a paraibana reforça: “Di-
vidir a Lurdes com Regina Casé 
foi muito gostoso. Foi mais uma 
personagem forte que pude vi-
ver”, relembra. “Aprendi bastante 
e sou muito grata a toda equipe 
dessa belíssima novela”.

Lucy vem se dedicando ain-
da mais a outros projetos desde 
que foi decretada a pandemia. 
Ela conta que vem trabalhado 
“devagarzinho e com paciência”, 
preparando-se para a retomada 
de atividades de forma plena. “A 
música é refúgio, uma fortaleza. 

Ponho música para tocar na sala, 
faço música…”

Apesar do alto astral, ela 
também reflete e teme o futuro. 
“Ando triste com a situação do 
nosso país. A questão ambiental, 
a questão sanitária, todas as 
vidas que se foram”, lamenta. 
“Busco ser positiva e ter forças 
para ficar em pé. Minha pro-
fissão, neste momento pessoal, 
mesmo com altos e baixos, ali-
menta a minha alma”.

Embora o triste contexto da 
pandemia dificulte o processo 
criativo, para ela, é necessário 
força para resistir. “Estou prepa-
rando meu espírito e arquitetan-
do, com carinho e parcimônia, 
vários novos projetos”.

A paraibana também já se 
aventurou no teatro, participan-
do do musical Nuvem de Lágri-
mas. Sobre a experiência, ela 
comenta animada. “Amei fazer 
teatro musical! É um espetácu-
lo vivo. Sinto muita saudade e 
uma vontade imensa de fazer 
mais trabalhos deste tipo”.

Além de saudade do teatro, 
ela destaca sua experiência 
na televisão. “Quero muito 
poder voltar em breve. Estou 
com saudades demais”. Além 
de lembrar e querer retornar 
às atividades que estava reali-
zando antes da pandemia, ela 
conclui: “Quero, ainda, poder 
dirigir, fazer trilha sonora e 
produzir uma série”. 

Foto: Cristiano Soares/Divulgação

Lucy está preparando, com parcimônia, novos projetos e deseja retornar à televisão em breve

Além do EP, artista apresenta hoje o 
videoclipe de ‘Me Deixa ser Mulher’, 
uma parceria entre ela, a compositora 
e rapper carioca Gabz e o produtor 
musical Marcel

Através do QR 
Code ao lado, 

acesse as 
plataformas 
para ouvir 
‘Chama’

Foto: Cristiano Soares/Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com
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Uma das maiores vozes lite-
rárias do nosso tempo, escolhida e 
acolhida por seus pares, entre lar-
gos gestos de afeto e legitimidade, a 
professora Ângela Bezerra de Cas-
tro, por meio de suas grandiosas e 
dadivosas mãos femininas, alinhava 
o ponto do bordado e passa a culti-
var os florescidos ventos culturais 
do Jardim de Academos.

Ainda ao brilho e na igual 
plasticidade do pôr do sol, os quais 
iluminavam os virtuosos ambientes 
daquela casa das letras, bem acomo-
dada no coração do Centro Histórico 

de João Pessoa, no entorno que 
compreende a Duque de Caxias e o 
Conjunto de São Francisco, distintos 
e qualificados ouvintes foram, aos 
poucos, se chegando e oferecendo o 
afago e o ar de suas graças. 

O final de tarde do último dia 15 
prometia ser raro momento histórico 
no cotidiano de nossas vidas. E, assim, 
o fora. Era a posse da primeira mulher 
a conduzir as insígnias da Academia 
Paraibana de Letras, em seus quase 
80 anos de fundação. A Casa de José 
Rodrigues Coriolano de Medeiros, que 
tem por patrono o maior poeta brasi-
leiro, o paraibano Augusto dos Anjos, 
estava plena e em festa.

Acontecimento de beleza e 
simplicidade, cuja espontaneidade 
nos trouxe aos incontidos fios que de-
senham os enormes e vastos rios da 
emoção. A começar pela calorosa re-
cepção dos queridos anfitriões e seus 
especialíssimos afazes, o que não 
faltaria mesmo era a extraordinária 
imagem de felicidade a tomar conta 
do lugar e dos olhares presentes.

Afinal de contas, estávamos, to-
dos, ali, para testemunhar sentimento 
uno de confiança e, ao mesmo tempo, 
de celebração. Confiança, pela certeza 
da claridade e de tamanha sinceri-
dade, que, a todo tempo, moveram e 
movem os gestos e os passos dessa 

grande dama da literatura paraiba-
na. E celebração, pela exultação em 
poder um dia ver tudo isso prevalecer 
diante dos nossos olhos.

Do mesmo modo, a fidalguia de 
Damião Ramos Cavalcanti nos reser-
varia minuciosa fala, em forma de 
prestação de contas, de tudo de bom 
que poderia ter sido e foi feito para 
dar vida aos majestosos ambientes 
da APL. Grades, portais, rampas e 
janelas comungam com o apego e 
o esmero de quem se espelha no 
lavrado da própria casa.

Por onde quer que passe, esse, 
com certeza, tem sido o maior legado 
de atenção e carinho deixado pelo 
consciencioso gestor: cuidar de tudo 
da casa com escolhido e merecido 
amor. A Biblioteca Álvaro de Car-
valho, com vista para o primoroso 
largo do sobrado, é um dos seus mais 
vigorosos e vistosos exemplares. 

Se não bastassem ações que 
beneficiariam, em definitivo, outras 
atuações culturais, seria dele a inicia-
tiva de abrir as portas da instituição 
aos novos ventos e voos literários. O 
que tornou possível sublimar fecunda 
parceria com a confraria Sol das 
Letras, responsável pela consolidação 
do projeto Pôr do Sol Literário.

A palavra dirigida por Ângela 
seria endereçada e abençoada por 

todos os que amam os entrelaçados 
bordados que movem nossos me-
lhores horizontes culturais. Com ela, 
veio o afetuoso conclamo para que 
todos, confrades e confreiras, tomas-
sem assento nesse novo exercício de 
convivência cotidiana com o ambien-
te acadêmico. E, especialmente, o 
convite para que Damião continuas-
se a reger as sessões do Cineclube 
Verbo e Imagem, por ele, antes, já 
temperado e azeitado.

Por sua vez, a outra voz femi-
nina, encontrada na presença de 
Socorro Aragão, fez registro dessa 
motivada comunhão de gestos e 
falas, bem ao lado de Ramalho Leite, 
o novo vice-presidente da casa, e 
dos seus colegas imortais Francisco 
Sales Gaudêncio, Milton Marques 
Júnior, Chico Pereira, Abelardo 
Jurema Filho, Itapuan Botto Targino 
e Guilherme d’Ávila Lins. 

Olhares que também divi-
diriam os bons ares da casa com 
outros fraternais sinais de amiza-
de, pensamento e convivência, a 
exemplo de José Nilton, Francelino 
Soares, Albeni Galdino, Eitel Santia-
go, Sebastião Ferreira e dos poetas 
Marcus Alves e José Nunes, igual-
mente, partilhados pela solidária 
atenção de Tânia Maria da Silva, 
dedicada secretária da APL.

Os aplausos chegaram de todos 
os lados da sala e gravaram para si 
a musicalidade que ecoaria com os 
magníficos escritos do poeta Manoel 
Bandeira, citados pela escritora, que, 
ali, tomava posse na presidência da 
Academia: “O meu dia foi bom, pode 
a noite descer. / (A noite com seus 
sortilégios.) / Encontrará lavrado o 
campo, a casa limpa, / a mesa posta, / 
com cada coisa em seu lugar.”   

Em tudo nos lembraria a suavi-
dade do sorriso amigo, com o qual, 
permanentemente, nos mimoseava 
o cronista Luiz Augusto Crispim, em 
meio a deliciosos itinerários por cal-
çadas e bosques da cidade. Meiga ex-
pressão a fazer coro com semelhantes 
motivações, antes estampadas pelas 
mãos de Gonzaga Rodrigues, Marti-
nho Moreira Franco, Flávio Tavares e 
Sérgio de Castro Pinto, que enviaram 
dos lares e de outros lugares o largo 
abraço dos seus braços.

A mestra das letras e nossa terna 
fada madrinha não escondia o aceno 
máximo de contentamento, sobre 
encantado olhar de serenidade. E, as-
sim, terminaria o dia, com a luz do seu 
esplêndido interior, a refletir diante de 
nossas cativadas fisionomias. Porque, 
assim, infinitamente, se vestem os 
formidáveis caminhos que enxergam a 
vida com os olhos do coração.

Artigo Juca Pontes 
jucapontes@yahoo.com.br | colaboradora

Ângela Bezerra de Castro e seus admiráveis modos de ver e ser

Foto: Divulgação

Nova presidente da APL, Ângela Bezerra de Castro

A frase é meio batida, surra-
da até, mas foi a que me ocorreu 
quando da leitura do livro Harpia, 
de Aline Cardoso: “Hay que endu-
recerse, pero sin perder la ternura 
jamás”. Seja ou não da autoria de 
Che Guevara, a mim apenas impor-
ta que poderia servir de epígrafe 
para o livro, uma vez que encerra, 
condensa, a atmosfera da maio-
ria dos poemas que o compõem. 
Poemas fortes, incisivos, diria quase 
aforismáticos, e que aprofundam o 
conflito entre a “vida vivida e a vida 
pensada”, pois já não disse Oscar 
Wilde que, “Para a maioria de nós, a 
vida real é a vida que não vivemos?” 
Daí o desejo premente de o eu lírico 
interferir na realidade, transgre-
di-la, mudá-la, quer denunciando-a 
como quem corta na própria carne, 

quer através de uma visão utópica 
que, longe de externar uma visão 
ingênua e edulcorada do mundo, 
entra em consonância com um texto 
de Fernando Birri sobre a utopia, 
no qual ele a compara à linha do 
horizonte. Ou seja, mesmo saben-
do-a inalcançável, fugídia, o esforço 
de quem se propõe a alcançá-la não 
é de todo inútil, pois obriga-o a ca-
minhar, a perseguir um objetivo, um 
ideal, enfim, a utopia, o que me fez 
lembrar um verso do espanhol An-
tonio Machado sobre o caminhante: 
“Caminhante, não há caminho, o 
caminho faz-se a andar”.

Aline Cardoso anda e abre o 
seu próprio caminho não só quando 
cumpre um percurso ascensional 
no que se refere à sua poesia, como 
também no enfrentamento dos 

temas sobre os quais articula um 
discurso cuja contundência não des-
faz de todo os laços de ternura que 
mantém com o mundo.

Conforme é sabido, a harpia é 
uma águia graúda, de penacho, cujo 
tamanho e ferocidade levaram os 
primeiros exploradores europeus 
da América Central a nomearem-na 
como tal em função das monstruo-
sas meio-mulheres, meio-águias, 
da mitologia grega. Porém, dife-
rentemente dessa espécie de águia 
graúda, os poemas de Aline Cardoso 
no geral são minimalistas, breves, 
concisos, além de dispensarem o pe-
nacho ou quaisquer outros adereços, 
uma vez que, na esteira de Verlaine, 
cumpriu-lhe a função de “torcer o 
pescoço da eloquência”, da retórica, 
para torná-los substantivos.

Já o lirismo de Harpia é de outra 
ordem, diametralmente oposto ao 
dos que cultivam as flores da retórica 
borrifando-as com o orvalho da inspi-
ração, pois Aline Cardoso cultiva flores 
de aço, flores que vergastam como chi-
cotes, que cortam como lâminas, mas 
que possuem uma ternura implícita, 
oculta nas entrelinhas, cabendo ao lei-
tor colhê-la “como a ponta do novelo 
que a atenção, lenta, desenrola...” 

Diversamente da Sevilha de 
Federico Garcia Lorca, “(...) que 
preferia olhar o mundo por um binó-
culo invertido”, os poemas de Aline 
são lentes de longo alcance, olhos 
de águia que a tudo veem e a tudo 
captam com as garras cirúrgicas da 
concisão, da brevidade ou, mais uma 
vez para citar o poeta andaluz, com a 
“estética do diminuto”.

Artigo Sérgio de Castro Pinto 
sergiodecastropinto@gmail.com | colaborador

Flores de Aço
Foto: Divulgação

Poetisa Aline Cardoso, autora da antologia ‘Harpia’

Coreógrafo Vant Vaz e quadrinista Paloma Diniz são os convidados do bate-papo de hoje na rede social da Fundação

Funesc debate dança e HQs

Hoje, a partir das 19h, será 
transmitida mais uma edição 
do ‘Funesc Entrevista’. A live  
mediada pelo jornalista Jãmar-
rí Nogueira terá como convida-
dos o coreógrafo Vant Vaz e a 
quadrinista Paloma Diniz.

Vaz nasceu em João Pes-
soa e se aprofundou nos estilos 
populares de dança a partir 
dos gêneros como funk, street 
dance e breakdance, explora-
dos por ele nos workshops e 
cursos. Dentre outras funções, 
ele já ministrou aulas na Escola 
de Dança da Funesc.

Já a ilustradora Paloma 
Diniz é nascida em Patos, mas 
veio a João Pessoa cursar gra-
duação em Educação Artística 
na UFPB, em 2006, onde mora 
atualmente. Ela é especialista 
em desenho artístico, em ani-
mação e computação gráfica 
com modelagem digital, além 
de desenvolver pesquisas em 
história em quadrinhos. 

No momento, a autora 
se dedica à divulgação de seu 

novo trabalho, Deleite – No fio 
da lâmina, sua primeira HQ 
completamente independente. 
A história se passa no Brasil 
em 1975, e o contexto do pe-
ríodo não foi escolhido à toa. 
“É um ano bem simbólico e foi 
escolhido não só porque esta-
va no calor da repressão social, 
mas por causa de outros even-

tos que aconteceram, como 
os primeiros movimentos fe-
ministas no Brasil, o primeiro 
congresso mundial da ONU 
sobre mulheres e quando foi 
definido a data de 8 de março 
como o Dia Internacional da 
Mulher”, enumera.

Deleite é resultado de três 
anos e meio de produção pa-

ralela a outros projetos, como 
participação em eventos e ou-
tras solicitações. “A princípio, 
era só um conto sobre o uni-
verso feminino, sobre suas par-
ticularidades. Mas, pela neces-
sidade da história, decidi expor 
a intimidade da personagem e 
foi quando ela ganhou temática 
mais erótica”, explica. 

O erotismo explora-
do no projeto envolve toda 
a questão polêmica por ser 
uma temática ainda malvis-
ta na sociedade. “Até 15 anos 
atrás, as pessoas assinavam 
obras eróticas com pseudô-
nimos porque elas envolviam 
uma grande crítica”, lembra 
a quadrinista, que procura 

desconstruir essa ideia com 
sua HQ. Abigail, personagem 
que protagoniza a história, faz 
parte de um estereótipo de 
mulher branca, classe média/
alta, formada com curso supe-
rior, bonita e rica. De acordo 
com Paloma Diniz, a persona-
gem representa a liberdade de 
escolha. “Eu trago os embates 
mais pessoais, que não são tão 
explícitos porque são violên-
cias meio silenciosas: alguma 
frase, um olhar, coisas sutis 
mas que machucam”, aponta. 
“Acho que todo mundo vai se 
identificar com algum trecho 
da história”.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial no 

Instagram da Funesc

Fotos: Divulgação

Paloma (E) falará sobre seu mais recente trabalho, a HQ ‘Deleite’; já Vaz (D) contará sobre sua trajetória pelos estilos como funk, street dance e breakdance
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FCJA participa da programação 
da 14a Primavera dos Museus

Sintonizado com a atual 
conjuntura causada pela crise 
sanitária, o Instituto Brasilei-
ro de Museus (Ibram) vem 
realizando a 14ª  Primavera 
dos Museus desde o come-
ço da semana, evento que se 
prolongará até o próximo do-
mingo e cujo tema central é 
“Mundo Digital - Museus em 
Transformação”. A Fundação 
Casa de José Américo partici-
pa da programação hoje, em 
um debate virtual que será 
transmitido a partir das 16h, 
pelo canal oficial da institui-
ção no Youtube.

A transmissão será media-
da pela gerente executiva do 
Museu Casa de José Américo, 
a geógrafa e professora Janete 
Lins Rodriguez, com as partici-
pações da professora Monique 
Magaldi, da Universidade de 

Brasília (UnB), do arquiteto 
e psicólogo Alexandre César 
Avelino Feitosa e da museóloga 
Amanda Oliveira.

 “O tema é bastante atual, 
pois, com a pandemia, cada vez 
mais há necessidade de dar 
uma dinâmica aos museus. A 
atividade dos museus é, essen-
cialmente, presencial, mas cada 
vez mais se solidifica a propos-
ta de dar visibilidade também 
pelos meios virtuais. Acredito 
que os museus vão funcionar 
de forma híbrida, com visitas 
presenciais e remotas. É um 
caminho sem volta e, por isso, 
o objetivo da live é sensibilizar 
o público para visitar e viver 
mais os museus”, apontou Ja-
nete Lins Rodriguez.

A gerente do Museu Casa 
de José Américo informou que 
os convidados para participar 
do debate virtual falarão sobre 
alguns aspectos. “A professora 
Monique Magaldi, com douto-

rado em Ciência da Informação 
e mestre em Museologia e Pa-
trimônio, abordará sobre acer-
vos digitais e apresentação da 
arte contemporânea na Inter-
net. Já o arquiteto e psicólogo 
Alexandre César Avelino Feito-
sa, coordenador geral do Siste-
ma de Informações do Ibram e 
gestor do Projeto Tainacan, do 
Ibram, e a museóloga Amanda 
Oliveira,  coordenadora desse 
mesmo projeto, vão falar so-
bre o tema ‘Acervos digitais em 
rede: a experiência do Ibram’ e, 
ainda, apresentarão o projeto 
que dirigem”, detalhou.

Por estar sem visitas pre-
senciais do público, Janete lem-
brou que a FCJA vem utilizando 
a Internet para a realização de 
debates, painéis e mesas-re-
dondas. Segundo ela, o intuito 
da Fundação é também trans-
formar em atividade remota 
o projeto ‘A Escola vai à FCJA’, 
que, antes da pandemia, de-

senvolvia com alunos da Rede 
Estadual de Ensino.

Enquanto não há movi-
mentação, Janete Lins Rodri-
guez informou que o Governo 
do Estado está concluindo 
plataformas na sede da insti-
tuição, na cidade de João Pes-
soa, para permitir o acesso 
de deficientes e quem for da 
terceira idade ao Museu e ao 
Arquivo dos Governadores, 
ambos instalados no segundo 
andar do prédio.

Na web

Eu sei que aqui não tem essa de estações 
bem definidas, mas é setembro e dizem que 
é primavera. Ao menos no Litoral, de fato, as 
f lores que passaram por um período de dor-
mência começam a ressurgir. Esta semana vi 
um pé de jasmim manga, aquele da f lorzinha 
branca com o meio amarelo e que tem um 
cheiro... um cheiro de jasmim, óbvio. Logo me 
vi debaixo do pé que tinha lá no sítio. Caía 
todas as folhas e ficava cheio de f lores. Da 
janela da cozinha o olfato e a vista ficavam 
embaçados com a mistura de cores, cheiros 
e sabores. 

