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PB tem 632 candidatos a 
prefeito e 11 mil a vereador
Somente em João Pessoa, há 24 candidatos para cada vaga no Legislativo: veja o panorama sobre a disputa deste ano. Página 13

Foto: Roberto Guedes

Mutirão para emissão de 
documentos é prorrogado
Ação, que acontece no Espaço Cultural e atende pessoas em 
vulnerabilidade social, segue até 5 de novembro. Página 4

Foto: Evandro Pereira/Arquivo

Precatórios e Fundeb irão 
financiar o Renda Cidadã
Programa, anunciado ontem pelo presidente Jair 
Bolsonaro, irá substituir o Bolsa Família. Página 14

Paraíba

Dia das Crianças Movimento fraco e falta de 
produtos desanimam comerciantes da capital. Página 8

Campanha de multivacinação 
começa na próxima segunda
Doses da vacina contra poliomielite também serão aplicadas 
em crianças com menos de 5 anos de idade. Página 5

Foto: Ascom/Botafogo

Aniversário Presidente do Botafogo, Orlando Soares, 
destaca os avanços do clube ao longo de 89 anos. Página 16

Esportes

Foto: Edson Matos

Artesanato: Governo discute ações no pós-pandemia
Programa de Artesanato da Paraíba (PAP) promove uma série de eventos virtuais para discutir como será a retomada do setor quando a pandemia acabar. Página 12

NA PARAÍBA

A crise em números
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MORTES
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4.748.327

33.156.812
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998.696

Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker
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Em Cabedelo, instituições de ensino superior privadas estão 
autorizadas a retomarem as aulas presenciais desde ontem. Página 7

Últimas

Brasil-Mundo

“Como Tem 
Zé na Paraíba” 
Clássico cordel 
inspirado em 
José Américo 
de Almeida dá início 
a projeto da FCJA 
que pretende 
homenagear artistas 
paraibanos através 
da literatura 
popular. Página 9

Cultura
Imagem: Divulgação

Geral

Pelas ondas do rádio Tabajara inicia, hoje, rodada de entrevistas 
com candidatos a prefeito, inicialmente de João Pessoa e do Conde. Página 3
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As medidas sanitárias destinadas a impedir a disseminação 
do novo coronavírus têm causado transtornos, de várias nature-
zas, à população brasileira. Isso é fato. No entanto, a bem da ver-
dade, na maioria dos estados e municípios, com maior ou menor 
grau de acerto, os protocolos tiveram como objetivo proteger as 
pessoas do contágio da covid-19.

A flexibilidade ou a completa suspensão das normas de se-
gurança sanitária deve ser feita com cuidado, analisando expe-
riências idênticas, realizadas em outras localidades, e, acima de 
tudo, utilizando dados científicos. Tudo para que a população não 
venha a sofrer um revés, com o recrudescimento da pandemia e o 
consequente retorno do distanciamento social.

Vale salientar, que qualquer passo em falso, no que diz res-
peito à crise sanitária, ocasionada pelo coronavírus, paga-se o 
preço do erro com vidas, muitas vidas. Quem é acometido de 
covid-19, quando tem a sorte de não ter a vida ceifada pela do-
ença, passa por constrangimentos, uma vez que precisa receber 
atenção médica imediata, além de isolar-se da família, do traba-
lho etc.

Veja-se o caso da educação. Muitos pais e mães estão pressio-
nando o poder público, para que autorize a volta às aulas, princi-
palmente para os alunos e alunas das primeiras séries. Alegam, 
entre outras justificativas para o retorno dos filhos e filhas aos 
colégios, que há aglomerações de pessoas em outros locais (ba-
res, praias etc.) e que as crianças estão estressadas.

A reabertura das escolas precisa ser muito bem planeja-
da, para que essa legião de crianças e jovens não seja conta-
minada pela covid-19 e leve a doença para dentro de casa. O 
projeto pedagógico, por exemplo, deve estar sintonizado com 
o plano de acolhimento, para que haja garantia sanitária para 
os professores, os alunos, os funcionários e seus respectivos 
familiares.

Ciente da gravidade da situação, o Governo da Paraíba estabe-
leceu diretrizes para o retorno das aulas presenciais nos sistemas 
educacionais público e privado do Estado. O plano leva em conta 
fatores que caracterizam o problema (sanitários, pedagógicos, psi-
cossociais etc.), para que a volta aos educandários ocorra no tem-
po certo, ou seja, com o máximo de segurança.

Caminho seguro
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O office boy

Artigo Abelardo Jurema
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Aos 16 anos, com meu pai no exílio, a 
nossa família enfrentava dificuldades. Embo-
ra muito bem instalados no apartamento 201 
da Rua Gastão Bahiana 43, uma ladeira que 
liga Copacabana à Lagoa Rodrigo de Freitas, 
o único patrimônio que possuíamos, vivíamos 
modestamente, sem luxos. Felizmente, eu e 
meu irmão, João Luiz, jamais tivemos mania 
de grandeza, vivendo felizes com o que tinha-
mos, consciente das limitações impostas pelas 
circunstâncias.

Andávamos de ônibus e eu passei a estu-
dar no Colégio Estadual André Maurois, que fi-
cava no Leblon e que era considerado berço da 
“Liberdade com Responsabilidade”, um lema 
adotado pela sua diretora, 
Henriette Amado, viúva do 
professor Gilson Amado, 
que implantou uma nova fi-
losofia na escola. Vivíamos o 
auge do Regime Militar. Es-
távamos em 1968, com mui-
ta gente presa nos quartéis e 
inúmeras manifestações po-
pulares sendo contidas pela 
força e pelo arbítrio.

Tinha dificuldade em manter as minhas 
necessidades básicas de adolescente – o di-
nheiro para comprar uma roupa, para ir ao ci-
nema com a namorada, e para me divertir com 
os amigos. Por iniciativa de minha mãe, dona 
Vaninha, conheci o meu primeiro emprego na 
Rique S/A, uma empresa que operava com le-
tras de câmbio e aplicações no mercado finan-
ceiro, dirigida por um paraibano, Lafayette 
Coutinho Torres, muito amigo da família, que 
havia sido oficial de gabinete do meu pai no 
Ministério da Justiça.

Consciente de minhas responsabilidades, 
acordava cedo, pegava o ônibus, e antes das 
8h, já estava lá, embora sem saber exatamen-
te quais seriam as minhas atribuições. Nunca 
havia trabalhado e a minha experiência era 
jogando futebol de praia ou pegando jacaré 

no Arpoador. Logo nos primeiros dias, percebi 
que todos gostavam de um cafezinho. Decidi, 
então, aprender a fazer café para servir aos 
funcionários. Ocupei o meu espaço na cantina 
e na atenção dos colegas.  Logo  estava um ex-
pert na minha nova ocupação.

Certo dia, observei que havia visitas na 
sala do diretor. Olhei pelo canto da porta e 
contei sete pessoas. Fiz o cafezinho, preparei 
as xícaras, bati discretamente na porta e en-
trei para realizar o meu serviço. O que eu não 
sabia é que entre os visitantes estava o parai-
bano Aramys Alves Aires, publicitário da re-
vista Manchete, que me procurou ao final do 
encontro.

- Como é que você, filho 
do ministro Abelardo Jurema, 
está aqui servindo café? – per-
guntou indignado.

Ouvi a sua queixa mas não 
dei ouvidos. Para mim era um 
trabalho como outro qualquer.

Dias depois fui chamado à 
sala do doutor Lafayette:

- Eu já lhe mandei servir 
café aqui? – perguntou em tom 

enérgico.
- Não, respondi, sem entender o motivo 

da repreensão.
- Pois , a partir de agora, você está proibi-

do de sequer entrar na cantina – ordenou.
A indiscrição de Aramys havia levado 

o assunto aos ouvidos de minha mãe que se 
deixou impressionar e decidiu tomar provi-
dências para me tirar de uma situação que eu 
mesmo havia criado. Em mais de um ano que 
estive na empresa, entregando correspondên-
cias e fazendo serviços bancários, jamais dei-
xei de fazer o café para meus companheiros.

(Capítulo do livro Cesário Alvim 27 – Histó-
rias do Filho de Um Exilado – que será lançado, 
em segunda edição, pela editora Universitária 
da UFPB).
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Artigo Sitônio  Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador

Terrorismo & guerrilha
O genial cronista Carlos Aranha 

comenta, texto recente, um artigo an-
tigo de Caetano Veloso para o jornal O 
Pasquim publicado durante a última 
ditadura. Digo “última” no sentido de 
“recente”, e torcendo para que essa tra-
gédia histórica não venha a se repetir no 
Brasil e outros países vulneráveis a esse 
tipo de acontecimento. Só quem não 
sabe o que é prisão, tortura, censura, as-
sassinato, pode reivindicar a aberração 
da ditadura como solução política para o 
Brasil ou qualquer outro país, seja qual 
for, Argentina, Itália, Alemanha, Chile 
que seja... 

...dormir nu, trancado em frigorífi-
co...

Presumo que naque-
le tempo nem Caetano 
nem seu amigo Aranha 
soubessem diferenciar 
terrorismo de guerrilha. 
Poucos sabem. Terroris-
mo é o atentado contra 
vítima indiscriminada, 
alvo não identificado.  A 
bomba na feira, no espe-
táculo, no avião, este contra o edifício... a 
guerrilha tem alvo e endereço, não pode 
ser contra todos porque perderá o apoio 
popular... a Coluna Prestes foi guerri-
lha... Araguaia foi guerrilha... Lamarca... 
Marighela... Sierra Maestra... Caparaó... 
Zumbi dos Palmares... todos os quilom-
bos foram guerrilhas... embora tivessem 
domicílio. Estrategicamente, os quilom-
bos eram guerrilha – embora taticamen-
te não o fossem. Eram fixos, e por isso 
perderam a guerra.

No Brasil de hoje, pessoas choca-
das com as revelações da Operação 
Lava Jato manifestam, vez por outra, a 
nostalgia da ditadura militar sofrida e 
morrida pelos brasileiros no período 
1964/1984. Mas não sabem que essas 

revelações só foram possíveis por conta 
da democracia. Que no vintênio autori-
tário as ditas revelações poderiam ser 
mais estarrecedoras ainda se fossem 
reveladas, quando era proibido falar e 
pensar. Quando só havia uma saída para 
o descontentamento do cidadão brasi-
leiro: a morte. Mas o torturado não ti-
nha direito à morte, só à tortura, lenta 
e permanente, de cada dia e toda noite... 
arrancar a pichação das paredes com as 
unhas sangrentas

Mas, mesmo a morte era negada 
como graça nos cárceres da tortura. Os 
mortos não podem falar, não podem dizer 
o nome e o endereço de seus camaradas, 
nem revelar seus planos, pendurados no 

cordel do pau-de-arara, 
dependurados pelos testí-
culos até dizerem mesmo 
o que não sabem – como 
fizeram ao que não disse 
de Lamarca, a noite toda 
pendurado pelos testícu-
los... os  testículos atados 
por um cinturão com a ví-
tima girando em torno do 

torturador (carrossel), o pau comendo. 
Escova de aço esmerilhando a pele, rolo 
do jornal embebido em gasolina, intro-
duzido no ânus (chama-se “foguete”), as 
costas queimadas por jornais acesos com 
a vítima no pau-de-arara...

Eletro-choque, eletro-choque nas 
partes íntimas, eletro-choque com um 
dos pólos atado à orelha, o outro no 
sexo. Cadeira do dragão: o prisioneiro 
nu, sentado numa cadeira de ferro (da-
quelas que você tem no terraço), todo 
molhado, haja choque. O triste entrega 
até a mãe, se tiver. Entrega a mulher, o 
pai, a vozinha, as filhas que sobrevive-
ram ao estupro. A tortura nas crianças. 
Você não quer o retorno desse inferno, 
sei que não quer.

 Essas revelações 
só foram possíveis 

por conta da 
democracia.   

 Em mais de um ano que 
estive na empresa, entregando 

correspondências e fazendo 
serviços bancários, jamais 
deixei de fazer o café para 
meus companheiros.   
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Governador frisou que a urbanização do acesso em São João do Cariri integra o pacote de R$ 800 mi em obras feitas pelo Governo

O governador João Aze-
vêdo (Cidadania) assinou 
uma ordem de serviço para 
a pavimentação da estrada 
no Distrito de Malhada da 
Roça, em São João do Cariri, 
no valor de R$ 2,7 milhões. O 
anúncio da assinatura da or-
dem de serviço foi feita pelo 
chefe do executivo estadual, 
ontem, durante o programa 
Fala Governador, transmiti-
do pela Rádio Tabajara FM 
(105,5) em cadeia para todo 
o Estado. Os recursos inte-
gram o pacote de R$ 800 mi-
lhões em obras que está sen-
do executado pelo Governo 
do Estado.

“Essa era uma demanda 
de 30 anos que a população 
de um distrito grande e im-
portante como esse precisava”, 
avaliou Azevêdo. O chefe do 
executivo explicou que a em-
presa vai começar o serviço 
no local em poucos dias bene-
ficiando a população daquela 
região. 

“Temos muitas obras exe-
cutadas dentro do pacote de 
R$ 800 milhões que lançamos”, 
destacou o governador citando 
as travessias urbanas em várias 
comunidades (beneficiando 25 
mil pessoas), obras de esgota-
mento na região sul do Estado 
e de ginásios esportivos. João 
Azevêdo ainda lembrou a entre-
ga do restaurante popular em 
Sousa, no Sertão, que vai forne-
cer cerca de 500 refeições diá-
rias e a obra de reforma do Ho-
tel Bruxaxá, em Areia, que vai se 
transformar num hotel escola. A 
intenção é preparar jovens para 
atuar nos diversos segmentos 
de gestão de um hotel. 

O prédio, que pertence ao 
Estado, está fechado há alguns 
anos e, após as obras de refor-
ma e ampliação, os estudantes 
ganharão aula prática dentro 
de três nichos profissionais: 
vivência na prática de hospe-
dagem; prática de serviço de 
bar; e de restaurante. “Vamos 
preparar mão-de-obra que 
não será só para Areia. O Brejo 
tem um potencial enorme para 
o turismo. Além disso, os ho-

téis de João Pessoa precisam 
de mão-de-obra qualificada e 
sabemos que assim atendere-
mos essa demanda”, avaliou.

Opera Paraíba
O programa de cirurgias 

eletivas ‘Opera Paraíba’ será 
retomado neste mês de outu-
bro. A informação também foi 
repassada pelo governador 
João Azevêdo (Cidadania), on-
tem, durante o programa Fala 
Governador.

 “Esse programa foi criado 
em 2019 exatamente para aca-
bar com que eu chamo de ‘fila 
da vergonha’ que era o cidadão 
ter que passar de seis meses a 
um ano esperando uma cirur-
gia eletiva”, disse Azevêdo. A 
meta era que no prazo de um 
ano o Estado acabasse com as 
12 mil cirurgias que estavam 
aguardando para serem reali-
zadas, contudo, houve impac-
to neste prazo por conta da 
pandemia de covid-19. Apesar 
disso, a Paraíba conseguiu 2,6 
mil cirurgias com metas de 
ampliar esse número até o fi-
nal do ano. 

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

João Azevêdo libera R$ 2,7 mi 
para pavimentação de acesso

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

O Cidadania é o partido que 
mais registrou candidaturas 
para concorrer nas eleições 
deste ano na Paraíba, de 
acordo com o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). O partido 
do governador João Azevêdo 
registrou 1.399 candidatos – 
ou 11,35% do total –, sendo 
84 candidatos a prefeito, 76 
candidatos a vice, e 1.239 
para o cargo de vereador.  

RegistRo de candidatuRas (1) 
O Progressistas e o Democra-
tas ocupam, respectivamente, o 
segundo e o terceiro lugar en-
tre os partidos que mais regis-
traram candidatos. O Progres-
sistas registrou 977 (7,93% do 
total), sendo 47 candidatos a 
prefeito, 34 a vice e 896 a vere-
ador. Já o Democratas teve 959 
candidatos registrados (7,78%): 
48 candidatos a prefeito e 852 
a vereador. s

Do presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, 
em pronunciamento de rádio e TV, 
alertando a população sobre a dis-
seminação de fake news: “Há outro 
vírus que ronda as eleições, capaz de 
comprometer não a saúde pública, 
mas a própria democracia. Trata-se 
das notícias falsas, das campanhas de 
desinformação e de difamação”. 

“outRo víRus Ronda as eleições” 

Ruth caRdoso e a cRiação do teRceiRo setoR:

estímulo à paRceRia entRe estado e sociedade 

RegistRo de candidatuRas (2) 

No último dia 19, a antropóloga Ruth Cardoso (foto) teria completado 90 anos – ela faleceu em 2008, 
aos 77 anos. E mais de uma década depois de sua morte, instituições e amigos de cátedra prestaram 
homenagens à sua atuação em favor das políticas sociais, sobretudo no que diz respeito à criação do 
chamado ‘Terceiro Setor’, que abriu espaços para a sociedade civil se envolver diretamente com as 

ações sociais, por meio de ONGs, integrando também as empresas privadas a essas demandas, 
quando isso praticamente inexistia no Brasil. Como esposa do presidente Fernando Henrique 
Cardoso, a professora de intelectual não quis ser apenas uma primeira-dama, termo, aliás, 
que ela nem apreciava. E tinha uma visão bem crítica a respeito da gestão do próprio mari-
do, afirmou FHC num webinário sobre a obra dela. O ex-presidente fez menção ao Comu-
nidade Solidária, criada por Ruth Cardoso: “Ela criou o Comunidade Solidária e se dedicou 
não ao assistencialismo: queria que as pessoas exercessem seus papéis na sociedade com 
autonomia e reivindicando seus direitos”. No acervo da Fundação FHC, há um documento 
em que ela expressa sua visão sobre o Terceiro Setor, a partir da ideia que fomentou: “O 
Comunidade Solidária é um exemplo novo de parceria entre Estado e sociedade para com-
bater as desigualdades sociais”. A grande contribuição dela para as políticas públicas foi 
promover a interação entre movimentos sociais e o governo.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), foi 
escolhido, por meio de videoconferência, como 
novo presidente do Consórcio Nordeste, que re-
úne os nove gestores da região – ele substitui-
rá o governador da Bahia, Rui Costa (PT), que 
ocupava o cargo desde a criação do colegiado. 
O foco, afirmou Dias, é manter o Nordeste inte-
grado a um projeto de desenvolvimento.  

outRo goveRnadoR do pt assume 
pResidência do consóRcio noRdeste 

“vai passaR poR mentiRoso” 

sobRe coRRupção no psc 

O debate com os candidatos a prefeito de 
João Pessoa, na rádio Arapuan, teve momen-
tos de tensão. Ruy Carneiro (PSDB) tentou as-
sociar Cícero Lucena (PP) à Operação Calvário 
e foi rechaçado: “Faça o que diz, senão o se-
nhor vai passar por grande mentiroso”, disse 
Cícero, lembrando que o presidente nacional 
do PSC, Pastor Everaldo, partido da coligação 
de Ruy, foi preso por corrupção.   

Ruy afirmava que sua candidatura não estava rela-
cionada a nenhum escândalo de corrupção, no que 
foi desmentido por Cícero Lucena: “Candidato Ruy, 
o senhor já respondeu a processos. E o PSC faz par-
te de sua coligação e teve um governador afastado 
por corrupção [Wilson Witzel é acusado de fraude na 
saúde durante a pandemia]”.  

Fo
to

: F
ot

os
 P

úb
lic

as

Governador João Azevêdo assinou, ontem, a ordem de serviço para pavimentar o acesso ao Distrito Malhada da Roça

Foto: Roberto Guedes/arquivo

Eleições 2020

Tabajara inicia hoje entrevistas com candidatos a prefeito

A Rádio Tabajara FM 
(105,5) inicia hoje uma roda-
da de entrevistas com candi-
datos que estão disputando 
as prefeituras de João Pessoa 
e do Conde. As entrevistas fa-
zem parte da cobertura que o 
veículo elaborou para as Elei-
ções 2020 e que conta ainda 
com a produção de matérias 
especiais e informações para o 
eleitorado.

Na capital paraibana, a 
rádio vai ceder espaço a pro-
postas dos 14 postulantes den-

tro do programa ‘Fala Paraíba’, 
com apresentação de Ivyna 
Souto e Petrônio Torres. A ro-
dada inicia hoje com a entre-
vista do candidato Anísio Maia 
(PT), a partir das 12h. Amanhã, 
o entrevistado será Raoni Men-
des (DEM), seguido por João 
Almeida (Solidariedade) na 
quinta-feira (1º), Nilvan Ferrei-
ra (MDB) na sexta-feira (2), Ri-
cardo Coutinho (PSB) no dia 5 
e Cícero Lucena (Progressistas) 
no dia 6. As demais entrevistas 
com os outros oito candidatos 
ainda vão ser agendadas.

No caso do Conde serão 
cinco entrevistados no progra-

ma ‘Jornal Estadual’, com apre-
sentação de Rayo Miranda e 
Ulisses Barbosa. Hoje, o en-
trevistado é Sérgio Lourenço 
(PSC), às 7h10. Na sequência, 
serão entrevistados Olavo Ma-
carrão (Cidadania) amanhã, 
Aderaldo Menudo (Podemos) 
na quinta-feira (1º), Karla Pi-
mentel (Pros) na sexta-feira 
(2) e Márcia Lucena (PSB) no 
dia 5 de outubro.

Os candidatos vão res-
ponder a perguntas em nove 
eixos temáticos (ações sociais, 
meio ambiente, moradia, em-
prego e renda, infraestrutura, 
mobilidade urbana, segurança, 

educação e saúde). “Elabora-
mos mais de 40 dias de cober-
tura com serviços ao eleitor, 
trazendo informações sobre 
o que é permitido ou proibido 
nesta eleição, além de entrevis-
tas com candidatos de várias 
cidades para apresentação de 
suas propostas”, explicou o ge-
rente de jornalismo da Taba-
jara, Marcos Thomaz. Ao todo, 
serão mais de 50 profissionais 
envolvidos na transmissão das 
eleições trazendo informações 
de todo o Estado.

Marcos ressaltou o papel 
da Rádio Tabajara de cumprir 
sua responsabilidade com a 

democracia enquanto emis-
sora pública, cedendo espaço 
para os postulantes indistin-
tamente, independente de 
atender ou não ao coeficiente 
eleitoral estipulado pela le-
gislação. “Como rádio pública 
temos esse compromisso com 
eleitor para pluralizar o deba-
te e levar o máximo de infor-
mação”, continuou.

Setor turístico
A partir de hoje, o setor 

de turismo de João Pessoa 
realizará um ciclo de deba-
tes com os 14 candidatos a 
prefeito de João Pessoa sobre 

seus planos de governo para o 
segmento. Os encontros serão 
em formato híbrido, presen-
cial e virtual, iniciados sempre 
às 19h, com transmissão pela 
internet (facebook.com/con-
ventionbureaujpa). A primei-
ra participação será do can-
didato Raoni Mendes (DEM), 
nas dependências do Hotel 
Hardman, com o Sindicato dos 
Guias de Turismo da Paraíba 
presidindo o debate. O evento 
é uma iniciativa do Convention 
Bureau de João Pessoa e tem a 
participação direta das entida-
des empresariais e profissio-
nais do mercado de turismo.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com



Ação no Espaço Cultural para emissão gratuita destinada à população carente foi prolongada até 5 de novembro

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), prorrogou 
por mais um mês o mutirão 
para emissão gratuita de do-
cumentos para a população 
em situação de vulnerabili-
dade social. O atendimento 
no Espaço Cultural, em João 
Pessoa, estava previsto para 
finalizar no dia 4 de outu-
bro, mas, devido à grande 
procura, foi prolongado até 
o dia 5 de novembro próxi-
mo, com a oferta de mais um 
serviço: o Atestado de Ante-
cedentes Criminais.

Mais de mil documen-
tos, entre identidade, CPF e 
carteira de trabalho digital 
foram emitidos em apenas 
cinco dias de atendimento 
no mutirão para emissão 
gratuita realizado pelo Go-
verno do Estado. A ação do 
Programa Cidadão está rea-
lizando uma média diária 
de 150 atendimentos desde 
o dia 21.

 A fim de agilizar o 
atendimento da demanda 
provocada pela pandemia 
do coronavírus, a ação, que 
faz parte do Programa Cida-
dão, continuou com a emis-
são de documentações tam-
bém neste final de semana. 
Nesta primeira semana do 
mutirão – 21 a 27 de se-
tembro – foram realizados 

3.946 atendimentos, entre 
os serviços de emissão de 
RG (1ª e 2ª vias); CPF (1ª e 
2ª vias); Carteira de Traba-
lho e Previdência Social Di-
gital (CTPS) e foto 3x4 para 
documentos. 

O mutirão para emissão 
de documentos acontece de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 13h. Para efetivar a 
emissão dos documentos 
é necessário apresentar a 
Certidão de Nascimento ou 
a de Casamento originais. 
Só serão aceitas cópias, se 
autenticadas em cartório. 

 O secretário de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no, Tibério Limeira, ressal-
tou a importância da ação 
do Programa Cidadão e da 
prorrogação das atividades 
no Espaço Cultural. “Apesar 
das dificuldades que enfren-
tamos no primeiro dia das 
atividades presenciais, após 
seis meses de suspensão 
devido à pandemia, a partir 
do segundo dia consegui-
mos reorganizar e tranqui-
lizar a população que teria 
mais dias pela frente. O 
Estado tomou as providên-
cias necessárias pensando 
no bem-estar do usuário 
e, sobretudo, na prestação 
dos serviços necessários, 
garantindo esse direito da 
documentação básica ao ci-
dadão”, afirmou.  

 As ações do Programa 
Cidadão também continuam 
de forma itinerante no in-
terior do Estado, de acordo 
com calendário pré-estabe-
lecido: nesta segunda-feira 
(28), o atendimento foi no 
município de Pitimbu, se-
guindo agora para Alhan-
dra (hoje e amanhã), Pilar 
(quinta-feira, dia 1) e So-
brado (sexta-feira, dia 2). 

O mutirão é voltado 
para a população de João 
Pessoa e municípios da re-
gião metropolitana. Quem 
mora em Campina Gran-
de, vai poder contar com o 
serviço a partir da próxima 
segunda-feira, dia 5. Será 
uma semana de trabalho, 
prazo que também pode 
aumentar, de acordo com a 
demanda.

Governo prorroga por um mês 
mutirão de documentos em JP
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O mutirão para emissão 
de documentos acontece 

de segunda a sexta-
feira, das 8h às 13h, no 
Espaço Cultural, onde 
foi preparada uma 

estrutura especial para 
atender a população.

População está sendo atendida dentro de um protocolo de segurança sanitária devido à pandemia da covid-19

Foto: Secom-PB

Documentação para a Sefaz

Comprovação de isenção do 
IPVA pode ser feita por e-mail

A Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB) tem 
oferecido o serviço do cor-
reio eletrônico (e-mail) para 
o cidadão ou categorias isen-
tas do IPVA (Imposto sobre 
Propriedade Veicular e Au-
tomotores) enviar os docu-
mentos e, assim, realizar a 
comprovação de isenção do 
tributo, por meio eletrônico, 
do exercício de 2020.

