
Estudos UFPB desenvolve dois potenciais remédios, 
de baixo custo, para tratar dois tipos de câncer. Página 5

TRT-PB reconhece vínculo 
entre motorista e Uber

Foto: Divulgação
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NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

120.654
4.780.317

33.484.120

2.816
143.010

1.004.082
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Foto: Marcus Antonius

Cruzes em prédio no Centro de JP lembram os mortos pelo coronavírus e 
alertam a população que a pandemia ainda não chegou ao fim. Página 5

Parceria assegura mais 
de R$ 47 milhões para 
a agricultura familiar
Através do Programa de Aquisição de Alimentos, recursos serão destinados à compra de 
10,6 mil toneladas de produtos, beneficiando mais de 100 organizações na PB. Página 13

Foto: Marcus Antonius

Esportes

Fora da piscina Maior nome da natação na Paraíba, 
Kaio Márcio deixa carreira para se tornar treinador. Página 15

Foto: Secom-PBGeral

Cagepa é a 2a companhia 
mais bem avaliada do país
Levantamento feito pelo site Reclame Aqui utiliza 
avaliação dos clientes referente às empresas de 
saneamento nos últimos seis meses. Página 12

Paraíba mantém liderança 
do ranking de patentes
UEPB entra pela primeira vez na relação das 50 
instituições que mais pediram registro de patente 
no país; UFPB e UFCG seguem no pódio. Página 4

Governo conclui obras de 
manutenção de barragens 
em Uiraúna e Aguiar

Últimas

Diversidade

Arthur Lins fala sobre sua 
nova produção, ‘Pele Fina’
Premiado cineasta paraibano explica enredo de seu 
novo curta, sobre uma escritora que se isola para 
concluir seu próximo trabalho. Página 9

Em decisão inédita, Segunda Turma da corte paraibana 
reconheceu a existência de vínculo de emprego entre um 
motorista de João Pessoa e a empresa. Página 8

Cultura

Paraíba

As obras fazem parte do Programa de 
Manutenção de Barragens e nelas foram 
investidos mais de R$ 1 milhão com 
recursos próprios do Estado. Página 3

Parceria foi formalizada ontem pelo 
governador João Azevêdo (D) e o ministro 
da Cidadania, Onyx Lorenzoni (E), durante 

solenidade no Palácio da Redenção
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Eles são os últimos moicanos; a última etapa da cadeia de 
produção e distribuição de jornais, livros e revistas. Muitos 
preferem trabalhar em pontos fixos - as bancas -, outros gostam 
de andar pelas ruas, gritando as manchetes, no caso dos jornais, 
para atrair a atenção dos leitores - talvez sejam os precursores 
dos ambulantes. No entanto, essa modalidade de venda a pé saiu 
de moda, sendo substituída pela viagem ligeira de motocicleta.

Os jornaleiros ou gazeteiros (cujo dia hoje se comemora) estão 
deixando as ruas para se tornarem personagens da história. Nin-
guém mais ouve o jornaleiro esgoelando-se para anunciar a notícia 
mais importante do dia, simplesmente porque essa voz calou-se 
– ecoa agora apenas nos túneis do tempo. Alguns leitores ainda 
sabem, pelo barulho da motocicleta, que o jornal está chegando; 
outros nem isso escutam mais, embora ainda leiam jornais.

A ida até a banca, para comprar o jornal do dia ou a revista 
da semana, não faz parte da rotina da nova geração de leito-
res; esta prefere ler outros assuntos e ver outras imagens nas 
telas luminosas do computador ou do aparelho de telefonia 
celular. A boa conversa com o jornaleiro (para saber, à boca 
pequena, de novidades da rua, do bairro ou da cidade que o 
jornal não contava), também sucumbiu à virulenta fantasma-
goria das redes virtuais.

Até pouco tempo atrás, tentou-se uma estratégia de so-
brevivência, agregando valor às revistas e jornais, por meio 
de encartados, dentro da linha das chamadas novas mídias: 
CDs e DVDs. Esses produtos também não demoraram a entrar 
na lista de ultrapassados, e, hoje, estão encalhados nas prate-
leiras das lojas de departamento, além de dar dor de cabeça 
a quem os tem às centenas, em casa, por estar se diluindo o 
sentido de conservá-los.

A União é o único jornal impresso em circulação na ca-
pital paraibana. Alvíssaras! É o único a manter gazeteiros 
que, de terça-feira a domingo, levam o periódico às bancas 
e às casas dos assinantes. Talvez não saibam, mas, de caro-
na com eles, segue um velho costume, tratado com respei-
to pela Empresa Paraibana de Comunicação, sem com isso 
descuidar do futuro, cuja construção depende de um bom 
diálogo entre tradição e atualidade.

Extra! Extra!
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Mudei de ideia

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

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Eu acredito ser importante li-
berar espaço para o novo. Quando 
se trata de um projeto profissio-
nal, por exemplo, é muito comum 
permanecer no “projeto atual” e 
planejar a transição. Eu confesso 
que sempre estimulei meus clien-
tes a liberar espaço para o novo 
chegar, se despedir de projetos 
antigos e encarar o desafio. Aos 
32 anos, eu pedi demissão do meu 
emprego na Alemanha e voltei 
para o Brasil com ideias e cora-
gem. Deu certo.

Eu cheguei no 
Brasil com uma ideia. 
O que eu não tinha: 
modelo de negócios 
definido, pesquisa 
de mercado, viabili-
dade financeira, pla-
no de investimento 
e retorno, público-
-alvo ou estratégia 
de comunicação. O 
meu negócio nasceu, 
cresceu e se estabili-
zou de forma orgâni-
ca, e o maior indicador de sucesso 
que eu usei foi a minha intuição.

Antes de avançar no meu ra-
ciocínio, gostaria de trazer um 
elemento fundamental: o contex-
to. Aos 32 anos, eu estava solteira 
e não tinha filhos. “Dar tudo erra-
do” era uma possibilidade real que 
eu cogitava e aceitava. Eu lidava 
muito bem com a possibilidade de 
fracasso. Começar do zero nova-
mente também era desafiante, e 
isso também funcionou como ace-
lerador do meu processo.

Hoje, 10 anos depois de ter 
dado a virada na minha carreira, 

eu aprendi bastante sobre plane-
jar e reduzir riscos, e penso que, 
no meu caso, tinha muitos elemen-
tos a meu favor, e o principal deles: 
a ausência de responsabilidades 
financeiras. Adam Grant, autor 
do livro “Originais”, dedica todo 
um capítulo do seu best-seller ao 
tema ser original versus arriscar.

Segundo ele, quanto menos 
você arrisca, maior a possibilida-
de de se planejar mais e se pre-
parar melhor para o seu novo ne-

gócio. O próprio Bill 
Gates, que abando-
nou os seus estudos, 
em Harvard, para 
lançar a Microsoft, 
não o fez sem um 
planejamento míni-
mo e sem reduzir o 
risco da sua opera-
ção. Gates só largou 
a faculdade um ano 
depois de vender o 
novo software. 

O mais impor-
tante nisso tudo é 

perceber a importância do con-
texto, em decisões significativas. 
Muitas vezes, faz todo o sentido 
tocar em paralelo mais de um pro-
jeto, até que seja viável focar em 
apenas um deles. E cuidado: não 
confunda bom senso com boicote. 
É muito importante que haja indi-
cadores de crescimento e que não 
se perca o timing de encerrar os 
ciclos.

Sim. É importante liberar es-
paço para o novo.

Sim. É importante fechar ciclos.
Sim. É importante planejar.
Minimize os riscos.
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gonzagarodrigues33@gmail.com  | Colaborador

Estarei vendo coisas?
Alguma coisa mudou, realmen-

te. Falta apurar por conta de quem 
ou de quê, mas que mudou, mudou. 

O Pantanal pegando fogo; a 
Amazônia queimada, revirada e 
pelada; a capital do Império, da Re-
pública, de todas as culturas, o Rio, 
virou antro sem trégua de ladrões 
públicos...