O jasmim manga era a casa preferida das 
lagartas, aquelas de fogo bem grande e eu 
morria de medo que uma caísse em cima de 
mim. Vovó também não gostava das lagartas 
e mandou cortar o pé, deixando só o tronco 
que ela aproveitou para colocar uma panela/
jarro de barro com um pé de hortelã. Com-
petição injusta, achei. Cada um que sabe do 
seu jardim, não é? Flores nunca faltaram pela 
frente. Minha mãe tem um jardim cheio de 
f lores belas, eu tenho o meu adaptado para a 
varanda minúscula de um apartamento. Qua-
se todos os dias trocamos fotos das f lores: as 
dela mais imponentes e cheirosas, as minhas 
miniaturas de acordo com o espaço. 

 Setembro é um mês interessante, mês 
de mudanças e de ouvir/cantar Beto Guedes. 
Suas músicas esperançosas tão necessárias 
para estes tempos. Quando soube que Beto 
Guedes viria cantar aqui em João Pessoa deu 
logo um frio na barriga. Era julho de 2008, 
inauguração da Estação Cabo Branco e fazia 
pouco tempo que tinha me mudado para ca-
pital. Estava naquela fase de descoberta da 
cidade e das pessoas. Vivia zanzando de um 
lado para o outro com minhas sandálias ras-
teiras e o brilho no olhar meio Dora Aventu-
reira. “Isso aqui é bom demais”, meu bordão 
preferido, segundo minha amiga Veruza. 

Depois de esperar todos os políticos fa-
larem e inaugurar oficialmente o espaço, 
começou o show. Público disperso e quase 
ninguém muito interessado em escutar ele 
cantando, fiquei besta com aquilo. Aprovei-
tei e fui para frente do palco, bem pertinho. 
Minha euforia era tão grande que nem ligava 
para o estado meio decadente do Beto, e do 
quanto ele esquecia as letras. Ora, eu nunca 
soube de cor uma música toda sequer. Porque 
ia julgar? Sei que aquele show foi uma via-
gem no tempo. Quando cantou ‘Paisagem da 
janela’, eu tinha dez anos e me ajeitava para 
ir para escola ouvindo o MPB FM da rádio Pa-
tamuté de Cajazeiras. ‘Sal da terra’, auge dos 
18 anos. E ‘Sol de primavera’, um hino para 
todos os setembros de todas as idades:

 
Já choramos muito
Muitos se perderam no caminho
Mesmo assim não custa inventar
Uma nova canção
Que venha trazer sol de primavera.

Setembro

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Colunista colaboradora

Show do cantor, compositor e multi-instrumentista mineiro Beto Guedes
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“Um absurdo”, decla-
rou o artista visual, curador 
e crítico de arte Dyógenes 
Chaves, referindo-se à des-
truição de um painel de 
azulejos que revestia parte 
do prédio da Reitoria, no 
Campus I da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
em João Pessoa.

O projeto do mural 
é conferido ao arquiteto 
carioca Acácio Gil Bolsoi 
(1924-2009), mas a autoria 
do mural tem sido atribuída 
a outro artista, também do 
Rio de Janeiro, Athos Bulcão 
(1918-2008), um dos nomes 
de referência do modernis-
mo no Brasil.

A vice-reitora da UFPB, 
Bernardina Freire, informou 
que abriu um processo e o 
enviou, na última quarta-
feira (23), para a Superin-
tendência de Infraestrutura 
(Sinfra) da própria institui-
ção solicitando explicações 

técnicas necessárias para 
entender o caso. “Tenho a 
plena convicção que a rei-
tora Margareth Diniz não 
daria uma ordem dessa na-
tureza. Não fui consultada e 
nem passou por mim, mas 
quero saber a causa”, disse 
ela, acrescentando que es-
pera receber a resposta no 
prazo de 15 a 20 dias.

Ao lamentar o fato, Dyó-
genes Chaves observou que o 
painel de azulejos é outorga-
do a Athos Bulcão, cuja maio-
ria da produção está concen-
trada em Brasília e no Rio de 
Janeiro, e que era estreita-
mente ligado ao arquiteto Os-
car Niemeyer (1907-2012). 
“Ele era uma referência no 
Brasil nesse tipo de arte. Bul-
cão criava três desenhos nos 
azulejos e a combinação des-
sas peças no painel deixava a 
cargo do pedreiro. É o que se 
chama de caligrafia, e eu re-
conheço que é dele, embora o 
arquiteto que o colocou tenha 
sido Acácio Borsoi. Provavel-
mente, ele pode ter pedido a 

Athos Bulcão, pois, às vezes, o 
arquiteto contrata outro para 
um serviço. Quando vi as fo-
tos do painel, reconheci ime-
diatamente que é uma obra 
múltipla, porque é formado 
por dezenas, ou centenas, de 
peças iguais”, constatou.

No entanto, Dyógenes 
acredita que ainda seja pos-
sível recuperar o prejuízo 
causado. “Como o painel de 
azulejos é obra em série, deve 
existir o desenho e refazer 
com peças novas, repetir a 
cor, e aplicar de volta. É dife-
rente de um vaso de cerâmica 
chinês ou de uma escultura 
de Chico Ferreira, que quando 
se quebram não tem como re-
cuperar. Aquilo era uma obra. 
Estava suja, feia, quebrada? 
Não há justificativa para isso. 
A UFPB precisa se retratar e 
reparar o mal feito”. 

Bernardina Freire jus-
tificou ter enviado o proces-
so à Sinfra porque é o órgão 
suplementar da Reitoria res-
ponsável pelo gerenciamento 
da execução das atividades de 

infraestrutura da UFPB. “Pedi 
que me justificasse a necessi-
dade da intervenção no local, 
que me apresentasse estudo 
de viabilidade técnica para 
a remoção do revestimento, 
com parecer de especialistas 
em restauração. Pedi os re-
latórios técnicos estrutural 
e elétrico da obra opinando 
pela retirada integral do pai-
nel de azulejos e fiz justifica-
tiva acerca da importância 
da obra para a Universidade 
e anexei as fotos que foram 
postadas nas redes sociais”, 
explicou a vice-reitora. “O 
prazo para receber a respos-
ta foi feito de acordo com a 
Lei de Transparência Pública, 
cujo número é 12.527. Tenho 
conhecimento nessa área de 
patrimônio e fiz o que estava 
ao meu alcance”.

Com relação a autoria do 
painel de azulejos, ainda pre-
cisa ser confirmado. “Mas, in-
dependente disso, a obra in-
tegra o conjunto da edificação 
e faz parte da sua história”, 
disse Bernardina Freire.

Na UFPB

Destruição de mural causa polêmica

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Da esq. para dir.: mediado por Janete Lins Rodriguez (FCJA), debate terá a museóloga Amanda Oliveira, a professora Monique Magaldi (UnB) e o arquiteto Alexandre César Avelino

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

FCJA no Youtube

Fotos: Roberto Guedes

Localizado na Reitoria do Campus de João Pessoa da UFPB, painel de azulejos pode ser de autoria de Acácio Gil Bolsoi com Athos Bulcão



Estado tem aumento de mais de 400% no número de doações de órgãos e transplantes e é premiado pelo Ministério da Saúde

PB recebe prêmio nacional por 
incentivo à doação de órgãos 

A Paraíba alcançou um 
aumento de mais de 400% no 
número de doações de órgãos 
e transplantes. Esta afirmação 
é do secretário de Saúde da 
Paraíba(SES-PB), Geraldo Me-
deiros, durante a cerimônia 
oficial de lançamento da Cam-
panha Nacional de Incentivo 
à Doação de Órgãos e Tecidos 
do Ministério da Saúde.  

“Tivemos ao longo de um 
ano e meio de nossa gestão 
35 transplantes de fígado, 53 
de rins e dois transplantes 
de medula óssea que nunca 
haviam ocorrido no Estado. 
Há 10 anos que não tínhamos 
também transplantes de cora-
ção e já tivemos dois no Esta-
do”, comemorou. 

O gestor recebeu ontem, 
o prêmio anual ‘Destaque na 
Promoção da Doação de Ór-
gãos e Tecidos no Brasil’, do 
Ministério da Saúde de forma 
virtual por ter sido considera-
do um incentivador de trans-
plantes e por ter autorizado a 
doação de órgãos de seu filho 
mais novo. “A Paraíba é um 
Estado que prima pelo prota-
gonismo e neste cenário atual 

da doação de órgãos e tecidos 
mostra que quando existe um 
envolvimento social e dedica-
ção dos servidores da Central 
de Transplantes e dos gesto-
res do Governo do Estado, a 
Paraíba que era o último lugar 
nesse cenário, apareceu no ce-
nário nacional como o Estado 
que mais cresceu. Tudo isso 
em função do envolvimento, 
estimulo e a conscientização 
da sociedade da importância 
da doação”, declarou o repre-
sentante da SES-PB.

O prêmio homenageia 
pessoas ou instituições que se 
destaquem na doação e cap-
tação de órgãos e/ou de teci-
dos para transplante. Além da 
SES-PB ter sido selecionada, 
a mãe do apresentador Gugu 
Liberato, Maria do Céu Mora-
es, também foi homenageada. 

A cerimônia da Campa-
nha Nacional de Incentivo à 
Doação de Órgãos e Tecidos 
aconteceu às 14h de ontem no 
Auditório da Organização Pan
-Americana da Saúde (OPAS/
OMS) durante a reunião da Co-
missão Intergestores Triparti-
te. O encontro foi transmitido 
online pelo Canal do Youtube 
do Datasus em razão da pan-
demia do novo coronavírus. 
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Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | colaborador

O evento promoveu uma 
ação de mobilização para o 
Dia Nacional de Doação de 
Órgãos e Tecidos (27 de se-
tembro), que busca incentivar, 
ampliar e estimular a socie-
dade brasileira para o proce-
dimento. “Mesmo diante dos 
desafios impostos pela nova 

pandemia da covid, não aban-
donamos a esperança e a so-
lidariedade. Nos adaptamos a 
esse novo momento e o pro-
grama de doação e transplan-
te continuou com segurança. 
O SUS é o maior sistema pú-
blico de transplante do mun-
do”, declarou a coordenadora 

geral do Sistema Nacional de 
Transplante (SNT), Daniela 
Salomão.

Dados
Este ano, foram 23 pa-

cientes transplantados na 
Paraíba e 21 órgãos encami-
nhados para outros estados, 
provenientes de pacientes do-

adores com morte encefálica. 
Em 2019, foram realizadas 
22 captações em doadores de 
múltiplos órgãos e 66 trans-
plantes de órgãos, incluindo 
medula. Com as doações, 45 
pacientes deixaram a fila de 
transplantes na Paraíba e 
mais 19 em outros estados. 

Geraldo Medeiros recebeu ontem o prêmio anual ‘Destaque na Promoção da Doação de Órgãos e Tecidos no Brasil’, do Ministério da Saúde de forma virtual

Foto: Secom-PB

Serpentes e escorpiões

Acidentes com animais peçonhentos somam 3.649 este ano
Até este mês de setem-

bro, a Paraíba já registrou 
3.649 acidentes com ani-
mais peçonhentos (serpen-
tes e escorpiões). Os aciden-
tes são predominantes em 
zona rural, onde a população 
está mais exposta a áreas de 
vegetação nas quais estes 
animais naturalmente habi-
tam. A maioria destes episó-
dios pode ser evitada com 
medidas simples como a uti-
lização de calçados e roupas 
adequadas, que dificultam 
as investidas dos bichos ve-
nenosos. 

Dentre os ataques 
mais comuns estão os de 
escorpiões, que lideram o 
ranking. Só no ano passa-
do, foram 6.108 acidentes 
e este ano já somam 3.357. 
Em seguida estão as cobras: 
jararaca (228), cascavel (50) 
e coral (14). De acordo com 
o gerente operacional de Vi-
gilância Ambiental e Núcleo 
de Controle de Zoonoses da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), Francisco de Assis 
Azevedo, os acidentes com 
escorpiões são mais comuns 
e menos letais. “Raramente 

um acidente com escorpião 
precisa do uso de soro, as 
espécies que temos aqui são 
menos letais do que as en-
contradas em outras partes 
do país”, explicou. 

O gerente observou que 
no caso das cobras a vítima 
tende a sofrer consequên-
cias mais graves, mas que os 
acidentes poderiam ser evi-
tados com alguns cuidados. 
“Grande parte dos acidentes 
que registramos com cobras 
são nos membros inferiores 
desprotegidos como pés e 
pernas, os quais poderiam 

ser evitados com o uso de 
calçados altos como botas, 
calças jeans ou mesmo ma-
teriais de proteção mais rí-
gidos”, afirma Assis.

Em caso de acidentes 
com qualquer tipo de animal 
peçonhento, a indicação é 
que seja procurada uma uni-
dade de saúde, se possível 
com o animal em mãos, ou 
uma foto, para que seja iden-
tificada a espécie e direcio-
nado o tratamento adequado 
para o paciente. “Em hipótese 
nenhuma devem ser utiliza-
das soluções caseiras, torni-

quetes ou sugar a lesão que 
está com o veneno. A pessoa 
que sofrer uma picada deste 
animal deve ficar em repouso 
e ser direcionada para uma 
unidade de saúde”, explica.

É importante lembrar 
que os soros estão disponí-
veis em unidades estraté-
gicas para atender as três 
macrorregiões de saúde do 
Estado, e que o fluxo dos 
primeiros socorros nas uni-
dades de saúde dos muni-
cípios estabiliza o paciente 
até a administração do soro, 
em caso de necessidade. 

O Estado dispõe de 
três centros de referência 
para o tratamento soroló-
gico, no atendimento aos 
casos mais graves, situa-
dos em Patos, no Hospital 
Regional Janduhy Carnei-
ro (83) 3423.2762/2741; 
Campina Grande, no 
Hospital de Emergên-
cia e Trauma Dom Luiz 
Gonzaga Fernandes (83) 
3310.5853 - Ceatox; e em 
João Pessoa, no Hospital 
Universitário Lauro Wan-
derley (83) 3216.7007 – 
Ceatox. 

teólogo britânico 
Keith Ward (foto 
ao lado) é consi-
derado pela Igreja 
Anglicana como o 

interlocutor mais qualifica-
do para rebater os questio-
namentos levantados por 
alguns cientistas a respeito 
da natureza e da existência 
de Deus.
       Como sempre fui ao 
mesmo tempo um cris-
tão rebelde, um católico 
de algum fervor, um ateu 
flexível e um interessado 
pelo marxismo, nunca tive 
dificuldade em admitir 
os Evangelhos. Também 
foi fácil admitir Giordano 
Bruno, Wittgenstein, Pier 
Paolo Pasolini, São Francisco de Assis, John 
Lennon, Bob Dylan, Caetano Veloso, Fernando 
Pessoa, Joseph Comblin (que, vindo ao Brasil, 
chegou a morar na Paraíba, em Bayeux) e nosso 
Leonardo Boff - sem deixar de escutar, assimi-
lar, a inquietude de “Rehab” na voz da saudosa 
e precocemente morta Amy Winehouse.
       Por isso, Deus sempre esteve nas pautas 
consolidadas de minha vida.  Desde a adoles-
cência, nunca tive medo de ser ou não ser, estar 

Jamais Deus seria um Big Brother

ou não estar, crer ou não crer. Eis a questão. 
       Nos momentos em que creio intensamen-
te em Deus, tento ser mesmo, por completo, a 
sua imagem e semelhança. Quando não creio, 
relaxo e tento ser visto pela formiga que es-
tiver mais próxima e torcer para que ela não 
tenha medo de mim. Afinal a formiga pode 
ser a minha imagem e semelhança.
       Minha declarada paixão pela livre teolo-
gia levou-me a terminar de ler uma obra 
(e anotar o que mais essencial nela exis-

te) que larguei pela 
metade há cerca de 
cinco anos. Trata-se 
de “Deus - Um guia 
para os perplexos”. 
Conduz o leitor por 
uma viagem pela 
história das religiões 
e da filosofia, desde as 
divindades gregas até 
chegar a Hegel e Marx. 
Também cita impor-
tantes pensadores da 
História, como Platão, 
Agostinho, Aristóte-
les, Tomás de Aquino, 
Kant, Heidegger, Scho-
penhauer e 
Nietzsche.
      Dizem 
que já for-

mam-se “iPessoas” comprando 
“iCoisas”, mas o avanço da revolu-
ção tecnológica e a ostentação do 
instrumento de uso pessoal nessa 
área (para lazer ou trabalho) 
não me causam temor e nem me 
retiram da sempre nova busca pela 
verdade espiritual.         
     Existem o “iPad”, o “iPod”, os “i”. Jamais 
haverá o “iGod”. Este tem de ser aceito ou 

O
Uma loja de calçados vende tênis 

Nike “made in Vietnam”. 
A Nike fabrica lá porque 

a mão-de-obra é barata. São crianças 
em trabalho infantil para o qual o 

governo vietnamita fecha os olhos. 
Esta é a real e cruel globalização.

negado, sem ser visto nem comprado. Quando se crê em 
Deus, ele é sentido, absorvido.

nnnnnnnnnn

       Jean-Paul Sartre (foto abaixo) sentia alí-
vio livrando-se de Deus. Depois, pensou que é 
possível ser livre sem “guerrear” para “livrar-se”. 
Não creio em Big Brother sobrenatural. Deus não 
seria isso. 

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 25 de setembro de 2020

Confronto equilibrado
Botafogo e Paysandu se enfrentam amanhã, em João Pessoa, pelo Campeonato 
Brasileiro da Série C. O histórico do confronto entre as duas equipes na competição 
mostra muito equilíbrio e poucas disputas: foram apenas seis confrontos.  Página 16 Fo
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Além de Anísio Maia para prefeito, o partido também está com Antônio Barbosa como vice na chapa encabeçada pelo PSB  

Até o final da tarde de ontem, 
12 postulantes à Prefeitura de João 
Pessoa já haviam se registrado no 
Sistema de Divulgação de Candida-
turas e Contas Eleitorais do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Entre eles, 
o ex-governador Ricardo Coutinho 
(PSB) e o deputado estadual Anísio 
Maia (PT), personagens de uma si-
tuação inusitada nas eleições deste 
ano na capital paraibana.

Ricardo apresenta como vice 
em sua chapa o petista Antônio Bar-
bosa, apoiado pela direção nacio-
nal do Partido dos Trabalhadores, 
que anulou a convenção partidária 
realizada no dia 16, e que lançou o 
nome de Anísio para a disputa em 
João Pessoa. O deputado, por sua vez, 
manteve o registro de sua candidatu-
ra e a vice reservada ao PCdoB, com 
a indicação de Percival Henriques.

As duas candidaturas, agora, 
vão ser julgadas pela Justiça Eleitoral 
que não reconhece a possibilidade de 
um partido figurar em duas chapas 
na mesma eleição, o que pode confi-
gurar dissidência partidária (quando 
um mesmo órgão partidário apre-
senta mais de um Demonstrativo 
de Regularidade de Atos Partidários 
– DRAP) para o mesmo cargo. “Nesse 
caso, caberá ao juiz eleitoral direcio-
nar a instrução do processo, deferin-
do ou determinando a apresentação 
das provas que julgar pertinentes, 

para decidir quem terá o direito de 
concorrer às eleições”, destaca o TSE, 
por meio da Escola Judiciária Elei-
toral. A candidatura de Anísio Maia 
foi registrada primeiro junto ao Tri-
bunal Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), por conta disso, o prazo 
para o julgamento também deve ser 
encerrado primeiro. O candidato já 
avisou que está tranquilo quanto 
ao julgamento por ter, segundo ele, 
obedecido as normas eleitorais e ter 
realizado “um processo de escolha 
transparente dentro do PT”.