 Mesmo com as reparti-
ções fiscais fechadas duran-
te o período da pandemia, a 
Gerência do IPVA/ITCD tem 
atendido todas as demandas 
e tirado as dúvidas do cida-
dão, via correio eletrônico 
(e-mail), no endereço geren-
cia.itcd.ipva@sefaz.pb.gov.br

“Cerca de 200 e-mails 
são respondidos, em média, 
por dia, pela Gerência do 
ITCD/IPVA. Entre os serviços 
mais recebidos estão o envio 
da documentação de isen-
tos do IPVA. Com o serviço 
disponível via e-mail, os que 
solicitaram isenção não pre-
cisam aguardar a reabertura 
das repartições fiscais para 
fazer a entrega da compro-
vação”, explicou o gerente do 
IPVA/ITCD da Sefaz, Marco 
Antônio.

 Prazo de envio adiado 

até 30 de outubro - Quando 
o atendimento presencial 
nas repartições fiscais foi 
suspenso em março, devido 
ao Estado de Emergência em 
Saúde Pública de Importân-
cia Nacional (ESPIN) em vir-
tude da disseminação do co-
ronavírus (Covid-19), a Sefaz 
publicou portarias adiando 
os prazos de apresentação 
dos documentos para com-
provar a isenção do paga-
mento de IPVA, como forma 
de não prejudicar os isentos. 
As placas finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 e 0 (zero) têm até o dia 30 
de outubro para comprovar 
a isenção. Segundo dados da 
Gerência do IPVA, boa parte 
dessas placas já foi resolvida 
via e-mail.

Como comprovar
Para garantir a isen-

ção do IPVA, no exercício de 
2020, via e-mail, basta o ci-
dadão anexar os documentos 
solicitados, em formato de 
PDF, e enviar para o e-mail da 
Gerência do IPVA no endere-
ço gerencia.itcd.ipva@sefaz.
pb.gov.br. Os documentos 
que precisam ser enviados 
em PDF: documento do veí-
culo; carteira de habilitação; 
comprovante de residência; 

e o laudo médico, sendo este 
conforme o que diz o Decreto 
33.616/12, ou a autorização 
de compra do ICMS. 

 
Esclarecimento
A Sefaz esclarece que 

apenas quem solicitou a 
isenção do IPVA nas repar-
tições fiscais do Estado até 
dezembro do ano passado e 
também tiveram as placas fi-
nais adiadas (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
e 0) têm direito a comprovar 
a isenção do tributo. 

 Os documentos que 
precisam ser enviados via 
e-mail são:  Documento do 
veículo; Carteira de habili-
tação; Comprovante de resi-
dência; Laudo médico con-
forme Decreto 33.616/12 ou 
Autorização de Compra do 
ICMS.

Agência Estado

O Ministério Público Fe-
deral pediu ao Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região 
(TRF-1) que avalie o afasta-
mento imediato de Ricardo 
Salles do Ministério do Meio 
Ambiente por “desestrutura-
ção dolosa” da política de pre-
servação ambiental. O pedido 
inicialmente foi enviado em 
julho, em ação de improbida-
de, e foi reforçado na semana 
passada à 8ª Vara Federal do 

Distrito Federal. O juízo, po-
rém, afirmou que não tomaria 
decisões enquanto o tribunal 
não resolvesse o impasse jurí-
dico envolvendo a ação contra 
Salles.

O vai-e-vem jurídico co-
meçou em julho, após o juiz 
Márcio de França Moreira 
remeter o caso para a 6ª Vara 
Federal de Florianópolis, sob 
argumento de que aquele juí-
zo deveria ser o responsável 
por avaliar o pedido - uma 
ação semelhante contra Sal-
les havia sido apresentada 

por lá. Os autos, no entanto, 
voltaram para Brasília após o 
desembargador federal Ney 
Bello, do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF-
1) suspender os efeitos da 
liminar, deixando a cargo da 
Terceira Turma do tribunal 
decidir o destino final da ação 
- não há prazo para isso acon-
tecer.

Na semana passada, a 
Procuradoria pediu ao juiz 
Márcio de França Moreira que 
avaliasse o afastamento de 
Salles, mas o magistrado dis-

se que não tomaria a decisão 
antes do TRF-1 decidir sobre 
o destino da ação. No recurso, 
os procuradores frisaram no-
vamente que o perigo da de-
mora em julgar o afastamento 
do ministro “tem trazido, a 
cada dia, consequências trági-
cas à proteção ambiental, es-
pecialmente pelo alarmante 
aumento do desmatamento, 
sobretudo na Floresta Ama-
zônica”.

A Procuradoria apontou 
ainda que Salles “está buscan-
do desmontar as estruturas 

institucionais e normativas 
dos órgãos federais de prote-
ção ao meio ambiente (MMA, 
Ibama, ICMBio), para fazer 
“passar a boiada”.

Ontem, resolução do 
Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama) aprovou 
a extinção de duas resoluções 
que delimitam as áreas de 
proteção permanente (APPs) 
de manguezais e de restin-
gas do litoral brasileiro, o que 
abre espaço para especulação 
imobiliária nas faixas de ve-
getação das praias e ocupa-

ção de áreas de mangues para 
produção de camarão.

Salles é acusado de co-
meter improbidade adminis-
trativa em uma série de “atos, 
omissões e discursos” que de-
monstrariam a “desestrutu-
ração dolosa” de políticas am-
bientais à frente do Ministério 
do Meio Ambiente. Um dos 
casos citados é a exoneração 
de dois servidores e um dire-
tor de fiscalização do Ibama 
após ação contra garimpeiros 
que atuavam em terras indí-
genas em Altamira (PA)

MPF recorre para pedir afastamento de Salles

Paraíba ultrapassa as 2,8 mil 
mortes causadas pela covid-19

Com 119.987 casos confir-
mados de contaminação pelo 
novo coronavírus, a Paraíba 
chegou a 78,11%, do montan-
te total de casos, de pacientes 
considerados recuperados, o 
equivalente a 93.716 pacientes. 
Outros 2.804, no entanto, não 
resistiram as complicações da 
covid-19 e vieram a óbito. De 
acordo com a Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), novos 204 
casos e sete mortes foram con-
firmadas. A baixa notificação de 
novos casos diários é um refle-
xo da redução do expediente 
nas secretarias de saúde muni-
cipais. Cerca de 366.207 testes 
para diagnóstico da covid-19 já 
foram realizados. 

Entre os sete óbitos, ocor-
ridos entre 29 de agosto e 28 

de setembro, três deles acon-
teceram entre o domingo e a 
segunda-feira. A faixa etária das 
vítimas foi de 21 a 99 anos. Ape-
nas a paciente com 21 anos não 
possuia comorbidades e estava 
abaixo dos 65 anos de idade. 
Hipertensão, cardiopatia e dia-
betes foram fatores de risco ob-
servados nos outros casos. As 
mortes ocorreram em hospitais 
públicos e dividiram-se em João 
Pessoa, com cinco registros, 
Campina Grande e São Vicente 
do Seridó com uma morte cada.

Entre os casos confirma-
dos, 10 cidades concentram 
148 casos, o que representa 
72,54% dos casos em toda a 
Paraíba. São eles: Patos que 
registrou novos 35 casos e 
chegou a 4.376; João Pessoa, 
com 30 novos casos, totali-
zando 29.493; Sousa atingiu 
2.973 confirmações após no-

vos 21 casos; Bayeux, com 12 
casos novos, totalizando 1.906; 
Campina Grande confirmou 11 
novos casos e atingiu a marca 
de 13.054; São Bento também 
teve 11 novos casos confirma-
dos, atualizando o número total 
para 2.973; Guarabira teve um 
acréscimo de 10 casos novos 
chegando a 4.507; Cajazeiras, 
com 7 casos novos, totalizando 
1.977; Cruz do Espírito Santo, 
com 6 casos novos, totalizando 
374; E, por fim, Mogeiro que 
chegou a 327 casos após novas 
5 confirmações.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o Estado 
é de 31%. A Região Metropoli-
tana de João Pessoa, Campina 
Grande e o Sertão possuem, 
respectivamente, 26%, 37% e 
43% de taxa de ocupação dos 
leitos de UTI adulto. 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Através do QR Code acesse a por-
taria 308/2017 que dispõe sobre 
os direitos à concessão de isenção 

do IPVA ou não incidência.



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 29 de setembro de 2020 5

Cuidado na praia
Este ano, 20 casos de afogamentos já foram registrados 
no litoral paraibano pelo Centro Integrado de 
Operações do Corpo de Bombeiros.  Página 7 Fo
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Além da dose contra paralisia infantil, campanha oferecerá todas as vacinas do calendário da criança e do adolescente
A Campanha de Mul-

tivacinação e de Vacinação 
contra a Poliomielite come-
ça na próxima segunda-fei-
ra, dia 5 de outubro. A fina-
lidade é reduzir o risco de 
reintrodução do poliovírus 
selvagem no país, atualizar 
a situação vacinal, aumen-
tar as coberturas vacinais, 
diminuir a incidência das 
doenças imunopreveníveis 
e contribuir para o controle, 
eliminação e/ou erradica-
ção das doenças. 

De acordo com a chefe 
do Núcleo de Imunização da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), Isiane Queiroga, 
o grupo alvo da vacinação 
contra a poliomielite são as 
crianças menores de 5 anos 
de idade, com estratégias di-
ferenciadas para as crianças 
menores de um ano e para 
aquelas na faixa etária de 1 
a 4 anos de idade. 

Já para multivacinação, 
o público-alvo são as crian-
ças e adolescentes menores 
de 15 anos. Ela explica que 
serão ofertadas todas as va-
cinas do calendário básico 
de vacinação da criança e do 
adolescente visando dimi-
nuir o risco de transmissão 
de enfermidades imunopre-
veníveis e reduzir as taxas 
de abandono do esquema 
vacinal. “Dessa forma, a po-
pulação-alvo deve compa-
recer ao posto de vacinação 
para que a caderneta seja 
avaliada e o esquema vaci-
nal atualizado, de acordo 
com a situação encontrada, 
ou seja, a vacinação deverá 
ser realizada de forma sele-
tiva”, afirma.

A chefe do Núcleo de 
Imunização pontua que a 
sugestão da SES é que os 
municípios realizem a mul-
tivacinação por agendamen-

to dos agentes comunitários 
de saúde de cada microárea, 
evitando a aglomeração. A 
secretaria também orienta 
fazer parceria com escolas, 
ginásios e associações para 
evitar um número alto de 
pessoas nos Postos de Saúde. 

Sobre as metas, a da 
Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Poliomielite 
é de vacinar 95% do grupo 
alvo de forma indiscrimina-
da. Já a da Multivacinação, a 
meta é atualizar o esquema 
vacinal das crianças e ado-
lescentes menores de 15 
anos, de acordo com as re-
comendações.

Dia D
Isiane Queiroga des-

taca que este ano o Dia “D” 
irá acontecer no sábado, 17 
de outubro. Porém, devido 
à pandemia do novo coro-
navírus, a estratégia será 

diferente, sem a mobiliza-
ção que ocorre todo ano. “O 
Dia D vai existir para que os 
pais que trabalham durante 
a semana possam levar os fi-
lhos para vacinar no sábado. 
Todos os 1.523 pontos de 
vacinação estarão abertos 
nesse dia, sem mobilização”, 
pontua. 

A Campanha de Multiva-
cinação e de Vacinação contra 
a Poliomielite será realizada 
até o dia 30 de outubro.

Vacinação contra pólio tem 
início na próxima segunda

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

As doenças cardiovas-
culares são as que mais ma-
tam no mundo inteiro. No 
Brasil, cerca de 14 milhões 
de pessoas sofrem com al-
gum tipo de doença do co-
ração. São cerca de 380 mil 
mortes todos os anos, o que 
equivale a mil óbitos por 
dia, segundo a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia. 
Hoje é o Dia Mundial do Co-
ração, data alusiva a essas 
doenças, criada como uma 
forma de alertar e chamar a 
atenção da população sobre 
os ricos que representam as 
doenças do coração. 

De acordo com o mé-
dico cardiologista e pre-
sidente da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, 
Marcelo Queiroga, esse é 
um problema que preocu-
pa as autoridades sanitá-
rias devido ao grande nú-
mero de óbitos. Ate o dia 
28 de setembro, mais de 
300 mil pessoas morreram 
por doenças do coração no 
Brasil, segundo o cardiô-
metro, indicador do núme-
ro de mortes por doenças 
cardiovasculares no país, 
criado pela Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia

Segundo o especialista, 
os principais fatores de ris-
co para as doenças cardio-

vasculares são a pressão 
alta, diabetes, tabagismo, 
obesidade, sedentarismo, 
colesterol alto e estresses. 
“Esses fatores de risco se 
associam de maior ou me-
nor quantidade e predis-
põe ao agravamento dessas 
doenças”, disse. 

A prevenção é a melhor 
forma de combater essas 
doenças. Marcelo Queiroga 
enfatizou que cerca de 50% 
das pessoas que são hiper-
tensas (doença cardiovas-
cular) não sabem que têm 
a doença. “Primeiro a gente 
precisa diagnosticar. Mui-
tas pessoas que têm hiper-
tensão arterial não sabem. 
No caso da saúde pública, 

temos políticas públicas de 
saúde que provém o trata-
mento de maneira gratuita. 
As pessoas podem recorrer 
às farmácias populares e 
ter acesso gratuito à me-
dicação. Não há razão para 
que nós não consigamos 
tratar os indivíduos hiper-
tensos”, comentou. 

Um dos motivos que 
faz com que as cardiopa-
tias sejam tão fatais é o 
fato delas serem doenças 
silenciosas. No caso do in-
farto, por exemplo, o tra-
tamento precisa ter início 
imediatamente após os pri-
meiros sintomas para que 
possa alcançar sucesso. “Os 
sintomas são palidez, dor 

prolongada, palpitações 
são casos onde é necessá-
rio procurar um hospital. 
Aqui na  Paraíba temos um 
hospital de referência, que 
é o Hospital Metropolita-
no. Quanto mais rápido o 
paciente chega ao hospital, 
mais eficiente é o trata-
mento”, alertou o médico. 

Segundo Marcelo 
Queiroga, durante o perío-
do de pandemia, o número 
de pessoas atendidas de-
vido a doenças do coração 
diminuiu nos hospitais. 
Por outro lado, o número 
de mortes em residências 
aumentaram. “As pessoas 
ficaram com receio de pro-
curar os hospitais nesse 

período, e estão morrendo 
em casa. Mas nesses casos 
graves é importante que 
elas procurem um trata-
mento o mais rápido possí-
vel, para que consigam ser 
salvas”, enfatizou.

Doenças coronárias são as que mais matam
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

ComBAtE A DoEnçAs 
CARDioVAsCulAREs

1. Controle do peso

2. Controle da pressão

3. Controle do diabetes 

4. Controle do colesterol

5. Evitar tabagismo

6. Praticar atividades físicas

7. Alimentação saudável 

No Sertão

incêndio afeta sede do 
Atlético Cajazeirense 

A sede do Atlético Ca-
jazeirense de Desportos, no 
Centro de Cajazeiras, Ser-
tão da Paraíba, foi atingida 
durante a manhã de ontem 
(28) por um incêndio. De 
acordo com nota oficial di-
vulgada pelo clube, o local 
teve sua cozinha incendia-
da. O fogo foi provocado por 
um vazamento de um boti-
jão de gás. No entanto, foi 
controlado pelo Corpo de 
Bombeiros do município.

Ainda conforme a nota, 

todos que estavam no local 
saíram bem do ocorrido, 
sem lesões. Inclusive, foram 
deslocados para um hotel 
para receber todo supor-
te necessário. Vídeos nas 
redes sociais registraram 
os jogadores saindo pelas 
janelas da sede na direção 
do prédio vizinho. 

“Fica o nosso agradeci-
mento ao Corpo de Bombei-
ros, aos comerciantes que 
deram um suporte e a todos 
pelas mensagens de apoio 
e solidariedade com o inci-
dente.”, declarou o Atlético 
Cajazeirense no texto.

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

A meta da Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra a Poliomielite 
é de vacinar 95% do 
grupo alvo de forma 

indiscriminada

A finalidade da campanha é reduzir 
o risco de reintrodução do poliovírus 

selvagem no país, atualizar a situação 
vacinal e diminuir  a incidência das 

doenças imunopreveníveis
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Mais de três mil policiais participaram da ação em mais de 100 municípios de todas as regiões do Estado

Operação da PM detém 127 
suspeitos no fim de semana

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Cardoso Filho

O delegado Pedro 
Ivo Soares, da Seccio-
nal Zona Norte de João 
Pessoa foi designado 
para apurar a denúncia 
registrada pelo candi-
dato a prefeito de João 
Pessoa, Nilvan Ferreira 
(MDB), em boletim de 
ocorrência na Central de 
Polícia, na capital. O fato 
aconteceu momento que 
realizava um bandeira-
ço e adesivagem na orla 
marítima da capital, na 
manhã desse domingo 
(27), no primeiro dia de 
campanha nas ruas. 

Para o dia de ontem 
(28) o delegado Pedro 
Ivo havia marcado para 
ouvir o candidato Nil-
van Ferreira para ele 
indicar as testemunhas 
a serem intimadas para 
relatar como ocorreu o 
atentado. No dia do fato 
o radialista narrou os 
fatos para o delegado 
plantonista, no entanto, 
naquela ocasião ele não 
tinha ainda informa-
ções sobre o suspeito do 
atentado.

O delegado Luciano 
Soares, superintendente 
da Primeira Regional da 
Polícia Civil, disse que o 

Delegado apura atentado contra 
candidato a prefeito na capital

Pedro Ivo iniciou as investigações com a convocação das testemunhas

A Polícia Militar pren-
deu e apreendeu 127 sus-
peitos, nesse fim de sema-
na, nas ações e operação 
realizadas em várias cida-
des paraibanas. O balanço, 
que foi divulgado pela Co-
ordenadoria de Estatística 
e Avaliação (EM/7) da PM, 
traz ainda que no período 
foram apreendidas 29 ar-
mas de fogo, 15 veículos 
com queixas de roubo e 
mais de 2 kg de drogas de 
vários tipos.

Os três maiores inci-
dentes criminais que re-
sultaram em conduções de 
suspeitos até as delegacias 
foram porte ilegal de arma, 
tráfico e ameaça. Entre as 
prisões do fim de semana, 
sete foram em cumprimento 
a mandados de prisão con-
tra procurados da Justiça.

No fim de semana, foram 
retiradas armas de circula-
ção em João Pessoa, Jacaraú, 
Santa Rita, Sapé, Campina 
Grande, Areial, Monteiro, 
Boqueirão, Itabaiana, Mas-
saranduba, Riacho de Santo 
Antônio, Umbuzeiro, Patos, 
Água Branca, Junco do Seri-
dó, Juru e Pombal.

No Sertão
Na cidade de Patos, 

quatro integrantes da qua-
drilha que estaria prati-
cando assaltos em Santa 
Terezinha foram presos em 
Patos no sábado (26), após 
os policiais tomarem co-
nhecimento de um assalto 
na região, dando resposta a 
pelo menos três crimes re-
gistrados. 

Um dos acusados, se-
gundo a polícia foi reconhe-

cido pelas vítimas como um 
dos autores de uma tenta-
tiva de homicídio na sexta-

-feira (25), no Distrito de 
Santa Maria Gorete, em Mãe 
d’Água.

 A ação da PM que come-
çou a desarticular a quadrilha, 
foi realizada depois que os 

suspeitos realizaram os assal-
tos em Santa Terezinha, sen-
do montado um cerco em que 

dois acusados foram presos na 
rodovia federal que liga Santa 
Terezinha à cidade de Patos.

Briga em festa deixa nove 
pessoas feridas em Remígio

radialista prestou quei-
xa afirmando que uma 
pessoa teria sacado uma 
arma e apontado para ele, 
além de fazer ameaças. 
Inclusive, pessoas que 
estavam com Nivan infor-
maram sobre a existência 
de imagens que identifi-
cava o veículo. 

Luciano Soares infor-
mou também que a Polícia 

Civil iniciou as investiga-
ções a partir do momento 
da queixa, já que se trata 
de ameaças com arma de 
fogo. Mesmo sacando a 
arma, o suspeito não efe-
tuou disparo, pois pesso-
as que estavam no local 
e acompanhavam o can-
didato foram na direção 
do veículo para proteger 
o prefeitável.

Três pessoas continuam 
internadas no Hospital de 
Emergência e Trauma de 
Campina Grande, sendo que 
uma delas, Marcone Edson 
Pereira, de 33 anos, se encon-
tra em estado clínico consi-
derado gravíssimo. Elas fo-
ram vítimas de armas de fogo 
durante uma festa que reali-
zava na cidade de Remígio, 
no Agreste paraibano.

Segundo informações 
da polícia, cerca de cinquen-

ta pessoas estavam num bar, 
no centro da cidade quando 
dois homens começaram a 
discutir e atirar. Um deles, 
Marcone Edson foi atingido 
gravemente na região abdo-
minal. Houve correria e pelo 
menos nove pessoas foram 
socorridas para o Trauma de 
Campina Grande. Na manhã 
de ontem (28) cinco vítimas 
receberam alta.

O médico Sebastião 
Viana, que atendeu os feri-

dos, informou que o estado 
clínico de Marcone Edson 
é considerado gravíssimo. 
Ele sofreu um tiro na região 
abdominal, foi submetido a 
cirurgia de urgência e con-
tinua internado sob custó-
dia da Polícia Militar, pois é 
considerado um dos pivôs de 
toda a confusão ocorrida no 
bar. A festa, soube a polícia, 
teve início à tarde e o fato 
aconteceu por volta das 23h 
de domingo (27).

Polícia Civil da Paraíba 
prendeu um dos homens 
suspeitos de cometer um as-
sassinato na aldeia indígena 
Alagoa Grande, localizada na 
cidade de Marcação,  Litoral 
Norte do Estado, a 70 quilô-
metros de João Pessoa. A pri-
são foi realizada na manhã 
de ontem (28) pelo Núcleo 
de Homicídios da 8ª Delega-
cia Seccional de Polícia Civil 
(8ª DSPC).

O assassinato aconte-

ceu no dia 19 de julho deste 
ano. De acordo com as infor-
mações obtidas no transcor-
rer da investigação, quatro 
homens se aproximaram da 
vítima e efetuaram disparos 
de arma de fogo, fugindo em 
seguida. Na época do assas-
sinato guarnições da Polícia 
Militar estiveram no local e 
o crime passou a ser inves-
tigado pela Polícia Civil do 
Estado

As diligências foram ini-

ciadas e a Polícia Civil con-
seguiu o mandado de prisão 
que foi cumprido ontem. 
“Nossas equipes obtiveram 
informações precisas do 
paradeiro desse suspeito e 
foram até o local indicado, 
efetuando sua prisão. Ele 
permanece recolhido na 
carceragem da Central de 
Polícia de Guarabira, onde 
aguarda decisão judicial”, ex-
plicou o delegado seccional 
Felipe Castelar.

Polícia prende suspeito de 
crime em aldeia indígena

Foto:  Polícia Militar

Foto:  Divulgação

A Operação Cidade Segura realizou abordagens a veículos e pedestres e resultou na apreensão de 29 armas de fogo, 15 veículos com queixas de roubo e mais de dois quilos de drogas

Procurados da Justiça são localizados em CG e Santa Rita
A Operação Cidade Segura 

foi iniciada na sexta-feira (25) e 
realizada em 108 cidades parai-
banas, com o reforço de mais de 
três mil policiais e 1.252 viaturas. 
Entre os resultados estão as pri-
sões de procurados pela Justiça. 
Em Campina Grande, os poli-
ciais do 2º BPM abordaram um 
jovem de 24 anos, no bairro de 
Bodocongó e descobriram que o 
suspeito estava com um manda-
do de prisão em aberto. Outro 
suspeito de 25 anos foi abordado 
por policiais do 10º BPM, no bairro 

de José Pinheiro, e informou que 
tinha rompido a tornozeleira ele-
trônica. Contra o mesmo existia 
mandado de prisão. 

Na cidade de Santa Rita, 
também durante abordagem 
realizada pelos policiais do 7º Ba-
talhão foi preso um homem de 24 
anos, que responde por tráfico de 
drogas na Vara de Entorpecentes 
de Santa Rita e estava com um 
mandado de prisão em aberto. Ele 
foi localizado no bairro de Marcos 
Moura. O acusado foi conduzido 
à 6ª Delegacia Distrital.

Drogas apreendidas
Ainda dentro das atividades 

da Operação Cidade Segura, os 
policiais do 2º Batalhão apreen-
deram quatro tabletes de maco-
nha e prenderam dois suspeitos 
de 45 e 19 anos, que estavam 
tentando arremessar o material 
para dentro do presídio Serrotão, 
em Campina Grande. Os acusa-
dos foram levados para a Central 
de Polícia Civil.

Um adolescente foi apreen-
dido com drogas e dinheiro 
trocado, no bairro de Cruz das 

Armas, em João Pessoa.  Em 
uma comunidade no bairro 
Jardim Universitária, também 
na capital, foi encontrada 196 
trouxas de maconha, além de 
cocaína, crack e dinheiro. O 
material estava abandonado. 
Três suspeitos, com idades entre 
15 e 21 anos foram detidos, em 
Mata Redonda, no município de 
Alhandra, após serem flagrados 
com maconha e dinheiro, na 
noite dessa sexta-feira (25). Os 
acusados foram conduzidos à 
delegacia.

Na Paraíba
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Instituições privadas de Ensino Superior deverão cumprir algumas exigências, como o uso obrigatório de máscaras

A Prefeitura Municipal 
de Cabedelo autorizou a re-
tomada das aulas presen-
ciais nas instituições priva-
das de Ensino Superior do 
município desde ontem. O 
decreto municipal autorizan-
do a retomada das atividades 
presenciais foi publicado no 
Semanário Oficial do Municí-
pio de 21 a 25 de setembro 
e é assinado pelo prefeito 
Vitor Hugo. De acordo com 
a publicação, as instituições 
de Ensino Superior deverão 
adotar algumas medidas. 

Entre as justificativas 
apresentadas no decreto para 
autorizar o retorno das au-
las presenciais, o prefeito da 
cidade, Vitor Hugo, destacou 
que o município tem autono-
mia para decidir sobre ques-
tões de interesse local. “O Art. 
30, I da Constituição Federal, 
o Art. 11, I da Constituição Es-
tadual da Paraíba, bem como 
o Art. 5º, I da Lei Orgânica do 
Município de Cabedelo, se-
gundo os quais o município 
é competente para legislar 
sobre assuntos de interesse 
local.”

As instituições de Ensi-
no Superior deverão cumprir 
algumas exigências para que 
possam retomar as aulas pre-
senciais, entre as exigências, 
as faculdades devem esta-
belecer um Plano de Contin-
gência para Prevenção, Mo-
nitoramento e Controle da 
epidemia do novo coronaví-
rus. Ainda deverá ser adotado 
o modelo híbrido de ensino, 

alternando entre o ensino re-
moto e presencial. Caberá ao 
aluno escolher de qual forma 
realizará as atividades. 

O Decreto Municipal ain-
da traz a obrigatoriedade do 
uso de máscaras por alunos 
e funcionários, bem como o 
respeito ao distanciamento 
mínimo entre uma pessoa e 
outra, medidas que seguem 
as recomendações das auto-
ridades sanitárias como for-
ma de prevenir o contágio da 
covid-19. No caso de alunos 
menores de idade, somente 
poderão aderir ao retorno 
das aulas presenciais com au-
torização formal dos pais ou 
responsáveis. 