São Paulo, quem 
era São Paulo? Não 
falo da locomotiva, 
carregando o país 
desde que se tornou, 
com Minas, celeiro 
do café, dando o sal-
to seguinte para a 
matriz industrial de 
todo um continente. 
Anda encolhido, sem 
voz no governo, sem 
povo na rua antes 
mesmo da pandemia. 

Minas, quem está 
falando por Minas? 
Era o que ela tinha 
de mais saliente de-
pois da Era do Ouro – seu discurso, 
rivalizando com o de José Bonifácio 
no Império e com todas as lideran-
ças novas e velhas da República, 
até mesmo para sufocar a demo-
cracia como se deu com sua demão 
nos golpes de 30 e de 1964. 

E o Sul? Pena que não haja mais 
o doce “Similares”: eu daria um de-
les a quem me disser como se chama 
hoje o líder do Rio Grande. Até fins 
do ano passado estava pagando sa-
lário atrasado a seu funcionalismo. 
Borges de Medeiros, Getúlio, Jango 
e Brizola virando a fronte para o 
fundo raso da cova. 

O Rio?... Não, não falemos do 
nosso melhor cartão postal paisa-

gístico e humano, capital da alegria 
brasileira. Alegria e humor crítico. 

Esse Rio só existe nas nove-
las da Globo. Não perco uma, nem 
tanto pelo enredo, mas para cor-
tejar o que ainda resta de amável 
na capital cultural do país, cerca-
da de barracos: a leveza de gestos, 

a ginga e o linguajar 
do mesmo encanta-
mento da montanha. 
É o único lugar fora a 
Paraíba que me fazia 
bem. Hoje, como se 
vê, quem quiser audi-
ência com um gover-
nador ou ex-governa-
dor do Rio tem que se 
encaminhar a algum 
presídio. O Rio, que 
mesmo o fazendo so-
frer, foi a redenção 
do nosso Augusto dos 
Anjos, contra a vonta-
de dos seus poetas de 
então.

Mas nem tudo 
mudou para o pior. O Nordeste 
das secas, de uma aridez na qual 
pouco restava em que pegar fogo, 
já não espera hoje pela esmola do 
imperador. Depois que a emergên-
cia dispensou o êxodo e se prestou 
a domicílio, a partir daí começou 
a mudar. Descobriu-se que os am-
bulantes, os desempregados ou 
trabalhadores informais podiam 
viver às suas custas, formariam 
o seu próprio mercado, e a desi-
gualdade ficou menos afrontosa. 
Há mais de dez anos que a Paraíba 
paga seu funcionalismo em dia. Le-
vanto esta ficha por ser, historica-
mente, o índice mais expressivo de 
como vamos. 

 O Nordeste  
das secas, de uma 

aridez na qual 
pouco restava 
em que pegar 
fogo, já não  
espera hoje

pela esmola do 
imperador.   

 O meu negócio  
nasceu, cresceu  
e se estabilizou 

de forma orgânica, 
e o maior indicador de 

sucesso que eu usei foi a 
minha intuição.   
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Obras de manutenção no valor de mais de R$ 1 milhão foram realizadas nos reservatórios de Capivara e Frutuoso II
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente (Seirhma), 
concluiu as obras de ma-
nutenção das barragens de 
Frutuoso II, na zona rural 
de Aguiar, e de Capivara, 
na zona rural de Uiraúna. 
Foram investidos nos dois 
mananciais R$ 1.045.380, 
com recursos próprios.

As obras fazem parte 

do Programa de Manuten-
ção de Barragens, que vem 
sendo realizado na Paraíba 
em 150 barragens monito-
radas pela gestão estadual, 
por meio da Seirhma e pela 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas (Aesa).  O pro-
grama objetiva realizar mo-
nitoramento com frequên-
cia das barragens, visando 
deter o avanço do desgaste 
pelo tempo. O investimento 
no PMB é de R$ 30 milhões, 

com recursos do Estado. 
A previsão de conclusão é 
abril de 2021.

A Barragem de Frutuo-
so II tem por finalidade o 
abastecimento da população 
e a piscicultura. Localiza-
da na Bacia do Piancó con-
ta com volume máximo de 
3.517.200,00 m³, medindo 
207 metros de comprimento 
e 20 metros de altura. O valor 
do investimento na recupe-
ração foi de R$ 332.385,14.

A Barragem Capivara, 
localizada na Bacia do Rio 
do Peixe, objetiva também 
o abastecimento da popu-
lação e a criação de peixe. 
Conta com volume máximo 
de 37.549.827,00 m³, com-
primento de 560 metros e 
altura de 27 metros. Foram 
investidos na recuperação 
R$ 712.995,06. As obras 
nas duas barragens foram 
iniciadas em janeiro de 
2020.

O programa, que está 
na quarta etapa, já execu-
tou 38 por cento das obras.  
Essa etapa dos trabalhos 
foi dividida em três lotes, 
que estão sendo efetuados 
simultaneamente, bene-
ficiando reservatórios do 
Sertão no lote um, do Lito-
ral no lote dois e a barragem 
de Gramame/Mamuaba, 
que abastece a Capital, no 
lote três, num total de 66 
barragens.

Estado conclui recuperação de 
barragens em Uiraúna e Aguiar

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

O Programa 
de Recuperação 
de Barragens, 

promovido pelo 
Governo do Estado, 

está realizando obras 
em mais de 150 
reservatórios.  

Mais de R$ 30 milhões em recursos próprios estão sendo investidos pelo Governo do Estado em obras de manutenção de barragens para garantir o abastecimento de água para a população e a geração de emprego e renda através da piscicultura

Foto: Secom-PB

O Fórum do Vale dos 
Sertões promoverá ainda em 
outubro, com previsão para 
o dia 16,  o Seminário Online 
Experiências em Rota de Ci-
cloturismo para debater as 
experiências já vivenciadas 
em outras regiões do país. O 
objetivo do seminário é, além 

da construção de um roteiro 
paraibano de cicloturismo, 
tornar protagonista a popu-
lação das cidades por onde 
a Rota de Ciclismo Vale dos 
Sertões passará e incentivar 
a prática do ciclismo, tanto 
do ponto de vista esportivo 
quanto turístico. Por conta da 
pandemia do coronavírus, o 
seminário será realizado vir-
tualmente. 

Os municípios de Água 
Branca, Ibiara, Maturéia, Prin-
cesa Isabel, Pombal, Pedra 
Branca, Santa Luzia, Santana 
dos Garrotes e São Bento in-
tegram o Fórum Vale dos Ser-
tões, por onde passará a Rota 
de Ciclismo. A Rota de Ciclo-
turismo tem como proposta 
um roteiro para turistas que 
usam a bicicleta como meio 
de transporte. 

Regina Amorim, presi-
dente do Fórum do Vale dos 
Sertões comentou sobre a ex-
pectativa com a realização do 
evento. “A expectativa é que 
após essa troca de experiên-
cias, tenhamos mais foco em 
resultados e os melhores ca-
minhos para fechar parcerias e 
viabilizar novos pequenos ne-
gócios na Rota de Cicloturismo 
Vale dos Sertões”, destacou. 

Além de movimentar a 
economia local e da região, 
a Rota de Cicloturismo irá 
proporcionar aos partici-
pantes toda uma estrutura 
de apoio, com mapas orien-
tando o roteiro que deve 
ser seguido, uma melhoria 
na qualidade de vida por 
conta da prática do ciclis-
mo e ainda o desenvolvi-
mento de um modelo de 

turismo sustentável, isso 
porque todo o percurso 
será realizado em estradas 
destinadas exclusivamente 
aos ciclistas. 

Para mais informações 
sobre o evento os interessa-
dos podem entrar em contato 
com Regina Amorim, presi-
dente do Fórum Vale dos Ser-
tões através do telefone: (83) 
9 9981-1486. 

Seminário debate a Rota do Cicloturismo 
Nilber Lucena 
Especial para A União

Mal assumiu a cadeira de sena-
dor, após a licença de Veneziano 
Vital do Rêgo (PSB), Ney Suassuna 
(Republicanos) ‘chegou, chegan-
do’, como se diz popularmente. 
Ontem, presidiu sessão que apro-
vou o projeto de Lei 1.013/2020, 
que suspende dívidas de times de 
futebol durante a pandemia. O 
senador Paulo Rocha (PT) brin-
cou: “Chega com todo poder, já 
assumindo a presidência”.  