A direção nacional da legenda, 
contudo, divulgou uma nota, assi-
nada pela deputada federal Gleisi 
Hoffmann, presidente nacional da 
legenda, na qual reafirma o compro-
misso com o PSB, aliado em eleições 
passadas. O caso deve ser analisado 
pelo juiz eleitoral Flávio Leandro de 
Alencar Cunha, da 64ª Zona Eleitoral. 
Em caso de impugnação, a chapa 
terá sete dias para contestar, depois 
disso, o Ministério Público poderá 
se pronunciar, seguido pela decisão 
final do juiz.

Até ontem, além de Ricardo 
Coutinho e Anísio Maia, já haviam 
registrado a candidatura junto ao 
TSE: Cícero Lucena (Progressitas), 
Edilma Freire (PV), João Almeida 
(Solidariedade), Nilvan Ferreira 
(MDB), Pablo Honorato (PSoL), 
Rafael Freire (UP), Rama Dantas 
(PSTU), Raoni Mendes (Democra-
tas), Ruy Carneiro (PSDB) e Wall-
ber Virgolino (Patriota). 

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

PT registra duas candidaturas 
a prefeito e a vice na capital

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

Justiça & Adjacências

Sistema multisserviço
Os órgãos do Poder Judiciário brasileiro 
terão à disposição a Plataforma Digital do 
Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br), um 
sistema multisserviço que, além de unificar 
o trâmite processual no país, permitirá a 
realização de adequações de acordo com 
as necessidades de cada tribunal. A medida, 
que mantém o Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) como a principal ferramenta para tra-
mitação processual na Justiça brasileira, foi 
aprovada durante a 318ª Sessão Ordinária 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Lei Anticorrupção
O ‘I Webcongresso Paraibano de Direito Ad-
ministrativo Sancionador’ expôs ao deba-
te, em quatro painéis temáticos, no último 
dia 23, os avanços no combate à corrupção 
após a vigência da Lei 12.846/2013(Lei 
Anticorrupção) e os desafios e limites no 
controle externo de políticas públicas pe-
los Tribunais de Contas. E, também, san-
ções e expedição de medidas cautelares, 
além da aplicação do Non Bis In Idem do 
Direito Administrativo Sancionador pelas 
Cortes de Contas.

Esforço concentrado
A 1ª Vara Mista da Comarca de Pombal, de 
segunda entrância, vai promover um mu-
tirão de perícias do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). Foram agendadas 
55. O esforço concentrado será realizado 
nesta sexta-feira (25), a partir das 9h, na 
Escola Estadual Arruda Câmara, localizada 
no Bairro Jardim Rogério, em Pombal. A 
iniciativa do esforço concentrado visa di-
minuir as demandas que envolvem o INSS 
no polo passivo.

Cúmplice da ditadura
A Volkswagen do Brasil assumiu o com-
promisso de destinar R$ 36,3 milhões a 
ex-trabalhadores da empresa presos, per-
seguidos ou torturados durante o gover-
no militar (1964-1985) e a iniciativas de 
promoção de direitos humanos e difusos. 
A disponibilização dos recursos foi anun-
ciada no dia 23 em uma nota pública dos 
Ministérios Públicos Federal (MPF), do 
Estado de São Paulo (MPSP) e do Traba-
lho (MPT). A empresa foi cúmplice dos 
órgãos de repressão da ditadura.

Improbidade administrativa
O ex-prefeito do município de Diamante, Hér-
cules Barros Mangueira Diniz (sem partido), 
foi condenado por improbidade adminis-
trativa em ação ajuizada pelo MPPB. Foram 
aplicadas a suspensão dos direitos políticos; 
ressarcimento de R$ 9.159,60; multa civil 
no valor correspondente a 20 vezes o va-
lor da remuneração mensal percebida pelo 
requerido à época dos fatos; e proibição de 
contratar com o poder público pelo período 
de cinco anos.

Concurso público
A comissão do concurso público para pro-
motor de Justiça substituto do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) publicou no 
Diário Oficial Eletrônico (DOE) o Edital 
29/2020, tornando público que a reprodu-
ção da gravação das provas orais vai acon-
tecer nos próximos dias 1º, 2 e 5 de outu-
bro, no prédio da Promotoria de Justiça de 
João Pessoa, localizado na Avenida Almi-
rante Barroso, 159, na capital, bem como 
as regras para a audição dessa avaliação.

Videoconferências
O uso de ferramentas de videoconferência 
para atender aos cidadãos durante a pande-
mia do novo coronavírus (covid-19) trouxe 
resultados positivos na produtividade do 
Poder Judiciário. O ministro Luiz Fux, presi-
dente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
apresentou proposta determinando que os 
tribunais definam e regulamentem, em até 
90 dias, um sistema de videoconferência 
para realização de audiências e atos oficiais 
pós-pandemia.

Deputado quer incluir políticos, juízes e 
procuradores na reforma administrativa

O deputado federal Pedro 
Cunha Lima (PSDB) assinou uma 
emenda para incluir políticos, 
juízes e procuradores à PEC do 
Governo Federal que trata sobre a 
reforma administrativa. Até agora, 
apenas 43 parlamentares assi-
naram a proposta que tem como 
objetivo combater privilégios na 
administração pública.

“Combater privilégios. Essa 
bandeira sempre terá nossa de-
fesa. Não é justo mexer sempre 
com quem menos tem. Deputados, 
senadores, governadores, juízes, 
procuradores, promotores, mi-
nistros, desembargadores, o an-
dar de cima nunca perde nada no 
Brasil. É incrível. São (ou somos) 

os intocáveis. É ridículo assistir 
a essa cena que se repete com 
imensa naturalidade e frequên-
cia. Vamos fazer esse debate, sim. 
Com imenso respeito a cada uma 
dessas relevantes funções. Mas 
também – e talvez aqui em maior 
intensidade –, com todo senso de 
justiça que deve nos guiar”, desta-
cou o deputado.

De acordo com Pedro, o Bra-
sil tem “uma imensa dívida” no 
combate aos privilégios e, por 
isso, está na hora de mudar essa 
realidade. “Passou da hora dis-
so mudar. Precisamos de ações 
efetivas e que garantam menos 
custo para o país. Por isso assina-
mos essa emenda para que todos 

os servidores públicos possam 
fazer parte da reforma adminis-
trativa, sem privilegiar ninguém”, 
afirmou.

O texto do governo da refor-
ma administrativa, considerado 
tímido por alguns parlamenta-
res, garante aos novos membros 
do Judiciário e Legislativo não 
serem atingidos. Eles manterão 
benefícios que devem ser extin-
tos para os futuros servidores, 
como as férias superiores a 30 
dias, licença-prêmio (direito a 
três meses de licença para tratar 
de assuntos de interesse pessoal 
a cada cinco anos) e adicionais 
por tempo de serviço. Isso sig-
nifica, por exemplo, que um juiz 

não poderá ser atingido, mas o 
servidor da área administrativa 
de um tribunal terá de obedecer 
às novas regras.

A equipe econômica do go-
verno tem se defendido de não ter 
incluído membros de outros pode-
res na reforma sob o argumento de 
que a Constituição não permite ao 
Executivo propor nova regra para 
membros de outros poderes.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Partido e candidato a prefeito de Sapé 
são investigados por prática de crimes

O candidato a prefeito de 
Sapé Luiz Limeira Ribeiro Neto 
(Luizinho) e o Partido Progres-
sista (Progressistas) foram ci-
tados pelo Ministério Público 
Eleitoral (MPE) por prática de 
crimes de desobediência e de 
infração de medida sanitária 
preventiva após a realização 
da convenção partidária no 
município. O MPE pede multa 
no valor de R$ 10 mil e pela 
remessa de cópia dos autos à 
Delegacia de Polícia para que 

sejam apurados os possíveis 
crimes praticados.

Conforme explicou a pro-
motora de Justiça a 4ª Zona Elei-
toral de Sapé, Caroline Freire, 
ambos foram alvos de uma re-
presentação eleitoral, que teve 
como objetivo impedir a reali-
zação de convenção partidária 
presencial no último dia 16, uma 
vez que a divulgação sobre o 
evento, com chamamento da po-
pulação em geral, configurava a 
perda da função intrapartidária 
da convenção e provocaria, ine-
vitavelmente, uma aglomeração 
incontrolável de pessoas.

Segundo o MPE, apesar 
de notificação temporal dos 
representados, a convenção 
ocorreu na formatação de ver-
dadeiro comício, desrespeitan-
do quase que na íntegra a deci-
são judicial. Na representação, 
a promotoria argumentou que 
até a véspera da convenção 
partidária o município de Sapé 
estava classificado na “bandei-
ra laranja”, pelo plano Novo 
Normal Paraíba, o que requer 
medidas restritivas para con-
ter a propagação do novo co-
ronavírus, como a proibição de 
eventos que possam provocar 

a aglomeração de pessoas.
“A direção do partido e o 

próprio pré-candidato despre-
zaram completamente o estado 
de pandemia em que vivemos, 
onde a covid-19 já ceifou a vida 
de milhares de cidadãos bra-
sileiros, colocando em risco 
todos aqueles simpatizantes da 
agremiação ao convidar aber-
tamente, por vários meios, a 
população sapeense para o 
evento, culminando com uma 
aglomeração desordenada e 
sem controle no ponto marca-
do para a convenção partidá-
ria”, criticou a promotora.

Os municípios paraiba-
nos de Itaporanga, São José 
de Caiana e Serra Grande, no 
Sertão, estão proibidos de 
realizar comícios, carreatas e 
caminhadas nas eleições mu-
nicipais deste ano. A decisão 
da juíza da 33ª Zona Eleito-
ral, Francisca Brena Camelo 
Brito, leva em consideração 
a situação das bandeiras em 
vigor nas cidades durante a 
pandemia de covid-19.

A portaria, assinada no 
dia 23, cita os decretos esta-
duais e os protocolos sanitá-
rios do Ministério da Saúde. 
“Ficam proibidos atos de pro-
paganda eleitoral que ense-
jem grande aglomeração de 
pessoas, tais como comícios, 
carreatas e caminhadas, nos 
municípios de Itaporanga, 
Serra Grande e São José de 
Caiana, enquanto estes não 
se enquadrarem na bandeira 
verde, conforme os termos da 

classificação dos municípios 
do Estado da Paraíba”, diz o 
documento.

A determinação, no en-
tanto, pode ser revista após 
avaliação periódica posterior, 
observando-se os protoco-
los sanitários, como o uso 
de máscara, distanciamento 
mínimo entre os participan-
tes dos eventos, higienização 
pessoal e de ambientes, den-
tre outras medidas voltadas 
para a prevenção do contágio 
pelo novo coronavírus.

A pena para quem de-
sobedecer é de detenção de 
três meses a um ano e paga-
mento de 10 a 20 dias/multa, 
sem prejuízo da incidência 
do artigo 268 do CP (infrin-
gir determinação do poder 
público, destinada a impedir 
introdução ou propagação de 
doença contagiosa). Para os 
representantes de partido ou 
coligação e candidatos pro-
motores do evento, a pena é 
de detenção, de um mês a um 
ano, e multa.

Juíza veta carreata, 
comício e caminhada

Combater privilégios 
(...) Não é justo mexer 

sempre com quem 
menos tem 

Eleições 2020
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Justiça decide pela volta dos
peritos do INSS ao trabalho
Na quarta-feira, apenas 421 dos 763  profissionais esperados compareceram às agências do órgão para atender a população
Idiana Tomazelli
Agência Estado

Em mais um capítulo da 
batalha judicial em torno da 
retomada dos atendimentos 
presenciais em agências do 
INSS, o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região suspen-
deu a liminar concedida na 
quarta-feira (23) pela Justi-
ça Federal que suspendia o 
retorno dos médicos peritos 
e ainda proibia a administra-
ção pública de punir quem 
não atendesse à convocação. 
A medida atende a um pedi-
do do Governo Federal.

O desembargador Fran-
cisco de Assis Betti, presi-
dente em exercício do TRF-1, 
afirmou que a suspensão da 
liminar tem como objetivo 
“evitar grave lesão à ordem, 
à saúde, à segurança e à eco-
nomia públicas”. Com essa 
decisão, o TRF-1 declarou 
válidas as inspeções já feitas 
pelo governo e garante a le-
gitimidade das convocações 
de peritos feitas pela Secre-
taria Especial de Previdência 
e Trabalho.

Na quarta-feira, 421 pe-
ritos médicos compareceram 
às agências do órgão para 
atender a população.  Eram 
esperados 763 servidores da 
categoria, ou seja, 342 não 
apareceram apesar da con-
vocação. O secretário Bruno 
Bianco alertou publicamente 
que quem não voltasse teria 
o ponto cortado, com refle-
xos na remuneração no fim 
do mês.

Na decisão de ontem, o 
magistrado criticou o juiz de 
primeira instância e afirmou 
que a liminar “contrariou o 

princípio da separação dos 
poderes” e interferiu “subs-
tancialmente” nas funções 
da administração pública no 
planejamento das perícias 
médicas a cargo do INSS. 
Segundo Betti, a primeira 
decisão também interferiu 
na competência do órgão de 
aplicar medidas de correção 
disciplinar de servidores dos 
seus quadros, “prejudicando, 
ao fim e ao cabo, a própria 
continuidade do serviço pú-
blico essencial de análise dos 
requerimentos de concessão 
dos benefícios previdenciá-
rios e assistenciais”.

O desembargador res-
saltou ainda que o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
“vem reconhecendo a exis-
tência de ofensa à ordem 
pública” quando há essa in-
terferência indevida. Betti 
também ressaltou que a Pe-
rícia Médica Federal é ser-
viço público essencial e sua 
atividade é indispensável na 
prestação de serviços à po-
pulação.

A liminar suspendendo 
as convocações havia sido 
concedida na quarta-feira 
(23) pelo juiz federal substi-
tuto da 8ª Vara Federal Cível 
do Distrito Federal, Márcio 
de França Moreira, em uma 
ação protocolada pela Asso-
ciação Nacional dos Médicos 
Peritos (ANMP). A entidade 
resiste a retomar os traba-
lhos presenciais sob a ale-
gação de falta de condições 
sanitárias contra a covid-19, 
o que o governo nega. Como 
mostrou o Broadcast, o im-
passe acaba afetando cerca 
de 1 milhão de brasileiros à 
espera de uma perícia.

Com a decisão Tribunal Regional Federal da 1ª Região, os peritos terão que prestar atendimento à população nas agências do INSS em todo o país

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Comparação dezembro-setembro

Avaliação do governo Bolsonaro sobe 
para 40%, mostra pesquisa CNI-Ibope

Após cair ao longo do 
primeiro ano de governo, 
a popularidade do presi-
dente Jair Bolsonaro dispa-
rou agora em setembro, na 
comparação com dezembro 
do ano passado. Pesquisa 
realizada pelo Ibope a pedi-
do da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) mos-
tra que a fatia da população 
que considera o governo 
ótimo ou bom é de 40%, 11 
pontos a mais do que em 
dezembro de 2019 (29%). 
O índice é o maior desde o 
início do mandato.

A avaliação negativa, 
ou seja, aqueles que classi-
ficam a administração fe-
deral como ruim ou péssi-
ma caiu de 38% para 29% 
em nove meses. Entre uma 

pesquisa e outra, o país en-
frentou a pandemia de co-
vid-19, que matou 139.065 
pessoas até quarta-feira 
(23), de acordo com dados 
de levantamento feito por 
Estadão, G1, O Globo, Extra, 
Folha e UOL. Nesse período, 
o governo liberou um auxí-
lio emergencial de R$ 600 
para trabalhadores infor-
mais e desempregados. Bol-
sonaro, porém, foi criticado 
pela postura em relação à 
crise sanitária.

O Ibope também per-
guntou os entrevistados se 
aprovam ou desaprovam a 
maneira do presidente ad-
ministrar o país. Nesse que-
sito, a aprovação pessoal 
de Bolsonaro subiu de 41% 
para 50%, voltando ao nível 
observado em abril de 2019 
(51%). Foram consultadas 
2 mil pessoas em 127 muni-

cípios no período de 17 a 20 
de setembro. A margem de 
erro é de dois pontos por-
centuais para mais ou para 
menos.

Em relação à primeira 
pesquisa do Ibope no go-
verno Bolsonaro, em abril 
de 2019, a avaliação posi-
tiva do governo está maior. 
O presidente tinha 35% de 
ótimo e bom no início da 
administração e agora tem 
40%. Entre os entrevis-
tados, 29% consideram a 
gestão do chefe do Planalto 
como regular.

Meio ambiente
Apesar do aumento da 

popularidade, a aprovação 
do governo Jair Bolsonaro 
na área ambiental caiu 11 
pontos de abril de 2019 
a setembro deste ano. De 
acordo com pesquisa do 

Ibope realizada a pedido 
da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), o índice 
de pessoas que reprovam o 
governo na gestão do meio 
ambiente é de 57%. A apro-
vação, por outro lado, é de 
37% no levantamento. Em 
abril, era de 48%.

Entre dezembro de 
2019 e setembro de 2020, a 
aprovação do governo nes-
sa área variou de 40% para 
37%, no limite da margem 
de erro. Como houve uma 
oscilação para baixo, é mais 
provável que a avaliação da 
administração de Bolsona-
ro no meio ambiente tenha 
caído em nove meses. O 
Ibope consultou 2 mil pes-
soas em 127 municípios no 
período de 17 a 20 de se-
tembro. A margem de erro é 
de dois pontos porcentuais 
para mais ou para menos.

AGU suspende promoção em massa de 
606 procuradores ao topo da carreira

A Advocacia-Geral da 
União (AGU) decidiu suspen-
der ontem a promoção em 
massa que levou 606 procu-
radores federais do órgão ao 
topo da carreira - com salários 
acima de R$ 27,3 mil. A decisão 
é do procurador-geral Federal, 
Leonardo Lima Fernandes.

Na última sexta-feira 
(18), uma portaria da AGU 
promoveu 607 servidores, 
dos quais 606 passaram a in-
tegrar o topo da carreira da 
Procuradoria Federal. A me-
dida, segundo a Advocacia-

-Geral, seguiu os critérios de 
antiguidade e merecimento.

Com a portaria, agora 
suspensa, 3.489 dos 3.738 
procuradores federais da 
AGU já atingiriam o topo da 
carreira - 92% da categoria.

Os procuradores-gerais 
da AGU fazem a defesa do 
Governo Federal em ações 
judiciais e extrajudiciais. São 
responsáveis pela cobrança 
de recursos que autarquias, 
fundações têm a receber.

O número de procurado-
res promovidos havia dado 
um salto na comparação com 
anos anteriores. Em 2019, 83 
foram promovidos; em 2018, 
69; em 2017, 79; e agora, 607.

A AGU disse que o di-
nheiro para as promoções 
está no orçamento, mas não 
informou quanto vão custar.

Na Procuradoria-Geral 
Federal, o salário inicial é de 
R$ 21 014,00 e o salário final 
é de R$ 27.303,00.

Mais cedo, o Ministério 
Público junto ao Tribunal de 
Contas da União (TCU) pediu 
uma liminar para suspender 
o aumento salarial que foi 
concedido aos procuradores 
federais promovidos AGU. No 
pedido, o MP diz que a pro-
moção é “inoportuna e inde-
corosa” e mostra indiferença 
com a população mais pobre 
chamada a pagar a conta 

exatamente no momento em 
que, possivelmente, enfrenta 
as maiores dificuldades com 
a covid-19.