Ainda de acordo com o 
decreto, as instituições pri-
vadas de Ensino Superior do 
Município de Cabedelo de-
verão garantir e estabelecer 
as diretrizes que garantam 
o acesso às aulas, através de 
plataforma online de ensino 
e outras modalidades de en-
sino remoto. Como os alunos 
optarem por permanecerem 
na modalidade não presencial, 
aos que apresentarem con-
dições clínicas de risco para 
desenvolvimento de compli-
cações e casos graves da doen-
ça infecciosa viral (covid-19) e 
ainda aos alunos menores de 
idade que os pais não autori-
zarem a participação nas ativi-
dades presenciais. 

Outra exigência que de-
verá ser seguida é a garantia 
do home office, o trabalho em 
casa, para os funcionários que 
“se enquadrem nas condições 
clínicas de risco para desen-
volvimento de complicações 

e casos graves da doença in-
fecciosa viral respiratória.”

Procon Municipal, ór-
gãos da segurança pública, 
Saúde e Vigilância Sanitária 
serão os responsáveis por 
fiscalizar o cumprimento do 
decreto. As instituições pri-
vadas de Ensino Superior que 
não adotarem as medidas 
previstas no decreto pode-
rão responder pelo crime de 
infração sanitária preventiva 
e outros crimes previstos no 
Código Penal. 

O documento assinado 
pelo prefeito, Vitor Hugo, que 
autorizou a retomada das 
aulas presenciais nas facul-
dades ainda traz outras exi-
gências. Os estabelecimentos 
de ensino devem entregar os 
Equipamentos de Proteção 
Individual necessários para a 
segurança dos funcionários. 
Ainda devem disponibilizar 
álcool 70% nos locais de tra-
balho para a higienização das 
mãos e utensílios, além de 
disponibilizar também água, 
sabão, papel toalha, lixeira 
com pedal próximo às pias 
e informativos sobre forma 
correta de higienização das 
mãos. 

Ainda ficam obrigadas a 
disponibilizar termômetros 
infravermelho, utilizados 
para verificação de tempera-
tura. As faculdades ainda de-
vem instalar na entrada tape-
tes sanitizantes. 

O decreto traz uma série 
de orientações de medidas 
que devem ser observadas e 
seguidas em cada um dos es-
paços das instituições priva-
das de ensino superior.

Nilber Lucena 
Especial para A União

Cabedelo autoriza retomada das 
aulas presenciais nas faculdades

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

Este ano no Litoral paraibano

Bombeiros já registraram 
vinte casos de afogamento

Este ano, 20 casos de 
afogamentos já foram re-
gistrados no Litoral parai-
bano pelo Centro Integrado 
de Operações (CIOP 193), 
do Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba. Segun-
do a tenente Bruna Thaís 
Galeno Palitot, os números 
até agora são idênticos aos 
do ano passado, quando 
ocorreram 19 casos. O que 
diminuiu foram os óbitos. 
Em 2019 foram cinco e, 
este ano, apenas um. “Além 
disso, a corporação realizou 
inúmeros resgates, atendi-
mentos pré-hospitalares, 
apoio às pessoas distribuin-
do pulseiras para crianças e 
fazendo advertências. Tudo 
isso com o objetivo de sal-
var a vida dos banhistas”, 
afirmou. 

A tenente enfatizou 
que existem outros casos 
que não entraram nas esta-
tísticas, porque ocorreram 
após o serviço de preven-
ção, ou mesmo, no perío-
do que as praias estavam 
proibidas para o banho, em 
razão da pandemia do novo 
coronavírus. “Esses dados 
não entram nas estatísticas 
dos Bombeiros”.

Bruna Palitot lembrou 
que o último afogamento 
registrado em João Pessoa, 
aconteceu na sexta-feira 
passada, numa piscina de 
um condomínio no bairro 
do Cabo Branco. A vítima 
foi uma criança de 1 ano 
e seis meses. “Ela chegou 
a ser reanimada no local, 
e no Hospital de Trauma 
Senador Umberto Lucena 
voltou a ter os sinais vitais 
restabelecidos. Estava na 
UTI, mas infelizmente foi a 
óbito”, contou a tenente, ex-
plicando que esses e outros 
dados, não entram pelas 
estatísticas do Batalhão de 
Busca e Salvamento.

Após a flexibilização 
das praias por causa da 
pandemia, os bombeiros 
do Batalhão de Busca e 
Salvamento redobraram 
a fiscalização nas praias e 
fazem um alerta para que as 
pessoas evitem aglomerações 
e a prevenção de acidentes. 
Nos finais de semana, aproxi-
madamente 60 guarda-vidas 
prestam serviços de preven-
ção em toda a faixa litorânea.

Os graus de afoga-
mento vão de 1 a 6. Sendo 
o primeiro, o mais leve, no 
qual a vítima apresenta 
somente tosse. Já o último 
grau é o mais grave, sendo 

caracterizado por uma pa-
rada cardiorrespiratória. As 
principais causas de afoga-
mentos estão relacionadas 
às vítimas que não sabem 
nadar, que ingerem bebidas 
alcoólicas, e mesmo assim, 
desrespeitam as orienta-
ções de segurança do Corpo 
de Bombeiros.

Praias perigosas
As praias consideradas 

mais perigosas na Paraíba 
são Gramame Sul devido 
à forte correnteza, e Praia 
Bela, por ser um ambiente 
com grandes ondas e mar 
agitado. O Corpo de Bom-
beiros informou que ape-
sar da pandemia, tem feito 
um forte trabalho nas redes 
sociais e na imprensa. Os 
guarda-vidas estão reali-
zando rondas constantes e 
orientando a população so-
bre prevenção aos aciden-
tes no mar.

Além disso, o Corpo 
de Bombeiros recomenda 
que as pessoas, se possível, 
continuem ficando em casa, 
até acabar o período da 
pandemia. E caso queiram 
ir à praia, evitem locais com 
aglomeração e sigam as 
recomendações do Corpo 
de Bombeiros no tocante à 
prevenção e afogamentos.

O Círculo de De-
senvolvimento Regional 
lançou ontem a rede de 
Instituições Científicas, 
Tecnológicas e de Inova-
ção Públicas do Nordeste 
- Educação, Ciência e Tec-
nologia nordestina pelo 
desenvolvimento regional. 
Vinte e quatro instituições 
aderiram à rede até o mo-
mento e outras estão sen-
do articuladas. Na Paraíba, 

as universidades UFCG e 
UEPB, o Instituto Federal 
da Paraíba e o Instituto 
Nacional do Semiárido in-
tegram a rede.

A coordenação e a ar-
ticulação para a formação 
da rede é do economista e 
Paulo Fernando Cavalcanti, 
do Círculo de Desenvolvi-
mento Regional. O evento 
foi transmitido pelo ca-
nal da UPE no Youtube no 
qual todos os reitores e 
diretores das instituições 
integrantes discursaram 

ressaltando a importância 
da iniciativa. Destacou-se a 
presença do ex-ministro da 
C&T Sérgio Rezende, repre-
sentando o Comitê Cientí-
fico do Nordeste, Robério 
Rodrigues Coordenador 
do Fórum de Pró-reitores 
do Nordeste, Fábio Guedes, 
representando o Conselho 
das Fundações Estaduais 
de Amparo à Pesquisa e 
o governador Wellington 
Dias, representando o Con-
sórcio de Governadores do 
Nordeste. 

Estados do NE formam rede
de Instituições Científicas

José Alves
zavieira2@gmail.com

Não usar flutuadores não homologados, como por exemplo: câmaras de ar e colchões infláveis, entre outros.

Não se alimentar demasiadamente, caso haja o desejo de entrar no mar.

No mar, manter a criança a no máximo, um braço de distância.

Evite nadar grandes distâncias, mar a dentro.

Nunca nadar sem a observação de uma outra pessoa.

Não saltar de locais elevados, pois podem existir pedras ou bancos de areia submersos.

Procurar praias que tenham guarda-vidas.

Caso presencie um afogamento, jogue para a vítima um objeto flutuante para que ela possa se apoiar. 
E não se aproxime para não se tornar mais uma vítima.

Gravar o número 193 e, caso haja a necessidade, ligar para o Bombeiros.

Dicas de prevenção a afogamentos

Fotos: Secom-PB/Ortilo Antonio

Durante os finais de semana, aproximadamente 
60 guardas-vidas prestam serviços de prevenção 
em toda a faixa litorânea da Paraíba

Márcia Dementshuk
Especial para A União

Desenvolvimento Regional
O foco da Rede é a Educa-

ção, Ciência e Tecnologia para 
o Desenvolvimento Regional. “O 
objetivo central da proposta de 
constituição desta rede é reafir-
mar o papel das Instituições (ICTs-
NE), de protagonistas articuladas 
para o diálogo com os demais 
atores político-institucionais pre-
sentes na Região, em especial 
com os Governos Estaduais, tanto 
individualmente quanto, e espe-
cialmente, por meio do Consórcio 
Nordeste de Governadores, na 
promoção do desenvolvimento 
da Região Nordeste”, frisou Ca-
valcanti.  

O lançamento ocorreu no dia 
em que foi publicado o Ranking 
de maiores depositantes residen-
tes de Patentes de Invenção pelo 
Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial em 2019 com a UFPB 
em primeiro lugar, com 100 pa-
tentes depositadas (mais 11 em 
Programas de Computador); e 
a UFCG em segundo, com 90 
patentes. A UEPB registrou 11 
depósitos ficando em 48º lugar; 
e o IFPB contabilizou 28 Patentes 
em Programas de Computador 
(10º nessa categoria), mais 5 de-
pósitos em Patentes de Modelo de 
Utilidade.
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Comerciantes estão pessimistas e acreditam que as 
vendas serão inferiores ao registado no ano passado

A duas semanas do Dia das 
Crianças, o movimento no Cen-
tro de João Pessoa ainda está 
longe do esperado. Além da re-
tração da economia, os lojistas 
estão tendo dificuldade para 
receber produtos, pedidos há 
meses. Quem se antecipou e foi 
ao comércio fazer as compras 
da data, teve dificuldade para 
encontrar o que desejava. A Câ-
mara dos Dirigentes Lojistas  
(CDL) de João Pessoa acredita 
que o desabastecimento pode 
dificultar ainda mais as vendas 
na pandemia.

A loja de brinquedos e 
presentes que Ednaldo Oli-
veira gerencia já deveria estar 
toda preparada para o Dia das 
Crianças, considerada uma das 
datas comemorativas de maior 
movimento para quem trabalha 
com o público infantil. “Até a 
metade da loja fica tudo cheio 
de brinquedo, tudo exposto, 
muita variedade e opções para 
todos os gostos”. Para todos os 
gostos e bolsos, de carrinho de 
plástico de R$ 2,99 até carrinho 
elétrico de R$ 2,8 mil, tudo para 
alcançar clientes de diferente 
poder aquisitivo. “Ninguém sai 
daqui sem um presente para a 
criança”, disse. Ednaldo explica 
que muitos dos itens que a loja 
disponibiliza são guardados no 
estoque e só retornam às pra-
teleiras depois da data. Uma 
preparação que este ano está 
sofrendo as consequências da 
pandemia. “Atrasou, mas tem 
muita coisa chegando essa se-
mana e na próxima também, 
hoje mesmo estou recebendo 

Laura luna 
lauraragao@gmail.com

Falta de produtos 
deverá afetar o 
Dia das Crianças

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Rogéria Araújo

Lei do trânsito

Detran-PB comenta sobre 
mudanças na legislação

O Congresso Nacional 
aprovou algumas mudan-
ças na Lei de Trânsito que 
deverão ser sancionadas, 
em breve, pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Dentre as 
alterações são destaques o 
aumento do prazo de vali-
dade da Carteira Nacional 
de Trânsito (CNH) para até 
10 anos e a ampliação de 
20 para até 40 pontos para 
a suspensão do documento. 

Para o superintenden-
te do Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB), Agamenon 
Vieira, cinco anos seria o 
prazo ideal para a validade 
da carteira. “Se um condu-
tor vai ficar com a carteira 
sem precisar renovar por 10 
anos muita coisa pode mu-
dar neste período. A pessoa 
pode ter um problema de 
visão, um problema psíqui-
co ou algum outro problema 
que possa trazer restrição 

à capacidade de dirigir seu 
veículo, analisou. 

Pela nova legislação, 
crianças com até dez anos 
vão ter que estar na cadeiri-
nha. Antes, se os condutores 
fossem flagrados em uma 
blitz recebiam apenas uma 
advertência. Agora em caso 
de fiscalização, o condutor 
estará cometendo uma in-
fração grave se a criança não 
estiver numa cadeirinha.

Quanto à pontuação 

na carteira de habilitação, 
haverá uma escala para 
suspensão da CNH. Antes, a 
CNH era suspensa quando 
o condutor atingia 20 pon-
tos em 12 meses. Pela nova 
legislação, a carteira será 
suspensa com 20 pontos se 
o condutor cometer duas ou 
mais infrações gravíssimas, 
com 30 pontos ao atingir 
uma infração gravíssima, e 
com 40 pontos se não hou-
ver infrações gravíssimas.

Foto: Roberto Guedes

um carregamento”. Mas o ge-
rente acredita que mesmo que 
cheguem, os produtos não terão 
a mesma saída dos anos ante-
riores. “A gente sabe que não 
vai ter. Que esse ano o fluxo vai 
ser menor por conta de tudo 
que nós estamos vivendo”, falou.

É o que acredita também a 
gerente de uma loja de enxovais 
e roupas infanto-juvenis. Reja-
ne Queiroz está aguardando a 
chegada de produtos e clientes. 
“No ano passado nesse período 
nós já estávamos vendendo. Pra 
nós há um aumento de pelo 
menos 40% nas vendas”. A en-
trevistada conta que mesmo 
não sendo a preferência das 
crianças, que adoram ganhar 
brinquedo, as roupas e aces-
sórios são opção para quem 
quer presentear sem gastar 
muito. “E de quem não tem 
muita ideia de qual brinquedo 
dar, aí prefere presentear com 
roupa”. Apesar de estar com um 
bom estoque, Rejane Queiroz 
aguarda a chegada de produtos, 
comprados a mais de cinco me-
ses. “Temos pedidos de antes 
da pandemia chegando esse 
semana. São fábricas sem ma-

téria prima, produção parada, 
atraso nas entregas, uma série 
de questões que influenciaram 
diretamente para chegarmos a 
essa situação”, explica. Apesar 
das dificuldades impostas pelo 
período de pandemia, a expec-
tativa é sim de que as vendas 
comecem a acontecer. “A gente 
tem que esperar pelo melhor, 
não é mesmo?! É preciso acre-
ditar que até semana que vem 
as vendas cresçam”.

Quem optou por fazer as 
compras percebeu a falta dos 
produtos. Tamara Lucilly, o ma-
rido e o filho de cinco anos já 
haviam passado por algumas 
lojas na esperança de encon-
trar os brinquedos desejados 
pelo pequeno Enzo. “Um jogo e 
um patinete do Lucas Neto. Já 
rodei em algumas lojas e não 
acho”. E não adianta oferecer 
outros brinquedos, não há ne-
gociação com Enzo, fã do per-
sonagem que é sensação entre 
as crianças. “Ele não quer. O 
jeito vai ser esperar mais pra 
frente, na loja que estive ainda 
pouco garantiram que chega 
na próxima semana, aí eu volto 
pra tentar comprar”. 

 Tamara Lucilly, o marido e o filho de 5 anos continuam em busca do presente

José Alves  
zavieira2@gmail.com

12:00

Terça-feira
29 de setembro

Quarta-feira
30 de setembro

Quinta-feira
01 de outubro

Sexta-feira
02 de outubro

Anísio Maia – PT 

Raoni Mendes – PDT

João Almeida -
Solidariedade

Nilvan Ferreira – MDB

07:10

Terça-feira
29 de setembro

Quarta-feira
30 de setembro

Quinta-feira
01 de outubro

Sexta-feira
02 de outubro

Sérgio Lourenço – PSC 

Olavo Macarrão - 
Cidadania

Aderaldo Menudo - 
PODEMOS

Karla Pimentel - PROS

Validade
10 anos – para quem tem menos de 50 anos
5 anos – para quem tem entre 50 e 70 anos
3 anos – para que tem 70 anos ou mais

Pontuação
Suspensão com 20 pontos se cometer duas ou mais infrações 
gravíssimas
Suspensão com 30 pontos para uma infração gravíssima
Suspensão com 40 pontos se não houver infrações gravíssimas

FaRol
Farol baixo durante o dia passa a ser obrigatório apenas 
em rodovias de pistas simples fora de perímetro urbano e em 
túneis ou sob neblina.

Principais alterações



‘Painel Funesc’
Fundação Espaço Cultural da Paraíba realiza hoje o debate 
com transmissão ao vivo pela Internet sobre “Culturas 
Populares e Espiritualidades Potyguaras”. Página 11
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Depois de mais 
de quatro décadas, 
Fundação Casa 
de José Américo 
relança edição do 
folheto de cordel 
dedicado ao seu 
patrono

‘Zé Américo em Versos’ inaugura 
o projeto ‘Como tem Zé na PB’

Como já dizia a música de 
Jackson do Pandeiro – “Vige 
como tem Zé / Zé de baixo, Zé 
de riba / Tesconjuro com tanto 
Zé / Como tem Zé lá na Paraí-
ba” – a Fundação Casa de José 
Américo (FCJA) está inaugu-
rando um projeto que vai ho-
menagear artistas locais por 
meio da literatura de cordel.

Para a estreia de ‘Como 
tem Zé na Paraíba’, a institui-
ção escolheu o paraibano é o 
patrono da Fundação: o folhe-
to Zé Américo em Versos, de 
autoria do poeta e repentista 
Otacílio Batista (1923-2003), 
que ganha uma reedição. O 
lançamento terá uma trans-
missão ao vivo hoje, a partir 
das 19h, no perfil do Instagram 
do ‘Livro Live’ (@livrolive).

Na ocasião, participará 
Fernando Patriota, filho do au-
tor do folheto, e o repentista 
Daudeth Bandeira. A media-
ção ficará por conta da geren-
te operacional do Centro de 
Cordel e Culturas Populares da 
FCJA, Karin Picado.

Patriota lembrou que a 
primeira edição do folheto foi 
lançada por Otacílo Batista em 
meados dos anos 1970. “Pa-
pai era muito amigo e tinha 
admiração por José Américo 
de Almeida, pela importância 
que ele tinha na literatura e na 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil no Instagram 

do projeto ‘LivroLive’
para o lançamento

política e, então, resolveu fazer 
uma homenagem em versos, 
o que é o próprio título do fo-
lheto”, apontou. “Na época, o 
folheto teve grande recepti-
vidade por parte do público, 
pois foi muito lido e vendido, 
chegando a se esgotar. E, como 
todo folheto se propõe a con-
tar uma história, esse relata 
a trajetória de vida e obra de 
José Américo como um dos 
grandes nomes da literatura e 
da política nacional”. 

A reedição da obra é um 
projeto da FCJA, em parceria 
com a Editora da Universi-
dade Estadual da Paraíba, e 
conta com o apoio da própria 
UEPB. “Considero essa iniciati-
va extremamente importante 
porque ressalta a figura de um 
nome da literatura e da políti-
ca do Brasil”, disse Patriota.     

Também debatedor do 
evento, o repentista Daudeth 
Bandeira, afirmou ser uma jus-
ta homenagem a ser prestada 
também ao amigo Otacílio Ba-
tista. “Vou levar minha viola e, 
se for necessário – acho que 
será – vou cantar e declamar 
meus versos”, adiantou.

Idealizador do projeto 
‘Livro Live’, o escritor e editor 
Juca Pontes antecipou que já 
estão definidos 10 nomes para 
o ‘Como tem Zé na Paraíba’: os 
poetas Zé Limeira, Zé da Luz 
e Zé do Norte; maestro José 
Siqueira; escritor José Lins do 
Rego; os músicos Zé Ramalho 
e José Gomes Filho, que é o 
nome na pia batismal do Rei 
do Ritmo, Jackson do Pandei-
ro; o ator José Dumont e o ar-
tista visual José Rufino. “A ideia 
é fazer uma homenagem a 
cada mês, escolhendo alguém 
para escrever um cordel sobre 
cada um”, disse Pontes, acres-
centando que o próximo nome 
a ser homenageado ainda não 
está definido.

Zé Américo em Versos 
pode ser adquirido no site da 
Livraria do Luiz (livrariado-
luiz.fez.com.br) por R$ 5.

‘Marias’
Criador do projeto, o pre-

sidente da FCJA, Fernando 
Moura, explicou como surgiu 

De cima para baixo: de autoria do poeta Otacílio 
Batista (1923-2003), ‘Zé Américo em Versos’ é o 
primeiro cordel do projeto; evento de lançamento 
conta com o filho do autor, Fernando Patriota, e o 
repentista Daudeth Bandeira
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“Responsabilidade política” encerra o ciclo de debates da FCJA
“Cidadania e responsabilida-

de política: eleições de 2020” é o 
tema que será analisado durante 
a última edição do 2º Ciclo de 
Debates ‘Diálogos Presentes’, 
que é realizado pela FCJA. O 
evento acontece hoje, com trans-
missão a partir das 9h30, por 
meio do canal oficial da própria 
instituição no Youtube.

Para o encerramento, have-
rá as participações da professora 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Glória Rabay, 
da diretora-geral do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-PB), Silma 
Leda Sampaio de Albuquerque, 
e, em caráter especial, da pro-
curadora da República, Raquel 
Dodge, com mediação da histo-
riadora Ana Paula Brito, gerente 
operacional dos órgãos setoriais 
da Fundação.

“Particularmente, minha 
fala vai se ater ao papel das 
mulheres no processo democrá-

tico, o que elas já conquistaram, 
o que faltam conquistar, além 
de que críticas podemos fazer 
a um sistema democrático que 
não reconhece plenamente o 
direito da maioria da sua popu-
lação, já que as mulheres hoje, 
no Brasil como um todo, repre-
sentam mais do que 50% dos 
eleitores e eleitoras”, elencou 
Glória Rabay. “Então, meu foco 
será em discutir qual o papel da 
mulher na democracia e qual 
a importância das instituições 
refletirem sobre as relações de 
gênero, de modo a facilitar, a 
permitir, a incentivar a partici-
pação política das mulheres nas 
instituições democráticas e na 
gestão dos poderes”.

 A professora também fez 
uma análise da atual conjuntura 
do Brasil. “Penso que esse é o mo-
mento muito importante na histó-
ria do país, especialmente para se 
conversar sobre democracia, não 

só por conta da proximidade do 
processo eleitoral, mas também 
porque, como já é de senso co-
mum, vivemos um momento de 
grande polaridade no país e de 
constantes ameaças ao sistema e 
às instituições democráticas”.

A historiadora da FCJA, Ana 
Paula Brito, informou que na 
pauta do debate haverá assun-
tos como o poder feminino na 

gestão pública, ressignificação 
do protagonismo social na nova 
conjuntura e o papel dos novos 
gestores no novo normal. “O 
terceiro bloco terá a participação 
especial em vídeo da procurado-
ra da República, Raquel Dodge, 
que vai falar sobre a importância 
das mulheres na política e os 
desafios do pleito eleitoral com 
a pandemia”, disse ela.

Através do QR Code acima, acesse 
o canal oficial da FCJA no Youtube

a ideia de criar o ‘Como tem Zé 
na Paraíba’. “Coincidentemente, 
talvez pelo fato de termos mui-
tos ‘Josés’ batizados, temos um 
repertório, um leque de artistas, 
principalmente, de pessoas li-
gadas à cultura, com esse nome. 
E aí nós temos uma música, pro-
pagada por outro Zé, o Jackson 
do Pandeiro; temos um patrono 
da Fundação, chamado José; 
além de outros ‘Josés’ de rele-
vância. Nós identificamos mais 
de 100 da área artística”.

Moura contou que, em 
um futuro breve, quer fazer 

isso com as “Marias”. “Temos 
várias mulheres de relevân-
cia na nossa história, nas 
nossas atividades, principal-
mente na cultura popular e 
na poesia. Depois que esgo-
tar os ‘Zés’ iniciais, a gente 
pretende investir também 
nas ‘Marias’”.

O presidente da FCJA 
também falou sobre a op-
ção do formato de literatu-
ra de cordel para o projeto. 
“Primeiro, pela linguagem 
simplificada, a facilidade de 
produção. Não é que seja fá-

cil produzir um cordel, mas 
é menos complexo do que 
produzir uma pesquisa bio-
gráfica, um livro cronológico 
com a vida e obra da figura. 
O cordel é exatamente para 
se ter uma visão geral da-
quele personagem, daquele 
assunto e do tema e possa, 
com isso, fazer um trabalho 
de disseminação”, explicou 
Fernando Moura. “A Paraíba 
precisa conhecer quem são 
os homens e mulheres que 
ajudaram na construção da 
sua identidade”.

Professora da UFPB, Glória Rabay (E), e a diretora-geral do TRE-PB, Silma Leda Sampaio de Albuquerque (D), são as convidadas do evento

Fotos: Divulgação
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A gente pensa que já viu de tudo nessa pan-
demia! Engano. Das doenças às mortes, das man-
cadas governamentais ao exagero de alguns, tem 
problemas para todos os gostos. Já li, aqui mesmo 
nas colunas do jornal A União, sobre pessoas que 
estão gostando da quarentena e até produzindo 
mais. Quando escrevi, há algumas semanas, so-
bre a máscara, nunca imaginaria que a mesma 
tivesse outras utilidades: “Desempregados con-
seguem trabalho após usar máscara de proteção 
como anúncio”, essa foi a manchete do jornal. E a 
matéria acrescentava que “a ideia ajudou a reco-
locar no mercado de trabalho quase 70 trabalha-
dores em Porto Alegre”. Viva a máscara!

Aí fui checar as histórias: “Fui demitido no 
começo da pandemia. Enviei dezenas de currí-
culos, nas mais diversas empresas, mas estava 
difícil conseguir um emprego. Já estava deses-
perado, sem saber o que fazer”, relata o portei-
ro Vanderlei Ronaldo Padilha, de 45 anos, pai de 
três filhos.

Situação semelhante foi vivida pelo promo-
tor de vendas Marcelo Andrade Silveira, 37 anos, 
que, devido a um corte de gastos na empresa em 
que trabalhava, foi demitido no ano passado. Com 
a chegada da pandemia do novo coronavírus, ele 
viu a meta de voltar ao mercado de trabalho ficar 
distante: “Foram mais de 2 mil currículos entre-
gues e nenhuma resposta positiva”.

Há algumas semanas, a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad-Covid), pes-
quisa do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica (IBGE), que busca dimensionar a si-
tuação do trabalho no país durante a pandemia, 
indicou que o mercado de trabalho teve uma leve 
recuperação após o relaxamento das medidas de 
isolamento social no país, mas 12,9 milhões de 
brasileiros ainda procuravam uma ocupação. No 
entanto, uma iniciativa simples fez com que Van-
derlei, Marcelo e outros 66 moradores de Porto 
Alegre (RS) deixassem de fazer parte dessa esta-
tística negativa nas últimas duas semanas.

Eles conseguiram recolocação no mercado 
de trabalho de uma forma um tanto quanto inu-
sitada: colocando na máscara de proteção contra 
o novo coronavírus um papel onde estava escrito 
a profissão que buscavam, com o objetivo de cha-
mar a atenção de possíveis contratantes.