 “Chega Com todo poder” 
Enquanto não há uma de-
cisão da Justiça Eleitoral 
quanto à inusitada situação 
do PT em João Pessoa – in-
tegra duas chapas distintas, 
com Anísio Maia candidato 
a prefeito, em aliança com 
o PCdoB, e com Antônio 
Barbosa, candidato a vice 
de Ricardo Coutinho –, as 
duas chapas seguem impá-
vidas, em campanha.  

Fernando Haddad seguiu à risca a 
determinação da Executiva nacio-
nal do PT no que tange à aliança 
do partido em João Pessoa. No pe-
ríodo antes das convenções, quan-
do não havia sido posta a candi-
datura de Ricardo Coutinho (PSB), 
participou de live com Anísio Maia. 
Recentemente, porém, esteve em 
live com o socialista.   

entre o antes e o depois  

ao Contrário do que deveria fazer, 
salles atua Contra o meio ambiente 

seguem em Campanha 

“Vou trabalhar para aprovar esse projeto no Senado. Esse ministro [Ricardo Salles] entra para a his-
tória como ministro contra o meio ambiente”. A declaração do senador Jaques Wagner (foto) à 

Agência Senado dá o tom da repercussão negativa que teve as recentes decisões do ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles que, como presidente do Conselho Nacional do Meio Ambiente, 
revogou as regras de proteção das áreas de manguezais e restingas. Talvez pela primeira na his-
tória recente do Brasil, a partir da redemocratização, temos um ministro que, contrariando toda 
a lógica, conspira contra o segmento que deveria cuidar. Uma medida tão esdrúxula como está 
só corrobora o quanto o titular da pasta atua não para proteger o meio ambiente e os recursos 
naturais, mas para abrir a possibilidade para a especulação imobiliária nas faixas de vegetação 
das praias e na ocupação de mangues, como bem colocou a senadora Eliziane Gama (Cidadania), 
coordenadora da Frente Ambientalista no Senado. As más intenções do ministro, que contesta até 
o aumento do desmatamento na Amazônia, ficaram claras quando da reunião ministerial de 22 

de abril, em que ele sugere que o governo se aproveite que a imprensa está focada sobre 
a covid-19 para “ir passando a boiada”. Em outras palavras, adotar medidas que, nor-

malmente, teriam repercussão negativa, sem despertar a atenção.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O desafio do vereador João Almeida ao depu-
tado Wallber Virgulino continua vigente, pelo 
menos para o primeiro. Ele divulgou vídeo nas 
redes sociais em que reafirma o desafio – feito 
em debate na rádio – para que ambos apre-
sentem os gastos relativos à Verba Indenizatória 
de Apoio Parlamentar (Viap). Almeida diz que 
Wallber a usou em “bebedeira”.

João almeida volta a desafiar  
Wallber: “estou esperando”  

as primeiras Candidaturas 

uma parada rápida 

São José do Brejo do Cruz, no Sertão, é o pri-
meiro município a ter candidaturas deferidas 
na Paraíba pela Justiça eleitoral. Estão aptos a 
participar da eleição municipal a candidata a 
prefeita, Ana Maria (PL), e sua vice, Ráfia Maia 
(PL), assim como os candidatos a vereador 
Hércules Carlos, Laura Fernandes e Jaquelyn-
ne Kenned, todos do PP.    

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desembar-
ca nesta quinta-feira em Campina Grande, onde tem 
encontro rápido com aliados em sala do próprio ae-
roporto João Suassuna. Desdizendo o que afirmou 
recentemente, o presidente vem dar uma ‘forcinha’ a 
candidatos que se postam como apoiadores de seu 
governo. Agenda institucional? Há controvérsia.  
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UFPB e UFCG alcançaram, no ano passado, o primeiro e segundo lugares; UEPB entrou pela primeira vez na lista

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Paraíba mantém liderança do 
ranking nacional de patentes

UNIÃO  A Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto
João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 30 de setembro de 2020

A Paraíba alcançou no-
vamente a liderança nacio-
nal em depósito de patentes, 
referente ao ano de 2019.  De 
acordo com o Ranking dos 
Depositantes Residentes de 
Patentes de Invenção, promo-
vido pelo Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial 
(Inpi) e divulgado nesta se-
mana, a Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e a Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG) alcançaram, 
no ano passado, o primeiro e 
segundo lugares, respectiva-
mente. Além destas, a Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) entrou pela primeira 
vez na lista, em 48º lugar. 

O Estado permaneceu 
no topo da classificação, com 
a UFPB alcançando 100 pedi-
dos de patentes em 2019, seis 
a mais do que em 2018. Isto 
significa uma participação de 
1,8% no total de residentes e 
registra o segundo ano conse-

cutivo em que a federal parai-
bana é destaque no ranking. 

Em 2018 a UFPB su-
biu da 4° para a 1° posição. 
Naquele ano, a entidade as-
sumia o topo dos maiores 
depositantes nacionais de 
patentes de invenção, com 94 
pedidos, seguida pela Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (82 pedidos) e pela 
Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (62).

Segundo o presidente da 
Agência de Inovação Tecnoló-
gica da UFPB (Inova), Petrô-
nio Athayde Filho, a Diretoria 
de Propriedade Intelectual da 
Inova dedicou consideráveis 
esforços tanto na captação 
das novas tecnologias criadas 
pelos pesquisadores da uni-
versidade, como na promo-
ção de trabalho em termos de 
correções, análises, revisões, 
redações e depósitos dos pe-
didos de patentes. Para ele, 
este resultado é reflexo de 
um trabalho cujo objetivo é a 
inovação tecnológica das pes-
quisas da UFPB. Além disso, 

ele acredita que estes estu-
dos contribuirão para o de-
senvolvimento local, regional 
e nacional.

Os 100 depósitos de pa-
tentes da UFPB em 2019 se-
rão laureados, na cerimônia 
da Premiação de Inovação 
Tecnológica Professor Delby 
Fernandes de Medeiros, rea-
lizada pela instituição e com 
data ainda a ser divulgada. 
Os portfólios das tecnologias 
protegidas pela UFPB estão 
disponíveis no site da Inova-
-UFPB. 

Petrônio Filho ressalta 
que, devido à pandemia do 
novo coronavírus em 2020, 
muitos centros de pesquisas 
estão com atividades quase 
ou totalmente paradas, o que 
pode provocar um prejuízo 
imensurável para as pesqui-
sas científicas brasileiras. No 
entanto, com a retomada das 
atividades nos laboratórios 
de pesquisas e programas de 
pós-graduação, a expectativa 
é de que, em 2021, tudo este-
ja normalizado.

Fruto de um trabalho coletivo
Já a UFCG teve 90 pedidos de 

patentes, oito a mais do que no ano 
anterior, além de 1,7% de participação 
no total de residentes. O assessor de 
Propriedade Intelectual do Núcleo de 
Inovação e Transferência de Tecnolo-
gia da UFCG (NITT/ UFCG) e um dos 
representantes da Diretoria Geral da 
Fundação Parque Tecnológico da Paraíba 
(Fundação PaqTcPB), Nilton Silva afirmou 
que o registro de uma patente é um 
registro de uma tecnologia criada que 
mostra que a instituição vem gerando 
inovações nas várias áreas do conheci-
mento, como: engenheira elétrica, com-
putação, química, materiais, mecânica, 
civil, alimentos, nutrição, entre outras. 

“Tanto a UFPB e UFCG vem bus-
cando reforçar essa construção dos 
registros das tecnologias. O próximo 
passo é fazer essas tecnologias se trans-
formarem em negócios. Na verdade 
tudo isso faz parte de uma estratégia de 
transformar o ecossistema de inovação 
da Paraíba para alinhar desenvolvimen-
to tecnológico com as oportunidades de 
negócios”, explica Nilton Silva.

O docente informou que atual-
mente, a instituição vem dando conti-
nuidade ao trabalho de transferência 
de tecnologia, ou seja, pegar essas 
tecnologias com registro de patente e 
licenciar para empresas, contribuindo 
para geração de emprego e novos 
negócios. “Essa parte de transformar e 
sintonizar desenvolvimento tecnológico 

e oportunidades de negócios é o que 
estamos fazendo em conjunto com a 
UEPB e da UFCG, os outros diretores da 
Fundação PaqTcPB”, descreveu.