Em requerimento apre-
sentado nesta quinta-feira, 
24, o MP pede também aos 
ministros do TCU que tomem 
medidas necessárias para 
avaliar o ato. Para o MP, a lei 
173, que congelou os salá-
rios dos servidores até 2023, 
também veda as promoções. 
Segundo a representação, a 
progressão funcional impli-
ca adequação da remunera-
ção, o que é vedado pela lei 
aprovada recentemente pelo 
Congresso e sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

Uma análise da Consul-
toria Legislativa do Senado 
afirma que a reeleição do 
atual presidente da Casa, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
é inconstitucional. A inter-
pretação será usada por ad-
versários para reagir à ten-
tativa do parlamentar de ser 
reconduzido ao comando do 
Congresso em fevereiro do 
próximo ano.

De acordo com a nota, 
assinada pelo consultor Ar-
lindo Fernandes de Oliveira, 
é “inequívoco” que a reeleição 
é proibida dentro da mesma 
legislatura, ou seja, sem uma 
nova eleição para renovação 
dos mandatos no Legislativo 
federal. O documento não é 
uma opinião oficial do Sena-
do, mas serve como subsídio 
para o posicionamento dos 
parlamentares sobre o tema. 
A análise foi feita a pedido 
do senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE), que faz oposi-
ção a Alcolumbre no Senado.

“É conhecido o critério 
adotado tanto pelo Senado 
Federal quanto pela Câmara 
dos Deputados para a eleição 
de suas mesas, e esse critério, 
embora tenha comportado 
mudanças, nos trinta anos de 

vigência da Constituição de 
1988 e do regime democrá-
tico que ela instituiu, nunca 
comportou a reeleição den-
tro de uma mesma legislatu-
ra, após o exercício pleno de 
um mandato”, diz a nota do 
consultor legislativo.

De acordo com o técnico 
do Senado, a reeleição do pre-
sidente da Casa não encon-
tra respaldo na Constituição 
nem no regimento interno da 
Casa. A Carta Magna estabe-
lece que os integrantes das 
Mesas Diretoras da Câmara e 
do Senado serão eleitos para 
um mandato de dois anos, 
“vedada a recondução para o 
mesmo cargo na eleição ime-
diatamente subsequente”. O 
regimento repete a mesma 
regra.

Além das questões téc-
nicas, a nota da consultoria 
aponta a renovação no po-
der como um princípio re-
publicano. O técnico também 
aponta a necessidade de se-
gurança jurídica nas normas 
eleitorais para não se alterar 
a regra no meio do jogo e be-
neficiar quem está no poder. 
Mesmo que a Constituição 
seja alterada para permitir 
a reeleição, senadores ques-
tionam se a mudança poderá 
valer para 2021 e beneficiar 
Alcolumbre na disputa.

Senado: reeleição de
Alcolumbre é proibida

Daniel Weterman
Agência Estado

Daniel Weterman
Agência Estado

Breno Pires e
Adriana Fernandes
Agência Estado
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Álvaro Filho, Vítor Felipe, George, Renato e Jô entram, a partir de hoje, na fase mais importante da disputa

Cinco paraibanos em ação
no Open de Vôlei de Praia

A disputa do torneio fe-
minino do Circuito Brasilei-
ro de Vôlei de Praia Open na 
semana passada marcou a 
retomada das competições 
da modalidade no país. A 
dupla olímpica Ana Patrícia 
e Rebecca venceu a primei-
ra etapa. Agora chegou a 
vez das duplas masculinas 
que já entrarem em ação, 
ontem, com a disputa do 
qualifyig. Os jogos ocorrem 
até o próximo domingo com 
a fase mais importante, a 
principal, tendo início hoje 
pela manhã, no Centro de 
Desenvolvimento de Volei-
bol, em Saquarema (RJ). A 
Paraíba tem cinco represen-
tantes no torneio: Álvaro Fi-
lho, Vítor Felipe, Renato, Jô 
e George.

O paraibano Vitor Fe-
lipe, vice-campeão da tem-
porada passada ao lado 
de Ricardo, começará uma 
nova parceria no torneio 
desta semana. O medalhis-
ta pan-americano atuará ao 
lado do campeão mundial 
sub-21 Arthur Lanci e não 
esconde a empolgação para 
retomar as atividades e, de 
quebra, disputar os primei-
ros jogos oficiais ao lado do 
jovem paranaense.

“Estou conhecendo 
o Arthur Lanci dentro da 
quadra agora, fizemos as 
primeiras atividades nesta 
semana, também por conta 
de toda a pandemia. Ele tem 
um astral muito bom, estou 
adorando essa convivência 
inicial fora de quadra. Nos 
primeiros treinos deu para 
ver que o jogo será de uma 
maneira que gosto muito, 
bastante encaixado, com 
volume. Arthur é um cra-
que, possui muito controle 
de bola e uma visão de jogo 
absurda, está me ensinan-
do muito. Acredito que será 
um time muito competitivo, 
com muito potencial. Estou 
confiante. Vamos jogo a 
jogo, mas sabendo que cada 
um trabalhou muito e está 
muito motivado”, destacou 
Vitor.

A fase principal do 
torneio é formada por 16 
duplas - 12 já classificadas 

CBV

Parece história da carochinha. Um “professor” 
que mal sabe daquilo que ensina. Pode até ser que 
saiba, sei lá. Não vamos chamá-lo de mentiroso. 
Mas trabalho comprovado, isso daí ele não tem. 
Que empresa confiaria contratar para um cargo 
de gerência alguém que, apesar de vender sonhos, 
não consegue comprovar competência alguma em 
sua área de atuação? A resposta só pode estar na 
política. Isso porque na intenção de prometer o 
inalcançável, projeta-se um resultado que, se der 
certo, pode entrar para a história. Se der errado, é 
mais uma crise para a conta. E assim se desenhou 
a proposta de Fernando Diniz para o São Paulo. 

Com um bom trabalho desenvolvido no Audax, 
que culminou com o vice-campeonato em 2016, o 
técnico foi abraçado pela mídia como “inovador” 
e “competente”. Confesso que nessa época eu mes-
mo queimei a língua. Diniz propunha um estilo de 
futebol com o Audax que parecia ser mérito com-
pletamente seu, mas ao ver outros times sob seu 
comando, mais parece que foi um acaso conjuntu-
ral onde o elenco foi o principal responsável. 

Fernando Diniz foi para o Fluminense prome-
tendo sonhos. Segundo a imprensa que o elevou 
como salvador do futebol brasileiro, só na Euro-
pa se sabe jogar como Diniz dizia saber fazer seus 
times jogarem. Era para alguns jornalistas e co-
mentaristas esportivos o Pep Guardiola do Brasil. 
Se com o próprio espanhol eu tenho minhas res-
salvas, Diniz então teria que mostrar muito resul-
tado até merecer o tanto de louros que já recebeu 
sem que tivesse conquistado algo efetivo. 

Se não entrega o sonho que promete, uma coi-
sa era certa com Fernando Diniz: mídia barata por 
muito pouco. Foi assim quando ele assinou com o 
Fluminense. E, apesar do resultado ruim no Rio 
de Janeiro, a cartilha foi a mesma quando fechou 
com o São Paulo. Os clubes não tinham cacife para 
contratar um medalhão nacional, ou um treina-
dor de alto nível internacional, resolveram com 
um pouco conhecido, que muito promete e pouco 
alcança.

É fato que o nível dos treinadores brasileiros 
está abaixo do padrão europeu. Não tem como ne-
gar a diferença de resultados apresentados ano 
passado por Jorge Jesus, pelo Flamengo, e Sam-
paoli, pelo Santos, agora no comando do Atlético 
Mineiro. São considerados treinadores do segun-
do escalão nas grandes ligas europeias, e ainda 
assim são bem superiores aos técnicos que se re-
vezam no Brasil.

De toda forma, não dá pra dizer que tudo o 
que se faz aqui é ruim e tudo o que vem da Europa 
é bom. 

No caso de Fernando Diniz, o que mais com-
plica, além da falta de resultados, é a tentativa de 
impor um estilo de jogo que ele próprio não co-
nhece com profundidade, e ainda fazer com que 
jogadores formados em bases completamente di-
ferente esqueçam suas raízes, seu estilo de jogo, 
para fazer algo que ele tem como ideal, porém 
nem sabe como se faz. O padrão de seus times, 
visto tanto no Fluminense quanto no atual São 
Paulo, é exatamente o mesmo: uma posse de bola 
atabalhoada e sem qualquer efetividade. 

Diniz é aquele coach que promete levar seus 
clientes empresários ao sucesso, porém sem que 
ele tenha aplicado seus conhecimentos em empre-
sa alguma. Arriscar com o dinheiro dos outros é 
muito fácil. 

Por muito menos o São Paulo já despachou 
treinadores melhores. O uruguaio Diego Aguirre 
foi um deles, só pra ter como exemplo. 

O falso futebol apresentado por Fernando Di-
niz sob a justificativa de estilo único é perigoso 
não só para os times que acreditam na sua pro-
posta, mas para o futebol brasileiro. Se a moda de 
segurar bola e não fazer gol pega, os jogos ficarão 
de dar sono - e raiva para o torcedor.

O desastre Diniz

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

pelo ranking e quatro que 
saem do qualifyig -, come-
çando nesta sexta-feira 
das 9h às 13h e das 15h às 
21h. Os 12 times já garan-
tidos pelo ranking são An-
dré Stein/George (ES/PB), 
Alison/Álvaro Filho (ES/
PB), Evandro/Bruno Sch-
midt (RJ/DF), Guto/Arthur 
Mariano (RJ/MS), Pedro 
Solberg/Vinícius (RJ/ES), 
Vitor Felipe/Arthur Lanci 
(PB/PR), Hevaldo/Saymon 
(CE/MS), Renato/Adriel-
son (PB/PR), Oscar/Thiago 
(RJ/SC), Allison Francio-
ni/Fábio Bastos (SC/CE), 
Bernardo Lima/Eduardo 
Davi (CE/PR) e Jô/Bruno 
de Paula (PB/AM). Os 16 
times então são divididos 
em quatro grupos com 
quatro duplas para a fase 
de grupos. Eles jogam duas 
vezes no grupo. Quem ven-
ce as duas partidas, sai em 
primeiro, quem vence um 
dos dois duelos, fica em se-
gundo ou terceiro, e o time 
derrotado duas vezes, ter-
mina em quarto, eliminado 
na primeira fase.

Os primeiros colocados 
de cada grupo vão direto às 
quartas de final, enquanto 
segundos e terceiros dispu-
tam uma rodada eliminató-
ria a mais, da repescagem. 
Quem termina na última 
posição de cada grupo na 
primeira fase está elimina-
do. O torneio segue em for-
mato eliminatório direto, 
com quartas de final, semi-
finais e disputas de bronze 
e ouro.

Protocolo de prevenção
Todos os atletas reali-

zaram um teste inicial para 
COVID-19 antes da competi-
ção. O resultado foi enviado 
à CBV e, só diante disso, con-
firmada a inscrição. Um dia 
antes da estreia na competi-
ção, os atletas chegam a Sa-
quarema, respondem a um 
questionário sobre sinto-
mas, aferem a temperatura, 
oximetria e realizam novo 
teste de COVID-19.

Em caso de mais um 
resultado negativo, o atleta 
entra na disputa. A partir 
do momento em que entra 

no CDV, o atleta só sai após 
a eliminação ou no último 
dia para retorno. O protoco-
lo será exatamente o mesmo 
com todos os envolvidos: 
comissões técnicas, arbitra-
gem, fornecedores, colabo-
radores do CDV, e em todo o 
staff da CBV.

A segunda etapa da 
temporada também será re-
alizada em Saquarema, em 
outubro, entre os dias 15 
a 18 (feminino) e 22 a 25 
(masculino). As outras três 
etapas da temporada 20/21 
ainda terão locais definidos, 
mas já possuem datas. A 
terceira parada será de 5 a 8 
de novembro (feminino) e 12 
a 15 de novembro (masculi-
no). O quarto torneio será de 
2 a 6 de dezembro, e o quinto 
de 16 a 20 de dezembro, com 
possibilidade de realização 
dos dois naipes. 

Os torcedores poderão 
assistir os duelos pelo site 
voleidepraiatv.cbv.com.br, 
Facebook da Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV) 
e, a partir das semifinais, pe-
los canais SporTV.

O Sindicato de Atletas 
Profissionais do Estado de 
São Paulo afirmou, ontem, 
que pretende acionar a Jus-
tiça caso a CBF decida não 
adiar o jogo entre Palmei-
ras e Flamengo, marcado 
para domingo, no Allianz 
Parque, pela 12ª rodada 
do Brasileirão. A entidade 
avalia que a partida trará 
riscos para todos os joga-
dores envolvidos.

"A situação do jogo 
Palmeiras x Flamengo, 
marcado para domingo (27 
de setembro), tem fortes 
indícios de risco à vida dos 
atletas profissionais e de-
mais membros dos clubes. 
O nosso médico, Dr. Renato 
Anghinah, está em contato 

com especialistas da área 
de infectologia para que 
tenhamos a posição técni-
ca que comprove o risco", 
registrou o sindicato em 
nota.

Se o risco for compro-
vado pelos especialistas, o 
sindicato prometeu pedir o 
adiamento do jogo na Justi-
ça. "Uma vez obtido o pare-
cer, e com a CBF mantendo 
sua postura de irresponsa-
bilidade, buscaremos aJus-
tiça para o adiamento da 
partida."

Na terça-feira, o Fla-
mengo enviou ofício à CBF 
solicitando a mudança de 
data do jogo devido aos 
casos de covid-19 em seu 
elenco. Na mesma terça, o 
time carioca precisou en-
trar em campo sem sete 

titulares, todos infectados 
pelo novo coronavírus, 
para a partida contra o 
Barcelona de Guayaquil, 
no Equador - venceu por 2 
a 1, pela fase de grupos da 
Copa Libertadores.

Os casos, contudo, só 
aumentaram desde en-
tão. Na noite dessa quarta, 
eram 27 casos positivos, 
entre jogadores, membros 
da comissão técnica e da 
diretoria. Somente entre os 
atletas eram 16 testes posi-
tivos.

Ainda na terça, o Pal-
meiras veio a público para 
afirmar que era contra o 
adiamento do jogo. No dia 
seguinte, o secretário-geral 
da CBF, Walter Feldman, 
afirmou que a mudança de 
data era improvável.

"Já fizemos quase 300 
jogos com rigor absoluto 
na área de segurança sani-
tária, testes antes e depois, 
e não é só a Série A, a B, a 
D, nos mais profundos rin-
cões do Brasil e tudo ab-
solutamente perfeito. Com 
protocolo sendo atendido. 
E respeitando que, quando 
clube tem os seus infecta-
dos, ele separa e continua 
jogando. A não ser que não 
tenha plantel mínimo para 
poder entrar em campo e 
fazer a substituição. Não é 
o caso do Flamengo agora. 
O Flamengo tem 40 ins-
critos, por mais que tenha 
número elevado, ainda tem 
plantel bastante viável. En-
tão deve acontecer o jogo", 
disse Feldman, em entre-
vista à Rádio Bandeirantes.

Sindicato veta jogo Palmeiras x Fla
Agência Estado

O paraibano Vítor Felipe vai começar uma nova parceria no Circuito Brasileiro, agora com o paranaense Arthur Lanci

Foto: FIVB/Divulgação



As duas equipes já se enfrentaram seis vezes, com duas vitórias do time paraense, uma do Belo e três empates

Equilíbrio nos confrontos 
entre Botafogo e Paysandu

Os confrontos entre Bo-
tafogo e Paysandu pelo Cam-
peonato Brasileiro mostram 
muito equilíbrio e poucas 
disputas. As duas equipes se 
enfrentaram apenas 6 vezes, 
com uma ligeira vantagem 
para a equipe de Belém do 
Pará, que venceu 2 jogos, 
contra apenas 1 do Belo e 
houve 3 empates. O primei-
ro confronto aconteceu pelo 
Brasileirão da Primeira Di-
visão em 1979. O Papão da 
Curuzu levou a melhor e ven-
ceu por 4 a 2, em partida dis-
putada na capital paraense.

Em 1985, os dois clu-
bes se encontraram 2 vezes 
também pelo Brasileiro da 
primeira divisão. Tanto no 
Pará como na Paraíba, hou-
ve empate sem gols. No ano 
seguinte, mais uma partida 
pelo Brasileirão, e desta vez 
o Botafogo conseguiu a sua 
primeira vitória, 2 a 0 em 
partida disputada em João 
Pessoa.

Pela Série C, os dois clu-
bes jogaram apenas 2 vezes, 
em 2014. Na primeira parti-
da, disputada em Castanhal, 
no Pará, terminou com o pla-
car de 1 a 1. No jogo da vol-
ta, no Almeidão, o Paysandu 
surpreendeu e venceu por 1 
a 0. Este foi o último jogo en-
tre as duas equipes, porque 
a partir deste ano, o Papão 
da Curuzu subiu para a Série 
B e o Belo permaneceu na 
Série C.

No ano passado, o Pay-
sandu foi rebaixado e vol-
tou à Série C em 2020, e o 
primeiro confronto com o 
Botafogo será neste sába-
do, às 19h, no Almeidão, em 
João Pessoa. O jogo será vá-
lido pela oitava rodada do 
grupo A, na fase de classifi-
cação. As duas equipes es-
tão em situações distintas 
na tabela. O clube do Pará 
é o quarto colocado com 10 
pontos, enquanto o clube da 
Estrela Vermelha é apenas 
o oitavo, com 7 pontos.

Após o empate em 0 a 0 

com a outra equipe do Pará, 
o Remo, o Botafogo precisa 
agora vencer para se aproxi-
mar da zona de classificação. 
Um outro detalhe que serve 
de motivação para o elenco 
botafoguense é o fato do clu-
be ainda não ter vencido ne-
nhuma partida jogando no 
Almeidão, no atual campeo-
nato.Todos no clube enten-
dem que é chegada a hora de 
quebrar este tabu.

 O Belo pode ter um 
reforço para esta partida, o 
atacante Diego Rosa, com 
passagens pelo Bahia, Vila 
Nova etc, e que estava dis-
putando o Paulista da Série 
A2 na Portuguesa. Ele che-
gou na última terça-feira e 
disse está em plena forma 
para jogar. 

“Se o treinador precisa 
de mim estou pronto. Estou 
muito feliz no clube, conhe-
ço já muitos jogadores que 
estão aqui como Fred, Má-
rio, Marcos Martins, Ever-
ton Heleno e Luiz Gustavo. 
Isto facilita o entrosamen-
to. Chego para atuar como 
meia ou atacante fixo e de 
beirada, para ajudar o clu-
be no acesso à Série B”, 
disse o atleta que aguarda 
apenas a publicação no BID 
da CBF, para estar à dispo-
sição do técnico Rogério 
Zimmermann.

Os únicos desfalques do 
Botafogo para o jogo contra 
o Paysandu são o zagueiro 
Donato, que foi expulso con-
tra o Remo, e o goleiro Feli-
pe que está ainda cumprin-
do suspensão, por causa da 
expulsão contra o Bahia, na 
Copa do Nordeste.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br
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 Se o treinador 
precisa de mim estou 

pronto. Estou muito feliz 
no clube, conheço já 

muitos jogadores e isto 
facilita o entrosamento.  
Chego para atuar como 
meia ou atacante 

O Vila Nova, adversário 
do Treze amanhã no Serra 
Dourada, em Goiânia-GO, não 
traz boas recordações ao tor-
cedor do Galo. Os dois clubes 
só se enfrentaram 2 vezes na 
história, mas com final infeliz 
para o Alvinegro da Serra da 
Borborema. As duas parti-
das foram em 2013, também 
pelo Brasileiro da Série C, nas 
quartas de final valendo o 
acesso para a Série B de 2014. 
No primeiro jogo, disputa-
do no Amigão em Campina 
Grande, o Galo levou a melhor 
e venceu por 1 a 0. Precisava 
apenas de um empate no jogo 
da volta em Goiás, mas o Vila 
venceu por 2 a 0 e ficou com a 
vaga, eliminando o time parai-
bano das disputas.