Com “Sou porteiro, me contrate” fixado à 
máscara, Vanderlei passou a fazer suas ativida-
des diárias, como ir ao mercado, padaria e até 
mesmo entregar currículos. Em 10 dias ele con-
seguiu uma recolocação. Usando a mesma estra-
tégia, Marcelo conseguiu um emprego na área de 
vendas em apenas três dias. Ele estava em um 
ponto de ônibus quando ouviu um morador fa-
lando sobre o “novo” método de procurar empre-
go e resolveu arriscar. Usando na rua a másca-
ra mostrando sua busca por recolocação, ele foi 
abordado no estacionamento de um supermer-
cado pelo dono de uma empresa de revenda de 
produtos hospitalares. Foi chamado para uma 
entrevista e admitido.

Para esses desempregados, foi uma ideia que 
caiu do céu e os ajudou muito. E ainda dizem que 
o brasileiro não é criativo... 

Contrate-me!

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando

Colunista colaborador

Artigo

Ângela Bezerra de 
Castro não escreve com o 
propósito de demonstrar 
conhecimento, embora seja 
uma erudita sem “erudição”. 
Aliás, ela e os que verdadei-
ramente dominam as muitas 
vertentes da teoria literária, 
da história da literatura etc., 
evitam não só a utilização de 
termos absconsos, abstrusos, 
que dificultem a compreen-
são do leitor, como também 
disfarçam “o profundo 
conhecimento das teorias li-
terárias, (...)para mostrar(...) 
o entendimento, a reflexão, o 
conhecimento amadurecido 
na leitura dos escritores da 
melhor cepa”.      

Diria que Ângela é fruto 
da consorciação da crítica, da 
ensaísta e da professora, esta 
última uma das principais 
responsáveis pela inclusão do autor paraibano em sala de 
aula. E isso numa época em que os ensaístas da província so-
mente se mostravam receptivos aos autores canônicos. Que 
o diga Juarez da Gama Batista, estudioso da obra de Gilberto 
Freyre, Jorge Amado, José Lins do Rego e outros. 

Já outro ensaísta, Virgínius da Gama e Melo, só even-
tualmente escrevia sobre a produção literária paraibana, 
como o fez a respeito da Geração 59 e do poeta Jomar 
Moraes Souto, cujo prefácio da 1ª edição do livro Itinerário 
lírico da cidade de João Pessoa, foi de sua autoria. Mesmo 
assim, aqui e acolá saudava os novos autores que surgiam, 
mostrando-se benevolente com os estreantes, talvez mo-
vido pela intenção de incentivá-los no enfrentamento dos 
caminhos sempre árduos da literatura. 

Geraldo Carvalho, este era uma exceção, pois além 
de dirigir uma editora artesanal – Caravela –, responsável 
pela publicação dos então jovens autores José Leite Guer-
ra, Maria José Limeira, Jurandy Moura e Archidy Picado, 
acompanhava passo a passo a produção literária da época, 
resenhando-a na coluna semanal Pro-textos, que mantinha 
no jornal Correio da Paraíba. 

Virginius, pela sua condição de professor de Teoria 
da Literatura, bem que poderia ter adotado os autores 
paraibanos em sala de aula, mas não o fez. Geraldo, talvez 

o fizesse, mas não exercia o 
magistério. 

Por outro lado, na 
medida em que procurava 
descobrir as recorrências 
estilísticas e temáticas dos 
autores federais, estaduais e 
municipais, Ângela não fazia 
distinção entre eles, pois 
procedia de modo a de-
monstrar que Augusto dos 
Anjos, José Lins do Rêgo, 
Vanildo Brito, J. J. Torres, Na-
tanael Alves, Juarez da Gama 
Batista, Eduardo Martins, 
Aurélio de Albuquerque, 
entre outros, eram autores 
de suas “afinidades eletivas”. 
Daí, com muita propriedade, 
Luiz Augusto Crispim ter 
observado que “Ângela Be-
zerra de Castro desencantou 
o escritor paraibano”. 

Ainda com relação à 
Ângela, quando ela faz a leitura de um texto, só posterior-
mente o submete às muitas teorias das quais se abastece, 
escolhendo, numa etapa seguinte, a que melhor se presta à 
exegese do poema ou da prosa de ficção objeto de sua aná-
lise. Em suma, o seu tipo de abordagem é reivindicado pelo 
próprio texto, diferentemente dos críticos e ensaístas que, 
a reboque de teorias mal assimiladas, adotam, de maneira 
apriorística, os mesmíssimos modelos de análise aos quais 
submetem os mais diferentes mecanismos de criação.

Todo e qualquer crítico ou ensaísta, por mais apare-
lhado teoricamente que seja, contém a sua porção im-
pressionista, embora o impressionismo seja demonizado 
por muitos que, obstinada e cegamente, não reconhecem 
os momentos de absoluto rigor reflexivo do pernambu-
cano Álvaro Lins, um dos mais legítimos representantes 
dessa vertente crítica.

Em outras palavras, eu diria que o crítico não deve 
se munir apenas da teoria, mas também da “intuição”, 
espécie de impressionismo que longe de se originar de 
um insight ou de uma epifania, provém da experiência 
acumulada do leitor voraz e veraz que todo crítico que se 
preza o é, a exemplo de Ângela Bezerra de Castro, confor-
me ratificam a sua obra anterior e o seu livro mais recen-
te, Um Certo modo de ver.

Ângela Bezerra de Castro: 
um certo modo de ver

Para Daniel, aniversariante do dia

O programa Com a Língua Solta, 
da Rádio Tabajara, na última quarta-
feira, falou de relacionamentos e sexo 
na pandemia. Das formas possíveis 
de amar e desamar nestes tempos 
sombrios, e da força vulcânica e liber-
tadora que é o sexo, e como vivê-la em 
estado de isolamento e dentre tantas 
restrições e medos.

À noite, um amigo me ligou para 
aplaudir a pauta. E dizer que pela pri-
meira vez ouviu numa rádio assuntos 
tais como: masturbação, Shere Hite, 
orgasmos, privações, sexo virtual, 
vibradores, etc. O programa lhe 
trouxe um passeio pela sua juventude 
em João Pessoa, e toda a vida res-
trita nesse quesito, e as estratégias 
e artimanhas que todos os rapazes, 
e moças encontravam para viverem 
essa delícia que é o sexo. 

E de sexo e opressões, nessa 
mesma semana, assisti à série da HBO, 
I May Destroy You  (2020), por indica-
ção do meu filho caçula, Daniel, que 
por acaso, aniversaria hoje, 29 anos, 
no dia 29/9. Número cabal!

A série é escrita, codirigida e 
protagonizada por Michaela Coel – 
que também é diretora executiva da 
obra. Desde a abertura, a persona-
gem Arabella, com sua peruca rosa, 
apresenta uma trama vertiginosa, 
protagonizada por um elenco majori-
tariamente negro, com corpos diver-
sos e subjetividades que só estamos 
acostumados a ver representadas na 
vida dos brancos.

Em ritmo  frenético e fragmen-
tado, temos  uma jovem escritora, 
que fala da sua geração, classificada 

como Millennial, e a sua obsessão por 
smartphones, Internet, simultaneida-
des, e pelo engajamento por causas 
nobres: meio ambiente, racismo, fe-
minismo. Também presentes, o tema 
da escrita, falta/criação de conteúdo, 
subversão da linguagem nesses tem-
pos das máquinas, relação escritora/
agentes/editor, temas esses que se 
confundem talvez, com a vida da 
própria Michaela.

Arabella é estuprada numa bala-
da, e toda a série é uma busca doloro-
sa sobre refazer e descobrir o autor 
da violência, já que Arabella foi dro-
gada e deixada em estado de flagelo.  
A partir daí, temos flashbacks dos 
acontecimentos de uma jovem que 
sai pelas ruas Londrinas em busca de 
drinks and nights. 

A temática do estupro é um 
soco no estômago de todas nós. E 
dos homens também, pois durante a 
trama, nos aprofundamos na palavra 
“Consentimento”, de todas as nuan-
ces do seu significado, e o que pode 
representar isso de acordo com as leis 
de cada país. No caso de Londres, Ara-
bella tem todo um acompanhamento 
especializado de uma delegacia, como 
também de sessões terapêuticas, que 
a acolhe com indicações de fazer coi-
sas boas: Yoga, pintar, dançar, e tantas 
outras coisas lúdicas, mas também 
para se renovar, se restabelecer, se 

reinventar psicologicamente. E alertas 
do cuidado de si! A presença da sua 
amiga Terry, para quem oferece seu 
primeiro livro, é um outro enfoque im-
portante da história, o da sisterhood – 
no nascimento à morte, como as duas 
reafirmam a cada brinde.

Arabella também frequenta um 
grupo de apoio para os violentados 
sexualmente. Numa de suas falas, 
poderosa e assertiva, Arabella afirma 
sobre o que seja a observação e vio-
lação dos limites na hora do sexo. De 
como os homens sabem e tem esse 
poder sobre os corpos femininos. 
Conhecem os meandros de todos os 
limites e sinais infringidos à revelia. 
Sinais esses também violentados nas 
relações gays. Arabella faz um alerta 
às mulheres e/ou gays e trans: pre-
cisamos, sim, ter também esse poder 
de observação e controle, para nos 
protegermos  e nos anteciparmos. 
Auto Proteção!

A série é ágil, frenética e multicor 
(Arabella vestida para o Halloween, 
com a sua fantasia de anjo negro pelas 
ruas de Londres, é responsável por 
imagens distorcidas, hilárias e belas, 
reforçadas também pelos espelhos, 
pubs, underground clubbers, suas 
perucas coloridas, e seu andar an-
drógino). E conta uma história que 
atravessa milênios, mas de uma forma  
original e do ponto de vista de uma 
jovem. Gostei de conhecer essa gera-
ção, suas questões e formas de lidar 
com as loucuras e também violências 
da vida sexual. Infelizmente, uma 
violência/dor/trauma do estupro, que 
continuam as mesmas.

Nunca é demais falar de estupro. 
Ele pode sim, destruir você!

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | colaboradora

Sexo, mentiras e destruições
 Gostei de conhecer essa 

geração, suas questões e formas de 
lidar com as loucuras e também 
violências da vida sexual 

Foto: Roberto Guedes

Paraibana é fruto da consorciação da crítica, da ensaísta e da professora

Desempregados conseguem trabalho após usar máscara como anúncio

Foto: Divulgação

Sérgio de Castro Pinto 
sergiodecastropinto@gmail.com | colaborador
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Visibilidade da cultura indígena 
será colocada no debate virtual

Acontece hoje a 12ª 
edição virtual do projeto 
‘Painel Funesc’, desta vez 
com o tema “Culturas Po-
pulares e Espiritualidades 
Potyguaras”. O evento con-
ta com a mediação de Ma-
riana Uchôa e Silva (histo-
riadora e performer) e terá 
como convidados a peda-
goga Marilene Lourenço 
de Oliveira e o psicólogo e 
doutor em linguística João 
Irineu de França Neto, am-
bos indígenas potiguaras. 
A transmissão inicia às 
19h pelo canal oficial da 
Funesc no Youtube (/fu-
nescpbgov). 

De acordo com Maria-
na Uchôa, o encontro on-li-
ne desta noite representa 
a importância da visibili-
dade voltada aos povos in-
dígenas. “Marilene e João 
Irineu são estudiosos das 
culturas populares, cada 
um irá contextualizar so-
bre o próprio cotidiano. 
Ela vai compartilhar com 
a gente a história do coco 
popular na sua aldeia e 
da relação da comunidade 

com a natureza, com o uso 
de ervas, do próprio ali-
mento. Ele, por ser profes-
sor universitário da área 
de Letras, vai trazer o as-
pecto mais acadêmico”.

Reforçando a necessi-
dade de um maior conhe-
cimento sobre culturas in-
dígenas, eventos como o 
‘Painel Funesc’ de hoje en-
fraquecem o tabu, cuja raiz 
é o silêncio, nas palavras da 
historiadora. “Quando a gen-
te silencia certas realidades, 
elas viram tabus. Em conver-
sas respeitosas, os precon-
ceitos, medos e julgamentos 
começam a ser diluídos. Os 
nossos povos originários 
precisam, antes de tudo, ser 
escutados”, explica Maria-
na Uchôa. “São pessoas que 
ocupam os nossos territó-
rios há séculos defendendo 
a nossa natureza, que é es-
sencial para a vida humana. 
Quanto mais a gente reco-
nhece a importância da luta 
e de resistência dos povos 
indígenas, menos tabus eles 
se tornam”. 

Os movimentos volta-
dos às culturas dos povos 
originários, como aponta 
a mediadora, precisam ser 

vistos também como movi-
mentos artísticos. Eles são 
vistos ainda, muitas vezes, 
como ideias folclóricas. 
“Quando a gente valoriza 
como arte, o movimento 
entra nos circuitos. O en-
frentamento que os grupos 
artísticos de culturas po-
pulares têm vem devido à 
sua visibilidade ser menor. 
Quando se fala em turismo, 
por exemplo, as culturas 
populares não são mencio-
nadas”. Para ela, é preciso 
cada vez mais dar espaço e 
escutar o que estes povos 
têm a dizer. “Dar visibilida-
de não é suficiente”.

A questão da visibilida-
de, entretanto, não é demo-
crática como parece. Ape-
sar do fácil acesso em áreas 
urbanas, em outras áreas 
o acesso se restringe e se 
torna mais caro. Uchôa, que 
atualmente mora em Baía 
da Traição, viajará para a 
capital paraibana nesta ter-
ça-feira. “Terei que ir a João 
Pessoa realizar a transmis-
são. Ao mesmo tempo em 
que as lives unem públicos 
e fazem possíveis os encon-
tros de pessoas geografi-
camente distantes, ainda é 

muito precário o acesso à 
Internet fora das cidades”, 
critica Mariana. 

O ‘Painel Funesc’ vem 
sendo realizado desde ju-
lho, com onze edições dis-
poníveis para acesso gra-
tuito no canal do Youtube 
da instituição. A iniciati-
va tem procurado trazer 
à tona debates voltados 
para a cultura paraibana, 
a exemplo dos temas das 
últimas semanas: “Even-
tos culturais: como estão e 
para onde vão” (22/9); “Nas 
trilhas do Frevo - comparti-
lhando jornadas” (14/9); 
“O papel das academias de 
artes” (8/09) e “Supressão 
da Liberdade - Arte, políti-
ca e saúde” (1º/9).

‘Painel Funesc’

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Fotos: Divulgação

Eu estava sonhando... 
E há em todas as consciências um cartaz amarelo: 
“Neste país é proibido sonhar”. 
(Drummond. Sentimental. In: Alguma Poesia). 

Sumchi: uma fábula de amor e aventura (Cia. das 
Letras, 2019), de Amós Oz, recebeu o Prêmio de Me-
lhor Romance Traduzido e Adaptado para Jovem da 
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 2020. 
O livro contou com ilustrações em aquarela (preto e 
branco) de Carla Caffé e foi traduzido diretamente do 
hebraico por Paulo Geiger.  

Amós Oz nasceu em Jerusalém, é autor de extensa 
obra literária composta por romances, ensaios, crítica li-
terária e contos. Militante da esquerda israelense atuou 
no Movimento Shalom Achshav – “Paz Agora”. Com for-
mação em Literatura e Filosofia, foi professor de Literatu-
ra na Universidade Ben-Gurion. Morreu em 2018, estava 
com 79 anos.   

Descendente de russos e poloneses,  recebeu  o nome 
de Amós Klausner, mas mudou para Amós Oz, justifican-
do que Oz é uma palavra hebraica que significa força, co-
ragem. Suas obras  já foram traduzidas para mais de 36 
línguas e ganhou inúmeros prêmios. Os seus livros mais 
conhecidos são: A caixa preta, Como curar um fanático, De 
amor e trevas (este é um misto de ficção e autobiografia), 
O mesmo mar e Rimas da vida e da morte (considerado a 
sua obra-prima). 

O livro premiado pela FNLIJ é considerado um ro-
mance juvenil de aprendizagem e se passa em Jerusa-
lém, na época em que o país era ocupado pelos ingleses 
(O Estado de Israel só conseguiu a libertação em maio de 
1948). Os personagens são crianças com a idade de 12 
anos, estudam em colégios israelitas e como seus pais 
eles não gostam dos ingleses, desejam a independência do 
país, isso pode parecer um pensamento adulto, mas é esta 
a mensagem que o livro passa para os leitores. 

O subtítulo é sugestivo – Uma fábula de amor e aven-
tura – e tudo indicava que o amor seria a tônica dominante 
do livro. Puro engano, há outros fatos que merecem mais 
destaque, como a bicicleta que Sumchi ganhou do tio Tse-
mach, além disso o amor que o protagonista Sumchi nutre 
pela colega de classe Esti parece não ser correspondido. A 
pronúncia do nome “Esti” pelo menino já provocava um 
bem-estar. De manhã, no desjejum, ele dizia baixinho: 
“Esti” e o pai reclamava:

“Não abra a boca enquanto está mastigando”.  
À noite, trancava-se no banheiro e demorava, demo-

rava no banho, e os pais diziam: 
“O menino maluco trancou-se de novo no banheiro e 

ficou brincando com água”. 
Mas ele não estava brincando com água, enchia bem 

a pia e com o dedo escrevia o nome de Esti na superfície 
da água. Esse momento de devaneio pode ser associado 
ao poema de Drummond, Sentimental. As letras do ma-
carrão na sopa servem para escrever o nome da mulher 
amada,  e vem o chamado para a realidade: 

“Está sonhando? Olhe que a sopa esfria!”     
O livro apresenta uma introdução, sete capítulos e 

um epílogo. A referência a Esti é mais constante no pri-
meiro e no capítulo final, os outros são dominados pelas 
aventuras, brincadeiras com os colegas e o presente da 
bicicleta do tio. A troca dessa bicicleta por vários objetos 
ocupa grande parte da narrativa.  

Tudo acontece em um dia de verão de 1947 e Amós 
Oz retrata com muita sensibilidade e leveza o que se 
passa no pensamente de um menino que está tentando 
descobrir o mundo.

Nota literária 
Da presidente da Fundação Nacional do Livro Infan-

til e Juvenil, Beth Serra, recebo essa boa notícia: A Funda-
ção Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), a Câmara 
Brasileira do Livro (CBL) e a Federação Brasileira de As-
sociações de Bibliotecários (Febab) estabeleceram uma 
recentíssima parceria de seleção de títulos, em português, 
no projeto Clube do Livro, da ONU, referente aos Objetivos 
Institucionais do Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

A ONU está lançando oficialmente o projeto dos li-
vros em português, na Global Goals Week/ONU. Os leito-
res votantes da FNLIJ estão diretamente envolvidos nesse 
processo seletivo e serão responsáveis pela escolha dos 
livros. É o reconhecimento  do trabalho sério e profícuo 
que a Fundação vem realizando desde 1968 sem interrup-
ções. A pandemia atrasou um pouco as atividades, mas 
elas estão firmes e este convite veio dar ânimo e a certeza 
de que vale a pena lutar por um ideal. No Brasil, felizmen-
te, ainda não é proibido sonhar.

Uma fábula de 
amor e aventura

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora

Décima segunda edição conta com a pedagoga Marilene Lourenço (E) e o psicólogo e doutor em linguística João Irineu (D), ambos indígenas potiguaras

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

À meia-noite de ama-
nhã (quarta para quinta-fei-
ra) se encerram as inscrições 
no cadastramento cultural 
da Lei Aldir Blanc.

O fato de a Lei ter dis-
positivo que prevê o retor-
no aos cofres federais dos 
recursos não utilizados 
pelos entes federativos, 
exige de estados, municí-
pios e do Distrito Federal 
mobilização total para que 
a comunidade artística 
se cadastre. Na Paraíba, 
há cerca de 4 mil cadas-
trados até o último final 
de semana, quando os re-
cursos disponíveis podem 
atender a um universo de 
10 mil pessoas no formato 
renda direta.

Durante a reunião vir-
tual, realizada na última 
sexta-feira, o secretário 
de Estado da Cultura, Da-
mião Ramos Cavalcanti, 
orientou aos articulado-
res culturais a fazerem 
“uma grande mobilização”, 
nesses últimos dias de ca-
dastro, para que a comu-

nidade artística participe 
do cadastramento. “Temos 
que usar todos os espaços 
que estiverem à nossa dis-
posição: a mídia em geral, 
as emissoras de rádio, os 
blogs e sites, as nossas re-
des sociais, e até o boca-a
-boca, indo, se necessário, 
às casas das trabalhadoras 
e trabalhadores da cultu-
ra. Muita gente que tem di-
reito a esse benefício pode 
ficar de fora e não é isso 
que queremos, mesmo 
com o pouco tempo que 
nos foi dado para executar 
essa missão”, completou o 
gestor da Secult-PB.

O secretário executi-
vo de Cultura, o cantor e 
compositor Milton Dor-
nellas, reforçou o apelo à 
mobilização da comuni-
dade artística, assim como 
o coordenador do comi-
tê executor da Lei Aldir 
Blanc na Paraíba, Pedro 
Santos, que recentemente 
assumiu a vice-presidên-
cia da Fundação Espaço 
Cultural (Funesc).

Participaram do encon-
tro dez dos 12 articuladores 
regionais de cultura.

Recursos na PB
Para o Governo do Es-

tado, a Lei Aldir Blanc des-
tinou R$ 36,1 milhões para 
serem divididos em duas 
frentes de atuação: a distri-
buição em renda direta via 
Cadastro Cultural (R$ 18 
milhões) e o financiamento 
propostas e premiações via 
editais e chamadas públi-
cas (R$ 18,1 milhões).

Há ainda os recursos 
enviados diretamente aos 
municípios, também me-
diante a aprovação de seus 
planos de ação. Nesse caso, 
as gestões municipais são 
responsáveis pelo que de-
termina o Inciso II da Lei.

Até a última sexta-fei-
ra, 72 cidades da Paraíba já 
estavam com recursos da 
Aldir Blanc em conta. São 
52% dos municípios que ti-
veram seus planos de ação 
aprovados pela Secretaria 
Especial de Cultura do Go-

verno Federal, enquanto 
39% não deram algum pas-
so na execução da Lei. As 
outras cidades estão com 
seus planos sob análise.

Segundo informou Pe-
dro Santos, termina no dia  
17 de outubro o prazo para 
que os municípios subme-
tam seus planos de ação ao 
Governo Federal e assim 
recebam os recursos que 
foram criados para distri-
buir subsídios à classe ar-
tística durante a pandemia 
da covid-19.

Inscrições no cadastramento cultural 
da Lei Aldir Blanc terminam amanhã

Através do QR Code acima, 
acesse o site para a inscrição 

na Lei Aldir Blanc



Estado promove, em parceria com várias instituições, eventos virtuais para discutir ações que deverão ser adotadas após pandemia

Governo discute ações para 
fortalecer o artesanato da PB

O Governo do Estado, 
por meio do Programa de 
Artesanato da Paraíba (PAP), 
promove, em parceria com 
várias instituições, uma sé-
rie de eventos virtuais para 
discutir ações que deverão 
ser adotadas após a pande-
mia em prol do artesanato 
paraibano.

Seja na condição de 
promotor ou de parceiro, 
as ações discutidas servi-
rão como norte na adoção 
de políticas públicas no 
desenvolvimento do ar-
tesanato, um dos maiores 
segmentos em ocupação e 
geração de renda.

De acordo com a gestora 
do PAP, Marielza Rodriguez, 
a participação do Governo 
do Estado no fortalecimen-
to do artesanato da Paraíba 
será ainda mais intensifica-
da. “Desde que assumiu, o 
governador João Azevêdo 
não tem medido esforços a 
favor d artesanato do nosso 
Estado. Os desafios que os 
artesãos vão enfrentar após 

a pandemia do coronavírus 
vão exigir a presença ainda 
mais forte do Governo do 
Estado neste segmento tão 
importante”, disse.

Ao longo dessa pande-
mia, diversos eventos virtu-
ais têm sido realizados pelo 
Programa de Artesanato da 
Paraíba, vinculado à Secre-
taria de Estado de Turismo 
e Desenvolvimento Econô-
mico (Setde), promovendo 
qualificações e discussões 
acerca dos desafios pós
-pandemia.

Nesta terça-feira (29), 
o PAP participa do Festival 
Nordestino de Economia 
Criativa que, nesta edição, 
tem como tema “O presente 
do futuro”. A gestora do PAP 
abordará o tema “O design 
como estratégia de desen-
volvimento local, integrado 
e sustentável - renda renas-
cença do Cariri paraibano”.

Amanhã (30), o Progra-
ma do Artesanato da Paraíba 
participa de um dos maio-
res eventos sobre expor-
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tação do Estado - o Probex 
Comex UFPB - ano 4. “Seja 
como promotor ou parceiro, 
a participação do PAP nes-
ses eventos mostra o quan-
to crescemos, a experiência 
que temos para comparti-
lhar”, ressaltou Marielza Ro-

driguez, que vai abordar o 
tema “Produção artesanal- 
panorama atual e potencial 
para exportação”.

Já na quinta-feira (1°), o 
Programa do Artesanato da 
Paraíba irá abordar o tema 
“Ações do PAP durante e de-

pois da pandemia”. O evento 
é promovido pelo Fórum de 
Artesanato da Paraíba. “São 
muitas as ações do Governo 
do Estado pelo desenvolvi-
mento do artesanato parai-
bano. O artesão pode ter a 
certeza de que o governador 

João Azevêdo, a presidente 
de honra do Programa do 
Artesanato da Paraíba, Ana 
Maria Lins, nós que fazemos 
o Artesanato da Paraíba es-
taremos ainda mais juntos 
do artesão”, acrescentou Ma-
rielza Rodriguez.

O artesanato 
paraibano é um 
dos maiores 
segmentos em 
ocupação e 
geração de renda

Foto: Secom/PB

A crise econômica pro-
vocada pela pandemia do 
novo coronavírus atingiu, 
de forma praticamente in-
distinta, homens e mulheres 
que empreendem no Brasil. 
Entretanto, segundo pes-
quisa realizada pelo Sebrae 
e Fundação Getúlio Vargas, 
as mulheres empreendedo-
ras demonstraram maior 
agilidade e competência ao 
implementar inovações em 
seus negócios. De acordo 
com o levantamento, a maio-
ria das mulheres (71%) 
faz uso das redes sociais, 
aplicativos ou internet para 
vender seus produtos. Já o 
percentual de homens que 
utilizam essas ferramentas é 
bem menor: 63%. Essa van-

tagem das mulheres diante 
dos empresários também 
foi verificada no uso do de-
livery e nas mudanças de-
senvolvidas em produtos e 
serviços.

A 7ª pesquisa sobre o 
Impacto nos Pequenos Negó-
cios, realizada entre os dias 
27 e 31 de agosto, revelou que 
a maioria dos empresários 
registrou uma diminuição do 
faturamento mensal, a partir 
do início da pandemia, com 
uma situação ligeiramente 
pior para as mulheres (78%), 
em comparação com os em-
presários do sexo masculino 
(76%). Por outro lado, elas 
passaram – por força das me-
didas de isolamento social – a 
utilizar mais as vendas online 

do que os homens (34% delas 
contra 29% dos empreende-
dores). As mulheres donas de 
negócios também inovaram 
mais na oferta de seus produ-
tos e serviços (11%) contra 
7% dos homens; e usaram 
mais os serviços de delivery 
(19%), enquanto 14% dos 
empresários passaram a ado-
tar essa mesma estratégia.

Dianalu de Almeida 
Caldato, gestora do Progra-
ma Sebrae Delas do Sebrae/
PR, aponta alguns motivos 
que levam ao resultado da 
pesquisa. “As mulheres, 
em média, têm grau de es-
colarização maior do que 
os homens, o que significa 
que estão mais preparadas 
para buscar alternativas. 