UEPB entra na lista
A professora e coordenadora da 

Agência de Inovação tecnológica da 
UEPB (Inovatec), Simone Lopes, pon-
tuou que 79 patentes foram registradas 
entre 2011 e 2020 na instituição. Por 
isso, considera que a avaliação desse 
ano é positiva já que pela primeira vez 
a UEPB conseguiu entrar no Ranking 
nacional. “É um destaque para a Paraí-
ba como um todo e para a UEPB que 
está podendo mostrar o potencial das 
tecnologias que estão sendo envolvi-
das e a gente faz a proteção. Mostra 
que estamos nos consolidando na 
área tecnológica, não só em pesquisas 
básicas, mas em pesquisas aplicadas 
para atender demandas da sociedade 
e contribuindo com o desenvolvimento 
econômico da região”, comemora. 

O Inpi é uma autarquia federal 
brasileira, criada em 1970, vinculada 
ao Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior. A 
publicação do ranking sempre é em 
um ano posterior ao das patentes 
depositadas. Assim, este Ranking 
2020 mensura os depósitos de 2019, 
levando em consideração todos as 
patentes dos residentes de naciona-
lidade brasileira. 

UFPB depositou 100 pedidos de patentes em 2019, superando o desempenho do ano anterior, quando já liderava o ranking 

Foto: Evandro Pereira

Boletim da SES

Estado ultrapassa 120 mil 
contaminados por covid-19

Com a confirmação 
de novos 667 casos de 
pessoas contaminadas 
pelo novo coronavírus, 
a Paraíba chegou a mar-
ca de 120.654 casos da 
doença, sendo 2.816 ví-
timas fatais e 94.831 
considerados recupera-
dos. Ainda no boletim de 
ontem, de acordo com a 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), 12 novos 
falecimentos foram re-
gistrados, sendo quatro 
ocorridos entre a segun-
da-feira e a terça-feira. 
Neste momento, o Esta-
do possui todas as cida-
des com casos e 169 com 
mortes ocorridas. Um to-
tal de 368.724 testes para 

diagnóstico da covid-19 
já foram realizados.

Entre o montante de 
novos casos, 10 cidades 
concentram 388 deles, 
o equivalente a 58,17% 
do número divulgado. Os 
registros se dividem por 
João Pessoa que com 96 
novos casos segue lide-
rando a lista de casos no 
Estado com 29.589. 

A ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico) em 
todo o Estado mantém a 
tendência de queda e se-
gue abaixo dos 40%. On-
tem a SES divulgou que 
34% dos leitos disponí-
veis em toda a Paraíba 
estão ocupados. Região 
Metropolitana de João 
Pessoa, tem uma taxa de 
ocupação de 35%. Cam-

pina Grande registra 37% 
dos leitos de UTI adulto 
ocupados e no Sertão a 
mesma taxa chega a 39%.

As 12 mortes confir-
madas ontem ocorreram 
entre 21 de agosto e 29 
de setembro. A faixa etá-
ria das vítimas foi de 41 a 
92 anos, 04 deles tinham 
menos de 65 anos. Dia-
betes e cardiopatia foram 
as comorbidades mais 
frequentes entre os fale-
cidos. Três vítimas não 
possuiam fatores de ris-
co. Dos locais, um ocorreu 
em hospital privado e os 
demais em hospitais pú-
blicos. Distribuídos por 
Campina Grande (2), João 
Pessoa, Mamanguape, 
Pocinhos, Itatuba, San-
ta Rita, Alhandra, Belém, 
Sapé, Sousa e Ingá. 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Banco Mundial ajudará países 
mais pobres a comprar vacina

O Banco Mundial, instituição 
financeira internacional, anunciou 
planos para uma iniciativa de US$ 
12 bilhões que permitirá a países 
pobres comprar vacinas contra 
covid-19, informa o jornal britâ-
nico The Guardian. O plano vem 
como uma tentativa de garantir 
que os países de baixa renda não 
sejam bloqueados pelas nações 
ricas. A organização está pedin-
do aos principais acionistas das 
nações ricas que apoiem um es-
quema que planeja desembolsar 
o dinheiro nos próximos 12 a 18 
meses.

De acordo com David Mal-
pass, presidente do Banco Mun-
dial, “houve uma reserva substan-
cial de doses por parte dos países 
de renda mais alta e queremos ga-
rantir que os países de renda baixa 
e média também tenham acesso”.

Na Alemanha, autoridades 
anunciaram uma série de novas 
regras para tentar conter o au-

mento dos casos - entre as regras, 
está medida que limita em 50 o 
número de pessoas permitidas 
em bares e locais alugados, com 
a recomendação de que as festas 
privadas sejam limitadas a 25. O 
governo, no entanto, tenta evitar 
medidas que possam prejudicar a 
economia, e busca manter escolas 
e creches abertas.

De acordo com a Reuters, a 
chanceler alemã, Angela Merkel, 
disse durante videoconferência 
com primeiros-ministros dos es-
tados federais que queria evitar 
um bloqueio total “a todo custo”. 
De acordo com a mandatária, 
“queremos agir regionalmente, de 
forma específica e proposital, em 
vez de fechar o país inteiro nova-
mente”. “Isso deve ser evitado a 
todo custo”, acrescentou.

Mortes no mundo
O mundo está perto de ul-

trapassar a marca de 1 milhão de 
mortos por covid-19, segundo a 
Universidade Johns Hopkins. Pu-
xando os números para o alto es-

tão os dois maiores países do con-
tinente americano: os EUA, com 
205 mil mortos, e o Brasil, com 
mais de 140 mil. A pandemia, que 
começou na China, provavelmente 
em dezembro do ano passado, já 
deixou 33,2 milhões de infectados 
em todo o planeta.

O chefe do programa de 
emergências da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Mike 
Ryan, disse ontem que o núme-
ro oficial de mortos por covid no 
mundo é apenas uma fração da 
realidade. “Os números relatados 
atualmente representam, prova-
velmente, uma subavaliação das 
pessoas que contraíram covid 
ou morreram em decorrência da 
doença”, afirmou. “Posso garantir 
que o números verdadeiros são 
maiores.” Há estimativas de que 
ele possa estar hoje em 2 milhões. 
Em nove meses, o coronavírus já 
viajou por 188 países - oficialmen-
te. Em apenas 12 não há registros 
de casos. Algumas ilhas isoladas 
do Pacífico foram poupadas, como 
Palau, Nauru, Tonga e Vanuatu. 

Justiça derruba decisão que 
tirou proteção de manguezais

A Justiça Federal derru-
bou na noite de ontem a de-
cisão do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (Conama) 
que tinha revogado várias 
normas que protegiam as 
áreas de manguezais e res-
tingas. A liminar foi concedi-
da pela 23ª Vara Federal Cri-
minal, atendendo uma ação 
popular.

A juíza federal Maria 
Amelia Almeida Senos de 
Carvalho, afirmou na decisão 
que “tendo em vista o eviden-
te risco de danos irrecuperá-

veis ao meio ambiente, defiro 
antecipação dos efeitos da 
tutela para suspender os efei-
tos da revogação apreciada 
na 135ª Reunião Ordinária 
do Conama”.

O Conama é presidido 
pelo ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles e na se-
gunda-feira, dia 27, o colegia-
do aprovou quatro mudanças 
no regimento ambiental, sen-
do a principal delas a extinção 
de resolução que estipulava 
parâmetros, definições e limi-
tes de Áreas de Preservação 

Permanente (APP) no litoral 
e nas regiões de manguezais e 
restingas. 

Se mantida, a medida do 
Conama abre espaço para 
especulação imobiliária nas 
faixas de vegetação das praias 
e ocupação de áreas de man-
gues. A decisão foi tomada por 
um colegiado que foi esvaziado 
por Ricardo Salles em maio do 
ano passado, que por decreto 
reduziu o número de integran-
tes do Conama de 96 para 23, 
reduzindo a participação de 
entidades da sociedade civil.