Neste jogo de amanhã, as 
equipes vão entrar em campo 
em situações completamente 
distintas. O Vila Nova está em 
segundo colocado do grupo 
A, com 12 pontos e busca a li-
derança. Já o Treze é o penúl-
timo colocado, com apenas 3 
pontos, e luta para conseguir 
a primeira vitória na compe-

tição e uma reação para fugir 
da zona de rebaixamento.

O técnico Márcio Fer-
nandes, que assumiu o Treze 
esta semana, teve pouco tem-
po para treinar e conhecer 
os atletas. Em sua primeira 
análise do elenco, Márcio Fer-
nandes pediu a contratação 
de um zagueiro, um meia-a-
tacante e um atacante de área. 
A diretoria segue negociando, 
mas aqueles que forem con-
tratados não terão mais tem-
po de participar do jogo. 

Campinense
O ambiente na Rapo-

sa é o melhor possível para 
o primeiro jogo dentro de 
casa na Série D. Amanhã, às 
16h, o Rubro-negro enfren-
ta o Afogados de Pernambu-
co, no Amigão. Esta partida 
está sendo encarada como 
muito importante no clu-
be, porque em caso de vi-
tória, poderá até assumir a 
liderança do grupo A3. Esta 
semana, o clube contratou 
o volante Anderson Recife, 

que foi da base do Sport e 
do Palmeiras. O volante de 
23 anos chegou muito moti-
vado para vestir a camisa da 
Raposa.

"Estou muito feliz em 
estar no Campinense, um 
grande clube, que almeja 
chegar à Série C e farei de 
tudo para contribuir para 
isso. Sou um jogador que te-
nho bom passe, sou forte na 
marcação e tenho boa finali-
zação de fora da área", disse 
o atleta.

Vila Nova já evitou o acesso do Galo

O novo técnico do Treze, Márcio Fernandes, expõe a sua metodologia de trabalho aos jogadores na sua apresentação

Foto: Cassiano Cavalcanti/Treze
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores do Botafogo vêm se 
empenhando bastante nos trei-
namentos para buscar a primeira 
vitória jogando no Almeidão
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Governo libera R$ 2,5 bi para 
aderir a consórcio de vacina
Brasil fará parte do Covax Facility, ação global formada para impulsionar o desenvolvimento de um imunizante contra a covid

Mateus Vargas
Agência Estado

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

O governo federal edi-
tou ontem medida provisória 
para liberar cerca de R$ 2,5 
bilhões para o país aderir ao 
Covax Facility, consórcio glo-
bal de governos e fabricantes 
para impulsionar o desenvol-
vimento de vacinas contra a 
covid-19. Além desta, uma 
segunda medida, de adesão 
ao programa, deve ser pu-
blicada em edição extra do 
Diário Oficial da União dessa 
quinta-feira, 25.

“Espera-se que, por meio 
deste instrumento, o Brasil 
possa comprar o equivalente 
para garantir a imunização 
de 10% da população até o 
final de 2021, o que permite 
atender populações conside-
radas prioritárias”, afirma o 
Palácio do Planalto em nota. 
A adesão permitirá o acesso 
ao portfólio de nove vacinas 
em desenvolvimento, além 
de outras em análise.

O governo aposta na va-
cina desenvolvida pela Uni-
versidade de Oxford e a As-
traZeneca contra a covid-19. 
A Fiocruz ganhou aporte de 
R$ 2 bilhões para receber, 
processar, distribuir e passar 
a fabricar sozinha o imuni-
zante. A ideia é que os pri-
meiros 15 milhões de doses 
sejam aplicados em janeiro 
de 2021 no Brasil, ano em 
que 100 milhões de unidades 
devem ser distribuídas.

O ministro da Saúde, 

Eduardo Pazuello, afirmou 
nessa quinta-feira, 24, que 
a pasta acompanha o de-
senvolvimento de todas 
as vacinas, e não descarta 
comprar doses além da-
quelas de Oxford.

Governos estaduais 
também têm negociações 
próprias sobre vacinas São 
Paulo, por exemplo, aposta 
na Coronavac, fabricada na 
China. O Paraná, por sua vez, 
tem negociação com a Rússia 
para fabricar a Sputnik V.

“Esta iniciativa (aderir 
ao Covax Facility) não impede 
que o país realize posterior-
mente acordos bilaterais com 
outras empresas biofarma-
cêuticas produtoras de vaci-
nas contra a covid-19 que não 
estejam contempladas pela 
iniciativa global. Também não 
ficam impedidas iniciativas já 
realizadas pelo Estado Brasi-
leiro, com as empresas biofar-
macêuticas que fazem parte 
da iniciativa global”, disse o 
Planalto em nota.

Tratamento da obesidade

Inibidores de apetite precisam ser 
usados com cautela, diz especialista

A sociedade é, cons-
tantemente, bombardea-
da de padrões estéticos li-
gados ao corpo. Na busca 
por se encaixar ao que é 
socialmente aceito, diver-
sas alternativas podem 
ser escolhidas, dentre elas 
os inibidores de apetite. O 
medicamento, na verda-
de, existe para auxiliar no 
tratamento da obesida-
de e deve ser ministrado 
com cautela, sempre com 
acompanhamento médico 
e nutricional. Com base de 
anfetaminas, os também 
conhecidos como anorexí-
genos, atuam “mascaran-
do” a fome para o cérebro, 
que replica para o orga-
nismo uma sensação de 
saciedade. 

“A pessoa que ingere 
esses medicamentos não 
percebe a fome fisiológi-
ca. Eles agem no organis-
mo através de uma comu-
nicação química com o 
cérebro, de forma simplis-
ta podemos dizer que eles 
enviam ao nosso cérebro 

a informação de que esta-
mos saciados e o cérebro 
reenvia essa mensagem 
ao corpo, logo não sen-
timos fome e reduzimos 
a ingestão de alimentos 
obrigando o nosso corpo 
a consumir os estoques 
de energia, gerando perda 
de peso”, explicou Adriana 
Leão, nutricionista com-
portamental.

A nutricionista Tha-
mires Soares destaca que 
o mundo inteiro vive uma 
epidemia de obesidade e, 
devido a isso, pesquisas 
e estratégias podem le-
var ao uso de inibidores 
de apetite no auxílio ao 
combate do excesso de 
peso. No Brasil, de acor-
do com o Ministério da 
Saúde, cerca de 55% da 
população adulta do país 
está com excesso de peso 
e quase 20% está obesa. 
Os dados são da Pesquisa 
de Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por In-
quérito Telefônico, a Vigi-
tel, de 2018.

Ainda segundo a Vi-
gitel, 7,7% da população 

adulta foi diagnosticada 
com diabetes e 24,7% 
com hipertensão. Ambas 
são doenças que podem 
estar ligadas à obesidade. 
Vive-se na era dos alimen-
tos ultraprocessados que 
estão diretamente rela-
cionados a problemas de 
saúde e mortes precoces.

Aos 13 anos de idade, 
Michelly Santos foi apre-
sentada aos inibidores de 
apetite durante um trata-
mento voltado ao emagre-
cimento. A jovem conta 

Nutricionista Adriana Leão

O Ministério Público do 
Trabalho em São Paulo inde-
feriu uma série de denúncias 
recebidas contra o Magazine 
Luiza por suposta discrimi-
nação na decisão da empresa 
de selecionar apenas negros 
em seu próximo programa 
de trainees. Para o MPT, não 
houve violação trabalhista, 
mas sim uma ação afirmativa 
de reparação histórica.

Ao todo foram recebi-
das 11 denúncias em que a 
varejista é acusada de pro-
mover “prática de racismo”, 
uma vez que, nas palavras de 
um dos denunciantes, “im-
pede que pessoas que não te-
nham o tom de pele desejado 
pela empresa” participem do 
processo seletivo.

Anunciada na última 
sexta-feira, a iniciativa do 
Magalu teve larga repercus-
são nas redes sociais, des-
pertando elogios e críticas 
- inclusive com acusações de 
“racismo reverso” e amea-
ças de representação contra 
a empresa no Ministério Pú-
blico, o que se confirmou.

Para o MPT, a política 
da empresa é legítima e não 

existe ato ilícito no processo 
de seleção, já que a reserva 
de vagas à população negra 
é plenamente válida e con-
figura ação afirmativa, além 
de “elemento de reparação 
histórica da exclusão da po-
pulação negra do mercado 
de trabalho digno”. Essa ex-
clusão, segundo o Ministério 
Público, se traduz na falta de 
oportunidades de acesso ao 
emprego, na desigualdade 
de remuneração e na difi-
culdade de ascensão profis-
sional, “quando comparado 
aos índices de acesso, remu-
neração e ascensão profis-
sional da população branca”.

Em 2017, uma pesqui-
sa do Instituto Ethos com as 
500 empresas de maior fa-
turamento do Brasil alertou 
que os profissionais negros 
correspondiam a apenas 
6,3% dos postos de gerên-
cias e 4,7% do quadro exe-
cutivo. O estudo aponta que 
nas posições de liderança 
se refletem as desigualda-
des raciais que impedem a 
representatividade majo-
ritária da população negra, 
configurando o racismo 
estrutural que inviabiliza 
a equidade no mercado de 
trabalho.

MPT rejeita denúncias 
contra Magazine Luiza

que, na época, estava há al-
gum tempo com o peso es-
tagnado e o médico decidiu 
usar “um medicamento que 
iria dar menos fome” como 
uma alternativa. “Usei por 
cerca de oito meses, mas 
não houve um resultado 
satisfatório, continuei pra-
ticamente com o peso”, con-
tou ela.

Assim que começou a 
usar o medicamento, logo 
pode sentir os efeitos cola-
terais dele. Michelly explica 
que a dosagem utilizada no 
tratamento era alta o su-
ficiente para desencadear 
sintomas como a insônia, 
por exemplo. “Costuma-
va dormir super cedo, mas 
após o uso do medicamento 
só dormia de madrugada. 
Mesmo com a alteração da 
dosagem depois de um tem-
po, continuei tendo”, desta-
cou.

No final das contas, a 
jovem afirma que o uso não 
valeu a pena, não compen-
sou. “Era um medicamento 
caro, que não tem garantia 
de nada a longo prazo, mes-
mo com prescrição médica”, 
disse Michelly.

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

Foto: Agência Brasil

Foto: Divulgação

Com adesão ao consórcio, Brasil espera 
comprar o equivalente para garantir 
a imunização de 10% da população 
até o final de 2021

Mariana Durão
Agência Estado

Pesquisa da Novavax entra em estágio final
A farmacêutica Novavax disse 

ontem que iniciou o estágio final 
dos testes para uma vacina experi-
mental contra a covid-19 no Reino 
Unido. Ao total, 10 mil pessoas 
participação dos estudos.

De acordo com a empresa, 
a fase 3 dos testes rastreará se 
os adultos que receberem duas 
doses da vacina experimentarão 

uma taxa mais baixa de covid-19 
do que os participantes do estudo 
que receberem placebo.

A Novavax ainda planeja reali-
zar a fase 3 do estudo nos Estados 
Unidos, com até 30 mil indivíduos, 
e o processo pode começar em 
outubro, segundo Gregory Glenn, 
presidente de pesquisa e desenvol-
vimento da companhia.

O governo do Reino Unido 
anunciou nesta semana novas 
restrições em resposta a segunda 
onda de infecções por covid-19. 
Em agosto, o país acertou a 
compra de 60 milhões de doses 
da potencial vacina da Novavax 
e se comprometeu a colaborar 
com a fase 3 dos testes da far-
macêutica.

Governo brasileiro aposta 
na vacina desenvolvida 
pela Universidade de 

Oxford e a AstraZeneca, e 
primeiras doses devem ser 

aplicadas em janeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2020, que objetiva: Aquisição de material 
medico hospitalar destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal 
Dr. Hercilio Rodrigues, HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MSO 
PROTEGE EIRELI - R$2.200,00; CIRURCIGA MONTEBELLO LTDA – R$ 7.763,20

Areia - PB, 24 de setembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2020, que objetiva: Aquisição de equipamentos 
médicos hospitalares para o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Dr. Hercílio Rodrigues, Areia/
PB., HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRURGICA PARMA 
LTDA – R$ 31.637,00

Areia - PB, 24 de setembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEIRUTA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE PREGÃO DESERTO – 00044/2020

A Comissão Permanente de Licitação – Areia/PB., torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que foi declarado DESERTO, pelonão comparecimento de licitante(s), o Pregão referente ao 
Edital do Pregão Presencial n° 00044/2020, objeto: Aquisição de Motocicletas para Atender as Ne-
cessidades da Secretaria de Saúde - Areia/PB., conforme Memorial Descritivo/Termo de Referência 
do referido Edital. Informações: no horário das 07:00 as 14:00 horas dos dias úteis, na Rua Epitácio 
Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com.

Areia, 24de setembro de 2020
Marcos Aurélio Bernardo de Lima

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 DISPENSA Nº DV00109/2020
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 DV00109/2020, 
que objetiva: Aquisição de Material para Tratamento de Canal - Secretaria Municipal de Saúde - 
Areia/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DENTAL SPACE 
COMERCIO LTDA - R$ 11.463,50.

Areia - PB, 24 de Setembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2020
A Prefeitura Municipal de Areia/PB, torna público, através da Comissão Permanente de Licitação, 

sediada na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, a REABERTURAàs 09:00 horas do dia 
16 de outubro de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Reforma, 
Ampliação da Escola Municipal José Lins Sobrinho e Construção de Quadra Coberta - Areia/Pb.; 
haja visto as alterações promovidasnas Composições: 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16,17, 18, 19 
(Escola José Lins Sobrinho) e  Composições: 03, 04, 05, 06, 07 e 08 (Quadra Coberta), do respec-
tivo edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: 
WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 25 de Setembro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00108/2020
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 DP00108/2020, 
que objetiva: Aquisição de material médico hospitalar destinado ao enfrentamento do COVID-19 para 
a Secretaria de Saúde de Areia/PB, conforme lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DENTALMED COMERCIO E REPRE-
SENTACOES LTDA - R$ 9.260,25; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
2.970,00; LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI - R$ 
2.944,00; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 
3.670,88; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 7.239,70; 
PHOSPODONT LTDA - R$ 10.260,52.

Areia - PB, 24 de Setembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público o resultado da 

licitação modalidade Tomada de Preços n.º 006/2020, cujo objeto é a contratação de uma empre-
sa de construção civil para execução das obras de Pavimentação de Vias Públicas no Distrito de 
Canafístula e na Sede do Município de Alagoa Grande.

EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI, CNPJ nº 
17.809.782/0001-07.

VALOR TOTAL: R$ 213.999,18 (Duzentos e treze mil novecentos e noventa e nove reais e 
dezoito centavos).

 Alagoa Grande, 24 de setembro de 2020.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica de ela-
boração de projetos, alimentação e acompanhamento de sistemas de Convênios e prestação de 
contas de convênios do Município de Bernardino Batista/PB. LOCAL e DATA: Rua Edinete Abrantes 
de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB, na sala de reuniões da CPL, às 09:00 horas do 
dia 08 de Outubro de 2020. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 35611021. E-mail: cpl.bernardino@gmail.com. Edital: www.
bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Bernardino Batista - PB, 24 de Setembro de 2020
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2020

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00017/2020, 
para o dia 30 de Setembro de 2020 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99893–9303. 

Baia da Traição - PB, 24 de Setembro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00013/2020, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DO 
MERCADO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO–PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GILCIMARA AVILA BATISTON - R$ 287.410,00.

Baia da Traição - PB, 24 de Setembro de 2020
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00013/2020. OBJETO: Contratação de Empresa Especializa-

da Em Construção Civil, para Construção do Mercado Público, No Município de Baia da Traição–pb. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Gilcimara Avila Batiston - CNPJ 
34.515.983/0001-10. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia 
da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99893-9303.

Baia da Traição - PB, 24 de Setembro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de pavimentação 
das Travessas Santa Helena e Claudio Cantalice Viana e Rua Projetada 04, conforme termo de 
referência. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2020. RECURSOS PRÓPRIOS / 
CONVÊNIO / OUTROS: DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2020. ELEMENTO 
DE DESPESA: 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e AGRESTE CONSTRUTORA E 
COMÉRCIO LTDA, CNPJ sob o nº 12.072.392/0001-83 - CT Nº 00093/2020 – 22/09/2020 – R$ 
71.284,51 (Setenta e Um Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos).

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08h30min do dia 09  de Outubro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais 
Médicos e Equipamentos Hospitalares para melhor atender as demandas do município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
031/2015. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Email: licitacaopmb2@gmail.com

Belém - PB, 24 de setembro de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: a contratação de produtores rurais diretamente da agricultura familiar, em 
consonância com a resolução 26 do FNDE e Lei Federal 11947/2009, para adquirir produtos da 
Agricultura Familiar, as quais serão utilizadas na Merenda Escolar. Os interessados deverão apre-
sentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 23 
de Outubro de 2020, na sala da referida comissão, sediada na Rua Etelvina Maria da Conceição, 
SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB. Neste mesmo local, data e horário será 
realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448-1007. E-mail: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 24 de Setembro de 2020
Erick Ferreira de Sousa
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2020 - SRP
REPUBLICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº. 014/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Sistema de Registro de Preços para 
eventual AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Data de abertura: 07/10/2020 às 09h00min (horário 
local), por meio do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: no endereço 
Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com.Edital:www.boqueirão.pb.gov.br;ttps://www.
comprasgovernamentais.gov.br/.