A pesquisa apontou que 
63% delas possuem ensino 
superior contra 55% dos 
homens. Elas também são 
mais jovens (24% delas têm 
até 35 anos contra 18% de-
les), têm perfis ligados às 
dinâmicas de transformação 
digital e estão mais conecta-
das”, explica Dianalu.

A consultora do Se-
brae/PR observa que a pan-
demia forçou os empreen-
dedores a saírem da zona de 
conforto, acelerando assim 
o processo de digitalização 
dos negócios. “A inovação 
apareceu na reinvenção de 
negócios, no modelo de en-
trega, nos atendimentos e 
até na criação de novos pro-
dutos ou serviços. A necessi-

dade do cliente não deixou 
de existir, o que mudou foi 
a forma de relacionamento”, 
contextualiza Dianalu.

As empreendedoras 
paranaenses têm aplicado 
a inovação e a criativida-
de para diferentes áreas de 
atuação.

A enfermeira Renata 
Oliveira Fernandes teve que 
aprender, na prática, como 
administrar o posto de com-
bustíveis da família, que fica 
na região de Londrina, norte 
do Paraná. Além da redução 
dos gastos, a empresária 
apostou na oferta de novos 
produtos na conveniência 
e serviços diferenciados, 
como restaurante, troca de 
óleo e lavagem de veículos. 

Ela também procurou ino-
var com a implantação de 
um sistema de energia solar 
na empresa, o que trouxe 
impactos positivos não ape-
nas para as finanças como 
também para o meio am-
biente.

É ela quem está à frente 
das redes sociais do posto 
e diz que os conteúdos têm 
atraído mais clientes. “Tra-
balhamos muito mais, abri-
mos novas oportunidades e 
estamos numa situação me-
lhor do que antes da pande-
mia. Aprendi muito, nestes 
quatro meses, especialmen-
te em relação à importância 
de reduzir custos, de ne-
gociar e de ter uma equipe 
mais engajada”, comemora.

Mulheres têm melhor desempenho na pandemia
Inovação e empreendedorismo

elchior 
(ilustração) 
embora sem 
exageros, 
acreditava no 

destino. Quando saiu 
de Sobral, no Ceará, 
viveu um período em 
que foi seminarista e 
chegou a cursar a Fa-
culdade de Medicina. 
       Terminou em São 
Paulo, pois pressentia 
que sua canção “Apenas um rapaz latino-a-
mericano” faria um êxito enorme e que seu 
primeiro ou segundo disco  (este, “Alucina-
ção”, venderia muito em todo o país). 
            Grandes amigos seus - eu, Gustavo 
Magno, José Nêumanne, Hélio Rodrigues, 
Jorge Mello, Chico Pereira, entre outros 
- fomos apanhados de surpresa na ma-
nhã daquele último domingo de um abril 
despedaçado. 
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           Eu e Belchior fomos amigos durante 
cerca de 38 anos, quando seu então produtor, 
Hélio Rodrigues Ferraz, me pediu para que 
promovesse durante duas noites um show 
dele no Teatro Santa Roza. 

Belchior sempre foi um excepcional melodista
        Todo 
tempo des-
sa nossa 
amizade 
fez com 
que sua 
morte me 
deixasse 
dilacerado.
        Belchior 
tinha um 
timbre de 
voz inusita-

do, que o transformou num dos melhores intér-
pretes brasileiros. Ele teve um êxito até espeta-
cular com seu segundo disco, “Alucinação”, 
produzido no final de 1976, tendo canções 
como “Velha roupa colorida” e “Como nos-
sos pais”, regravadas com muito amor por 
Elis Regina. O LP teve 30 mil cópias vendi-
das em apenas um mês, muito para um ano 
como 1976.  
             Outros sucessos foram “Paralelas”, 
lançada por Vanusa, e “Galos, noites e 
quintais”, que poderá ser regravada pelo 
potiguarparaibano Gustavo Magno em 
seu terceiro disco; nos dois anteriores, 
Gustavo interpretou “Sujeito de sorte” e 
“Velha roupa colorida”. 
              Belchior às vezes parecia colo-
car em suas canções verdadeiros lances 

clássicos, sinfônicos, como na composição a 
respeito dos Beatles, verdadeira obra-prima 
da música popular brasileira. 
             “Saia do meu caminho, eu prefiro 
andar sozinho, deixe que eu decida a minha 
vida”: algo muito forte, muito real na vida 
de qualquer ser vivente quando o assunto é 
“chutar no balde”. 
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          A trajetória de Belchior terminou 
por não confirmar que tivesse havido vida 
combinada com destino. Cheguei até a 
pensar que houve um lento e gradual sui-
cídio de Belchior; mas como a isso fosse 
induzido. 
           Se Belchior optou por abandonar sua 
produção musical, ele teve o direito disso, 
contanto que fosse para sua felicidade. 
Entretanto, suas últimas imagens (das quais 
tenho algumas) são de um homem enfra-
quecido.
           Deixo bem clara minha discordância 
com alguns colunistas, críticos, que escre-
vem sobre música e artes em geral, por aí 
afora. Ao contrário desses profissionais, 
afirmo que Belchior era muito mais que 
um excelente letrista. Ele era um excep-
cional melodista, oferecendo alternâncias 
harmônicas, que não são para qualquer 

B um autor, como em “Divina comédia humana” e 
“Tudo outra vez”.
          Na canção “Até mais ver”, Belchior aparece 
como uma espécie de premonição do que aconte-
ceria em 30 de abril de 2017. 
          Sintam a primeira estrofe dessa composi-
ção: “Até mais ver, até mais ver, meu camarada. / 
Contigo em mim e ainda em ti, vou indo em dois. / 
Qualquer distância entre nós, / tornada em nada, 
/ só assinala um novo encontro pra depois”. 
             Nesse clima partiu o grande amigo, um dos 
cinco melhores compositores brasileiros e entre 
três dos melhores letristas.
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          Finalizo justamente com o “Comentário a 
respeito de John”: 
         “Saia do meu caminho, eu prefiro andar 
sozinho, deixem que eu decido a minha vida. Não 
preciso que me digam de que lado nasce o sol 
porque bate lá o meu coração. Sonho e escrevo 
em letras grandes, de novo, pelos muros do país... 
João, o tempo andou mexendo com a gente, sim. 
John, eu não esqueço: a felicidade é uma arma 
quente. Sob a luz do teu cigarro na cama, teu 
rosto rouge, teu batom, me diz: o tempo andou 
mexendo com a gente, sim”. 
             Uma coisa hoje posso afirmar, alto e 
bom som; os reais amigos de Belchior tiveram 
verdadeiro afeto por ele, sim. 
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Otimismo no Belo
O Botafogo completou, ontem, 89 anos de fundação e o presidente do clube, Orlando 
Soares (na foto), destaca os avanços, prega a união dos dirigentes e diz acreditar na 
classificação do time para a fase decisiva da Série C do Brasileirão 2020.  Página 16 Fo
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São 663 candidatos a vereador e 14 a prefeito em João Pessoa; e 475 a vereador e seis a prefeito em Campina Grande

Nos 223 municípios paraiba-
nos, foram registrados no Portal 
DivulgaCand, do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), 632 candidaturas a 
prefeito e 11.054 para a disputa de 
vereador nas eleições municipais 
do dia 15 de novembro. O prazo 
para a apresentação de pedidos de 
registro de candidaturas na Justiça 
Eleitoral terminou no sábado (26). 
No momento, partidos e coligações 
aguardam os julgamentos e a con-
firmação oficial dos registros.

Em João Pessoa, as eleições já 
registram um número recorde de 
candidatos a prefeito: 14 no total. 
Esse número poderá ficar em 13 
candidaturas, caso a Justiça Elei-
toral confirme a retirada do nome 
do deputado estadual Anísio Maia 
(PT) da disputa. Por decisão da di-

reção nacional, o PT decidiu apoiar 
a candidatura do ex-governador 
Ricardo Coutinho (PSB) – também 
ex-prefeito – a prefeito da capital.

Mesmo sem a candidatura de 
Anísio Maia, o pleito de João Pessoa 
poderá, também, caminhar com 
um total de 14 candidatos a pre-
feito. É que o PCdoB tem o nome 
do empresário Percival Henriques 
como candidato a vice-prefeito 
na coligação encabeçada pelo PT. 
Caso a Justiça Eleitoral confirme a 
não-candidatura de Anísio, o Par-
tido Comunista do Brasil, se assim 
desejar, poderá lançar candidatura 
própria. Os nomes mais cotados 
do PCdoB são do próprio Percival 
e de Gregória Benário, presidente 
estadual da legenda.

Dos 14 candidatos a prefeito 
registrados, sete estão em exer-
cício do mandato ou já tiveram 
mandatos eletivos: Anísio Maia; 

Cícero Lucena (Progressistas), ex
-prefeito, ex-governador e ex-sena-
dor; João Almeida (Solidariedade), 
vereador e suplente de deputado 
estadual; Raoni Mendes (DEM), ex-
vereador e ex-deputado estadual; 
Ricardo Coutinho; Ruy Carneiro 
(PSDB), deputado federal; e Wall-
ber Virgulino (Patriota), deputado 
estadual.

A capital paraibana é o maior 
colégio eleitoral do Estado, com 
522.269 eleitores aptos a votar 
nas eleições municipais deste ano. 
Desse total, 55,5% são mulheres e 
44,5%, homens. Na disputa, cinco 
partidos são considerados de es-
querda: PSoL, PCO, PSTU, UP e PT. 
Outros dois, Rede Sustentabilidade 
e PSB, são apontados como de cen-
tro-esquerda. Já na centro-direita 
estariam seis legendas: Progres-
sistas, PV, PSDB, MDB, DEM e So-
lidariedade. Por fim, o Patriota se 

encaixaria como partido de direita.
Terminado o prazo para o 

protocolo do pedido de registro 
de candidaturas junto à Justiça 
Eleitoral, as 27 cadeiras na Câmara 
Municipal de João Pessoa (CMJP) 
serão disputadas por 663 candi-
datos. Já para a Câmara Municipal 
de Campina Grande (CMCG), vão 
concorrer a uma das 23 cadeiras 
475 postulantes.

Para o cargo de prefeito estão 
na disputa seis candidatos: Ana 
Cláudia (Podemos), na coligação 
‘Novos Tempos, Novas soluções’; 
Arthur Bolinha (PSL), na coligação 
‘Povo Forte, Cidade Livre’; Bruno 
Cunha Lima (PSD), na coligação 
‘Campina Rumo ao Futuro’; Edmar 
Oliveira (Patriota); Inácio Falcão 
(PCdoB), na coligação ‘Campina 
Tem Jeito’; e Olímpio Rocha (PSoL), 
na coligação ‘Campina Merece Ser 
Grande’.

Jorge Rezende 
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Paraíba tem 632 candidatos a 
prefeito e 11.054 a vereador

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Pelas Prefeituras

Intérprete de Libras
Está em tramitação na Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) o Projeto de Lei 
895/2019 que obriga que os estabeleci-
mentos públicos de saúde do Estado de-
verão garantir à gestante com deficiência 
auditiva o direito a um intérprete da Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), para acompa-
nhar a consulta pré-natal, trabalho de parto 
e pós-parto. A propositura é do deputado 
estadual Tovar Correia Lima (PSDB).

Portal da transparência
Todos os 223 municípios paraibanos de-
verão criar um portal da transparência es-
pecífico para ações de combate à covid-19, 
disponibilizando os valores e recursos arre-
cadados e a sua devida destinação para o en-
frentamento da pandemia do novo corona-
vírus. É o que determina a Lei 11.778/2020, 
de autoria do deputado estadual Adriano 
Galdino (PSB), promulgada pela Assem-
bleia Legislativa da Paraíba (ALPB).

Direitos políticos
Os presidentes do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), ministro Luís Roberto Barro-
so, e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
ministro Dias Toffoli, assinaram portaria 
conjunta que regulamenta o uso do Sis-
tema de Informações de Óbitos e Direitos 
Políticos (Infodip) a partir das Eleições 
2020. O sistema é uma base de dados na-
cional que contém informações consolida-
das sobre condenações criminais e de im-
probidade administrativa que acarretam a 
suspensão dos direitos políticos.

Detecção da covid-19
O presidente da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (PSB), 
promulgou a Lei 11.777/2020, de autoria 
do deputado Tião Gomes (Avante), que 
torna obrigatória a realização do teste de 
detecção da covid-19 (Sars-CoV-2) em to-
das as amostras de sangue de doadores no 
Estado da Paraíba. A lei estabelece que os 
serviços públicos, filantrópicos ou priva-
dos de hemoterapia contratados pelo SUS 
estão obrigados a realizar o teste.

Agregação de comarcas
Uma melhor concentração de servidores 
e de distribuição de processos. Esses fo-
ram alguns dos ganhos com a agregação 
de comarcas apontados pelo juiz Renato 
Levi Dantas Jales, da 3ª Vara de Catolé do 
Rocha e diretor do fórum local, que há um 
ano também atende à Comarca de Brejo do 
Cruz. O número de decisões em Catolé teve 
crescimento de 55,7%, passando de 1.450 
no ano anterior à agregação para 2.258.

Gabinete Virtual
O Gabinete Virtual (GV) do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) chegou ao seu 
terceiro mês de funcionamento. Em se-
tembro, os trabalhos foram dedicados à 3ª 
Vara da Fazenda Pública da Capital, o que 
resultou, em 25 dias de atuação, na emis-
são de 4.343 despachos e de 1.248 senten-
ças. As decisões somaram 690 no perío-
do. O Gabinete foi instituído no Judiciário 
estadual paraibano como ferramenta de 
auxílio à prestação jurisdicional nas uni-
dades judiciárias de 1º Grau.

Concurso em Catingueira
Estão abertas as inscrições do concurso 
para a Prefeitura de Catingueira, no Sertão 
paraibano. Com 53 vagas, o certame ofere-
ce salários de até R$ 2.857,38, para cargos 
dos níveis fundamental, médio e superior.
As inscrições vão até 29 de outubro e po-
dem ser realizadas no site da organizado-
ra (facetconcursos.com.br) ou na própria 
prefeitura. A previsão é de que as provas 
sejam aplicadas no dia 29 de novembro.

Candidaturas no Brasil e no Nordeste
O número de candidatos inscritos 

nas eleições municipais deste ano no 
Brasil bateu recorde, com 542.352 pe-
didos de registros, segundo o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). No entanto, 
esse quantitativo deve sofrer alguma 
alteração, pois as solicitações ainda 
precisam ser aprovadas pela Cor-
te. Em 2016, o TSE havia recebido 
496.927 solicitações de candidaturas, 
sendo que 5,62% foram rejeitadas 
pelo tribunal.

Desde o domingo (27), os candida-
tos a prefeito, vice-prefeito e vereador 
já iniciaram suas campanhas. Esta vai 
ser a segunda eleição municipal em 
que é vedado a doação de empresas 
aos candidatos.Do total de registros 
de candidaturas, 33,1% são do gênero 
feminino. O percentual contradiz com o 
fato de que as mulheres, segundo o TSE, 
correspondem a 52,49% dos eleitores 
no país. Essa será a primeira eleição 
municipal em que os partidos políticos 
são obrigados a repassar 30% dos re-

cursos provenientes do Fundo Eleitoral 
a candidaturas femininas.

A maior quantidade de solicitações 
de candidaturas nas eleições foi para o 
cargo de vereador (504.217), seguido 
pelos cargos de prefeitos e vice-prefei-
tos, com pouco mais de 19 mil pedidos 
de registros cada. MDB, PSD, Progres-
sistas, DEM e PSDB foram os partidos 
com o maior número de solicitações de 
candidaturas.

Na região Nordeste, aumentou 
em 7,5% o número de candidaturas 
registradas para as Eleições 2020 na 
comparação com o pleito de 2016. Ao 
todo, 143.941 candidatos vão concorrer 
aos cargos de prefeito, vice-prefeito e 
vereador nos nove estados da região. 
Os dados são do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE).

Entre os estados, o Ceará apresen-
ta o maior crescimento no número de 
candidatos a prefeito, com aumento de 
15,25%, 79 a mais do que nas eleições 
de 2016. Já Sergipe, é o que registrou 

maior crescimento na quantidade de 
candidatos a vereador: 861, cerca de 
16% mais do que no pleito anterior.

No recorte por partidos, o PSD foi o 
que mais registrou candidatos em toda 
a região. Foram 12.425. Em seguida, 
vem o Progressistas (12.221) e o PT 
(11.104). O PSL, partido pelo qual se 
elegeu o presidente Jair Bolsonaro, é 
apenas o 13º na lista. Ao todo, 67,3% 
dos candidatos são homens e 32,7% são 
mulheres. Por faixa etária, as pessoas 
entre 40 e 44 anos lideram a quantita-
tiva de pedidos de candidatura.

Os pardos são maioria no recorte 
por raça, segundo o TSE. Eles repre-
sentam 57,92%. Brancos são 26,77% 
e pretos, 12,63%. O grau de instrução 
predominante entre os candidatos é o 
Ensino Médio completo (40,57%). Em 
seguida, vêm aqueles que concluíram 
o ensino superior (22,98%). A profissão 
de agricultor é a mais frequente entre os 
candidatos. Ao todo, 16.383 afirmaram 
ser essa a sua ocupação.  

Disputa nos dez municípios mais populosos

JOãO PEssOA: 663 candidatos a vereador e 14 
candidatos a prefeito: Anísio Maia (PT), Camilo 
Duarte (PCO), Carlos Monteiro (Rede), Cícero Lucena 
(Progressistas), Edilma Freire (PV), João Almeida 
(Solidariedade), Nilvan Ferreira (MDB), Pablo 
Honorato (PSoL), Rafael Freire (UP), Rama Dantas 
(PSTU), Raoni Mendes (DEM), Ricardo Coutinho (PSB), 
Ruy Carneiro (PSDB) e WallberVirgolino (Patriota)

CAmPInA GRAnDE: 475 candidatos a vereador e 
seis candidatos a prefeito: Ana Cláudia (Podemos), 
Artur Bolinha (PSL), Bruno Cunha Lima (PSD), Edmar 
Oliveira (Patriota), Inácio Falcão (PCdoB) e Olímpio 
Rocha(PSoL).

sAntA RItA: 348 candidatos a vereador e dez 
candidatos a prefeito: Adones (Solidariedade), 
Cidadão (PCdoB), Doutora Joelma (Republicanos), 
Doutor Emerson Panta (Progressistas), Major Neto 
(Patriota), Nicola (MDB), Professor Valdir (PSoL), 
Quinto Filho de Marcus Odilon (PSC), Vanda de Olavo 
(DEM) e Zé Paulo (PTB).

PAtOs: 274 candidatos a vereador e quatro 
candidatos a prefeito: Héber Advogado (DC), Juiz 
Ramonilson (Patriota), Lenildo Morais (PT) e Nabor 
Wanderley (Republicanos).

BAyEux: 313 candidatos a vereador e oito candidatos 
a prefeito: Capitão Antônio (DEM), Capitão Sena 
(Patriota), Coronel Ardnildo (Solidariedade), Diego do 
Kipreço (Progressistas), Doutor Francisco Macedo (PCdoB), 
Inaldo Andrade (Republicanos), Luciene Gomes (PDT) e 
Nadja Palitot (Avante).

sOusA: 154 candidatos a vereador e cinco candidatos 
a prefeito: Fábio Tyrone (Cidadania), Leonardo Gadelha 
(PSC), Marcelo Elias (DC), Pepeu (PSL) e Valdeci Filho (PRTB).

CABEDELO: 171 candidatos a vereador e seis 
candidatos a prefeito: Damião (PT), Doutor André 
(PDT), Marcos Patrício (PSoL), Morgana Macena (MDB), 
Paulo Nogueira (DC) e Vítor Hugo (DEM).

CAJAzEIRAs: 115 candidatos a vereador e três 
candidatos a prefeito: Doutora Denise (Cidadania), 
Marquinhos Campos (PSB) e Zé Aldemir (Progressistas).

GuARABIRA: 121 candidatos a vereador e três 
candidatos a prefeito: Marcus Diogo (PSDB), Roberto 
Paulino (MDB) e Teotônio (PDT).

sAPé: 111 candidatos a vereador e seis candidatos 
a prefeito: Allan da Madeireira (PL), Josinaldo Ferreira 
(PSC), Luizinho (Progressistas), Major Sidnei (Podemos), 
Nino do Tempero (Patriota) e Professor Miguel (PT).
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Governo criará o Renda Cidadã
para substituir o Bolsa Família 
Para financiamento do programa, os recursos virão de precatórios e do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica
Idiana Tomazelli
Agência Estado

O Renda Cidadã, novo 
programa social do Governo 
Federal, será financiado com 
o dinheiro de precatório e 
recursos do Fundeb, o fundo 
para a Educação Básica que 
terá reforço do governo. Os 
recursos do Fundeb, pela le-
gislação em vigor, ficam fora 
do teto de gastos, regra que 
impede o crescimento das 
despesas da inflação acima.

O anúncio foi feito du-
rante reunião do presidente 
Jair Bolsonaro com líderes 
partidários e o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, no 
Palácio da Alvorada, .

O programa será incluí-
do na Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) emer-
gencial, segundo informou o 
relator, senador Marcio Bit-
tar (MDB-AC). O parlamentar 
informou que a proposta usa 
parte dos recursos dos preca-
tórios para financiar o Renda 
Cidadã. Segundo ele, hoje há 
R$ 55 bilhões de precatórios 
no Orçamento. A proposta 
fixa 2% da receita corrente 
líquida para pagar os preca-
tórios. “O que sobrar vai para 
o Renda Cidadã”, disse.

Os precatórios são valo-
res devidos a pessoas físicas 
ou jurídicas após sentença 
definitiva na Justiça.

O relator informou ain-
da que até 5% do novo re-
curso para o Fundeb, tam-
bém vai ajudar famílias do 
programa. Ele não deu de-
talhes. Mas essa proposta 
já foi proposta pela equipe 
econômica na época de vo-
tação do novo Fundeb e foi 
vetada pelo Congresso.

O líder do governo na 
Câmara, deputado Ricardo 
Barros (PP-PR), disse que o 
novo programa social Renda 
Cidadã não vai furar o teto de 
gastos.

Barros falou com a im-
prensa após uma reunião 
de líderes partidários e mi-
nistros com o presidente 
Jair Bolsonaro no Palácio 
da Alvorada. Após o encon-
tro, Bolsonaro, ministros e 
parlamentares deram es-
clarecimentos sobre o que 
foi discutido.

“Chegamos à conclusão 
neste momento que teremos 
a apresentação do Renda Ci-
dadã, dentro do teto de gas-
tos, para atender os milhões 
de brasileiros que recebem o 
auxílio emergencial”, disse o 
deputado.

O parlamentar não deu 
outros detalhes sobre o 
Renda Brasil, como o valor 
do benefício ou quando de-
verá começar a ser pago.

Nos últimos meses, o 
governo vem debatendo a 

Acompanhado de ministros e líderes partidários, Bolsonaro anunciou a criação do novo programa social Renda Cidadã, em solenidade no Palácio da Alvorada 
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criação de um novo progra-
ma social para substituir 
o Bolsa Família e abarcar 
parte dos atuais beneficiá-
rios do auxílio emergencial, 
criado para ajudar traba-
lhadores informais afeta-
dos pela crise da pandemia 
do coronavírus.

Inicialmente, o pro-
grama se chamaria Renda 

Brasil. Bolsonaro planeja-
va que o benefício tivesse 
valor de R$ 300. Integran-
tes da equipe econômica 
disseram que, para chegar 
nessa cifra, deveriam ser 
feitos cortes em outros 
benefícios sociais, o que 
desagradou Bolsonaro. O 
presidente chegou a dizer 
que estava proibido de se 

falar de Renda Brasil den-
tro do governo.

Reforma tributária
O deputado afirmou 

que não foi possível chegar 
a um acordo para a reforma 
tributária. “Continuaremos 
trabalhando”, disse. Na se-
mana passada, Bolsonaro 
deu aval para líderes do 

governo negociarem os ter-
mos da reforma com o Con-
gresso. Como o Estadão/
Broadcast mostrou, o go-
verno espera com um novo 
tributo sobre transações 
digitais desonerar a folha 
de pagamento e incentivar a 
geração de emprego. Após o 
anúncio, os líderes retoma-
ram a reunião.

Líder uruguaio

Mujica anuncia o fim 
de carreira política
Agência Estado

O ex-presidente uru-
guaio José “Pepe” Mujica 
(2010-2015) informou que 
deixará em breve o cargo 
de senador por motivos de 
saúde e por idade avança-
da. Ele explicou  ontem que 
cumprirá o mandato até 
outubro e se retirará defi-
nitivamente da política por 
conta de uma doença imu-
nológica crônica.

“Amo política e não 
quero ir embora, mas amo 
ainda mais a vida. E já que 
estou para ir embora, tento 
esticar os minutos que me 
restam. Que defeito, hein?”, 
disse à imprensa o senador 
da Frente Ampla, coalizão 
de esquerda que governou 
o Uruguai entre 2005 e 
2020, momentos antes de 
votar nas eleições locais, no 
domingo. O ex-presidente 
revelou que, por conta da 
doença imunológica, não 
poderá tomar uma vacina 
contra o novo coronavírus 
(Sars-CoV-2) quando esta 
for disponibilizada.

Apesar de ele próprio 
ter insinuado antes que 
deixaria o Senado em ou-
tubro - pelo qual conquis-
tou uma vaga nas eleições 
de 2019 - no domingo, 
ele comentou que, se pu-
der, “deixará o cargo mais 
cedo”. Ele havia renuncia-
do ao cargo no Senado em 
2018, alegando que “esta-

va cansado da longa via-
gem” e se afastaria “antes 
de morrer de velho”, mas 
decidiu voltar ao Congres-
so no ano passado

“Estou prestes a sair 
por causa da minha idade, 
porque tenho uma doen-
ça imunológica crônica 
e é lógico que a política 
obriga as relações sociais. 
Se tenho de me cuidar, 
não posso falar, e não pos-
so ir de um lado para o 
outro, então estou como 
um mau senador”, argu-
mentou Mujica, que fez 85 
anos em maio.

O ex-presidente, que 
fez campanha apoiando 
um dos três candidatos da 
Frente Ampla para a Prefei-
tura de Montevidéu, Álvaro 
Villar, dedicou especial 
atenção às eleições locais 
de domingo.

“Se o mundo con-
tinuar esse processo de 
globalização, as questões 
municipais provavelmente 
assumirão cada vez mais 
importância, enquanto as 
questões nacionais serão 
regidas por tratados e con-
venções internacionais”, 
disse ele.

Cerca de 2,7 milhões 
de eleitores participaram 
da votação nos 7. 130 cen-
tros para eleger os gover-
nantes de seus 19 departa-
mentos (províncias) e 125 
municípios para o período 
2020-2025.)

Em novo recorde, eleições municipais 
registram mais de 545 mil candidatos

O número exato de candi-
datos que vão disputar vagas 
de prefeito, vice-prefeito e ve-
reador ainda nem foi fechado 
pela Justiça Eleitoral, mas já é 
o a maior desde 2000, quando 
a votação no país foi 100% 
eletrônica pela primeira vez. 
Até as 15h dessa segunda-fei-
ra (28), o portal lançado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) com essas informações, 
já registrava 545.036 solicita-
ções. O recorde anterior havia 
sido em 2016, com 496.887 
candidatos.