Matheus de Souza 
Agência Estado
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Vínculo empregatício
O TRT-PB reconheceu, de forma inédita, a existência de vínculo 
de emprego entre um motorista de João Pessoa e a empresa 
Uber do Brasil Teconologia.  Página 8
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Em fase inicial, estima-se que remédios possam ser usados para tratar um tipo de leucemia e câncer de laringe

Estudo da UFPB desenvolve 
medicamentos contra câncer

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújjo

Alexandra Tavares
lekajp@hotmail.com

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com 

Um estudo da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) 
desenvolveu dois candidatos 
a fármacos anticâncer que 
apresentam baixo custo para 
ser obtido e comercializado. 
Apesar de ainda ser ainda 
incipiente, estima-se que os 
possíveis remédios possam 
tratar uma linhagem celular 
de leucemia (HL-60) e de 
câncer de laringe (HEP-02). 
Eles são derivados sintéticos 
da Isatina - uma substância 
encontrada em várias espécies 
de plantas que também pode 
ser sintetizada em laboratório. 
O estudo é coordenado pelo 
professor do Departamento 
de Química da UFPB Claudio 
Lima Júnior.

Além do tratamento des-
tes tipos de câncer é possível 
que estas substâncias funcio-
nem em outros tipos, mas são 
necessários mais testes para 
ter certeza disso. Os dois fár-
macos, derivados de Isatina, já 
apresentaram algumas vanta-
gens comparado aos que exis-
tem no mercado como: uma 
baixa toxicidade; um índice 
de seletividade duas vezes 
maior que um antitumoral ( 
doxorrubicina) de referência 
utilizado atualmente. “Isso 
quer dizer que, em animais, as 
nossas substâncias mataram 

as células tumorais prejudi-
cando menos as células sadias 
do que o fármaco referência, 
entretanto, para afirmar que 
há menos efeitos colaterais é 
preciso realizar os testes em 
seres humanos, o que ainda 
não foi feito”, informou o pro-
fessor.

A principal vantagem é 
que estas substâncias além de 
apresentarem alto rendimen-
to são produzidas em tempo 
curto de reação e com maté-
rias-primas relativamente ba-
ratas, comparado as que estão 
no mercado, porém, ainda não 
é possível estimar uma pers-
pectiva de custo. 

“ A produção de um me-
dicamento envolve várias eta-
pas, como outros testes em 
animais e em seres humanos, 
formulação do medicamen-
to, os impostos, entre outros. 
Por isso, ainda não temos uma 
perspectiva de custo”, expli-
cou Cláudio Lima, e também 
coordenador do Laboratório 
de Síntese Orgânica Medicinal 
da UFPB.

A implantação de um 
fármaco no mercado envol-
ve várias etapas: a fase não 
clínica (planejamento, pro-
dução e ensaios em células e 
animais), o desenvolvimento 
do medicamento seleção da 
forma farmacêutica e a for-
mulação mais conveniente), 
a fase clínica (investigação do 
funcionamento e a segurança 
do medicamento nos seres hu-
manos) e por fim, o registro do 

produto. A pesquisa encontra-
se na fase não clínica.

De acordo com o pro-
fessor Cláudio Lima já foram 
realizados os ensaios biológi-
cos em células tumorais iso-
ladas (in vitro), seguidos da 
experimentação em animais 
de pequeno porte, como ca-
mundongos.

“Os resultados obtidos 
nesta etapa foram bastante 
favoráveis no que diz respeito 
à sua atividade antitumoral e, 
principalmente, à sua seleti-
vidade. Em resumo, são com-
postos com potencial anticân-
cer que apresentam poucos 
indícios de efeitos colaterais, 
apresentando-se como fortes 
candidatos para a Fase 2 dos 
estudos”, pontuou.

Todo o processo leva pelo 
menos dez anos para chegar 
a testes em humanos, poder 
ir para o mercado e ser docu-
mentado junto à Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária. 
Desta forma, é essencial que 
parcerias sejam feitas, tanto 
com outros grupos de pesqui-
sa como com uma indústria 
que se interessem em prosse-
guir com este processo. 

O estudo, também coor-
denado pelo professor Má-
rio Vasconcellos, está sendo 
realizado no Laboratório de 
Síntese Orgânica Medicinal 
da UFPB. Estão envolvidos na 
síntese de derivados da Isati-
na quatro doutorandos, três 
mestrandos e um estudante 
de iniciação científica.

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) disponibi-
liza, desde o mês de março, 
o suporte psicológico para 
profissionais de saúde que 
estão na linha de frente contra 
o novo coronavírus. Recente-
mente, o serviço foi ampliado 
para profissionais de todas as 
áreas e agora está disponível 
para toda a população, para 
que pessoas com tendência 
a transtornos de ansiedade, 
depressão possam buscar 
acolhimento neste período de 
pandemia. O serviço funcio-
na de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 12h, e das13h30 
às 16h30, no telefone (83) 9 
9146.2469.

De acordo com o psicó-
logo clínico e técnico da coor-
denação estadual de Saúde 
Mental da Paraíba, Lucílvio 
Silva, a equipe da SES vem 
realizando ações para ampliar 
a atenção de apoio preventivo 
neste momento da pande-
mia. “Desde abril, fazemos 
o contato com as gerências, 
coordenações de serviços, 
para a ampliação da oferta de 
atenção, num apoio preven-
tivo para este momento que 
estamos vivendo, seja para 
usuários, ou não, dos serviços 
de saúde mental”, ressalta.

Ainda em razão dos refle-
xos da pandemia do corona-
vírus, este ano as abordagens 
sobre o Setembro Amarelo, 
mês alusivo à conscientização 
sobre suicídios e transtornos 

mentais, ganhou uma proje-
ção ainda maior. O suicídio é 
o agravamento de doenças 
relacionadas à saúde mental, 
e as medias adotadas por con-
ta da covid-19 podem piorar 
certos quadros de ansiedade 
ou depressão. Só este ano, 
foram registrados 93 casos 
na Paraíba entre os meses de 
janeiro e maio.

“Para a Saúde Mental do 
Estado, o mês de prevenção e 
cuidados em torno do suicídio 
remetem a fortalecer o que 
fazemos o ano todo. É impor-
tante olhar para as pessoas e 
pensar no coletivo, é impor-
tante lembrar que saúde men-
tal é uma responsabilidade de 
todos, pois ninguém adoece 
sozinho, nem sofre sozinho 
ou se cuida sozinho, é um 
problema de todo mundo e no 
caso do suicídio pode ser um 
caso de abandono, é preciso 
repensar isso coletivamente”, 
reforça o psicólogo.

Diversas situações con-
tribuem para a manutenção 
dos cuidados com a saúde 
mental, o bem-estar físico, 
biológico e social ajudam 
a manter esse equilíbrio. É 
importante que as pessoas 
que estão em algum tipo de 
sofrimento procurem ajuda. 
A população pode recorrer 
ao acolhimento do estado 
através do telefone (83) 9 
9146.2469, ou mesmo ao 
Centro de Valorização a Vida 
(CVV), pelo número 188.

SES disponibiliza 
serviço psicológico 

As pesquisas vêm sendo realizadas por uma equipe do Laboratório de Síntese Orgânica Medicinal da UFPB

No Centro de JP

Homenagem às vítimas de covid-19 
alerta que a pandemia não acabou
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

As pessoas que passam 
pela praça Rio Branco, no 
Centro de João Pessoa, se sur-
preendem com várias cruzes 
penduradas em um prédio, 
próximo ao local. Abaixo de-
las, uma lista com nomes de 
pessoas que perderam a vida 
em decorrência da covid-19. 
Essa homenagem, realizada 
pelo Comitê por Saúde e Di-
reito na Crise, tem o objetivo 
de lembrar a população de 
que a pandemia ainda não 
acabou e que os cuidados 
contra o vírus ainda são ne-
cessários para evitar mortes. 