Boqueirão, 24 de setembro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2020
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços de exames 
de imagem (tomografias) visando o enfrentamento da pandemia da Covid - 19 no município de 
Conceição-PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:25 horas do dia 02/10/2020. 
Data e horário do início da disputa: 08:30 horas do dia 02/10/2020. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei n. 13.979/2020, Decreto 
Municipal de N° 016/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. Em razão do disposto no art. 4º-G da 
Lei nº 13.979/20, os prazos do procedimento licitatório foram reduzidos à metade. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 
às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo 
Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 24 de setembro de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO 
Conceição - PB, 23 de Setembro de 2020.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 
00013/2018: Contratação de empresa especializada para implantação de Sistema de Abastecimento 
de Água através de Perfuração Instalação de Poços em áreas rurais no Município de Conceição/PB, 
conforme o n.º CV 0681/16 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA - convênio 842472/2016/
MSAÚDE e conforme projeto básico em anexo; que mediante a decisão judicial, dos autos do 
Processo Nº. 0800097-44.2019.8.15.0151, determinou como vencedora o proponente: - HIDRO 
PERFURAÇÕES EIRELI. - CNPJ Nº. 04.830.606/0001-05 - End.: Sítio Bodegas, S/N, Zona Rural, 
São José de Lagoa Tapada/PB. - Valor: R$ 656.495,96. Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
 Conceição - PB, 23 de Setembro de 2020.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços 
nº 00013/2018, que objetiva: Contratação de empresa especializada para implantação de Sistema 
de Abastecimento de Água através de Perfuração Instalação de Poços em áreas rurais no Município 
de Conceição/PB, conforme o n.º CV 0681/16 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA 
- convênio 842472/2016/MSAÚDE e conforme projeto básico em anexo; que mediante a decisão 
judicial, dos autos do Processo Nº. 0800097-44.2019.8.15.0151, determinou como vencedora o pro-
ponente: - HIDRO PERFURAÇÕES EIRELI. - CNPJ Nº. 04.830.606/0001-05 - End.: Sítio Bodegas, 
S/N, Zona Rural, São José de Lagoa Tapada/PB. - Valor: R$ 656.495,96. Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00012/2020
Após análise da documentação apresentada referente ao presente pregão, adjudico a empresa 

vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. Objeto: aquisição de medi-
camento para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Conceição 
- PB. Situação: ADJUDICADO em 21/09/2020. Adjudicado para: DROGAFONTE LTDA – DROGA-
FONTE - CNPJ n°. 08.778.201/0001-26 - vencedor dos itens nº 08, 11, 12, 13, 17, 20, 25, 31, 32, 
36, 37, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 58, 60, 61, 62, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 79, 88, 89 e 91 - totalizando em 
R$ 309.287,00; JOSÉ NERGINO SOBREIRA – P J S DISTIBUIDORA - CNPJ nº 63.478.895/0001-
94 - vencedor dos itens nº 01, 03 e 16 - totalizando em R$ 4.998,00; NNMED - DISTRIBUIÇÃO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ nº 15.218.561/0001-39 - 
vencedor dos itens nº 02, 05, 06, 07, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 33, 34, 35, 41, 43, 54, 57, 63, 65, 
67, 69, 78, 80, 83, 84, 86, 87 e 90 - totalizando em R$ 224.996,50; PHARMAPLUS LTDA - CNPJ 
n°. 03.817.043/0001-52 - vencedor dos itens nº 29, 45, 46, 51, 52, 64, 71, 73 e 74 - totalizando em 
R$ 35.938,00; - SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – EPP - CNPJ nº 
03.246.587/0001-01 - vencedor dos itens nº 39 e 85 - totalizando em R$ 16.939,50.

Conceição – PB, 21 de setembro de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira
José Ivanilson Soares de Lacerda

Prefeito Municipal. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00012/2020
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. José 

Ivanilson Soares de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 
00012/2020. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: aquisição de medicamento para atender 
as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Conceição - PB. Situação: HOMO-
LOGADO em 23/09/2020. Homologado para: DROGAFONTE LTDA – DROGAFONTE - CNPJ n°. 
08.778.201/0001-26 - vencedor dos itens nº 08, 11, 12, 13, 17, 20, 25, 31, 32, 36, 37, 40, 44, 47, 
48, 49, 50, 58, 60, 61, 62, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 79, 88, 89 e 91 - totalizando em R$ 309.287,00; 
JOSÉ NERGINO SOBREIRA – P J S DISTIBUIDORA - CNPJ nº 63.478.895/0001-94 - vencedor 
dos itens nº 01, 03 e 16 - totalizando em R$ 4.998,00; NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ nº 15.218.561/0001-39 - vencedor dos itens nº 
02, 05, 06, 07, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 33, 34, 35, 41, 43, 54, 57, 63, 65, 67, 69, 78, 80, 83, 84, 
86, 87 e 90 - totalizando em R$ 224.996,50; PHARMAPLUS LTDA - CNPJ n°. 03.817.043/0001-52 
- vencedor dos itens nº 29, 45, 46, 51, 52, 64, 71, 73 e 74 - totalizando em R$ 35.938,00; - SUFRA-
MED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR – EPP - CNPJ nº 03.246.587/0001-01 
- vencedor dos itens nº 39 e 85 - totalizando em R$ 16.939,50.

Conceição – PB, 23 de setembro de 2020.
José Ivanilson Soares de Lacerda

Prefeito Municipal. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: aquisição de medicamento para atender as necessidades do Fundo Municipal de 

Saúde do Município de Conceição - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 00012/2020. 
DOTAÇÃO: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1012 2032 PROGRAMA DE MELHO-
RIA E DO ACESSO DA QUALIDADE (RAB-PAMAQ-SM); 10 303 1012 2037 PROM. DA ASSIST. 
FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. EM SAÚDE; 10 301 1012 2039 
OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS; 10 301 1012 
2040 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 10 302 1012 
2041 TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR; 10 302 1012 2049 
COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR; 10 301 1012 
2075 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO;10 301 1012 2076 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10 303 1012 2092 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Conceição e: CT Nº 91201/2020 - DROGAFONTE LTDA – DROGAFONTE - CNPJ 
n°. 08.778.201/0001-26 - R$ 309.287,00; CT Nº 91202/2020 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA – P 
J S DISTIBUIDORA - CNPJ nº 63.478.895/0001-94 - R$ 4.998,00; CT Nº 91203/2020 - NNMED 
- DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ nº 
15.218.561/0001-39 - R$ 224.996,50; CT Nº 91204/2020 - PHARMAPLUS LTDA - CNPJ n°. 
03.817.043/0001-52 - R$ 35.938,00; CT Nº 91205/2020 - SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR – EPP - CNPJ nº 03.246.587/0001-01 - R$ 16.939,50.

Conceição - PB, 24 de Setembro de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, torna público que fará realizar através da Comissão 
Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabe-
delo - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Outubro de 2020, licitação modalidade Concorrência, do 
tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA 
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTRONO DO PORTO NO MUNICÍPIO 
DE CABEDELO/PB. Recursos: PRÓPRIOS/FEDERAL. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.
pb.gov.br/transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 24 de Setembro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0111/2020

A Prefeitura Municipal, através da comissão permanente de licitação, comunica aos interessados 
que o Pregão Presencial nº 0111/2020, cujo objeto é Contratação de serviço de consultoria jurídica 
por advogado ou sociedade individual de advocacia para prestação de serviço personalíssimo e 
individual de advocacia e consultoria ambiental junto a  Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e 
Aquicultura - SEMAPA; como forma de dar suporte na elaboração e revisão de normas ambientais 
municipais por meio de consultoria jurídica especializada em Direito Ambiental, marcado para o 
dia 25 de Setembro de 2020, às 09:00h, fica adiada até ulterior deliberação, conforme o Decreto 
Municipal 11, do dia 17 de Março de 2020 e o Decreto Estadual 40.136, de 22 de março de 2020. 
Para maiores informações, telefone:(83) 3250-3121 / Email: licitaçãocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 24 de Setembro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Presidente da CPL  

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 0085/2017 PARTES: STTP / 

ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRA-
TUAL POR MAIS 05 (CINCO) MÊSES, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, 
ORIUNDAS DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 0008/2017/STTP, COM FULCRO NO ART 57, 
INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUO NETO / ANTONIO HÉLIO DIAS 
VIDAL. ASSINARTURA: 08/08/2020.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 02 AO CONTRATO DE Nº 00152/2019 PARTES: STTP 

/ MOBILIBUS - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA. OBJETO DO 
ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A 
CONTAR DO DIA 13/09/2020, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS 
DA INEXIGIBILIDADE 0022/2019/STTP,  COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 
8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUO NETO / MOBILIBUS - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA 
DE SISTEMAS LTDA. ASSINATURA: 11/09/2020.FELIX ARAUJO NETO/Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.040/2020/CSL/SEMAS/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.040/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa jurídica: JOSÉ AMSTRONG ARAUJO – ME – CNPJ: 23.159.491/0001-13 para aquisição 
de marmitex de isopor, prato descartável e colher de sopa descartável em atendimento as refeições 
servidas aos usuários assistidos pelos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social– até 
31 de dezembro de 2020, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, no valor total 
de R$ 16.852,00 (dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais), cujas despesas correrão á 
conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1017.2118/ 08.244.1018.2120 
Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte de Recursos: 1001/1311.

Campina Grande, 22 de setembro   de  2020.
MAÉSIO TAVARES DE MELO

Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25012/2020

COM RESERVA DE COTA PARA ME/EPP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Santa Clara-antigo Museu de Artes Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Campina Grande - PB, às 
09:00 horas do dia 02 de Outubro de 2020, por meio do site www.gov.br/compras/pt-br/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 15 MIL CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FA-
MÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DE RISCO SOCIAL AGRAVADA PELO COVID 
19. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. Informações: no 
horário das 08:00 as 11:00 horas - 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33106652. E-mail: LICITACAO.SEMASCG@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.
br; www.gov.br/compras/pt-br/. 

Campina Grande - PB, 23 de Setembro de 2020
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.098/2020/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.098/2020/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUN-
DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E JOSÉ AMSTRONG ARAUJO - ME. 
OBJETO CONTRATUAL: aquisição de marmitex de isopor, prato descartável e colher de sopa 
descartável em atendimento as refeições servidas aos usuários assistidos pelos serviços DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2020. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.040/2020/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, 
II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.244.1017.2118/ 08.244.1018.2120. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECUR-
SOS: 1001/1311. SIGNATÁRIOS: MAÉSIO TAVARES DE MELO  E JOSÉ AMSTRONG ARAUJO. 
VALOR GLOBAL: R$ 16.852,00 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS). 
DATA DE ASSINATURA : 22/09/2020.

MAÉSIO TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de teste rápido COVID–19, IGG, IGM para o Fundo Municipal de saúde de 

Curral Velho – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Curral Velho: 09.001 FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 
301 1007 2014 MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 143 3390.30 00 
211 MATERIAL DE CONSUMO, 10 302 1007 2021 TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 
AMBULATORIAL E HOSPITALAR, 162 3390.30 00 214 MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Curral Velho e: CT Nº 00019/2020 - 24.09.20 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI - CNPJ 15.361.503/0001-60 - R$ 149.900,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: Aquisição de EPIs ,para 
aos profissionais do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS 
LTDA EPP - R$ 2.685,00; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME - R$ 1.338,00; S D DE 
A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 2.025,00; SILVIA SOUZA DE ARAUJO 40963845268 - R$ 6.300,00.

Damião - PB, 23 de Setembro de 2020
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de EPIs ,para aos profissionais do Fundo Municipal de Assistência 

Social deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Damião:2.07 – FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
08.244.2013.2058 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID–19 –Rec.FEA. ELEMENTO 
DE DESPESA 339032.01. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00083/2020 - 23.09.20 - EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA EPP - R$ 2.685,00; CT Nº 00084/2020 - 23.09.20 - 
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA ME - R$ 1.338,00; CT Nº 00085/2020 - 23.09.20 - S 
D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 2.025,00; CT Nº 00086/2020 - 23.09.20 - SILVIA SOUZA DE 
ARAUJO 40963845268 - R$ 6.300,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00003/2020. OBJETO: Aquisição(ões) de Veículo(s) Novo 

[veículo a motor de propulsão antes de seu registro e licenciamento fornecido pelo próprio Fabricante 
e/ou Concessionária autorizada] do tipo: AMBULÂNCIA do TIPO A – DE SIMPLES REMOÇÃO, con-
forme discriminação pertinente no Instrumento Convocatório, destinado ao Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ n 11.814.527/0001–76 deste município, em conformidade a PROPOSTA DE AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Número DA PROPOSTA: 11814.527000/1200–05. 
ABERTURA: 04/09/2020 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 24/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais, 
R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00021/2020, que obje-

tiva: Contratação de empresa para prestação de serviços na confecção de material de comunicação 
visual, para sinalização dos órgãos públicos e veículos pertencentes ao Município de Diamante 
– PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente(s) vencedor(es): 

- MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES.
CNPJ: 30.559.723/0001-96.
Valor: R$ 103.962,00. 
Publique-se e cumpra-se. 

Diamante – PB, em 10 de Setembro de 2020
CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0045/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020, EXTRATO DO CONTRATO Nº 0045/2020, ENTIDADE 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE – PB, CNPJ: 08.942.229/0001-57, 
CONTRATADA: OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA - CNPJ: 
26.764.981/0001-37, OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de engenha-
ria na pavimentação em paralelepípedo, assentado em colchão de areia rejuntado com cimento 
em diversas Ruas da sede do município quais sejam: Rua Professor José Marques, Av. Prefeito 
Dionizio Mangueira, Rua Prefeito Agemiro Abilio de Sousa, Rua José Luiz de França, Rua do 
Campo, Travessa José Nicodemos, Rua São José (trecho 01), no Município de Diamante – PB, em 
conformidade com o Contrato de Repasse nº 1068655–63/2018/MCIDADES/CEF/PMD/PB, VALOR 
GLOBAL: R$ 262.119,75 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil Cento e Dezenove Reais e Setenta e 
Cinco Centavos), VIGÊNCIA: 14/09/2020 à 14/09/2021, DATA E ASSINATURA: Diamante – PB, 14 
de Setembro de 2020, Carmelita de Lucena Mangueira, Prefeita Municipal e Fabrizio de Oliveira 
Cavalcante, Empresa Contratada.

Diamante – PB, 14 de Setembro de 2020
Carmelita de Lucena Mangueira

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO ANÍSIO DA 

COSTA, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DV00021/2020. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00131/2020 - Antonio Gomes Eireli EPP - 1º Aditivo - 
prorroga o prazo por mais 3 meses. ASSINATURA: 21.09.20 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 02.2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS 
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE 
PREFEITO JOÃO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NO ANTIGO CAIC - GUARABIRA/PB.

EMPRESA HABILITADA:
23.587.584/0001-48 – AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME, por atenderem a todos 

os requisitos de habilitação
EMPRESAS INABILITADAS:
15.002.982/0001-28 – VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, motivos: Não atendimento 

ao subitem 10.4.1 do edital, não apresentou a certidão de quitação CREA pessoa física de todos 
os responsáveis.

19.314.966/0001-21 - M & W SERVIÇÕS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA, motivos: 
apresentou os termos de abertura e encerramento do balanço sem as assinaturas, conforme subitem 
10.5 A, e não apresentou a certidão/relações de infrações trabalhistas, conforme subitem 10.3.1. F.

05.04.338/0001-22 – CONCEITO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, motivos: não apre-
sentou a certidão/relações de infrações trabalhistas, conforme subitem 10.3.1. F.

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura do envelope Proposta de Preços será realizada no dia 05.10.2020, às 11h30min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que 
vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB, 24 de setembro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0030/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 

CONVOCA aos interessados para continuidade do certame abaixo descrito PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 0030/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Aquisição de Material Gráfico. Data: 30/09/2020 
às 09h30min (Horário Local). No Setor de Licitações da Prefeitura de Gurjão, à Av Rua Vicente 
Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba, no horário de expediente. Maiores informações 
através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00

Gurjão, 24 de setembro de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00017/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos II, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994 e Decreto N° 9.312/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para levantamento topográfico de pavimentação e estradas 

vicinais no município de  Ibiara, pela contratação direta com a empresa CLAUDINEIA LEITÃO 
MARTINS SATIRO, cadastrada no CNPJ nº 14.313.179/0001-41, com o valor global de R$ 6.000,00 
(seis mil reais).  

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Ibiara – PB, em  24 de Setembro de 2020.

 FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ibiara, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 24, inciso 
II da Lei nº 8.666/93, e Decreto N° 9.312/2018 e do parecer jurídico exarado no referido processo, 
em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a 
documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00017/2020, HOMOLOGO, A DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO, Contratação de empresa para levantamento topográfico de pavimentação 
e estradas vicinais no município de  Ibiara, a empresa CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO, 
cadastrada no CNPJ nº 14.313.179/0001-41, com o valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais).  

             Ibiara – PB, em 24 de Setembro de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa de consultoria e assessoria técnica especializada para o 
desenvolvimento de estudos, auditoria e analise de conformidade na matriz de receitas tributárias 
transferidas, especificamente as relativas ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, 
visando a realização de auditoria e estudo de conformidade analisando a previsão fiscal e a realiza-
ção arrecadatória do tributo, de forma que se possa atender à Legislação e cumprir plenamente as 
políticas públicas definidas; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
CONSULTORIA BRASIL FISCAL LTDA – Com percentual de 18% (dezoito por cento) do benefício 
efetivamente auferido com os serviços prestado. 

Imaculada - PB, 25 de setembro de 2020.
ALDO LUSTOSA DA SILVA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB, às 09:00 horas do dia 07 de Outubro de 2020, por 
meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentícios com entrega parcelada destinado a 
composição da merenda escolar da rede municipal de ensino. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Imaculada - PB, 25 de setembro de 2020
GLEITON CARMO SILVESTRE

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos das Ruas: 
Vereador João Emiliano, Antônio Gomes da Silva (Trecho 2), João Alves da Costa, Joaquim Alves 
Costa, Joaquim Bezerra, Acostamento PB–306 Próximo ao Posto Trevo, Trecho da Rua João Ferreira 
Neto, Rua Francisco Menezes da Silva e João Ferreira Gouveia; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E 
LOCACOES LTDA - R$ 753.268,35.

Imaculada - PB, 25 de setembro de 2020.
ALDO LUSTOSA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelepípedos das Ruas: 
Francisco de Assis Lustosa Ribeiro, Antônio Gomes da Silva (Trecho 1), Francisco Moreira e Lídia 
Gabriel da Silva; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: VALMIR ALVES DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - R$ 276.503,58.

Imaculada - PB, 25 de setembro de 2020.
ALDO LUSTOSA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de consultoria e assessoria técnica especializada para o 
desenvolvimento de estudos, auditoria e analise de conformidade na matriz de receitas tributárias 
transferidas, especificamente as relativas ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, 
visando a realização de auditoria e estudo de conformidade analisando a previsão fiscal e a realiza-
ção arrecadatória do tributo, de forma que se possa atender à Legislação e cumprir plenamente as 
políticas públicas definidas. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2020. 
Dotação: Previsto no orçamento. Vigência: até 20/09/2021. Partes contratantes: Prefeitura Munici-
pal de Imaculada e: CT Nº 00047/2020 - 21.09.20 - CONSULTORIA BRASIL FISCAL LTDA - Com 
percentual de 18% (dezoito por cento) do benefício efetivamente auferido com os serviços prestado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelepípe-
dos das Ruas: Vereador João Emiliano, Antônio Gomes da Silva (Trecho 2), João Alves da Costa, 
Joaquim Alves Costa, Joaquim Bezerra, Acostamento PB–306 Próximo ao Posto Trevo, Trecho da 
Rua João Ferreira Neto, Rua Francisco Menezes da Silva e João Ferreira Gouveia. Fundamento 
legal: Tomada de Preços nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Previsto no orçamento vigente. Vigência: 
180 dias 18/09/2020 a 17/03/2020. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Imaculada e: CT 
Nº 00045/2020 - 18.09.20 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - R$ 
753.268,35.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelepípe-
dos das Ruas: Francisco de Assis Lustosa Ribeiro, Antônio Gomes da Silva (Trecho 1), Francisco 
Moreira e Lídia Gabriel da Silva. Fundamento legal: Tomada de Preços nº 00006/2020. DOTAÇÃO: 
Previsto no orçamento vigente. Vigência: 180 dias 18/09/2020 a 17/03/2020 Partes contratantes: 
Prefeitura Municipal de Imaculada e: CT Nº 00046/2020 - 18.09.20 - VALMIR ALVES DE OLIVEIRA 
CONSTRUCOES EIRELI - R$ 276.503,58.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 135/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ nº 18.715.796/0001-24.
OBJETO: Execução de obras de Tapa Buraco em asfalto, usando massa CBUQ, em diversas 

ruas da cidade de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 276.240,55 (Duzentos e setenta e seis mil duzentos e quarenta reais e 

cinquenta e cinco centavos).
FONTES DE RECURSOS: Transferências da União e do Estado e Recursos Próprios do 

Município.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Ingá(PB), 24 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
PROCESSO Nº 060/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2020
OBJETO: Execução de obras de Tapa Buraco em asfalto, usando massa CBUQ, em diversas 

ruas da cidade de Ingá.
 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação da licitação modalidade Tomada de 

Preços n.º 008/2020, a empresa CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, no valor total de R$ 
276.240,55 (Duzentos e setenta e seis mil duzentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos).