No último sábado (26), 
terminou o prazo para que 

partidos políticos e coliga-
ções solicitassem à Justiça 
Eleitoral os registros. So-
mente interessados em ocu-
par uma cadeira em uma das 
Câmaras Municipais do país 
somam 507.727 inscritos. 
Na pesquisa por candidatos 
a comandar prefeituras dos 
5.570 municípios são mais 
19,1 mil interessados.

Coligações
O fim das coligações 

para as eleições proporcio-
nais, aprovado pelo Congres-
so Nacional em 2017, que 
será aplicada pela primeira 
vez nas eleições deste ano, é 
a responsável pelo aumento. 
A mudança na regra fez com 

que um candidato que quei-
ra disputar como vereador, 
só possa participar do pleito 
na chapa única do partido ao 
qual ele é filiado. Antes, uma 
chapa tinha candidatos de 
partidos distintos.

Para aumentar as chan-
ces de voto e conseguir cadei-
ras nas Câmaras Municipais, 
as legendas estão lançando 
mais candidatos. É que em 
uma eleição proporcional, 
como é para vereador, as va-
gas são do partido e não do 
candidato. Na prática, ao vo-
tar para em um nome para 
esse cargo, o eleitor na ver-
dade está escolhendo um in-
tegrante daquela legenda. O 
cálculo de quem vai ocupar 

a cadeira é feito em cima do 
quociente eleitoral. Com base 
nesse cálculo é que cada par-
tido saberá quantos votos 
serão necessários para con-
quistar uma vaga.

Data
Por causa da pandemia 

do novo coronavírus, o ca-
lendário eleitoral foi alterado 
por uma emenda constitucio-
nal aprovada pelo Congresso. 
O primeiro turno foi marcado 
para o dia 15 de novembro. 
Nos municípios que levarem 
a disputa às prefeituras para 
o segundo turno, o pleito será 
em 29 de novembro. A data 
da posse dos eleitos continua 
a mesma, 1º de janeiro.

Os microempreende-
dores individuais (MEI), as 
micro e pequenas empresas 
têm acesso, a partir de des-
sa terça-feira (28), à primei-
ra parcela de R$ 5 bilhões 
do Programa Emergencial 
de Acesso ao Crédito na 
modalidade de garantia de 
recebíveis (Peac-Maquini-
nhas). O programa facilita o 
acesso ao crédito durante a 
pandemia da covid-19 para 
pequenos negócios, que fa-
turam até R$ 4,8 milhões 
por ano, durante a pande-
mia de covid-19.

A liberação foi possível 
depois que o Conselho Mo-

netário Nacional (CMN) am-
pliou, na semana passada, 
o escopo e o prazo para as 
instituições financeiras re-
duzirem o provisionamento 
(reserva) de recursos em 
caixa nas operações de cré-
dito com recursos de pro-
gramas federais. A medida 
reduz as travas que as ins-
tituições financeiras tinham 
para começar a emprestar.

Instituído pela Lei 
14.042, de 19 de agosto, o 
Peac-Maquininhas oferecerá 
R$ 10 bilhões de recursos 
da União, liberados em duas 
parcelas de R$ 5 bilhões. Por 
meio do programa, o MEI, 
micro e pequeno empresá-
rio pode pegar empréstimos, 
fornecendo como garantia 

os recursos a receber origi-
nados nas máquinas de car-
tão de crédito e de débito.

O valor do crédito está 
limitado ao dobro da média 
mensal das vendas de bens 
e prestações de serviços re-
cebidos pelas maquininhas 
de cartão, até o valor máximo 
de R$ 50 mil. Essa média será 
calculada com base no perío-
do de 1º de março de 2019 e 
29 de fevereiro de 2020, no 
período anterior à pandemia.

Garantia facilitada
O Peac-Maquininhas 

é financiado integralmen-
te com recursos da União. 
Além dos recebíveis origi-
nados nas maquininhas, as 

operações de crédito têm ga-
rantia do Tesouro Nacional. 
A instituição financeira está 
proibida de pedir garantias 
adicionais, como aval ou 
fiança do contratante.

Em vigor até 31 de de-
zembro, o Peac-Maquininhas 
emprestará recursos com 
juros de 6% ao ano. Os finan-
ciamentos têm 30 parcelas e 
seis meses de carência, com o 
tomador começando a pagar 
a primeira parcela apenas 
no sétimo mês, totalizando 
36 meses. A instituição fi-
nanceira não poderá cobrar 
quaisquer tarifas, encargos 
ou emolumentos para a con-
cessão de crédito no âmbito 
do Peac-Maquininhas.

R$ 5 bi para microempresários
Wellton Máximo
Agência Brasil

Karine Melo
Agência Brasil
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Atlético acumula duas derrotas. Já no Brasileiro da Série C, Botafogo e Treze seguem na parte de baixo da tabela

Campinense pode assumir 
a liderança do seu grupo

Com as Séries C e D 
em andamento de for-
ma simultânea, a Paraíba 
voltou a contar com dias 
cheios de futebol após o 
término do Estadual. Em 
campo, Atlético, Botafogo, 
Campinense e Treze re-
presentam as três regiões 
mais populosas do Esta-
do e uma grande massa 
de torcedores. Até aqui os 
resultados não tem sido o 
esperado, com uma única 
ressalva para o rubro-ne-
gro de Campina Grande 
que iniciou bem sua séti-
ma temporada seguida na 
quarta divisão e voltará 
a jogar amanhã contra o 
Guarany de Sobral. A par-
tida será fora da casa e, em 
caso de vitória, o time po-
derá assumir a liderança 
do grupo 3, onde também 
está a equipe cajazeirense.

Com um empate e 
uma vitória em dois jogos, 
o Campinense chegou ao 
segundo lugar na tabela, 
atrás apenas do Globo-RN 
que venceu as duas parti-
das que disputou. A Rapo-
sa iniciou bem ao empatar 
com o América-RN na es-
treia e vencer o Afogados
-PE com certa tranquilida-
de depois que Fábio Júnior 
voltou a marcar em parti-
das oficiais após mais de 
oito anos – o jogador es-
tava parado desde 2012 
por conta de um trauma 
sofrido ao presenciar uma 
invasão de campo no Egi-
to que resultou na morte 
de centenas de pessoas. 
Seu último gol havia sido 
justamente nessa partida.  

Agora, o Campinense 
que já está no Ceará para 
enfrentar o Guarany, ama-
nhã, no estádio do Junco 
às 15h30, na cidade de 
Sobral, buscará manter a 
boa fase e conquistar um 
novo resultado positivo 

que poderá levar a equipe 
para a liderança do grupo. 
Sobre os gols e a boa fase 
da Raposa, Fábio Júnior 
creditou o bom momento 
à preparação antes do co-
meço da competição.

“Quando se está bem 
preparado fisicamente 
é diferente. Eu estou em 
um momento físico mui-
to bom e isso se reflete 
em boas exibições ao lado 
dos meus companheiros. 
Esses dois gols marcados 
não são apenas meus, mas 
sim o fruto do trabalho de 
muitas pessoas”, afirmou 
o ídolo raposeiro.

No meio de semana 
quem também jogará é 
o Atlético de Cajazeiras, 
equipe que até aqui vem 
decepcionando na compe-
tição com duas derrotas 
em seus dois primeiros jo-
gos na história da Série D. 
Agora, o time comandado 
por Ederson Araújo preci-
sará recobrar suas forças 
de forma imediata na pró-
xima quinta-feira, quando 
enfrentará o Floresta-CE 
no estádio Domingão, às 
15h30. A equipe cearen-
se soma até aqui um úni-
co ponto obtido na última 
rodada contra o América 
de Natal.

Série C
Com péssimas cam-

panhas na Série C, Bo-
tafogo e Treze são, res-
pectivamente, o oitavo e 
nono colocados no Grupo 
A.Agora, as duas equipes 
se preparam para um con-
fronto direto no “Clássico 
Tradição” marcado para 
o próximo sábado (3), no 
Amigão, às 17h. Um jogo 
que pode definir a situa-
ção das duas equipes na 
tabela, pois com uma par-
tida disputada a menos, 
o Galo que soma quatro 
pontos, está virtualmente 
atrás do Belo por apenas 
um, já que o time da capi-

tal possui, até o momento, 
oito pontos na tabela. 

Ao lado do Manaus, 
o Botafogo é o time que 
mais empatou na Série 
C – cinco vezes - e na úl-
tima rodada, vencendo o 
Paysandu com um joga-
dor a mais dentro de casa 
a equipe deixou escapar 
mais uma vitória no ano, 
sofrendo o gol de empate 
nos minutos finais. O time 
comandado por Rogério 
Zimmermann agora terá 
a difícil tarefa de vencer 
o rival fora de casa em um 
jogo de confronto direto.

Enquanto isso, o Tre-
ze, irá para o segundo jogo 
sob o comando de Márcio 
Fernandes vivendo o mar-
tírio de ser, uma das duas 
equipes que ainda não 
venceram na competição. 
No entanto, nada melhor 
do que conquistar essa 
vitória diante do rival de 
João Pessoa para recobrar 
as esperanças na Série C. 

Em caso de vitória 
contra adversário do pró-
ximo sábado e um novo re-
sultado favorável no jogo 
que a equipe ainda tem 
para fazer contra o lan-
terna Imperatriz, o time 
poderá finalmente sair 
da zona de rebaixamento. 
Por outro lado, em caso de 
derrota para o Belo, o Galo 
ficará ainda mais distante 
das equipes que estão no 
meio da tabela e bem pró-
ximo de mais um rebaixa-
mento para a Série D.

Galo de Jorge Sampaoli na liderança

Incêndio assusta jogadores do Atlético

Paraibano vence
Circuito de Vôlei

Domingo da vergonha no futebol brasileiro

Depois de algumas rodadas com o 
Internacional liderando o Campeonato 
Brasileiro da Série A, a ponta da ta-
bela mudou e o Atlético Mineiro vai 
escapulindo, mostrando o excelente 
trabalho do técnico Jorge Sampaoli. 
O antes favorito Flamengo aparece 
em sexto e o outro, Palmeiras, ainda 
invicto, fechando o G4. O Grêmio é, 
dos times grandes, o que mais de-
cepciona e está mais para a zona de 

rebaixamento que a parte de cima da 
tabela com apenas 13 pontos em 11 
jogos. Dos times paulistas apenas o 
Corinthians destoa em 15º lugar pela 
sua grandeza e o Bragantino, já espe-
rado, na zona de rebaixamento. Entre 
os cariocas Flamengo e Vasco na parte 
de cima, o Flu no meio da tabela e 
o Botafogo na zona de rebaixamento. 
Destaque pora os nordestinos Sport e 
Fortaleza entre os 10 melhores. 

Os jogadores do Atlético de Cajazeiras 
tiveram um grande susto, ontem no 
final da manhã, quando um princípio 
de incêndio atingiu a cozinha da sede, 
onde os atletas estavam istalados. Alys-
son Lira, presidente do clube, informou 
que houve um vazamento no botijão de 
gás, mas que ninguém se feriu. Vídeo 
publicado em rede social mostra os jo-
gadores saindo às pressas pelas janelas 
do prédio e alcançando um lugar segu-

ro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e 
o problema foi solucionado. O dirigente 
assegurou a interdição do local e disse 
que todos os jogadores já foram reinsta-
lados num hotel da cidade após o susto. 
No último sábado (26), o clube perdeu 
por 1 a 0 para o Salgueiro, no interior 
pernambucano, pela segunda rodada 
da Série D do Campeonato Brasileiro. O 
“Trovão Azul” acumula duas derrotas e 
é o último colocado do grupo 3.

O paraibano George, ao lado do ca-
pixaba André, conquistou no último 
domingo a primeira etapa do Circuito 
Brasileiro 2020/2021 de vôlei de 
praia. A dupla levou a melhor sobre 
Guto/Arthur Mariano (RJ/MS) por 2 
sets a 0 (21/18 e 21/14) na arena 
montada em Saquarema (RJ). Esta 
foi a terceira vez que André e George 
conquistaram juntos uma etapa do 
tour nacional. “Agradeço a toda nos-
sa equipe do CT Cangaço, são muitas 
pessoas envolvidas trabalhando para 
que a gente consiga os resultados. 
Agradeço demais ao André, que me 
ajuda muito em quadra. Foi muito 
importante voltar assim, vencendo, 
nos superando. Começamos com di-
ficuldade, caímos para a repescagem, 
enfrentamos jogos muito difíceis ao 
longo do campeonato, afinal, estamos 
no circuito mais difícil do mundo, então 
será assim sempre, batalhar a cada 
jogo”, comentou George.

O dia 27 de setembro de 2020 jamais será esquecido no futebol brasileiro, afinal um jogo só foi confirmado a sua realização a 
poucos minutos do horário do programado, em mais um capítulo negro do desorganizado futebol nacional. Uma decisão do TRT 
do Rio de Janeiro havia suspendido o jogo Palmeiras x Flamengo por conta do surto de covid-19 nos jogadores do time carioca. 
Até o Superior Tribunal de Justiça concordou com a decisão, mas o Tribunal Superior do Trabalho a derrubou. CBF desnorteada, 
dirigentes se agredindo, jogadores divididos, torcedores confusos e altamente revoltados. Enfim, o jogo aconteceu com o surpre-
endente empate do Palmeiras contra os garotos Sub-20 do Flamengo em 1 a 1. Uma página negra no futebol.

Curtas
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

No próximo sábado, 
Treze e Botafogo vão 

se enfrentar pelo 
Campeonato Brasileiro 
da Série C e jogo vai 
acontecer no Estádio 
Amigão, em Campina

Campinense vence na Série D e já ocupa o G4; enquanto Botafogo e Treze só empatam no Brasileiro da Série C

Foto: Ascom/Campinense

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Cassiano Cavalcante/Treze

Foto: Josemarphotopress



Presidente do clube destaca os avanços, prega união dos dirigentes e crê na classificação para a fase decisiva da Série C

Orlando Soares vê o Botafogo
fortalecido e perto da Série B

O Botafogo completou, 
ontem, 89 anos de fundação. 
Por causa da pandemia, o 
aniversário do clube este ano 
não teve muitas atividades 
alusivas à data, para evitar 
aglomerações e descumpri-
mento do protocolo de saú-
de. O Belo comemorou a data 
com um culto ecumênico, ce-
lebrado no último sábado no 
CT da Maravilha do Contor-
no. Na oportunidade, com-
pareceram os conselheiros, 
membros da diretoria exe-
cutiva e representantes das 
torcidas organizadas. Dentro 
da celebração da data, houve 
também um bolo e um forte 
pedido de paz e união no clu-
be, neste momento delicado 
que passa não só o Botafogo, 
mas todos os clubes e a socie-
dade em geral, diante da pan-
demia do coronavírus

Para o atual presidente 
do clube, Orlando Soares, ele 
se sente lisonjeado por es-
tar à frente de uma entidade 
que tem uma história bonita 
no Estado. Orlando foi eleito 
para vice-presidente da di-
retoria executiva e assumiu 
o clube recentemente, após 
a renúncia do ex-presidente 
Sérgio Meira.

“O Botafogo é o clube 
que tem o maior número de 
títulos estaduais, é o único da 
Paraíba que foi campeão bra-
sileiro de uma Série, no caso 
a D em 2013, e também é o 
melhor paraibano no ranking 
de clubes da CBF. Então é um 
motivo de orgulho para os 
seus torcedores e para a cida-
de de João Pessoa”, afirmou o 
dirigente.

Para Orlando, o sucesso 
do clube ao longo destes 89 
anos é fruto de um esforço 
conjunto de todos aqueles 
que passaram pela direção da 
instituição e do torcedor que 
nunca abandonou o clube nos 
momentos de dificuldade.

“Temos que dar sequên-
cia a este trabalho que não é 
meu e nem de ninguém, e sim 

de todos os botafoguenses 
que contribuíram diretamen-
te ou indiretamente com a 
história do clube. O Botafogo 
tem que ser e já está sendo, 
muito mais do que apenas um 
clube de futebol. Tem de ser 
um clube social com engaja-
mento na comunidade como 
um todo. E nosso projeto, o 
projeto do grupo que está 
hoje à frente do Belo, é de 
tornar o clube muito mais do 
que apenas um time de fute-
bol”, disse o atual presidente.

Falando especificamen-
te sobre o futebol e o atual 
momento difícil do clube nas 
competições que vem par-
ticipando nesta temporada, 
Orlando reconhece as difi-
culdades, mas acredita numa 
equipe bem mais forte no de-
correr dos próximos meses.

“Todos nós sabemos das 
dificuldades provocadas por 
essa pandemia do coronaví-
rus. O clube não tem mais a 
receita das rendas de jogos, 
alguns patrocinadores re-
cuaram por conta do longo 
tempo de inatividade e a falta 
de exposição das marcas, e 
70 por cento dos sócios tor-
cedores estão inadimplentes. 
É claro que tudo isto faz com 
que o clube enfrente dificul-
dades financeiras. Porém, 
nós estamos enfrentando 
bem este estado de coisas, 
mantendo em dia a folha de 
pagamento e os compromis-
sos do clube. Se alguma coisa 
não saiu como desejávamos, 
temos consciência que não 
foi por falta de empenho, mas 
acredito no projeto em que 
estou inserido e no grupo que 
hoje comanda o clube. Dias 
melhores virão”, afirmou.

Rádio Tabajara
Ontem à noite, a Rádio 

Tabajara, através do seu de-
partamento esportivo fez um 
programa especial do Micro-
fone Aberto, em homenagem 
a passagem do aniversário 
do Botafogo, com a presença 
da diretoria atual. Na opor-
tunidade, foram discutidos 
assuntos que mereceram 

destaques na história do clu-
be e os projetos para o futuro, 
a curto, médio e longo prazo.

Acesso à Série B 
O clube vive hoje um 

momento difícil, com muita 
política nos bastidores por 
causa das eleições em outu-
bro. O ambiente conturbado 
já refletiu dentro de campo. 
Depois de três títulos con-
secutivos do Paraibano, este 
ano o Botafogo não chegou 
nem nas finais do campeona-
to. Com isso, o clube perdeu a 
chance de participar da Copa 
do Brasil e de entrar direto 
na fase de classificação da 
Copa do Nordeste, ambas em 
2021. Estas competições re-
presentam a maior fonte de 
receita do clube.

No atual Brasileiro da Sé-
rie C, o clube faz uma das pio-
res campanhas dos últimos 
anos, lutando para fugir da 
zona de rebaixamento, mas 
o presidente acredita que o 
pior já passou, e que o clube 
está reagindo e vai buscar a 
classificação para a próxima 
fase da competição.

“Nos outros anos, o Bo-
tafogo começou muito bem 
e nos últimos meses teve 
uma queda de rendimento, e 
por isso não alcançou o seu 
maior objetivo, que é chegar 
a Série B. Agora, nós estamos 
fazendo justamente o inver-
so. Começamos devagar, com 
os pés no chão, e aos poucos 
estamos crescendo. Já trou-
xemos uma comissão técnica 
muito competente, reforça-
mos com quatro jogadores e 
vamos melhorar ainda mais 
o elenco, que já é de qualida-
de. A gente não pode garan-
tir, mas digo aos torcedores 
do Botafogo que acreditem, 
porque eu acredito no acesso 
e no projeto que está sendo 
desenvolvido. Não estamos 
tão longe do G4 e melhoran-
do a cada jogo. Temos que 
ter a união de todos os bota-
foguenses para superar este 
momento difícil e partir para 
realizar os nossos objetivos”, 
disse Orlando.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Um clássico nivelado por baixo
Os torcedores de Botafogo e Treze espe-

ravam que quando as duas equipes se encon-
trassem na última rodada dos jogos de ida da 
Série C, os dois clubes estivessem brigando pela 
classificação. Mas, a realidade atual é bem dife-
rente. No próximo sábado, em Campina Grande, 
o clássico tradição virou uma luta direta para 
fugir do rebaixamento, com as duas equipes nas 
últimas posições na tabela de classificação.

O Botafogo disputou 4 partidas em casa 
e não venceu nenhuma. Disputou 12 pontos e 
conseguiu apenas 3. No geral, só venceu o saco 
de pancada Imperatriz, que em 7 jogos e somou 
apenas 1 pontinho. O Belo é o oitavo coloca-
do com 8 pontos. O time vem melhorando o 
desempenho a cada jogo, mas precisa transfor-
mar esta melhora em vitórias, ou além de não 
se classificar para a próxima fase, corre o risco 
também de ser rebaixado.

Já no Treze a situação é ainda pior. O clube 
está na zona de rebaixamento e não venceu 
nenhuma das 7 partidas que disputou. O clube 
tem apenas 4 pontos e ocupa a penúltima colo-
cação do grupo. Assim como o Botafogo, o time 
mostrou que está reagindo e melhorando, mas 
faltam resultados e os números são o que conta 
no final da fase de classificação.

Apesar de todo o quadro negativo, eu 
espero um grande jogo no próximo sábado em 
Campina Grande. Uma partida em ritmo de 
decisão, porque a vitória é imprescindível para 
iniciar uma reação nos jogos de volta e a derrota 
um desastre para ambas equipes. Um empate 
também não será um bom resultado, pior ainda 
para o Treze, que joga em casa e tem menos 
pontos do que o rival.

Campinense
A Raposa, após essa parceria com uma 

empresa, está mostrando que está no cami-
nho certo para voltar aos melhores dias. O ru-
bro-negro já desponta como um dos favoritos 
do grupo A3 a conseguir a classificacão para a 
segunda fase da Série D. É bem verdade que a 
competição está apenas começando, mas em 
2 jogos, o clube conseguiu 4 pontos e enfren-
tou fora de casa um dos favoritos também, 
o América, que tem tradição. Que continue 
assim, para o bem do futebol paraibano.

Atlético
Eu sempre digo que o campeonato parai-

bano é nivelado por baixo e fica bem abaixo 
da maioria dos outros campeonatos esta-

duais do país. É nas competições nacionais 
que enxergamos claramente isto. O Atlético 
de Cajazeiras é um bom exemplo atual. Uma 
boa equipe, que vem crescendo nos últimos 
anos e que no Paraibano está sempre brigan-
do por uma vaga nas finais. Mas, na Série D, o 
clube viu que a coisa é totalmente diferente. 
A diretoria dizia, antes de começar o campeo-
nato, que tinha montado uma equipe para 
fazer uma ótima campanha e se classificar 
para a segunda fase da Série D. A bola rolou 
e em duas partidas o Trovão Azul perdeu as 
duas, sendo uma delas dentro de casa. Toma-
ra que não vire um saco de pancada e possa 
representar o Estado com dignidade.

Aniversário
O Belo completou nesta segunda-feira 

89 anos de fundação. O clube tem uma his-
tória bonita no Estado, porque é o clube que 
conseguiu o maior números de títulos parai-
banos. É também o único clube da Paraíba 
que conquistou um campeonato brasileiro, 
a Série D de 2013. É também o clube que 
tem conseguido mais destaque no cenário 
nacional e regional nos últimos anos, mas a 
realidade atual não é das melhores.

Depois de vários anos de sucesso, ba-
tendo na trave para conseguir subir para a 
segunda divisão do futebol brasileiro, e com 
boas campanhas na Copa do Nordeste, o Belo 
está tendo um ano difícil e inimaginável, até 
bem pouco tempo. O clube era um exemplo 
de união e de gestão, que servia de exemplo 
para todo o país, sem dívidas e investindo 
bem no patrimônio.

O clube amargou uma campanha ve-
xatória no Paraibano, quando não chegou 
nem nas finais do campeonato, depois de 
três títulos seguidos. Pior ainda, não vai 
representar a Paraíba na próxima Copa do 
Brasil e também não se classificou direto 
para a primeira fase da Copa do Nordeste 
de 2021. Para completar, faz um pior início 
de Série C dos últimos anos e corre risco de 
rebaixamento.

Além de tudo isto, o clube vive uma desu-
nião entre dois grupos que lutam pelo poder 
com muita agitação e denúncias de fraudes 
nos bastidores. O clima é de pura efervescên-
cia política, com efeitos danosos no futebol. 
Tomara que assim como essa pandemia do 
coronavírus, tudo passe e volte à normalidade 
após as eleições do próximo mês.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

O presidente do Botafogo, Orlando Soares, vê o clube bem mais fortalecido nos seus 89 anos de fundação e ainda não 
perdeu a esperança de conquistar o acesso à Serie B. No sábado, um culto deu início às comemorações do aniversário

Foto: Ascom/Botafogo

Foto: Ascom/Botafogo
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Segundo o sindicato, o combustível colabora para a redução da poluição e é melhor para a economia e o meio ambiente

Sindalcool defende mais 
valorização do etanol

O etanol colabora para 
a redução da poluição e é 
melhor para o veículo, a eco-
nomia brasileira e o meio 
ambiente: essa é a visão de-
fendida pelo Sindicato da 
Indústria de Fabricação do 
Álcool da Paraíba (Sindal-
cool) durante seu trabalho 
pela valorização  do   com-
bustível.  Segundo o   pre-
sidente  da  entidade, Ed-
mundo   Barbosa, muitos   
motoristas   estão   preferin-
do   o  álcool,   cuja   produ-
ção   gera   21.800   empregos 
diretos em 26 municípios 
paraibanos, além de pos-
suir  uma grande vantagem 
para o consumidor final em 
relação à gasolina (derivada 

do petróleo). “Estamos cul-
tivando um relacionamento 
com todos os donos de pos-
tos porque a gente percebe 
que as pessoas muitas vezes 
desconhecem os benefícios 
do etanol. Isso vale   para   
consumidores,   donos  de   
postos  e   frentistas.   Esta-
mos  estabelecendo   uma 
parceria muito legal com os 
frentistas. Adotamos novos 
hábitos, o consumo cons-
ciente”, afirmou.  Edmun-
do   Barbosa   destaca   que   
geralmente   a   saída  de   
uma  fumaça   escura lan-
çada por um carro significa 
que houve uma aceleração 
(desperdício de combustí-
vel) e também um grande 
volume de de CO2   e  ou-
tros gases poluentes, como 
o material particulado, vis-

to apenas em alta quanti-
dade, como quando sai do 
escapamento. Segundo o 
presidente do Sindalcool, 
quando o tanque é abaste-
cido, o motor só aproveita 
25% dessa energia na mobi-
lidade do veículo. Os outros 
75% são convertidos em 
gases emitidos pela queima 
dos combustíveis fósseis. 
“O impulso que o motor dá 
para ter força é resultado 
da queima do combustível 
dentro dele.   Além de ter 
baixa eficiência energética, 
ao correr mais, fazer acele-
rações mais rápidas, ele joga 
muita fumaça que é com-
bustível que não chegou a 
queimar ou outros resíduos 
contidos nele”, acrescenta. 
Apesar   do   etanol   trazer   
um   pouco  mais   de   força   

ao   veículo,   também   traz 
equívocos. Por isso, o gestor 
do sindicato explica que ao 
abastecer, a parte eletrôni-
ca do veículo já sabe qual 
é o combustível e já tem o 
dispositivo adequado para 
ele. Esse sistema é adota-
do inclusive em veículos 
populares, o que permite a 
mistura de qualquer quan-
tidade (álcool ou gasolina).   
No entanto, ressalta que 
quanto menos acelerações 
bruscas o motorista fizer, 
maior a sua economia. “Tan-
to faz você colocar etanol ou 
gasolina, pode encher o tan-
que de etanol não tem pro-
blema.   Muita gente abas-
tece só com etanol porque 
já percebeu que tudo é uma 
questão de como você acele-
ra. Se acelerar de leve, sem 

fazer acelerações bruscas, 
vai economizar mais. Isso 
é extremamente positivo. 
Muitas vezes, com o etanol, a 
pessoa gosta de andar mais 
rápido e acelera até mais 
depressa”, detalhou.