De acordo com um dos 
coordenadores do Comitê e 
representante da Rede dos 
Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável da Paraíba, 
Arimatéia França, o ato foi 
realizado juntamente com 
várias entidades, redes e fó-
runs com o intuito de alertar 
a população. A ideia é que a 
cada mês um ato como esse 
seja feito na cidade. “Com isso, 
estamos pedindo às autori-
dades estaduais e municipais 
que continuem o alerta sobre 
o cuidado na preservação, na 
higiene, distanciamento e uso 
da máscara, para que a gente 

não vivencie uma quantidade 
ainda maior de mortes do que 
a que já temos aqui”, disse. 

Segundo Arimatéia, a 
expectativa é que as pessoas 
participem do movimento. 
“Estamos na expectativa so-
lidarizar-se com toda a co-
munidade e população, prin-
cipalmente com as famílias 
que tiveram vítimas da covid. 
Queremos que as pessoas re-

sistam, coloquem o nome lá 
e façam uma homenagem a 
essas pessoas”, ressaltou. 

O porteiro Edvaldo Pe-
dro, que trabalha em um 
edifício em frente à home-
nagem, se sentiu tocado 
pelo ato e comentou sobre 
a importância dessas mortes 
serem lembradas. “Eu creio 
que foi o único lugar, pelo 
menos que eu tenha visto, 

que lembrou das pessoas que 
morreram pela covid-19. Ali 
tem o nome das pessoas e 
isso é muito importante. Eu 
até achei que elas tinham 
sido esquecidas, e que depois 
que acabasse a pandemia 
ninguém ia mais nem lem-
brar delas. Mas não, lembra-
ram, e eu espero que daqui 
há alguns anos lembrem de 
novo”, disse. 

As cruzes penduradas no prédio trazem nomes de pessoas que perderam a vida para o novo coronavírus

Foto: Marcus Antonius

Foto: Divulgação
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Condutor do veículo disse que pegou a droga em Toritama (PE) e que iria entregá-la a uma pessoa em Bayeux

Rolos de tecidos são usados 
para transportar maconha

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Cardoso Filho

Preso suspeito de mandar 
matar a irmã em Remígio

Os tecidos foram usados para encobrir os 20 quilos de maconha que seriam entregues, segundo o motorista do veículo, a um traficante de Bayeux

Um homem de 43 anos 
foi preso na noite de segun-
da-feira (28) quando trans-
portava 20 quilos de maco-
nha escondidos em rolos de 
tecido dentro de seu veículo, 
um VW Saveiro. próximo a 
entrada da cidade de Serra 
Branca, no Cariri paraibano. 
A apreensão da droga foi rea-
lizada pela Polícia Rodoviária 
Federal. 

Durante ronda na BR-
412, os policiais rodoviários 
federais avistaram um Sa-
veiro em alta velocidade e 
sairam em perseguição. Na 
abordagem houve minucio-
sa fiscalização e perceberam 
um forte odor de maconha 
vindo do compartimento de 
carga da caminhonete. 

O veículo transportava 
dois rolos de tecido no com-
partimento de carga. Ao ser 
indagado sobre o motivo da 
viagem,  o condutor infor-
mou que ter sido contratado 
para deixar os rolos de tecido 

em Bayeux, localizado a qua-
se 300 km do local da abor-
dagem, mas não soube dizer 
o endereço de destino na car-
ga e nem o valor que recebe-
ria para transportar o tecido. 

Com as informações re-
passadas pelo motorista os 
policiais resolveram desenro-
lar o tecido, momento em que 
encontraram oito tabletes de 
maconha prensada e plastifi-
cada no interior dos rolos, to-
talizando 20,7 kg de maconha. 

A equipe deu voz de pri-
são ao homem, que já havia 
sido preso em Pernambuco 
por roubo, associação crimi-
nosa e tráfico de drogas. Ele 
confessou que levaria a droga 
de Toritama, município per-
nambucano conhecido pela 
produção de tecido e roupas, 
para Bayeux, Região Metro-
politana de João Pessoa. O ho-
mem foi detido, encaminhado 
à Polícia Civil e deverá res-
ponder pelo crime de tráfico 
de drogas.

Foto:  PRF

A Policia Civil da Paraíba 
prendeu, na manhã dessa se-
gunda-feira, 28, um homem 
de 34 anos de idade, aponta-
do como o mandante da mor-
te de sua própria irmã, Clau-
dinea dos Santos, conhecida 
por “Nea”, crime ocorrido em 
Remígio, no Agreste parai-
bano. A prisão aconteceu na 
cidade de Toritama (PE) e 
foi realizada por agentes do 
Grupo Especial Tático (GTE) 
da cidade de Esperança, em 
cumprimento a mandado de 
prisão preventiva.

De acordo com as investi-
gações, “Nea” não concordava 
com o envolvimento do irmão 
em atividades delituosas, in-
clusive o tráfico de droga e, 
por conta disso, o irmão man-
dou matá-la, tendo a jovem 
sido morta quando dormia em 
sua cama na casa onde mora-
va. Ele já tem condenação por 
outro homicídio e seria mem-
bro de uma facção criminosa 
que age naquela região ater-
rorizando a população.

“Esse crime ocorreu em 
junho deste ano e teve gran-

de repercussão em Remí-
gio. Claudinea foi morta em 
sua própria cama, enquanto 
dormia, e as investigações 
apontam seu irmão como o 
mandante do crime. Hoje, 
nós cumprimos o mandado 
de prisão que pesa sobre ele, 
fruto das nossas investiga-
ções”, disse o delegado Cris-
tiano Santana, do GTE.

Os policiais se desloca-
ram até a cidade de Torita-
ma (PE), onde o suspeito es-
tava escondido, e efetuaram 
a sua prisão.

Já estão na Colônia Penal 
Agrícola do Sertão, localiza-
da em Sousa, os três homens 
suspeitso de assaltarem e 
agredirem brutalmente pai e 
filho, João Estrela Neto e Sid-
ney George Marques Estrela, 
no Distrito de Lagoa dos Es-
trelas, município de Sousa, 
no Sertão paraibano, fato 
ocorrido na madrugada de 
13 deste mês.

Os presos foram identifi-
cados como, Francisco Edson 
Catanão Rosa,, o “Pirruxiu”; 
Rômulo Estrela de Abrantes 
(Rominho) e Kennedy Antô-
nio Maciel da Silva, o “Negui-
nho do Gás”. A prisão do trio 
aconteceu no sábado (26), 
sendo realizada pelos agen-
tes do Grupo Tático Especial 
(GTE), no bairro André Gade-

lha, através de força de man-
dados de prisões expedido 
pela Justiça sousense.

Segundo o delegado An-
tônio Neto, durante a ação os 
assaltantes agrediram vio-
lentamente as vítimas, cau-
sando várias lesões, fato que 
causou grande comoção e re-
volta à população. 

Logo após a ocorrência, 
policiais da delegacia de Sou-
sa diligenciou no sentido de 
elucidar esse caso, conseguin-
do prender os três suspeitos.

O delegado seccional de 
Polícia, Antônio Luís Barbosa 
Neto, disse que é importan-
te lembrar que a população 
pode colaborar com a Polícia 
Civil fazendo qualquer tipo 
de denúncia através do nú-
mero 197. 

Trio de assaltantes 
é preso em Sousa

A juíza Andressa 
Torquato Silva condenou 
a Imobiliária Santa Matil-
de Ltda. ao pagamento de 
R$ 15 mil de indenização 
por danos materiais e R$ 
8 mil por danos morais, 
em virtude da venda de 
um mesmo imóvel para 
duas pessoas distintas. A 
decisão foi proferida nos 
autos de ação em trâmite 
na 2ª Vara Mista de Gua-
rabira.

A parte autora mo-
veu ação contra a imobi-
liária alegando que, no 
dia 31 de janeiro de 1984, 
adquiriu o lote 09-quadra 
A, do Loteamento Nova 
Guarabira, à época, pelo 
valor de Cr$ 222.500,00. 
Informa, ainda, que nada 
tinha construído no refe-
rido terreno e, recente-
mente, ao negociar sua 
venda, tomou conheci-
mento que o imóvel en-
contra-se no nome de ou-
tra pessoa.

Na decisão, a juíza 
afirma que a conduta da 
venda do mesmo imóvel 
para duas pessoas distin-
tas fez surgir a existência 
de danos patrimoniais. 
“Logo, configurado o de-
ver de indenizar o de-
mandante pelos danos 
materiais sofridos”, des-
tacou.