 Ingá(PB), 24 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURIRY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE MOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00028/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, notifica as empresas: 

MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA – EPP, 
primeira e segunda colocadas, respectivamente, no item 01 (Cesta Básica), do Pregão Presencial 
nº 00028/2020, para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovarem a exequibilidade dos pregos 
ofertados para os referido item, na forma estabelecida no item 12.15 do edital.

Informamos que a adjudicação e a homologação do referido item a empresa vencedora, está 
condicionada a comprovação da exequibilidade dos preços ofertados, conforme registrado na Ata 
de Realização do Pregão, lavrada em 22/09/2020. 

 Ingá(PB), 24 de setembro de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA 

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Outubro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de tubos de concreto 
para serviços de drenagem no município de Itatuba – PB. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 22 de Setembro de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33043/2018/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 09081/2019/SEDEC –Lote 04 – Serviços de Manutenção Corretiva, 

Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes na EMEF Fenelon 
Câmara, localizada no Bairro Ernesto Geisel na Cidade de João Pessoa-Pb.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33043/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Prefeitura Municípal de João Pessoa.
CONTRATADA: SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, (CNPJ Nº 

73.694.788/0001-57).
OBJETO: Prorrogação de Prazo de Execução e Contratual por mais 86 (OITENTA E SEIS) 

dias corridos.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo/ Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Eduardo Alberto 

Paiva do Rego/ Salinas.
Data da Assinatura: 24/09/2020

João Pessoa, 24 de setembro de 2020
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário Municipal de Educação
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP de nº 09060/2020, realizada no dia 24 de setembro, às 09h00, que teve como objeto o registro 
de preços para aquisição de embalagens descartáveis de marmita, foi declarada FRACASSADA, 
nos termos da Ata da Sessão Pública constante do processo administrativo sob o nº 2020/064793.

João Pessoa, 24 de setembro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

ERRATA AO EDITAL
PROCESSO Nº 00.201/2020

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.006/2020
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS EM LEITOS CLÍNICOS GERAIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO DE JOÂO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da sua Presidente, Srª. Juliana 
Pereira de Lima, torna público para conhecimento dos interessados, que ocorreu um equívoco 
de digitação no Edital na fl.44, no item 4 na OFERTA DE PROCEDIMENTO ANUAL, onde lê-se:

 “Valor 90 (noventa dias)”, e  o quadro que está contido com a “MÉDIA DE PERMANÊNCIA”

Leito/Espec. Custo Médio 
do Leito Nº de Leitos MÉDIA DE 

PERMANÊNCIA Valor Mensal Valor 90 
(noventa) dias

Leitos Clínicos

 leia-se:
 “Valor Anual”, e desconsiderar o quadro que está contido com a “MÉDIA DE PERMANÊNCIA”, 

conforme modelo abaixo:

Leito/Espec. Custo Médio do Leito Nº de Leitos Valor Mensal Valor Anual

Leitos Clínicos

 O Edital retificado, bem como esta Errata, ficará à disposição dos interessados no site http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas com a Presidente e com os membros da 
Comissão, no HORÁRIO de 08h às 12h e das 13h às 17h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail 
cel.smsjp@gmail.com. Informamos que os demais atos praticados no Edital permanecem inalterados.

João Pessoa, 24 de setembro de 2020.
Juliana Pereira de Lima

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 189/2020

Pregão Presencial Nº 015/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Pontais 
Serviços de Projetos e Construções, CNPJ Nº 34.059.481/0001-22. Valor total contratado: R$ 
123.500,00 (cento e vinte e três mil e quinhentos reais).Objeto: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.Prazo 
para execução dos serviços contratados: Seráaté 90 (noventa) dias.Vigência do contrato: Será 
até 31/12/2020.Fonte de Recurso: Recursos Próprios da Prefeitura de Livramento (Ordinários). 
Dotação:02.080 - Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hídricos, 02080.20.608.1012.2102 - 
Manutenção da Sec. de Agric., Meio Ambiente e Rec. Hidric. 3.3.90.39.00.00 Outros serviços de 
terceiros-pessoa jurídica (001), Ficha Orçamentária Nº 000215, conforme proposta orçamentária 
aprovada para o exercício de 2020. Partes Contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) 
e o Sr. João Feitosa Leite Junior, CPF nº 046.626.124-11 (Pela contratada).

Livramento - PB, 21 de setembro de 2020.
 Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00028/2020

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 

a Lei COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/(2020). e do parecer jurídico exarado no referido processo, 
em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista 
a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00028/2020, homologo a  
dispensa de Licitação, visando à contratação de pessoa jurídica para aquisição de 500 Potes com 
4 comprimidos Vitamina D 50.000 ui e 500 Potes com 30 comprimidos de Zinco quelado 50mg + 
Vic C 1g, para suprir as necessidades da secretaria de saúde do município de Pedra Branca na 
prevenção ao CIVIDE-19 . A empresa  AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.  – LTDA - CNPJ 
Nº 29.123.328/0001-87, com o valor global de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

             Pedra Branca, em 24 de setembro de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa  

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00028/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Lei COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/(2020) e Art. 24, incisos IV, 

da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: contratação de pessoa jurídica para aquisição de 500 Potes com 4 comprimidos 

Vitamina D 50.000 ui e 500 Potes com 30 comprimidos de Zinco quelado 50mg + Vic C 1g, para 
suprir as necessidades da secretaria de saúde do município de Pedra Branca na prevenção ao 
CIVIDE-19, conforme especificações no contrato, pela contratação direta da empresa AJ COMER-
CIO FARMACEUTICO LTDA.  – LTDA - CNPJ Nº 29.123.328/0001-87, com o valor global de R$ 
22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado
 Pedra Branca -  PB, em  24 de Setembro de 2020.

ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA
Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 DISPENSA Nº DV00040/2020

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 DV00040/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE BRAÇOS CURVOS COM BASE PARA ILUMINÁRIA 1.1/2X2,5MT; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ELETROPOLO ELETRI-
CIDADE LTDA - R$ 24.000,00.

Remígio - PB, 24 de Setembro de 2020
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00040/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRAÇOS 

CURVOS COM BASE PARA ILUMINÁRIA 1.1/2X2,5MT. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e 
Finanças. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 24/09/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BRAÇOS CURVOS COM BASE PARA ILUMINÁRIA 1.1/2X2,5MT. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00040/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Remígio: 02.080 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02080 15 
122 2002 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS OR-
DINARIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00194/2020 - 24.09.20 - ELETROPOLO ELETRICIDADE 
LTDA - R$ 24.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Outubro de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE RIACHO 
DE SANTO ANTONIO – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 24 de Setembro de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2020, que objetiva: LOCAÇÃO 
DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA PREFEITURA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: INFO PUBLIC INFORMATICA – RICARDO GUERRA INFORMATICA - R$ 340,00; 
RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTAO PUBLICA LTDA - R$ 4.800,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 24 de Setembro de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DO SECRETÁRIO
Santa Rita - PB, 24 de setembro de 2020. 

O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00025/2020, que 

objetiva:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 
E REPROCESSAMENTO DE PRODUTOS CRÍTICOS (MATERIAL MÉDICO E CIRÚRGICO E HOS-
PITALAR), SEMI CRÍTICOS E DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES TERMOSSENSÍVEIS, 
PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB,com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentevencedor:

- EMBRAESTER – EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA
CNPJ: 10.287.853/0001-00
Valor Mensal R$ 11.950,00
Valor Total R$ 143.400,00
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’s), VISANDO 

ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB. 
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 208/2020, de 16/09/2020, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00023/2020, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’s), VISANDO ATENDER 
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB,com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a:

 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI 
CNPJ: 17.892.706/0001-08
Valor R$: 5.547,00 

Santa Rita - PB, 24 de setembro de 2020.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
 CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2020 – 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 08/10/2020 
às 09h (nove horas- horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 
ANTIVÍRUS, COM ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, destinado à Secretaria de Estado 
da Administração - SEAD e Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social – SESDS, 
conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1°andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01223-7
João Pessoa, 24 de setembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2020 – UASG 925302
PROCESSO Nº 19.000.004518.2020

Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 
no REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 
VALE ALIMENTAÇÃO, destinado à DER, SEECT e SUPLAN, com abertura agendada para o dia 
25/09/2020 às 09:00h, fica ADIADO para o dia 08/10/2020 às 09h. Por oportuno, solicitamos que 
acessem os sites www.centraldecompras.pb.gov.br e www.gov.br/compras.

CADASTRO CGE Nº 20-01092-8
                                                                    João Pessoa, 24 de setembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação 

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REMARCAÇÃODE LICITAÇÕES
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 

José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço,  de  acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020), terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇONº 19/2020
Registro CGE Nº 20-01222-9 14/10/2020 10:00

Obras de Pavimentação Asfáltica da 
Travessia Urbana da cidade de São 
João do Tigre
Valor estimado da obra: R$ 608.723,00
Prazo de execução: 90(noventa) 
dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como tambémoutras informações., 
exclusivamente, pelo email:cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa soli-
citante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail As reuniões das referidas 
.licitações poderão serem acompanhadas online através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 24 de setembro de 2020.
EngºSebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REMARCAÇÃODE LICITAÇÕES
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 

José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço,  de  acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020), terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇONº 20/2020
Registro CGE Nº 20-01222-9 14/10/2020 11:00

Obras de Pavimentação Asfáltica da 
Travessia Urbana da cidade de Serra 
Branca
Va l o r  e s t i m a d o  d a  o b r a :  R $ 
1.617.010,94
Prazo de execução: 120(cento e vinte) 
dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como tambémoutras informações., 
exclusivamente, pelo email:cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa soli-
citante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail As reuniões das referidas 
.licitações poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 24 de setembro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR,convidados 

a participar da reunião do Conselho Administração, que será realizada no dia07outubrode 2020, às 
11h00 (onze horas) em primeira convocação e às 11h30 (onze horas e trinta minutos) em segunda 
convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, 
Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Apreciação e aprovação do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e convênios
da Empresa Paraibana de Turismo S/A-PBTUR
2-Destituir e nomear novo Diretor.

João Pessoa, 24 de setembro de 2020.
Ruth Avelino Cavalcanti

Diretora Presidente

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
PBTUR HOTÉIS S/A

CNPJ(MF) Nº 09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas da PBTUR HOTÉIS S/A, convidados a participar da reunião do 

Conselho de Administração, que será realizada no dia 07 de outubro de 2020, às 12h00 (doze 
horas) em primeira convocação e às 12h30 (doze horas e trinta minutos) em segunda convocação, 
a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento 
superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1-Destituir e nomear novo Diretor.
João Pessoa/PB, 24 de setembro de 2020.

Ruth Avelino Cavalcanti
Diretora Presidente

COMARCA DE MAMANGUAPE. 2ª VARA MISTA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA-
JUDICIAL. PROCESSO Nº 0000060-43.2015.815.0231. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. 
A MM Juíza informa a todos quanto o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que por 
este Juizo, no expediente dessa 2ª Vara Mista desta Comarca, processa-se aos termos da Ação 
de Execução de Título Extrajudicial, tendo como parte exequente o Banco do Nordeste e como 
partes rés TERRA AGRÍCOLA ITAPOROROCA LTDA ME. E o presente para CITAR os executados 
Terra Agrícola Itapororoca LTDA ME, CNPJ 10.457.750/0001-40 e Dilmar de Moraes Santos, CPF 
049.206.714-74, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 
215.538,20 (duzentos e quinze mil quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos), o qual deverá 
ser atualizado até o efetivo reembolso do crédito, bem como acrescido dos acessórios vencidos e 
vincendos, multa legal, custas e honorários advocatícios, sob pena de penhora de bens (art. 830, 
NCPC), devendo a executada apresentar sua defesa no prazo legal. Não embargada a presente 
ação, serão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Fica desde já advertida que 
será nomeado curador especial em caso de revelia. E para que mais tarde alguém não alegue 
ignorância, mandou a MM. Juíza expedir o presente Edital. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta 
cidade de Mamanguape -PB, aos 16/09/2020. Eu, Renata Lima de Sant´Anna, o digitei.

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

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

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

Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB, FAZ 
SABER a todos os interessados que, a empresa “SANTA RITA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS 
SPE LTDA”, CNPJ – 34.099.232/0001-60, depositou nesta Serventia os documentos necessários 
exigidos pelo art. 18 da Lei Federal 6.766, de 19/12/1979, para o registro do Loteamento denominado 
NOVA SANTA RITA (Protocolo n.º 2020-03587), localizado às margens da Av. Siqueira Campos 
- rodovia PB-04 (rodovia que liga o município de Santa Rita ao município de Cruz do Espírito 
Santo), que se encontra inscrito na prefeitura de Santa Rita sob o n° 0127001800000000, com as 
seguintes dimensões e confrontações: frente: medindo 340,12 metros de comprimento entre os 
pontos v01 e v12, confrontando com rodovia PB-004; lado direito: medindo 34,27 metros entre os 
pontos v01 e v37 mais 128,84 metros entre os pontos v32 e v35 com reentrância de 40,58 metros 
entre os pontos v35 e v37, confrontando com uma área não cadastrada; lado esquerdo: medindo 
154,04 metros entre os pontos v12 e v16, confrontando com uma área não cadastrada; fundos: 
medindo 426,25 metros entre os pontos v16 e v32, confrontando com área não cadastrada. O imóvel 
confronta-se, portanto, à norte: rodovia PB-004; à sul: área remanescente, não cadastrada; à leste: 
área remanescente, não cadastrada; e à oeste: área remanescente, não cadastrada, perfazendo 
uma área total de 60.118,75M² (6,011 HA), localizada em zona de expansão urbana, adquirido de 
acordo com o que consta na matrícula 55.875, do 2° Ofício de Notas de Santa Rita/PB. O Lotea-
mento contém aérea total de 60.118,75M², sendo 29.399,90m2 de áreas de lotes, totalizando 187 
lotes, distribuídos em 06 quadras denominadas A, B, C, D, E e F; 14.974,98m² de área do sistema 
viário; 15.743,87m² de áreas verdes, APP e equipamentos comunitários. Destina-se a uma zona 
residencial e foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através de Alvará de Licença 
nº 2019000112944, datado de 11/08/2020. E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-
-se este edital que será publicado por 3 dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no 
prazo de 15 dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do art. 19 da Lei 6.766/79. 

TECON TECNOLOGIA & ENGENHARIA LTDA, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAM 
– SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUNUCIPAL, A LICENÇA PRÉVIA, PARA UMA CONS-
TRUÇÃO MULTIFAMILIAR SITUADA Á AVENIDA PRESIDENTE AFONSO PENA, S/Nº, BESSA, 
JOÃO PESSOA - PARAÍBA.

TECON TECNOLOGIA & ENGENHARIA LTDA, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAM 
– SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MUNUCIPAL, A LICENÇA PRÉVIA, PARA UMA CONS-
TRUÇÃO MULTIFAMILIAR SITUADA Á RUA JOSÉ ALFREDO NÓBREGA, S/Nº, BESSA, JOÃO 
PESSOA - PARAÍBA.

LOGAN REMOVEDORA DE RESIDUOS DE OLEO LTDA, CNPJ: 11.322.624/0002-22, torna pú-
blico que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
aAutorização Ambiental parao Transporte e Coleta de Resíduos Perigosos, situado na Rua Maura 
Viana Medeiros, 156, Sala D, Centro– Cabedelo/PB



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 25 de setembro de 202020
Publicidade

Maria Vânia Cartaxo Leite Soares,CPF207.380.304-06 torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de instalação para 
ampliação e reforma de um imóvel residencial unifamiliar Situado à AVENIDA MAX ZAGEL, 255, 
CAMBOINHA - CABEDELO/PB

EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES PÚBLICOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL E 
DE INTIMAÇÕES

A COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO – SICRE-
DI EVOLUÇÃO, sociedade cooperativa de primeiro grau, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 35.571.249/0001-31, com sede na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410, Torre, nesta Capital, 
torna público que realizará LEILÕES PÚBLICOS para a venda do imóvel abaixo discriminado, a 
serem conduzidos pelo LEILOEIRO OFICIAL ALEXANDRE FERREIRA NUNES, inscrito na Junta 
Comercial do Estado da Paraíba, sob a portaria de nº 03/2005, leiloeiro 001, o fazendo sob o amparo 
do art. 27, da Lei nº 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, esclarecendo que 
o 2º Leilão ocorrerá se no primeiro o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, conforme 
abaixo indicado. No 2º Leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao 
valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e 
comissão do leiloeiro, conforme previsto nos parágrafos 2º e 3º do dispositivo legal acima citado.

LOCAL: Sede da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI 
EVOLUÇÃO – SICREDI EVOLUÇÃO.

ENDEREÇO: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410, Torre, João Pessoa – PB.
O 1º Leilão será realizado em 05 de outubro de 2020 às 11h:30min, pelo lance mínimo de R$ 

630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). 
O 2º Leilão será realizado em 20 de outubro de 2020 às 11h:30min, pelo lance mínimo de R$ 

501.079,03 (quinhentos e um mil e setenta e nove reais e três centavos) .
Contrato nº 32822/16,da empresa LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS MARIA MARLUCE 

DE MELO, cadastrada no CNPJ SOB N° 21.618.663/0001-44, com sede na Rua João Quirino, nº 
820, no bairro Catolé, na cidade de Campina Grande-PB, representada pela socia a Sra. MARIA 
MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO, inscrita no CPF nº 086.730.044-20, doravante de-
nominada Devedora (Fiduciante/Mutuário); E ainda na qualidade de DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S) 
a Sra. MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO, inscrita no CPF nº 086.730.044-20 
e a empresaria individual MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO, cadastrada no 
CNPJ SOB N° 24.115.578/0001-51, localizada na Avenida Camilo de Holanda, nº 214, no bairro do 
centro, na cidade de João Pessoa-PB.

Imóvel: Lote de terreno próprio, situado a Avenida Camilo de Holanda, Centro, nesta cidade, 
medindo 14m,00 de largura na frente por 45m,00 de comprimento de ambos os lados, devidamente 
registrada no Cartório “Eunápio Torres” de 6º Serviço Notarial e 2º Registral de Imóveis da Zona 
Norte da cidade de João Pessoa- PB, sob nº AV-12-35.303, na matricula nº 35.303, em data de 
18/06/2018, cadastrada na Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, com a inscrição do imóvel nº 
000774-9 e localização cartográfica atual nº 22.033.0214.0000.0000.

VALOR TOTAL DO BEM:R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). 
VALOR DA DÍVIDA E DESPESAS: R$ 501.079,03 (quinhentos e um mil e setenta e nove reais 

e três centavos)
Obs: Informamos que o saldo da dívida e despesas, serão atualizados e corrigidos tanto no dia 

da realização do 1º leilão quanto no dia da realização do 2º leilão.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Advertências especiais):
1) O valor do lance deverá ser quitado no ato do leilão à vista e em uma única parcela, em mo-

eda nacional e/ou comprovação de efetivação da Transferência Eletrônica de Documentos (TED).
2) A comissão do leiloeiro, paga à vista, será de 5% (cinco) por cento sobre o valor da arrematação, 

e correrá por conta do arrematante (art. 24 do Decreto nº Lei nº 21.981/32).
3) Eventuais ônus existentes sobre o bem levado a Leilão deverão ser verificados pelos interes-

sados junto aos órgãos competentes.
4) Será de inteira responsabilidade do arrematante o pagamento das despesas relativas à 

escritura de compra e venda e respectivo registro, ITBI e demais encargos da transmissão, além 
de taxas em atraso de condomínio, marinha (SPU), energia elétrica, água, etc.