Benefícios para o Estado
Conforme   o  Sindal-

cool,  a   maior   parte   da   
receita   gerada   pelo   setor 
sucroenergético   na   Paraí-
ba   fica   dentro   do   próprio  
Estado,   seja   com   a   ge-
ração   de empregos ou pelo 
pagamento de R$ 82 mi-
lhões de impostos por ano. 
Já a gasolina não gera valor 
na sua cadeia de produção, 
e a receita gerada não fica 
de forma integral, exceto os 
royalties que são menores 
em comparação a receita 

gerada pelo derivado da 
cana-de-açúcar. Por isso, o 
presidente considera o eta-
nol um importante estímulo 
à economia e recomenda 
que na hora de abastecer, 
a população aposte em um 
produto brasileiro que pro-
move  a economia local. “A  
Paraíba é  campeã   na re-
gião  Nordeste em colheita 
mecanizada. Dos estados do 
Nordeste, é o mais vantajoso 
para abastecer com etanol e 
isso está tendo uma respos-
ta muito interessante dos 
consumidores em vários 
municípios. A gente preci-
sa estabelecer muito mais 
parcerias com os frentistas, 
donos de postos e principal-
mente com o consumidor 
que na pandemia, está mais 
consciente”, reforçou. 

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Liderança no Nordeste
Segundo uma pesquisa  divulgada   pelo   

Sindalcool,   a   Paraíba  é um dos oito estados 
brasileiros e 1º do Nordeste, onde é mais van-
tajoso abastecer com etanol na comparação   
com   a   gasolina.   O   levantamento   relativo   
a   agosto   aponta   que o abastecimento com 
o combustível derivado da cana-de-açúcar está 
mais barato. Mesmo com variações relativas ao 
veículo, a conclusão é que o Estado possui um 
preço médio do litro do etanol a R$ 3,151 e um 
custo por km rodado de R$ 0,371. Já para a 
gasolina comum, o preço médio do litro é de R$ 
4,281 e o custo por km rodado é de R$ 0,3722. 
A plataforma Preço da Hora do Estado encontrou 
valores para o etanol de até R$ 2,90 na Grande 
João Pessoa, e R$ 2,98 em Campina Grande.

Alternativa para a gasolina e o diesel
De acordo com a dou-

tora  em química e profes-
sora do curso de Tecnologia 
Sucroalcooleira da UFPB, 
Márcia Pontieri, quando 
se fala de poluição atmos-
férica, é preciso considerar 
a poluição global, em todo 
o planeta (gases do efeito 
estufa, que aumentam   a   
temperatura   da   terra)   
e   os   poluentes   locais,   
cuja   ação   vai   atingir   a 
população e o ambiente 
onde são gerados. Este é o 
caso dos gases: dióxido de 
enxofre (SO2),   monóxido   
de   carbono   (CO),   óxidos   
de   nitrogênio   (NOx)   e   o   
Material Particulado. “Con-
siderando o aquecimento 

global, que atinge todo 
o planeta, as emis-
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O etanol pode emitir menores quantidades de outros poluentes 

Foto: Divulgação

quando usamos etanol como 
combustível, podem ser de 
60 a 90% menores que a 
gasolina. Isso considerando 
desde o preparo do solo para 
o plantio da cana até a queima 
do combustível pelo veículo”, 
explica a especialista. Hoje, o 
poluente que mais preocupa 
é o Material Particulado (MP) 
- mistura de partículas sólidas 
e   líquidas  muito pequenas.   
Uma   de suas  fontes   é   a   
queima  dos combustíveis no 
motor dos veículos. “Quanto 
menor é a partícula, maior os 
efeitos danosos à saúde, pois 
essas partículas podem ser 
inaladas durante a respira-
ção e chegar até os pulmões, 
causando várias doenças res-
piratórias. Partículas muito 
pequenas podem ainda cau-
sar danos em outros órgãos, 
como por exemplo o coração. 
Estudos mostram que   o   uso   
do   etanol   em   substituição   à   
gasolina,   diminui   considera-
velmente   a concentração   de   
MP   na   atmosfera,   causando   
portanto,   menos   danos   à   
saúde”, acrescenta. Confor-
me a química, o etanol não 
emite SO2 (gás que provoca 
chuva ácida) e pode   emitir   
menores   quantidades   de   
outros   poluentes,   tornando-
-se   uma   alternativa melhor 

que os combustíveis de ori-
gem fóssil como a gasolina 
e o diesel.  “Uma forma de 
melhorar a qualidade do ar 
dos grandes centros urba-
nos, seria a substituição do 
diesel, usado pelas frotas de 
ônibus, por etanol”, sugeriu 
a professora. Outra questão 
levantada pelo presidente 
do sindicato são os inúme-
ros incêndios, acidentais ou 
criminosos, nas plantações 
de cana que prejudicam a 
fabricação do açúcar e con-
versão em etanol. Neste 
sentido, Edmundo Barbosa 
destaca que um dos desafios 
atuais é melhorar a eficiên-
cia energética, pois o mundo 
pós-pandemia tem urgência 
na transição para energias 

de baixo carbono.  “A pande-
mia tornou ainda mais sério 
esse assunto.  As empresas 
já perceberam isso. O mer-
cado financeiro percebeu 
que a sustentabilidade pode 
ser um bom negócio, todo 
mundo está compreendendo 
cada vez melhor os prejuízos 
da poluição.  As pessoas es-
tão percebendo o quanto que 
o mundo estava vulnerável 
diante de toda a poluição. 
Nesse momento eu obser-
vo várias empresas, tanto 
brasileiras quanto inter-
nacionais que não querem 
mais desperdiçar recursos 
e principalmente não ser 
mais acusadas de lançar 
na atmosfera toneladas de 
CO2”, finalizou.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares para o Centro Cirúrgico do Hospital 
Municipal Dr. Hercílio Rodrigues, Areia/PB

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00022/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde e: CT Nº 00320/2020 - 28.09.20 –CI-

RURGICA PARMA LTDA – R$ 31.637,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material medico hospitalar destinados ao abastecimento das Unidades 
Básicas de Saúde e Hospital Municipal Dr. Hercilio Rodrigues.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00023/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde e: CT Nº 00321/2020 - 28.09.20 –MSO 

PROTEGE EIRELI - R$2.200,00; CT Nº 00322/2020 - 28.09.20 –CIRURCIGA MONTEBELLO 
LTDA – R$ 7.763,20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

ERRATA
Torna público que no aviso de EXTRATO DO CONTRATO da Dispensa de Valor n° 00071/2020 

publicado no A União em 25 de Agosto de 2020, página 18 onde Ler-se: (...) SST AMBIENTAL E 
SERVICOS LTDA - R$ 32.828,10Leia-se: (...) SST CONSTRUTORA EIRELLI- R$ R$ 32.828,10. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00024/2020, que objetiva: Contratação de pessoa 
jurídica para serviços de confecção de fardamentos para profissionais da Secretaria de Saúde do 
município de Areia-Pb., HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: UZE 
BRINDES E UNIFORMES LTDA – R$ 56.167,07

Areia - PB, 28 de setembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Outubro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de mobília e equipamentos para a Se-
cretaria de Saúde de acordo com o termo de referência, Areia-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. 
E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 29 de Setembro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material para a confecção de divi-
sórias bem como instalação destas a fim de atender a Secretaria de Assistência Social de Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00092/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00304/2020 - 24.09.20 - 

Mackleyn Industria, Comércio e Serviços Ltda - R$ 5.244,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para realização de serviço de confecção de materiais 
impressos para a Secretaria de Saúde de Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00103/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00306/2020 - 24.09.20 - MLP 

GRAFICA E EDITORA EIRELI - R$ 17.190,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE RESCISÃOUNILATERAL DO CONTRATO Nº. 00310/2020 – DV 00105/2020
OBJETOContratação de Pessoa(s) Física(s) ou Jurídica(s) para Prestação de Serviço de 

Transporte da Equipe Técnica da Rede Municipal de Saúde - Areia/PB.FUNDAMENTO LEGAL:os 
artigos 78, inciso XII e 79, inciso I, ambos da Lei nº. 8.666/93. JUSTIFICATIVA: Abandono do Serviço 
(Problemas pessoais). RESCINDIDAS:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e Jose Marcos da Cunha 
Melo, CPF nº 713.591.414-72. DATA DA ASSINATURA: 28/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O PREFEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - ESTADO DA PARAÍBA, usando de 

suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00006.2020, fundamentado 
no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 24 e 
25/09/2020, respectivamente, no valor total de R$ 144.226,48 – (Cento e Quarenta e Quatro Mil 
Duzentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos), em favor da empresa LISBOA ENGE-
NHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – inscrita no CNPJ sob o nº 29.769.351/0001-43, 
que tem como objetivo, Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Reforma da 
Unidade Escolar Alice de Melo Viana, Rua Nova – Belém/PB. Fica a empresa vencedora do certame 
convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório 
da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Belém/PB, 28 de setembro de 2020.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 14:00 horas do dia 09 de Outubro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
com um profissional especializado para realizar exames de ultrassonografia em geral, consulta 
ginecológica e exame de colposcopia, ficando o aparelho por conta do contratado, sendo dois dias 
por semana a combinar, aos usuários deste município de Baía da Traição. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99893–9303. Edital: http://www.
baiadatraicao.pb.gov.br/portal-da-transparencia; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 28 de Setembro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020
O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 027/2020, cujo objeto 

é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA ZOONOZES (Participação 
Exclusiva ME/EPP) marcado para o dia 30/09/2020 às 09:00h, fica adiado para o dia 09/10/2020, 
às 09:00h.  Maiores informações: no horário das 08:00 às 14:00h dos dias úteis. Telefone: (083) 
3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. O novo edital encontra-se disponível no 
site www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia e www.tce.pb.gov.br.

Cabedelo - PB, 28 de Setembro de 2020
Carlos Antônio Rangel de Melo Júnior

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI – PB

TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2019
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 00034/2019-CPL

SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CUBATI EBERCON ENGENHARIA EIRELI-EPP, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 
CUBATÍ, CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de ACRÉSCIMO CONTRATUAL, de um lado Prefeitura 
Municipal de Cubati - Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí. - PB, CNPJ nº 08.732.182/0001-
05, neste ato representado pelo Prefeito Eduardo Ronielle Guimarães Martins Dantas. Empresário, 
residente e domiciliado na Av. Julima de Sousa, S/N - Centro - Cubati - PBCPF nº 038.511.384-65,do-
ravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado BERCON ENGENHARIA EIRELI-EPP, CNPJ 
nº 03.444.329/0001-30, com endereço comercial na Rua Trajano Pires da Nóbrega, Nº 02, Bairro 
Centro, CEP 58.155-000, na Cidade de Soledade-PB, neste ato representado por Jancer Wellington 
da Silva Gomes, CPF nº 583.340.254-91, Carteira de Identidade nº 1.144.672 SSP/PB, residente e 
domiciliado na Rua Trajano Pires da Nóbrega, Nº 02, Bairro: Centro, CEP 58.155-000, na Cidade de 
Soledade - PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantesassinar 
o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:A CLÁUSULA TERCEIRADO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO 
DE CUBATÍ, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E A EMPRESA BERCON 
ENGENHARIA EIRELI - EPPNO DIA 11/06/2019 – PASSARÃO A VIGORAR COM A SEGUINTE 
REDAÇÃO:

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES:
 Ao valor inicial da planilha da vencedora referente aos contratos de repasses 1054.111-65/2018/

MCIDADES/CAIXA e 1038.677-54/2017/MCIDADES/CAIXA, no valor de R$ 577.324,07 (Quinhentos 
e Setenta e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Sete Centavos), no entanto, os contratos de 
repasse que beneficiam as ruas do Plano de Trabalho dos contratos acima mencionados, os trechos 
do entorno das ruas estabelecidas e aprovadas pelo Ministério das Cidades não foram beneficia

dos o que vem provocando insatisfação por parte dos munícipes que ali residem pois continuarão 
prejudicados com a poeira no período de estiagem e lama no período, a situação mais complicada 
é a da Unidade Básica de Saúde Antônio Batista da Rocha localizada na Rua Projetada 02 que foi 
pavimentada, enquanto que a Rua Projetada 03 não foi e esta prejudica a UBS com o excesso de 
poeira, foi acrescentado o valor de R$ 144.232,85(Cento e Quarenta e Quatro Mil, Duzentos e Trinta 
e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos), passando a prevalecer o valor total de R$ 721.556,92( 
Setecentos e Vinte e Um Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais, Noventa e Dois Centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA:
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e Condições estabelecidas no Contrato Original.
E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai 

assinado pelas partes e por duas testemunhas.
Cubati - PB, 25 de Setembro de 2020.

 TESTEMUNHAS                                                  PELO CONTRATANTE
 _____________________________          
                                                            
                                                                ___________________________________________
                                                           EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS
______________________________                                       Prefeito
                                                                                         CPF: 038.511.384-65
 
                                                                                         PELO CONTRATADO
                                                              ______________________________
                                                              BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP
                                                             CNPJ: 03.444.329/0001-30

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO 
AOS CONTRATOS Nº 00011/2020 E 00012/2020

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Descartáveis de forma parcelada 
destinados a atender as Secretarias da Administração Municipal - Cuitegí/PB, para o exercício de 
2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2020 - Art. 65 da Lei 8.666/93. ORÇA-
MENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS (RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: 1.º 
TERMO ADITIVO ao CT Nº 00011/2020 - HUMBERTO LIMA DA SILVA – EPP - R$ 5.737,56 (cinco 
mil, setecentos e trinta e sete reais e cinqüenta e seis centavos), alterando o valor total contratado 
para R$ 30.826,76 (trinta mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos e CT Nº 
00012/2020 - PAULO PONTES DA SILVA EPP - R$ 10.474,18 (dez mil, quatrocentos e setenta e 
quatro reais e dezoito centavos), alterando o valor total contratado para R$ 56.618,93 (cinqüenta e 
seis mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e três centavos). DATA ASSINATURAS: 25/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2020

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, NESTE 
MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 28/09/2020 no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 13/10/2020 às 09:01h (horário de 
Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda 
a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 
de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.
br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cuité/PB, 28 de setembro de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXAMES 
ESPECIALIZADOS DE IMAGEM (TOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E 
OUTROS) PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Tipo: Menor 
Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 29/09/2020 no site www.portaldecompras-
publicas.com.br. Abertura das Propostas: 09/10/2020 às 09:01h (horário de Brasília) no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 
08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 
159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Cuité/PB, 28 de setembro de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA 
DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. DATA, HORA E LOCAL: 15/10/2020, às 14:00 horas (horário 
local), na sala da CPL, Prédio da Prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, Centro, 
Cuité – PB. EDITAL E INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter cópia do Edital completo 
junto a CPL no endereço supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. Demais 
informações na sede da CPL ou por e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 20 de julho de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 
ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA JULIETA DE LIMA E COSTA. DATA, HORA E LOCAL: 
15/10/2020, às 09:00 horas (horário local), na sala da CPL, Prédio da Prefeitura de Cuité, sito a Rua 
15 de novembro, 159, Centro, Cuité – PB. EDITAL E INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter 
cópia do Edital completo junto a CPL no endereço supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br ou 
www.tce.pb.gov.br. Demais informações na sede da CPL ou por e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 28 de setembro de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA O USO 
DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propos-
tas: a partir das 09:00h de 29/09/2020 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das 
Propostas: 14/10/2020 às 09:01h (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da 
Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.
com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cuité/PB, 28 de setembro de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00028/2020
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 DV00028/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para aquisição de Adesivos Grau de Engenharia, para 
atender às demandas de sinalização de responsabilidade da STTP; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: C N QUEIROZ EIRELI - R$ 15.537,90.                           

 Campina Grande - PB, 24 de Setembro de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Adesivos Grau de Engenharia, para atender 

às demandas de sinalização de responsabilidade da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00028/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 
– Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no 
sistema de trânsito 33.90.30 99 – 1001 – Material de consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públi-
cos de Campina Grande e: CT Nº 00071/2020 - 25.09.20 - C N QUEIROZ EIRELI - R$ 15.537,90.

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

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, às 14:00 horas do dia 14 de Outubro 
de 2020, por meio do site https://www.comprasnet.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Jurídica para confecção de Fardamentos, para 
atender as necessidades dos Agentes de Trânsito da STTP. Conforme termo de especificações 
anexo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; Decreto Municipal nº 4.422/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: 
http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.comprasnet.gov.br. 

Campina Grande - PB, 28 de Setembro de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS 

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Município de Conceição

DECISÃO SOBRE RECURSO E ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO N º. 00006/2020.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Conceição/PB torna público para co-
nhecimento dos interessados, que após análise do recurso interposto pela empresa NORDESTE 
CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME - CNPJ: 22.975.820/0001-31, foi o mesmo 
considerado tempestivo, e, no mérito, dar provimento ao recurso, os autos à disposição dos inte-
ressados na sala da comissão de licitação no município de Conceição/PB, no horário das 08:00 
às 13:00 horas de segunda à sexta-feira. Desta forma comunica a todos os interessados que a 
sessão de abertura do envelope contendo a Proposta de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em 
epígrafe será realizada no dia 30 de setembro de 2020 às 10h30 (hora local), na sala da comissão 
de licitação na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Con-
ceição - PB. Publique-se e registre-se.

Conceição/PB, 28 de Setembro de 2020.
JOSE IVANILDO GONÇALVES DA COSTA 

Presidenta da CPL

Estado da Paraíba
Município de Conceição

DECISÃO SOBRE RECURSO E ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO N º. 00005/2020.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Conceição/PB torna público para co-
nhecimento dos interessados, que após análise do recurso interposto pela empresa NORDESTE 
CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME - CNPJ: 22.975.820/0001-31, foi o mesmo 
considerado tempestivo, e, no mérito, dar provimento ao recurso, os autos à disposição dos inte-
ressados na sala da comissão de licitação no município de Conceição/PB, no horário das 08:00 
às 13:00 horas de segunda à sexta-feira. Desta forma comunica a todos os interessados que a 
sessão de abertura do envelope contendo a Proposta de Preços (Envelope Nº 02) da licitação em 
epígrafe será realizada no dia 30 de setembro de 2020 às 09h30 (hora local), na sala da comissão 
de licitação na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Con-
ceição - PB. Publique-se e registre-se.

Conceição/PB, 28 de Setembro de 2020.
JOSE IVANILDO GONÇALVES DA COSTA 

Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2020 - SRP
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 009/2020, pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo “Menor Preço”, cujo 
objeto é a LOCAÇÃO DE VEICULOS. Data de abertura marcada para o dia 08/10/2020 às 10:00min 
(Horário Local), fica remarcada para o dia 09/10/2020 às 10:00min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 28 de setembro de 2020.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

 Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2020 - SRP
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados o ADIAMENTO do seguinte PREGÃO PRESENCIAL nº. 010/2020, 
pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS ABC FARMA. Data de abertura marcada para o dia 08/10/2020 às 12:00min 
(Horário Local), fica remarcada para o dia 09/10/2020 às 12:00min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 28 de setembro de 2020.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00008/2020

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 DP00008/2020, 
que objetiva: Aquisição de testes rápidos de COVID – 19, para a Secretaria de Saúde do município 
de Cacimba de Dentro/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: ALFA & OMEGA – COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 49.900,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 22 de Setembro de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA 

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO: a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 0003/2020, que tem por OBJETO: 

Contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia na pavimentação em para-
lelepípedo, 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, ADJUDICO: o objeto em favor da empresa 
OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA - CNPJ: 26.764.981/0001-
37, com o VALOR GLOBAL: R$ 262.119,75 (Duzentos e Sessenta e Dois Mil Cento e Dezenove 
Reais e Setenta e Cinco Centavos), para que produza os efeitos legais nos termos do art. 43, inciso 
VI da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

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

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de pertinente para executar a obra de ampliação do 
prédio da Secretaria Municipal de Educação, nesta cidade. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - 
Valor: R$ 59.056,45. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona 
Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771058. E-mail: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 28 de Setembro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

 PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Vice- -prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, às 08:30 horas do dia 09 
de outubro de 2020, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, 
para: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO/0KM TIPO PICAPE, DESTINADO A SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE EMAS/PB, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, 
pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. Edital: http://emas.pb.gov.
br/acesso-a-informacao/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br.www.portaldecompraspublicas.com.br

Emas - PB, 28 de setembro de 2020 
Edjânio Pereira da Silva
Pregoeiro Oficial/PME

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos, elé-

tricos, lanternagem, recargas e/ou substituição de extintores de incêndio, socorro mecânico, entre 
outros serviços mecânicos que possam ser encessários para todos os vículos oficiais pertencentes 
ao município de Emas-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Emas: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 GABINETE DO 
PREFEITO; 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 02.030 SECRETARIA 
DE FINANÇAS; 02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 02.050 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL; 02.060 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; 02.070 SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA; 02.080 SECRETARIA DE SAÚDE; 02.090 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 
02.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 02.110 SECRETARIA DE TRANSPOR-
TE E TRÂNSITO; 02.120 SECRETARIA DE ESPORTES; 02.130 SECRETARIA DE CULTURA. 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04 122 2001 2002 Manutenção das Atividades do Gabinete 
do Prefeito; 04 122 2001 2004 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e 
Planejamento; 04 123 2001 2005 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças; 12 365 
1002 2006 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE; 12 361 1002 2008 Manutenção 
do FUNDEB - 40% Outras Despesas; 12 361 2001 2011 Manutenção da Secretaria de Educação; 
12 361 1002 2013 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental; 12 361 1002 2014 
Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE; 12 362 1002 2023 Manutenção do Transporte 
Escolar- Ensino Médio; 12 365 1002 2024 Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Infantil; 08 
243 1001 2029 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA; 
08 244 2001 2030 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social; 08 241 1001 
2037 Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI; 08 244 1001 2038 Manutenção 
Atividades dos Conselhos Afins a Política de Assistência Social; 20 122 2001 2040 Manutenção 
da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; 15 122 2001 2045 Manutenção da Secretaria de 
Infra Estrutura; 10 301 2001 2047 Manutenção das atividades Administrativas da Secretaria de 
Saúde;10 301 1004 2051 Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Média e 
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar _ Recursos Próprios; 08 244 1001 2059 Manutenção 
de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS; 08 244 1001 
2060 Proteção Social Básica (PAIF/SCFV); 08 244 1001 2061 Bloco de Financiamento da Gestão do 
Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF; 08 244 1001 2063 Bloco de Financiamento da 
Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS; 08 244 1001 2064 Co-financiamento dos Serviços, 
programas e projetos do SUAS; 08 244 1001 2068 Programa Primeira Infância no SUAS - Criança 
Feliz; 26 453 2001 2070 Manutenção da Secretaria de Transporte e Trânsito; 27 812 2001 2072 
Manutenção de Secretaria de Esportes; 18 122 2001 2077 Manutenção da Secretaria de Cultura. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. FONTE 
DE RECURSOS: .Ordinário .SUS .Saúde .Educação MDE .Educação Fundeb 40% .FMAS .Cide 
.QSE .Convênio Estadual Educação .FNDE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Emas e: CT N° 00074/2020 – 17/09/2020 - 
RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA - R$ 115.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de peças por maior porcentagem de desconto 

para atender necessidades da frota de veículos oficiais do município de Emas-PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Emas: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 GABINETE DO PREFEITO; 02.020 SECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS; 02.040 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO; 02.050 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 02.060 SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; 02.080 SE-
CRETARIA DE SAÚDE; 02.090 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 02.100 FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL; 02.110 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO; 02.120 SECRETA-
RIA DE ESPORTES; 02.130 SECRETARIA DE CULTURA. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04 
122 2001 2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito; 04 122 2001 2004 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento; 04 123 2001 2005 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Finanças; 12 365 1002 2006 Manutenção das Atividades do Ensino 
Infantil - MDE; 12 361 1002 2008 Manutenção do FUNDEB - 40% Outras Despesas; 12 361 2001 
2011 Manutenção da Secretaria de Educação; 12 361 1002 2013 Manutenção do Transporte Escolar 
Ensino Fundamental; 12 361 1002 2014 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE; 12 362 
1002 2023 Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Médio; 12 365 1002 2024 Manutenção do 
Transporte Escolar- Ensino Infantil; 08 244 2001 2030 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Assistência Social; 20 122 2001 2040 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; 
15 122 2001 2045 Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura; 10 301 2001 2047 Manutenção 
das atividades Administrativas da Secretaria de Saúde;10 301 1004 2051 Bloco de Custeio das 
Ações de Serviços Públicos de Saúde da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar _ 
Recursos Próprios; 26 453 2001 2070 Manutenção da Secretaria de Transporte e Trânsito; 27 812 
2001 2072 Manutenção de Secretaria de Esportes; 18 122 2001 2077 Manutenção da Secretaria 
de Cultura. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 - Material de Consumo FONTE DE RECURSOS: 
1001 - Ordinário 1214 - SUS 1111- MDE. Fundeb 40% QSE FNDE. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Emas e: CT Nº 
00075/2020 - 17.09.20 -GRANPEÇAS – COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E 
SERVIÇOS LTDA- R$ 80.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de material de Laboratório em atendimento das necessidades 

da Secretaria Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 05.005 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 10.301.1004.2022 Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde 10.301.1004.2025 
Manter as Atividades do PAB Fixo 10.301.1004.2029 Desenvolvimento das Atividades de Outros 
programas (SUS) Elemento de Despesa: 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo 
e: CT Nº 00077/2020 - 25.09.20 - B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, 
HOSPITALAR E L - R$ 98.856,00; CT Nº 00078/2020 - 25.09.20 - MEDLEVENSOHN COMERCIO 
E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA - R$ 3.958,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de material de Laboratório em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: B.P.D SERVICOS E COMER-
CIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L - R$ 98.856,00; MEDLEVENSOHN COMERCIO 
E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA - R$ 3.958,00.

Gado Bravo - PB, 25 de Setembro de 2020
PAULO ALVES MONTEIRO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 11:00 horas do dia 09 de Outubro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de 
exames de imagem e consultas médicas especializada, para Município de Igaracy – PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 28 de Setembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 13:00 horas do dia 09 de Outubro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de profissionais de saúde (terceirização) para combate ao vírus Covid–19 (Corona 
vírus) no Município de Igaracy – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei 
Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 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 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.
br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 24 de Setembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 09 de Outubro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MÉDICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF´S, UNIDADE MISTA E SAMU 
DO MUNICÍPIO DE IGARACY – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei 
Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://
www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 24 de Setembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2020, DO TIPO MENOR PRE-
ÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para execução de serviços de mão de obra, 
para reassentamento de paralelepípedos sobre colchão de areia espessura 10cm, rejuntado com 
argamassa traço 1:3 (Cimento e areia), em diversas ruas da cidade de Ingá, no dia 14/10/2020 às 9:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: licitacaoinga@gmail.com, 
até o dia 09/10/2020.