No que diz respei-
to ao dano moral, a juíza 
Andressa Torquato disse 
que não se pode negar os 
transtornos causados pela 
imobiliária. “A conduta da 
demandada de realizar a 
venda do mesmo terreno, 
a saber, lote 09, quadra A, 
do loteamento Nova Gua-
rabira, a pessoas distintas, 
não pode ser considerada 
um mero aborrecimento 
e sim uma conduta ilícita 
praticada pela requerida. 
Desse modo, o dever de 
indenizar a demandante 
por danos morais”, pon-
tuou.

Imobiliária é 
condenada 
a indenizar 
cliente

A Polícia Militar 
apreendeu tabletes de 
maconha, pinos de cocaí-
na e mais de R$ 1 mil em 
espécie que possivelmen-
te foi obtido no tráfico de 
drogas, nessa segunda-
feira (28), na cidade de 
Cruz do Espírito Santo. 
Na ação, um suspeito de 
27 anos foi preso em fla-
grante.

Segundo informações 
da Polícia Militar, o sus-
peito estava em uma casa 
com a droga e o dinheiro, 
no centro da cidade. Os 
policiais da 3ª Companhia 
do 7º BPM chegaram até o 
acusado através de denún-
cias, que indicavam a atua-
ção dele no tráfico local. 

O homem, que não 
teve o nome revelado, 

ainda tentou fugir da 
abordagem, mas foi ren-
dido e preso. Além das 
drogas e do valor encon-
trado com ele, também 
foram apreendidas em-
balagens que são usadas 
para a comercialização 
de entorpecentes. O caso 
foi levado para a 6ª Dele-
gacia Distrital, em Santa 
Rita.

Drogas são apreendidas 
em Cruz do Espírito Santo

Dentro de pães

Homem é flagrado 
com droga no PB-1

Vários métodos são 
utilizados por parentes de 
apenados para tentarem 
entrar com drogas nos es-
tabelecimentos prisionais. 
Na semana passada os 
policiais penais flagraram 
maconha dentro de cabos 
de vassouras. Ontem, em 
revistas realizadas em fei-
ras levadas para detentos 
do presídio Sílvio Porto e 
Complexo Prisional PB-1 
foram encontradas maco-
nha e cocaína.

No PB-1 um jovem 
tentou entrar com maco-
nha e cocaína dentro de 
pães. Segundo o policial 
penal Tiago Dourado, o 
rapaz chegou na portaria 
do PB-1 com feiras para 
três apenados que estão na 
mesma cela. Na revista nos 
alimentos foram localiza-
das as drogas.

O homem, de identi-
dade não revelada, de acor-

do com os policiais penais 
já tem antecedentes crimi-
nais por tráfico de droga. 
“É impossível entrar no 
presídio com material ilí-
cito porque a fiscalização é 
rigorosa”, disse Tiago Dou-
rado, que comandou a con-
dução do preso à Central 
de Polícia.

A outra apreensão 
aconteceu no Presídio Síl-
vio Porto, em João Pessoa. 
Duas mulheres tentaram 
entrar com sacolas com ali-
mentos. Na revista foram 
encontrados pequenos pa-
cotes de maconha escondi-
dos dentro de fumo de rolo. 
As mulheres disseram que 
não sabiam o que tinha nas 
sacolas, pois foram solici-
tadas para entrarem as fei-
ras. Além das revistas nos 
presídios da Paraíba, tam-
bém existem os scanners 
corporais que identificam 
a existência de produtos.

Notas de R$ 2 e moedas foram encontradas pelos policiais, caracterizando a comercialização de droga fracionada 

Foto: PMPB
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Iniciativa do Governo da Paraíba procura amenizar os impactos econômicos e financeiros causados pela pandemia de covid-19

As empresas com pen-
dências de multa por infra-
ção do ICMS de fatos gerado-
res entre janeiro e julho de 
2020 e também com parcelas 
atrasadas do Fundo Estadual 
de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e 
do Fundo de Combate e Erra-
dicação da Pobreza no Esta-
do da Paraíba (Funcep) têm 
até hoje, para aderir ao Pro-
grama Sefaz Sem Autuação. 
O Governo da Paraíba elevou 
de 12 para até 24 meses o 
prazo de parcelamento dos 
débitos fiscais de regulari-
zação fiscal perante o Estado.

Os empresários notifi-
cados e aqueles que estão 
buscando fazer a regulari-

zação fiscal espontânea pe-
rante o Estado no portal da 
Sefaz precisam ficar atentos.  
Além do formulário eletrôni-
co de adesão, eles vão pre-
cisar fazer o pagamento da 
primeira parcela ou então do 
valor total na opção à vista 
até hoje.

O “Sefaz sem Autuação” 
foi lançado pelo Governo da 
Paraíba com o objetivo de 
amenizar os impactos econô-
micos e financeiros causados 
pela pandemia da covid-19, 
que afetaram os caixas das 
empresas paraibanas em de-
corrência da redução abrup-
ta da atividade econômica.

Como aderir
Como as repartições 

fiscais continuam fechadas 
devido à pandemia, o pro-
grama será acessado de for-
ma on-line. O contribuinte 
poderá fazer a sua adesão 

e autorregularização na 
página principal do portal 
da Fazenda Estadual www.
sefaz.pb.gov.br. Basta clicar 
no banner central “Sefaz 
sem Autuação” e “Acessar 
Formulário”. No banner do 
programa, a Sefaz também 
disponibilizou telefones de 
cada uma das cinco Gerên-
cias Regionais para tirar 
dúvidas dos contribuintes 
sobre o novo programa.

Auto de infração
Com a adesão ao progra-

ma, o contribuinte vai evitar 
também a lavratura de auto 
de infração, com multas que 
podem chegar até a 100% do 

valor do tributo, a represen-
tação fiscal para fins penais, 
além de permitir à manuten-
ção dos regimes especiais e 
benefícios fiscais vigentes 
dos contribuintes. Caso fosse 
aplicada a multa por infração 
sem o novo programa, segun-
do as legislações vigentes, 
os valores poderiam chegar 
a um aumento de até 100%.

Opções de pagamento
Ao contribuinte será 

permitido o pagamento dos 
débitos na opção à vista ou 
no parceladamente em até 
24 vezes em condições ex-
traordinárias. O pagamento 
à vista ou a primeira parcela 

deverá ocorrer até o dia 30 de 
setembro de 2020, data limite 
de adesão.

Débitos
Os contribuintes parai-

banos com inscrição estadual 
poderão incluir todos os débi-
tos tributários relacionados ao 
ICMS, FEEF e Funcep no período 
de janeiro a julho, declarados 
pelos contribuintes; detectados 
em monitoramento pelo Fisco 
Estadual ou confessados pelos 
contribuintes, com exigibilidade 
suspensa ou não, ou que tenham 
sido objeto de parcelamento 
anterior, não integralmente qui-
tado, ainda que cancelado por 
falta de pagamento.

Juliana Cavalcanti  
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com 

Prazo para adesão ao Programa 
Sefaz Sem Autuação termina hoje

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Emmanuel Noronha

O Governo elevou de 
12 para até 24 meses o 
prazo de parcelamento 
dos débitos fiscais de 
regularização fiscal 
perante o Estado

Centro vai atender crianças vítimas de violência

As crianças e adolescen-
tes vítimas ou testemunhas 
de violência serão atendidas 
por um Centro de Atendimen-
to Integrado (CAI) em João 
Pessoa.  O local será criado e 
implementado no Hospital 
Infantil Arlinda Marques e é 
resultado de uma parceria 
entre o Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) e o Estado e 
objetiva garantir que os me-
nores vítimas ou testemunhas 
de violência sejam atendidos 
de forma humanizada e mul-
tidisciplinar, em um único ser-
viço no hospital de referência 
em atendimento pediátrico na 
Paraíba. Conforme o MPPB, a 
expectativa é de que os aten-
dimentos iniciem em 120 dias. 