Condições Gerais: 
O(s) referido(s) imóvel(is) será(ão) arrematado(s) nas condições e estado de conservação 

em que se encontra(m). As medidas e confrontações constantes no presente edital deverão ser 
consideradas meramente enunciativas. Para todos os efeitos, considera-se a venda realizada 
por intermédio dos leilões previstos neste edital como sendo “ad corpus”, não cabendo qualquer 
reclamação posterior em relação a medidas, confrontações e demais peculiaridades do imóvel, 
cabendo aos interessados vistoriarem o(s) bem(ns) antes de ofertarem lances no leilão, inclusive no 
que se refere às edificações existentes no local. O(s) imóvel(is) ocupado(s), caberá ao arrematante 
promover as medidas (extrajudiciais e/ou judiciais – nos termos da Lei 9.514/97), bem como arcar 
com as custas e despesas para a desocupação do(s) bem(ns). Cabe aos interessados verificar, 
junto ao Município e demais órgãos competentes, eventuais restrições quanto ao uso do imóvel 
levado à leilão, inclusive, mas não somente, restrições ambientais. O arrematante não poderá alegar, 
sob qualquer forma ou pretexto, o desconhecimento das condições do presente Edital de Leilão. 

Intimação: Por intermédio do presente edital, ficam devidamente intimados, da data, local e 
condições dos leilões, o Devedor/Fiduciante: LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS MARIA 
MARLUCE DE MELO, cadastrada no CNPJ SOB N° 21.618.663/0001-44, com sede na Rua João 
Quirino, nº 820, no bairro Catolé, na cidade de Campina Grande-PB, representada pela socia a 
Sra. MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO, inscrita no CPF nº 086.730.044-20, 
doravante denominada Devedora (Fiduciante/Mutuário); E ainda na qualidade de DEVEDOR(ES) 
SOLIDÁRIO(S) a Sra. MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO, inscrita no CPF nº 
086.730.044-20 e a empresaria individual MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO, 
cadastrada no CNPJ SOB N° 24.115.578/0001-51, localizada na Avenida Camilo de Holanda, nº 
214, no bairro do centro, na cidade de João Pessoa-PB.

Informações: Com o leiloeiro, por intermédio do e-mail leiloeiro@gmail.com, site www.organiza-
caodeleiloes.com.br ou pelo telefone (81). 9.8895-1099 (WhatsAap). 

João Pessoa-PB, 23 de setembro 2020.
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO 

– SICREDI EVOLUÇÃO

EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES PÚBLICOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL E 
DE INTIMAÇÕES

A COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO – SI-
CREDI EVOLUÇÃO, (denominações sociais anteriores Cooperativa de Crédito Sicredi João Pessoa 
– Sicredi João Pessoa e UNICRED JOÃO PESSOA – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Associados de João Pessoa LTDA), sociedade cooperativa de primeiro grau, regularmente inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 35.571.249/0001-31, com sede na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410, 
Torre, nesta Capital, torna público que realizará LEILÕES PÚBLICOS para a venda do imóvel abaixo 
discriminado, a serem conduzidos pelo LEILOEIRO OFICIAL ALEXANDRE FERREIRA NUNES, 
inscrito na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob a portaria de nº 03/2005, leiloeiro 001, o 
fazendo sob o amparo do art. 27, da Lei nº 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa 
imóvel, esclarecendo que o 2º Leilão ocorrerá se no primeiro o maior lance oferecido for inferior 
ao valor do imóvel, conforme abaixo indicado. No 2º Leilão será aceito o maior lance oferecido, 
desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encar-
gos legais, inclusive tributos e comissão do leiloeiro, conforme previsto nos parágrafos 2º e 3º do 
dispositivo legal acima citado.

LOCAL: Sede da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI 
EVOLUÇÃO – SICREDI EVOLUÇÃO

ENDEREÇO: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410, Torre, João Pessoa – PB
O 1º Leilão será realizado em 05 de outubro de 2020 às 12h:00min, pelo lance mínimo de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais); 
O 2º Leilão será realizado em 20 de outubro de 2020 às 12h:00min, pelo lance mínimo de 

R$1.523.296,02 (um milhão, quinhentos e vinte e três mil, duzentos e noventa e seis reais e dois 
centavos). 

Contrato nº 89222/18,da empresa DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS PARAHYBA 
LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 04.782.925/0001-92, representada por seus sócios os Srº(s). Diego 
Cavalcanti de Andrade, inscrito no CPF/MF nº 062.197.744-69, e Thiago Cavalcanti de Andrade, 
inscrito no CPF/MF nº 009.452.664-80, doravante denominados Devedor(es) (Fiduciante(s)/
Mutuário(s)); E ainda na qualidade de DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S); o SrºDIEGO CAVALCANTI DE 
ANDRADE, inscrito no do CPF/MF nº 062.197.744-69; o SrºTHIAGO CAVALCANTI DE ANDRADE, 
inscrito no do CPF/MF nº 009.452.664-80 e pelo SrºDOMINGOS SÁVIO DE MORAIS ANDRADE, 
inscrito no do CPF/MF nº 196.750.114-91.

Imóvel: Prédio Comercial, localizado na Av. Liberdade nº 1391, sala 01, bairro do São Bento, 
nesta cidade de Bayeux/PB, onde consta a construção de um prédio comercial, com os seguintes 
cômodos, Pavimento Térreo, contendo uma guarita, sala de expedição, sala de gerencia, sala 
de reunião, 01 (um) wc, escada descente e deposito; Pavimento Superior, contendo uma sala de 
arquivo, copa, caixa, sala de faturamento, sala do financeiro, sala de recepção, 02 (dois) wc e 
sala da previdência, medindo uma área real de construção dos pavimentos 350,19m² e um galpão 
comercial construído de tijolos e estrutura de concreto e coberto de telha de alumínio, medindo 
uma área real de construção 1.518,00m², totalizando uma área global de 1.868,19m². Cadastrado 
na Prefeitura Municipal de Bayeux-PB, com inscrição municipal nº 01010100073001. Devidamente 
Registrado no Cartório de Registro Santiago Pereira, da cidade de Bayeux-PB, sob nº de Ordem 
R-013-009012, Matrícula n° 009012, em 21 de setembro de 2020.

VALOR TOTAL DO BEM:R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); 
VALOR DA DÍVIDA E DESPESAS: R$1.523.296,02 (um milhão, quinhentos e vinte e três mil, 

duzentos e noventa e seis reais e dois centavos).
Obs: Informamos que o saldo da dívida e despesas, serão atualizados e corrigidos tanto no dia 

da realização do 1º leilão quanto no dia da realização do 2º leilão.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Advertências especiais):
5) O valor do lance deverá ser quitado no ato do leilão à vista e em uma única parcela, em mo-

eda nacional e/ou comprovação de efetivação da Transferência Eletrônica de Documentos (TED).
6) A comissão do leiloeiro, paga à vista, será de 5% (cinco) por cento sobre o valor da arrematação, 

e correrá por conta do arrematante (art. 24 do Decreto nº Lei nº 21.981/32).
7) Eventuais ônus existentes sobre o bem levado a Leilão deverão ser verificados pelos interes-

sados junto aos órgãos competentes.
8) Será de inteira responsabilidade do arrematante o pagamento das despesas relativas à 

escritura de compra e venda e respectivo registro, ITBI e demais encargos da transmissão, além 
de taxas em atraso de condomínio, marinha (SPU), energia elétrica, água, etc.

Condições Gerais: 
O(s) referido(s) imóvel(is) será(ão) arrematado(s) nas condições e estado de conservação 

em que se encontra(m). As medidas e confrontações constantes no presente edital deverão ser 
consideradas meramente enunciativas. Para todos os efeitos, considera-se a venda realizada 
por intermédio dos leilões previstos neste edital como sendo “ad corpus”, não cabendo qualquer 
reclamação posterior em relação a medidas, confrontações e demais peculiaridades do imóvel, 
cabendo aos interessados vistoriarem o(s) bem(ns) antes de ofertarem lances no leilão, inclusive no 
que se refere às edificações existentes no local. O(s) imóvel(is) ocupado(s), caberá ao arrematante 
promover as medidas (extrajudiciais e/ou judiciais – nos termos da Lei 9.514/97), bem como arcar 
com as custas e despesas para a desocupação do(s) bem(ns). Cabe aos interessados verificar, 
junto ao Município e demais órgãos competentes, eventuais restrições quanto ao uso do imóvel 
levado à leilão, inclusive, mas não somente, restrições ambientais. O arrematante não poderá alegar, 
sob qualquer forma ou pretexto, o desconhecimento das condições do presente Edital de Leilão. 

Intimação: Por intermédio do presente edital, ficam devidamente intimados, da data, local e 
condições dos leilões, o DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S): a empresa DISTRIBUIDORA DE BEBI-
DAS E ALIMENTOS PARAHYBA LTDA, cadastrada no CNPJ Nº 04.782.925/0001-92, representada 
por seus sócios os Srº(s). Diego Cavalcanti de Andrade, inscrito no CPF/MF nº 062.197.744-69, 
e Thiago Cavalcanti de Andrade, inscrito no CPF/MF nº 009.452.664-80; E ainda na qualidade de 
DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S); o SrºDIEGO CAVALCANTI DE ANDRADE, inscrito no CPF/MF nº 
062.197.744-69; o SrºTHIAGO CAVALCANTI DE ANDRADE, inscrito no CPF/MF nº 009.452.664-
80 e pelo SrºDOMINGOS SÁVIO DE MORAIS ANDRADE, inscrito no CPF/MF nº 196.750.114-91.

Informações: Com o leiloeiro, por intermédio do e-mail leiloeiro@gmail.com, site www.organiza-
caodeleiloes.com.br ou pelo telefone (81). 9.8895-1099 (Whatsaap). 

João Pessoa-PB, 25 de setembro de 2020.
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO – SI-

CREDI EVOLUÇÃO

EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES PÚBLICOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL E 
DE INTIMAÇÕES

A COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO – SI-
CREDI EVOLUÇÃO, (denominações sociais anteriores Cooperativa de Crédito Sicredi João Pessoa 
– Sicredi João Pessoa e UNICRED JOÃO PESSOA – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Associados de João Pessoa LTDA), sociedade cooperativa de primeiro grau, regularmente inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 35.571.249/0001-31, com sede na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410, 
Torre, nesta Capital, torna público que realizará LEILÕES PÚBLICOS para a venda do imóvel abaixo 
discriminado, a serem conduzidos pelo LEILOEIRO OFICIAL ALEXANDRE FERREIRA NUNES, 
inscrito na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob a portaria de nº 03/2005, leiloeiro 001, o 
fazendo sob o amparo do art. 27, da Lei nº 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa 
imóvel, esclarecendo que o 2º Leilão ocorrerá se no primeiro o maior lance oferecido for inferior 
ao valor do imóvel, conforme abaixo indicado. No 2º Leilão será aceito o maior lance oferecido, 
desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encar-
gos legais, inclusive tributos e comissão do leiloeiro, conforme previsto nos parágrafos 2º e 3º do 
dispositivo legal acima citado.

LOCAL: Sede da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI 
EVOLUÇÃO – SICREDI EVOLUÇÃO

ENDEREÇO: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410, Torre, João Pessoa – PB
O 1º Leilão será realizado em 05 de outubro de 2020 às 11h:00min, pelo lance mínimo de R$ 

272.360,96 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e noventa e seis centa-
vos); 

O 2º Leilão será realizado em 20 de outubro de 2020 às 11h:00min, pelo lance mínimo de 
R$534.270,96 (quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta reais e noventa e seis centa-
vos). 

Contrato nº 80495/15,da empresa INOVA - CONSTRUÇAO E INCORPORAÇÃO LTDA-ME,CNPJ 
SOB N° 17.460.688/0001-95, com sede na Rua Francisco Leocadio Ribeiro Coutinho, nº 630, SALA 
202, no Bairro Aeroclube, na Cidade de João Pessoa-PB, atualmente tendo como sócia administra-
dora a Sr.ª Maria Do Carmo Tavares de Sousa, brasileira, empresária, solteira, inscrita no CPF nº 
424.057.184-72 e Cédula de Identidade sob nº 969.020 – 2ª Via, expedida pela SSDS-PB, residente 
e domiciliada na Rua das Seriguelas, nº 147, no Bairro Anatólia, na Cidade de João Pessoa – PB, 
doravante denominada Devedora (Fiduciante/Mutuário); E ainda na qualidade de DEVEDOR(ES) 
SOLIDÁRIO(S) o SrºFRANCISCO FRANCINALDO TAVARES, inscrito no CPF nº 131.484.434-20; 
o SrºFRANCISCO FRANCINALDO TAVARES JUNIOR, inscrito no CPF n° 068.043.624-38; e o 
SrºLUCAS RAFAEL BRITO TAVARES, inscrito no CPF n° 068.043.604-94.

Imóvel: Lote de terreno próprio sob nº 266, da Quadra nº 450, situado no loteamento Cidade 
dos Colibris, no bairro Cidade dos Colibris, nesta Capital; medindo 18m00 de largura na frente, 
14m00 de largura nos fundos, por, 30m00 de comprimento de ambos os lados, limitando-se pela 
frente com a Rua Ernestina Silverio de Oliveira (antiga Rua VL-19), lado direito com a Rua Via 
Local 01, lado esquerdo com o lote nº 251, e nos fundos com o lote nº 345, com inscrição anterior 
nº 24.450.0266.000.000 e localização atual nº 42.036.0290.0000.000. Devidamente registrado no 
Cartório “Carlos Ulysses” de Serviço Notarial do 1º Oficio e Registral Imobiliário da Zona Sul, da 
cidade de João Pessoa-PB, objeto do registro sob nº matricula R.8-153.451, matricula 153.451, 
em 18/09/2020.

VALOR TOTAL DO BEM:R$ 272.360,96 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta 
reais e noventa e seis centavos); 

VALOR DA DÍVIDA E DESPESAS: R$ 534.270,96 (quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e 
setenta reais e noventa e seis centavos).

Obs: Informamos que o saldo da dívida e despesas, serão atualizados e corrigidos tanto no dia 
da realização do 1º leilão quanto no dia da realização do 2º leilão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Advertências especiais):
9) O valor do lance deverá ser quitado no ato do leilão à vista e em uma única parcela, em mo-

eda nacional e/ou comprovação de efetivação da Transferência Eletrônica de Documentos (TED).
10) A comissão do leiloeiro, paga à vista, será de 5% (cinco) por cento sobre o valor da arrema-

tação, e correrá por conta do arrematante (art. 24 do Decreto nº Lei nº 21.981/32).
11) Eventuais ônus existentes sobre o bem levado a Leilão deverão ser verificados pelos inte-

ressados junto aos órgãos competentes.
12) Será de inteira responsabilidade do arrematante o pagamento das despesas relativas à 

escritura de compra e venda e respectivo registro, ITBI e demais encargos da transmissão, além 
de taxas em atraso de condomínio, marinha (SPU), energia elétrica, água, etc.

Condições Gerais: 
O(s) referido(s) imóvel(is) será(ão) arrematado(s) nas condições e estado de conservação 

em que se encontra(m). As medidas e confrontações constantes no presente edital deverão ser 
consideradas meramente enunciativas. Para todos os efeitos, considera-se a venda realizada 
por intermédio dos leilões previstos neste edital como sendo “ad corpus”, não cabendo qualquer 
reclamação posterior em relação a medidas, confrontações e demais peculiaridades do imóvel, 
cabendo aos interessados vistoriarem o(s) bem(ns) antes de ofertarem lances no leilão, inclusive no 
que se refere às edificações existentes no local. O(s) imóvel(is) ocupado(s), caberá ao arrematante 
promover as medidas (extrajudiciais e/ou judiciais – nos termos da Lei 9.514/97), bem como arcar 
com as custas e despesas para a desocupação do(s) bem(ns). Cabe aos interessados verificar, 
junto ao Município e demais órgãos competentes, eventuais restrições quanto ao uso do imóvel 
levado à leilão, inclusive, mas não somente, restrições ambientais. O arrematante não poderá alegar, 
sob qualquer forma ou pretexto, o desconhecimento das condições do presente Edital de Leilão. 

Intimação: Por intermédio do presente edital, ficam devidamente intimados, da data, local e 
condições dos leilões, o Devedor/Fiduciante: INOVA - CONSTRUÇAO E INCORPORAÇÃO LTDA-
-ME,CNPJ SOB N° 17.460.688/0001-95, com sede na Rua Francisco Leocadio Ribeiro Coutinho, 
nº 630, SALA 202, no Bairro Aeroclube, na Cidade de João Pessoa-PB, atualmente tendo como 
sócia administradora a Sr.ª Maria Do Carmo Tavares de Sousa, brasileira, empresária, solteira, 
inscrita no CPF nº 424.057.184-72 e Cédula de Identidade sob nº 969.020 – 2ª Via, expedida pela 
SSDS-PB, residente e domiciliada na Rua das Seriguelas, nº 147, no Bairro Anatólia, na Cidade de 
João Pessoa – PB, doravante denominada Devedora (Fiduciante/Mutuário); E ainda na qualidade 
de DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S) o SrºFRANCISCO FRANCINALDO TAVARES, inscrito no CPF 
nº 131.484.434-20; o SrºFRANCISCO FRANCINALDO TAVARES JUNIOR, inscrito no CPF n° 
068.043.624-38; e o SrºLUCAS RAFAEL BRITO TAVARES, inscrito no CPF n° 068.043.604-94.

Informações: Com o leiloeiro, por intermédio do e-mail leiloeiro@gmail.com, site www.organiza-
caodeleiloes.com.br ou pelo telefone (81). 9.8895-1099 (WhatsAap). 

João Pessoa-PB, 25 de setembro 2020.
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO 

– SICREDI EVOLUÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA Clube 
Médico da Paraíba - CNPJ Nº 08.299.588/0001-38Convidamos os senhores sócios para a reunião 
de assembleia geral ordinária e extraordinária, que se realizará no dia 09 de outubro de 2020, na 
sua sede social, na Av. Governador Argemiro de Figueiredo, 2889, Jardim Oceania, na cidade de 
João Pessoa, Estado da Paraíba, às 17:30 horas em primeira convocação, com a presença míni-
ma da maioria simples dos sócios Proprietários, com direito a voto; às 18:00 horas, em segunda 
convocação, com a presença mínima de um terço dos sócios Proprietários, com direito a voto; às 
18:30 horas em terceira e última convocação, com qualquer número dos sócios, com direito a voto, 
com a seguinte Ordem do Dia:

AGO:
a) Tomar conhecimento do relatório da Diretoria e examinar a sua prestação de contas do 

exercício de 2019;
b) Tratar de interesses gerais do Clube;
AGE:
a) Prorrogação do mandato dos atuais membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria, e do 

Conselho Fiscal, até março de 2021;
b) Reforma do Estatuto Social (Arts. 25, 29, 36 e 44)

João Pessoa, 23 de setembro de 2020.
Laurence César de Souza

Diretor Presidente
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