 Ingá(PB), 28 de setembro de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Outubro de 2020, 
por meio do site PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo, tipo 7 lugares, 0 km para disposição da Secretaria 
de Educação Esporte e Turismo do Município de Igaracy PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Federal nº 1024/20/20; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 

Igaracy - PB, 28 de Setembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA 

Pregoeira Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 11:00 horas do dia 09 de Outubro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de 
exames de imagem e consultas médicas especializada, para Município de Igaracy – PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 28 de Setembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00021/2020. OBJETO: Locação de CAMINHÃO COM 
CESTO AEREO Caminhão com cesto Aéreo de 13 metros com as seguintes características mínimas: 
– Braço, lança e giro hidráulico; – lança de fibra de vidro de alta resistência (processo exclusivo); – 
Uma cesta de trabalho em fibra de vidro com degraus (650 x 650 x 1070); nivelamento automático 
da cestas através de cabo de aço; – sistema de basculante do cestão não hidráulico; – Rotação 
não continua – ângulo de giro – 380°; – Comandos hidráulicos de centro aberto; – Válvulas. FUN-
DAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 28/09/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00021/2020

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 DV00021/2020, 
que objetiva: Locação de CAMINHÃO COM CESTO AEREO Caminhão com cesto Aéreo de 13 
metros com as seguintes características mínimas: – Braço, lança e giro hidráulico; – lança de fibra 
de vidro de alta resistência (processo exclusivo); – Uma cesta de trabalho em fibra de vidro com 
degraus (650 x 650 x 1070); nivelamento automático da cestas através de cabo de aço; – sistema de 
basculante do cestão não hidráulico; – Rotação não continua – ângulo de giro – 380°; – Comandos 
hidráulicos de centro aberto; – Válvulas; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELI - R$ 16.000,00.

Igaracy - PB, 28 de Setembro de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA N° 33009/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO BAIRRO 
SÃO JOSÉ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da 
Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, torna público o resultado de julgamento da proposta 
comercial da CONCORRÊNCIA N° 33009/2020: EMPRESA CLASSIFICADA: ENGEMAT ENGENHA-
RIA DE MATERIAIS LTDA R$ 8.952.546,07 DESCLASSIFICADAS: COMTÉRMICA COMERCIAL 
TÉRMICA LTDA R$ 9.243.959,56 e CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA R$ 9.656.202,70, ambos por inobservância do  subitem 8.5 do edital; O relatório detalhado 
de julgamento das propostas comerciais encontra-se disponível no Portal da Transparência da 
Prefeitura Municipal de João Pessoa e na CEL cujo endereço consta no preâmbulo do edital. Ficam 
franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei.

João Pessoa, 25 de setembro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
 AVISO DE REABERTURA 

PROCESSO Nº   15.488/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2020
DATA DE ABERTURA: 13/10/2020 – ÀS: 08:30h. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO (CÃES E 

GATOS).
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeira Oficial, Sr.a 

Bruna da Silva Cartaxo, nomeada pela Portaria nº 006/2020, vem por meio deste, tornar público, 
para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
sob o critério do menor preço por lote. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br sob o novo número da CHAVE: 
828732, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com a Pregoeira 
e sua equipe de apoio na sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO de 08:00h às 12:00 
e das 13:00h às 17:00h, pelo Fone: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recurso: ORDINÁRIOS/SUS. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006, 7.884/2013, e subsidiariamente, Lei 
Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 28 de Setembro de 2020. 
BRUNA DA SILVA CARTAXO

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 09082/2020;
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, 

DENOMINADO DE ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL (ONUREA), EM ATENDIMENTO 
ÀS NECESSIDADES DAS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE 
JOÃO PESSOA.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a SAN MARINO 
ÔNIBUS LTDA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 23034.050192/2018-41; PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 11/2019 – 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - ADESÃO Nº. 09004/2020 da SEDEC à Ata de 
Registro de Preços nº. 9/2019 – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Signatários: Sr. Gilberto Cruz de Araújo, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Sidnei 
Vargas da Silva, pela empresa SAN MARINO ÔNIBUS LTDA.

Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.361.5207.278;
Natureza: 4.4.90.52/1111;
Fonte: Recursos Ordinários Educação /FUNDEB e FNDE (Salário-Educação);  
Vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.
Valor Total: R$ 1.758.000,00 (Um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil reais).

João Pessoa, 22 de setembro de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo
Secretário de Educação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00030/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEICULO 
AUTOMOTOR, TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA NR 11264.183000/1190–1, 
FIRMANDO ENTRE O MINISTERIO DA SAÚDE E ESTÁ MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FIORI VEICOLO S.A - R$ 229.900,00.

Lagoa Seca - PB, 25 de Setembro de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 
PROPOSTA NR 11264.183000/1190–1, FIRMANDO ENTRE O MINISTERIO DA SAÚDE E ESTÁ 
MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00030/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Federal e Próprios do Município de Lagoa Seca: 01.008 Secretarias de Saúde – 10 301 2002 2027 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde – 4490.52 99 Equipamentos e Material Perma-
nente – 04.004 Fundo Municipal de Saúde – 10 302 1002 2039 Manutenção do Bloco de Média e 
Alta Complexidade (BLMAC) – 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00190/2020 - 28.09.20 - FIORI VEICOLO S.A - R$ 229.900,00.

Lagoa Seca - PB, 28 de Setembro de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00031/2020 - SRP

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00031/2020, cujo objeto a SISTEMA DE REGSITRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. DATA DA ABERTURA: 09 DE OUTUBRO DE 
2020, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: 
lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 28 de Setembro de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0052/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó torna público, por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de apoio, 

licitação na modalidade Pregão Presencial 00052/2020, às 14:00 horas do dia 09 de Outubro de 2020, 
com o objeto: aquisição de materiais médico. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 28 de Setembro de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0051/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó torna público, por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de apoio, 

licitação na modalidade Pregão Presencial 00051/2020, às 08:30 horas do dia 09 de Outubro de 
2020, com o objeto: aquisição de medicamentos. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 28 de Setembro de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTO-

MOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00301/2019 - 
HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA - R JOSE GUEDES BEZERRA, 17 - CENTRO - BARRA DE 
SANTA ROSA - PB, CNPJ Nº 14.801.101/0001-76 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 03 (Três) 
meses, ficando a vigência do mesmo de 25.09.20 a 31.12.20. 

Pocinhos – PB, 25 de Setembro de 2020.
JORGE ALBERTO DE SOUZA 

Presidente da Câmara Municipal de Pocinhos

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA GUARDA MUNICIPAL E AGENTES 

DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00004/2020. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00155/2020 - Ags Comercio e Servicos 
Ltda - CNPJ: 30.712.427/0001-83 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 1.119,96. ASSINATURA: 04.09.20

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIACHÃO DO BACAMARTE
TERMO DE ADESÃO N.º 003/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Riachão do bacamarte, através do Prefeito Constitucional do Município, 
torna público que aderiu à Ata de Registro de Preços nº 007/2020, decorrente do Pregão Presencial 
nº 00007/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Boa Vista, em que foram registrados os preços 
da empresa MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 35.484.971/0001-
38, estabelecida na Rua Jamila Abraão Jorge, 168, Sala 102 – Malvinas – Campina Grande - PB, 
cujo objeto é a locação de diárias de veículo tipo Caçamba equipado com carroceria basculante, 
referente aos itens abaixo relacionados, que ora aderimos.

Item Especificação Unidade Quant Unitário Total

01

Caçamba equipado com carroceria basculante, 
motor diesel, tração 6x2, capacidade mínima 
para 10,00 m3, capacidade mínima de carga 
para 15,00 toneladas, incluindo motorista e 
combustível.

Diária 100 600,00 60.000,00

Riachão do Bacamarte(PB), 18 de setembro de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIACHÃO DO BACAMARTE
TERMO DE ADESÃO N.º 004/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Riachão do bacamarte, através do Prefeito Constitucional do Mu-
nicípio, torna público que aderiu à Ata de Registro de Preços nº 11/2019, decorrente do Pregão 
Eletrônico nº 11/2019/FNDE/MEC, realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
- FNDE, em que foram registrados os preços da empresa SAN MARINO ÔNIBUS LTDA, CNPJ 
nº 93.785.822/0001-06, estabelecida na Rua Irmão GildoSchiavo, 110 – Ana Rech – Caxias do 
Sul - RS, cujo objeto é aaquisição de veícilo tipo Ônibus Rural Escolar – Ore 1, referente aos itens 
abaixo relacionados, que ora aderimos.

Item Especificação Unidade Quant Unitário Total

01 Ônibus Rural Escolar – ORE 1 (4x4) Unid 01 274.000,00 274.000,00

Riachão do Bacamarte(PB), 18 de setembrode 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIACHÃO DO BACAMARTE
TERMO DE ADESÃO N.º 005/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Riachão do bacamarte, através do Prefeito Constitucional do Muni-
cípio, torna público que aderiu à Ata de Registro de Preços nº 001/2020, decorrente do Pregão 
Presencial nº 00008/2020, realizado pela Prefeitura Municipal de Ingá, em que foram registrados 
os preços da empresa KENNETH FELLIPE REIS DE ANDRADE, CNPJ nº 22.590.141/0001-44, 
estabelecida na Rua Fernando delgado, 44 – Tambiá – João Pessoa – PB, cujo objeto é alocação 
de diárias de veículo tipo Caçamba equipado com carroceria basculante, referente aos itens abaixo 
relacionados, que ora aderimos.

Item Especificação Unidade Quant Unitário Total

01

Contratação de empresa, na forma de 
serviço contínuo, para fornecimento de 
infraestrutura tecnológica, além de serviços 
de Tecnologia da Informação,paraim-
plantaçãoemanutençãode SISTEMA DE 
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, contem-
plando os procedimentos de instalação, 
configuração, parametrização, atualização, 
treinamento dos profissionais envolvidos, 
suporte técnico continuo, presencial (com a 
disponibilidade de um técnico diariamente 
em horário comércial de segunda a sexta 
feira) e remoto, disponibilização dos equi-
pamentos necessários, acesso à internet 
e conexões para utilização do referido 
sistema pelas equipes vinculadas à Aten-
ção Básica, conforme a PNAB – Política 
Nacional de Atenção Básica, do Município. 
ConformeInformaçõesnoTermodeReferên-
cia emAnexo.
Quantidade de Unidades Basicas : 09 
(nove)
         Agentes Com. De Saúde 63 (ses-
senta e tres)

Deverá ser garantido que a solução sistê-
mica possua todas as funcionalidades e 
características mínimas necessárias des-
critas neste Termo de Referência e que 
atenda aos objetivos pretendidos dentro 
da abrangência do objetocontratado.
Deverá ser fornecida pela empresa CON-
TRATADA, em regime de COMODATO 
/ CESSÃO DE USO, todos os equipa-
mentos necessários ao funcionamento 
de cada uma das Unidade Básica de 
Saúde (UBS), asaber:

a) HARDWARE / SER-
VIÇOS A SEREM FOR-
NECIDO NA SOLUÇÃO 
PRONTUARIO ELETRO-
NICO DO CIDADÃO.
b) 05 (cinco) Notebooks: 
Especificações mínimas: 
TELA 14 POL / 04 GB 
SDRAM / HD 500 GB / 
PROCESSADOR QUAD 
CORE DE ÚLTIMA GE-
RAÇÃO / REDE SEM FIO 
802.111 B/G/N/ WINDO-
WS10;
c) 03 (três) Impressoras: 
Especificações mínimas: 
LASER MONOCROMA-
TICA / BANDEJA 50 FO-
LHAS / 15 PPM / RESOLU-
ÇÃO MINIMA 2400x600dpi 
/ TAMANHO DO PAPEL: 
A4 210 x 297 mm, A5 148 
x 210 mm , Carta 215 x 279 
mm, Ofício 216 x 356mm;

07(sete)Tablets:Especificaçõesmínimas:T
ela10,1Pol/02GBSDRAM/16GBARZENA
MENTOINTERNO/WIFI PADRÃO, REDE 
SEM FIO 802.111 B/G/N/, PROCESSA-
DOR COM CLOCK MINÍMO DE 1.3 GHz, 
COM NO MINIMO 4 NUCLEOS E 2M L2 
CACHE, CÃMERA FRONTAL E TRAZEIRA, 
INTEGRADA AO EQUIPAMENTO E UMA 
TRAZEIRA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 
DE 5 MEGAPIXELS, SISTEMA OPERA-
CIONAL ANDROID.

Mês 06 3.400,00 20.400,00

Riachão do Bacamarte(PB), 24 de setembrode 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 37/2020
ADESÃO Nº 004/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020, Ata de Registro de Preços nº 001/2020, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Ingá.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CONTRATADA: KENNETH FELLIPE REIS DE ANDRADE, CNPJ nº 22.590.141/0001-44.
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada, para prestação de serviço implantação 

e manutenção de Sistema de Prontuário Eletrônico nas unidades básicas de saúde do município 
de Riachão do Bacamarte.

VALOR MENSAL: R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais).
VALOR TOTAL: R$ 20.400,00 (Vinte mil e quatrocentos reais).
FONTES DE RECURSOS: PSF, FMS e FUS.
VIGÊNCIA: 180 dias. 

Riachão do Bacamarte(PB), 24 de setembro de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIACHÃO DO BACAMARTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO

ADESÃO N.º 005/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO a ADESÃO A 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020, originada do Pregão Presencial nº 00008/2020, 
realizado pela Prefeitura Municipal de Ingá, em favor da empresa KENNETH FELLIPE REIS DE 
ANDRADE, CNPJ nº 22.590.141/0001-44.

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada, para prestação de serviço implantação 
e manutenção de Sistema de Prontuário Eletrônico nas unidades básicas de saúde do município 
de Riachão do Bacamarte.

VALOR MENSAL: R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais).
VALOR TOTAL: R$ 20.400,00 (Vinte mil e quatrocentos reais).
FONTES DE RECURSOS: PSF, FMS e FUS. 

Riachão do Bacamarte(PB), 24 de setembro de 2020. 
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 35/2020

ADESÃO Nº 003/2020- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020, Ata de Registro de Preços nº 007/2020, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Boa Vista.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CONTRATADA: MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 

35.484.971/0001-39.
OBJETO: Locação de 100 (cem) diárias de veículo Caçamba equipado com carroceria bascu-

lante, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Riachão do 
Bacamarte na execução de serviços diversos que necessitam desse tipo de veículo para transporte 
de materiais diversos.

VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 18/09/2020 a 31/12/2020. 

Riachão do Bacamarte(PB), 18 de setembro de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIACHÃO DO BACAMARTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO

ADESÃO N.º 004/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO a ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2019, originada do Pregão Eletrônico nº 11/2019/FNDE/MEC, 
realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em favor da empresa 
SAN MARINO ÔNIBUS LTDA, CNPJ nº 93.785.822/0001-06.

OBJETO: Aquisição de um veículo tipo Ônibus Rural escolar – Ore 1 (4x4), para atender as 
necessidades do transporte escolar no Município de Riachão do Bacamarte.

VALOR TOTAL: R$ 274.000,00 (Duzentos e setenta e quatro mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FNDE e Recursos Próprios do Município. 

Riachão do Bacamarte(PB), 18 de setembro de 2020.   
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIACHÃO DO BACAMARTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO

ADESÃO N.º 003/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO a ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020, originada do Pregão Presencial nº 00007/2020, realizado 
pela Prefeitura Municipal de Boa Vista, em favor da empresa MODERNA LOCAÇÃO E EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 35.484.971/0001-39.

OBJETO: Locação de diárias de veículo Caçamba equipado com carroceria basculante, para 
atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Riachão do Bacamarte 
na execução de serviços diversos que necessitam desse tipo de veículo para transporte de ma-
teriais diversos.

VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS. 

Riachão do Bacamarte(PB), 18 de setembro de 2020.   
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Av. Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 09:30 horas do dia 09 de outubro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUS NA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 185/11; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.gov.
pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 28 de Setembro de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO  DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Eletrônico nº 00004/2020 cujo objeto é: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS 
ALIMENTICÍOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
- SMEC DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB, para o dia 09 de Outubro de 2020 às 10:00 horas, 
no www.portaldecompraspublicas.com.br. . Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço  Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB Telefone: (083) 
3383–1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 28 de Setembro de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS 
FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS 
CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICUL-
TORES FAMILIARES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e 
respectiva propositura até as 08:30 horas do dia 20 de Outubro de 2020, na sala da referida comis-
são, sediada na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - 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 alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 28 de Setembro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento nº 00022/2020, para o dia 06 de Outubro de 2020 
às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - 
Sumé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 28 de Setembro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Outubro de 
2020, por meio do site https://bll.org.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICO. 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; e ainda, especialmente, 
a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: 
www.sume.pb.gov.br; https://bll.org.br/. 

Sumé - PB, 28 de Setembro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 09 de Outubro de 2020, por 
meio do site https://bllcompras.com/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. 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. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br; https://bllcompras.com/. 

Sumé - PB, 28 de Setembro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

Tomada de Preços n° 006/2020
Processo nº 108/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO 
BAIRRO HEITEL SANTIAGO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o 
resultado do julgamento do recurso interposto pelaMINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES 
LTDA-EPP. Conforme parecer jurídico, a CPL acatou o expediente da MINDELO CONSTRUCOES 
E INCORPORACOES LTDA-EPP, habilitando-a a participar do certame.

EMPRESA HABILITADA

CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI NÃO

FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA SIM

GMF CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA NÃO

IDEALLITY CONSTRUÇÕES EIRELI NÃO

MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NÃO

MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA SIM

PLANFORT CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI NÃO

O teor do julgamento do recurso encontra-se à disposição a quem interessar possa. Comuni-
camos também que a abertura dos envelopes das propostas comerciais ocorrerá às 09:30h do dia 
30 de setembro de 2020.

Santa Rita, 25 de setembro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº OOO24/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO–DE–OBRA, MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, PB

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB, torna público o recurso interposto 
pela empresa Castro & Rocha Ltda, CNPJ 32.185.141/0001-12.Por todo o exposto, entendemos 
pelo INDEFERIMENTO da impugnação.Em face da impugnação referida e em cumprimento ao 
disposto no art. 3º da Lei nº 8.666/93, todo o teor do pedido, em referência, bem como a resposta 
à impugnação encontram-se à disposição dos interessados na sede da Comissão Permanente de 
Licitação. Assim sendo é mantida a Sessão do Pregão em epígrafe para o dia 08 de outubro de 2020 
às 09:30, no seguinte endereço: Rua VIRGINIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM 
MIRITÂNIA - SANTA RITA - PB. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santa 
rita.pb.gov.br/categoria/editais;www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 25 de Setembro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de construção da garagem municipal 
de São Bentinho/PB. Data e local, às 09h00min do dia 15/10/2020, na sala de reunião da CPL, na 
Rua Francisco Felinto dos Santos, Anexo a Sede da Prefeitura, s/n, Centro, São Bentinho - PB. 
Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Te-
lefone: (83) 9.9877-9500. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

São Bentinho - PB, 25 de setembro de 2020.
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Tigre, através 
do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 012/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
GRÁFICO. DATA DA ABERTURA: 09 DE Outubro , ÀS 10:30H (HORÁRIO LOCAL). Informações: 
no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone (83) 3352-1122. Local: 
www.comprasgovernamentais.gov.br/Nº da UASG: 980454/Edital: www.comprasgovernamentais.
gov.b / e-mail: sjtigre@hotmail.com e ainda www.tce.pb.gov.br.

São João do Tigre -PB, 28 de Setembro de 2020.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
R E T I F I C AÇ ÃO 

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2020 Na licitação publicada no Diário oficial da 
Paraíba, na Pagina 41,e no Jornal a União, na Pagina 20, ambos do dia 11/08/2020, Onde se lê 
AD00001/2020:, Leia - se: AD00002/2020.

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

Comissão de Licitação
Aviso de Licitação

Concorrência Pública Nº 003/2020
Objetivo: Contratação dos serviços de obras especializas para construção de lago artificial 

(açude – barragem de terra) para implantação de tanque rede para o cultivo da piscicultura, na 
comunidade de tanques, no município de Vista Serrana, estado da Paraíba.

Reunião 29 de outubo de 2020 as 08:40hs informações: na sala da CPL, prédio da prefeitura de 
vista serrana, localizada a Rua Vereador Raimundo Garcia De Araújo, 25 – Centro, Vista Serrana 
- Estado Da Paraíba. site www.tce.gov.pb.br

Vista Serrana - PB, 25 de setembro de 2020
Tamires Pinheiro Xavier
Presidente da Comissão

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 094/2020

REGISTRO Nº 20-01237-9
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO NA ESCOLA E.E.E.F.M DANIEL CARNEIRO 

(MOD.2), EM RIACHO DOS CAVALOS - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 15 de outubro de 
2020 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 28 de setembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020

Registro CGE Nº. 20-01228-8
OBJETO: Prestação de serviços de emissão de cartões com chip para o benefício de auxílio 

refeição e/ou alimentação instituído no âmbito do programa de alimentação do trabalhador – PAT, 
seguido de recargas mensais, em quantidade e frequência variáveis, para os empregados, estagiários 
e diretores da PBGÁS, localizada no estado da Paraíba, conforme condições e exigências contidas 
no Anexo 02 - TERMO DE REFERÊNCIA.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br ewww.

comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

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

10h00min (horário de Brasília) do dia 09/10/2020.
ABERTURA: Dia09/10/2020, às 10h00min (horário de Brasília).

ISABELA ASSIS GUEDES
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR

QUARTEL DO COMANDO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

REGÍSTRO CGE Nº20-01236-1
A Polícia Militar do Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação para obras 

e serviços de engenharia da PMPB, constituída pela Portaria nº 058/2020/GCG-CG, publicada no 
DOE de 22 de fevereiro de 2020, torna público que fará realizar a licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 001/2020, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo Menor Preço, a ser 
realizada no dia 15 de outubro de 2020, às 09:00 horas, em sessão pública, no auditório do prédio 
doAmbulatório Médico da PMPB, localizado na Rua da Areia, nº 297, Varadouro, João Pessoa - 
PB.Objeto:Execução da modernização tecnológica do elevador social e adequação de acessibilidade 
do local, para o Quartel do Comando Geral da PMPB.O edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou 
obtidos, de forma gratuita,na sala da CPL Obras - 1º andar doQuartel do Comando Geral da PMPB, 
situado na Praça Pedro Américo, s/n, centro, João Pessoa - PB, nos dias úteis, no horário das 08:00 
às 13:00 horas; ou solicitados através do email: cpl.obraspmpb@gmail.com

LUCIANO ADONIAS BARBOSA- MAJPM
Presidente da CPL - Obras

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

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2020
PROCESSO N° 02.592/2020

REGISTRO NA CGE Nº 20/01200-5
DATA: 20/10/2020

HORÁRIO: 09:00 HORAS
(HORÀRIO DE BRASILIA)

UASG: 925316
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA comu-

nica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICA, no dia 20 de 
outubro de 2020 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÍNUO DE VIGILÂNCIA ARMADA, PORTEIROS E MONITORADOR, PARA OS 
DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB. 

O edital completo está disponível no site: www.comprasnet.gov.br.
Informações: C. P. L. - XXX (83) 3315-3348 ou 3315-3412.

Campina Grande, 25 de setembro de 2020
Rosália Alves Monteiro

Presidente da CEL

Comarca de Cabedelo – PB. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0001018-
38.2011.8.15.1211. Ação: COBRANÇA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 5ª Vara de Cabedelo, em 
virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, 
que por este Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada, promovida por AUTOR:  BANCO 
DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face de JOSÉ SOARES FILHO, brasileiro, divorciado, portador 
da cédula de identidade RG n° 375755, SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob nº 292.364.874-91, filho 
de Neusa Nogueira Soares e José Soares, atualmente encontrando-se este em LUGAR INCERTO 
E NÃO SABIDO e, por este motivo, para que ninguém alegasse ignorância ou desconhe- cimento 
da presente ação, determinou o MM. Juiz que fosse expedido o presente EDITAL DE CITAÇÃO 
para, que, que, no prazo legal, sob as advertências e cominações legais, seja a presente ação 
CONTESTADA, sob pena de que será nomeado curador especial em caso de revelia, conforme 
determina art. 257, IV do CPC. E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital 
será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. 5ª Vara de Cabedelo,24 de 
setembro de 2020. Eu, Quintino Augusto Leitão Régis, Analista Judiciário desta vara, o digitei. Dr. 
João machado de Souza Júnior, Juiz(a) de Direito. 

BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE
Fundado em 28 de setembro de 1931

CNPJ 08.951.311/0001-48
João Pessoa, 26 de setembro de 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO BOTAFOGO FUTEBOL 
CLUBE

O Presidente do BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, no uso de suas atribuições estatutárias, vem 
através deste EDITAL, convocar a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na sede do Botafogo 
Futebol Clube, no dia 11 de outubro de 2020, às 07:30 horas em primeira convocação com número 
legal ou, às 08:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número de Associados presentes, 
para discussão e votação da seguinte ordem do dia, a saber:

1 - A fim de eleger o Conselho Deliberativo, biênio 2020 – 2022, cujas chapas deverão ser 
apresentadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da eleição, na Secretaria do 
Clube, para registro.

Orlando Soares de Oliveira Filho
Presidente

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
3ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

Ficam os senhores acionistas convocados, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada no dia 13/10/2020, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Feliciano 
Cirne n° 220, nesta Capital, para na forma do Artigo 17 do Estatuto Social, deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1.Eleger membros do Conselho de Administração da Companhia;
2.Outros assuntos de interesse dos acionistas.
A partir da presente data, os documentos relativos à matéria a ser discutida encontram-se à 

disposição dos acionistas, na sede da Companhia, em conformidade com o artigo 135, §3º da 
Lei 6.404/1976.

João Pessoa, 28 de setembro de 2020.
Marcus Vinicius Fernandes Neves

Membro do Conselho de Administração

A Engenharia de Materiais Ltda. torna público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente 
(SEMAM) a Licença de Instalação (LI) para retomada da construção do Residencial Vista Alegre 
I, II, III, IV e V, com 896 HU, localizado em Gramame, João Pessoa/PB.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1435/2020, em João Pessoa, 24 de setembro de 
2020 - Prazo 730 dias, para SISTEMA ADUTOR DA BORBOREMA – 4ºTRECHO = MUNICIPIO: 
VÁRIOS - UF: PB. Processo:2020-002585/TEC/LI-7313.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1392/2020, em João Pessoa, 17 de setembro de 
2020 - Prazo 730 dias, para SISTEMA ADUTOR = MUNICIPIO: ASSUNÇÃO, TENÓRIO, JUNCO 
E TAPEROÁ - UF: PB. Processo: 2020-005102/TEC/LI-7422.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Autorização Ambiental Nº 1446/2020, em João Pessoa, 24 de setembro de 
2020 - Prazo 365 dias, para SUBSTITUIÇÃO COM REMANEJAMENTO DO RAMAL DO RESER-
VATÓRIO R9 = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2020-004103/TEC/AA-6308.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLI=LIA:1302-18=PROC:18-2458=SIST. DE ESGOTAMENTO EM TODA 
A CIDADE =IT:5.175.225,15=NE:08=AC: 6844,23M²=L/ATV: SANTO ANDRÉ – PB. Proces-
so:2020-007561/TEC/LI-7525.

A DROGARIA DROGAVISTA LTDA 00.958.548/0023-54 TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DA 
SEMAM- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPREACAO 
PARA ATIVIDADE DE DROGARIA, SITUADA NA RUA EMPRESARIO JOAO RODRIGUES 
ALVES,556, JARDIM SÃO PAULO- JOAO PESSOA

IRFIBRA-INTERNET RAPIDA SERVIÇOS LTDA, CNPJ 38.491.060 0001-27, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a licença 
de Comercio e Serviços para o funcionamento de um escritório Provedor de Internet situado a 
Rua Tercilia de Arruda Luna, 52 – CEP 58.101-170 - Bairro Formosa, Cidade de Cabedelo PB.
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