No espaço, além do aten-
dimento de saúde da vítima, 
também será concentrado 
serviços como registro da 
ocorrência criminal, o depoi-
mento especial prestado pe-
rante a autoridade policial e a 
realização de provas periciais 
(físicas e psíquicas). Ou seja, 
com o CAI, será possível fazer 
com que a vítima de violência 
sexual tenha apoio, não ape-
nas na área da saúde, como 
também na realização do re-
gistro de ocorrência, através 
de escuta qualificada ou de-
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poimento especial da criança 
e do adolescente e da perícia 
médico legal, permanecendo 
em instalações e profissionais 
adequados para este tipo de 
atendimento. 

Segundo o Ministério Pú-
blico do Estado, o CAI terá seu 
funcionamento estabelecido 
de acordo com um plano de 

trabalho elaborado pelas par-
tes pactuantes, devendo, ain-
da, garantir o posterior enca-
minhamento da vítima à rede 
de saúde e assistência social 
para tratamento e acompanha-
mento, quando necessários.

Entre as obrigações da 
Secretaria de Saúde(SES-PB), 
expostas no termo estão:  pres-

tar atendimento por equipe 
de saúde multidisciplinar, não 
necessariamente exclusiva, 
composta por médico, enfer-
meiro, técnico de enfermagem 
e psicólogo, além de promover 
atendimento especializado em 
ginecologia, no local, caso seja 
preciso. Além disso, a SES-PB 
deverá garantir que as abor-

dagens realizadas pela equipe 
de saúde sigam as orientações 
preconizadas na Linha de Cui-
dado para a Atenção Integral 
às Crianças, Adolescentes e 
suas Famílias em situação de 
Violência Sexual, primando 
pela não culpabilização e revi-
timização da criança, do ado-
lescente e suas famílias. 

É um local importante 
para que haja esse atendimento 
especializado e para propiciar 

que a criança e adolescente com 
sequelas sejam contemplados 

com um tratamento contínuo de 
reabilitação que permitirá que 

os mesmos tenham uma 
qualidade de vida melhor e seus 

familiares também 

Geraldo Medeiros 
Secretário de Saúde do Estado

Centro de Atendimento Integrado funcionará no Hospital Infantil Arlinda Marques, em João Pessoa, e é uma parceria do Governo do Estado com o Ministério Público da Paraíba

O secretário de Saúde, Ge-
raldo Medeiros, afirmou que a 
implementação do CAI ainda 
está sendo analisada através 
de reuniões, mas ainda não 
existe previsão certa para o 
seu total funcionamento. Ele 
explicou que o espaço fará o 
atendimento ambulatorial 
com todos os profissionais de 
saúde, como fonoaudiólogos, 
pediatras, fisioterapeutas, psi-
cólogos, dentre outros. 

“É um local importante 
para que haja esse atendi-
mento especializado e para 
propiciar que a criança e ado-
lescente com sequelas sejam 
contemplados com um tra-
tamento contínuo de reabi-
litação que permitirá que os 
mesmos tenham uma quali-
dade de vida melhor e seus 
familiares também”, detalhou 
o secretário

Secretaria de Desenvolvimento e Polícia Civil irão prestar assistência
A Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Humano da 
Paraíba (SEDH) ficará responsá-
vel principalmente por realizar 
o acolhimento das vítimas de 
violência sexual que derem en-
trada no serviço, preparando-as, 
emocionalmente, para a realiza-
ção de perícias médico-legais, e 
fazendo os encaminhamentos 
adequados em saúde e prote-
ção. Já a Polícia Civil por inter-
médio da Polícia Científica (IPC) 
entre outras atribuições terá 
que atender as vítimas para as 
perícias médico-legais.

O termo de cooperação 
técnica foi assinado pelo procu-
rador-geral de Justiça, Francisco 
Seráphico, e deverá ser assinado 

até o final desta semana, pelo 
secretário de Segurança e Defe-
sa Social, Jean Francisco Nunes; 
pelo secretário de Saúde, Geral-
do Antônio de Medeiros e pelo 
secretário de Desenvolvimento 
Humano do Estado, Carlos Ti-
bério Fernandes. O documento 
também será assinado pelo 
delegado-geral da Polícia Civil 
da Paraíba, Isaías Gualberto e o 
diretor-geral do Instituto de Po-
lícia Científica da Paraíba (IPC), 
Marcelo Burity.

Para hoje, às 9h, está mar-
cada uma reunião para a ela-
boração do plano de trabalho 
e do protocolo/fluxo de atendi-
mento, além da designação de 
representantes para o acom-

panhamento, planejamento, 
coordenação e controle da 
execução do objeto do Ajuste. 
Entre os presentes estão a coor-
denadora do Centro de Apoio 
às Promotorias da Criança e do 
Adolescente e representantes 
das três secretarias estaduais, 
da direção do Hospital Arlinda 
Marques, da Delegacia Geral 
de Polícia Civil, do IPC e o Nú-
cleo de Medicina e Odontologia 
Legal (Numol).

Segundo o MPPB, o termo 
de cooperação técnica é funda-
mentado em leis internacionais 
(como a Convenção sobre os 
Direitos da Criança e as Regras 
de Beijing. Essas últimas sobre 
regras mínimas das Nações 

Unidas para a administração da 
Justiça da infância e da juven-
tude) e na legislação nacional 
sobre os direitos do público 
infantojuvenil e obrigações dos 
estados na proteção de crianças 
e adolescentes, como a Consti-
tuição Federal e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA).

De acordo com o órgão, 
o documento também foi ela-
borado devido ao aumento de 
casos notificados de violência 
sexual praticada contra crian-
ças e adolescentes e pelo fato 
de que a demora na coleta 
das provas periciais, físicas e 
psíquicas, em crimes sexuais 
praticados contra crianças 
e adolescentes, prejudica a 

apuração dos fatos, além de 
agravar o trauma resultante 
do ilícito.

O termo também está fun-
damentado no Decreto Presi-
dencial nº 7.958/2013 (diretri-
zes para o atendimento huma-
nizado às vítimas de violência 
sexual e atuação integrada 
entre os profissionais da área de 
segurança pública e da rede de 
atendimento do Sistema Único 
de Saúde), na Portaria nº 485/ 
2014 do Ministério da Saúde 
(regras para habilitação e fun-
cionamento dos serviços de 
atenção integral às pessoas em 
situação de violência sexual no 
SUS), na Lei nº 12.845/ 2013 e 
Lei nº 13.43/ 2017. 
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Decisão foi tomada, de forma inédita, na Paraíba

O Tribunal Regional do 
Trabalho da Paraíba (13ª 
Região) reconheceu, de for-
ma inédita, a existência de 
vínculo de emprego entre 
um motorista de João Pes-
soa e a empresa Uber do 
Brasil Tecnologia. A decisão 
foi tomada, por maioria de 
votos, pela Segunda Turma 
do TRT.

Segundo o desembar-
gador-relator Thiago de Oli-
veira Andrade, “apesar de 
todos esses conceitos ino-
vadores e modernos ineren-
tes à chamada Gig Economy, 
não se deve esquecer do que 
permanece, e do que é o ob-
jeto de estudo do Direito do 
Trabalho desde o seu nasci-
mento: os conceitos de em-

pregado e empregador”.
O relator ressaltou ain-

da que “a tão falada moder-
nidade das relações através 
das plataformas digitais 
tem ocasionado, em verda-
de, um retrocesso social e 
a precarização das relações 
de trabalho”. 

E destacou: “A Uber, 
embora opere através de 
um aplicativo, afigura-se 
em empresa de transportes, 
de modo que se o motorista 
que labora em favor dela o 
faz com pessoalidade, não 
eventualidade, onerosidade 
e subordinação, o reconhe-
cimento do vínculo de em-
prego entre eles é medida 
que se impõe”.

Thiago de Oliveira foi 

taxativo quanto à garantia 
dos direitos do trabalhador: 
“Se a proteção e garantia 
dos direitos humanos dos 
empregados resultarem 
num necessário aumento 
de preços das tarifas, que 
assim o seja. O que não se 
pode admitir é a exploração 
dos trabalhadores sob o ar-
gumento que a garantia dos 
direitos inviabilizariam o 
negócio.”

Para o relator, não 
restam dúvidas de que o 
motorista se encontra in-
tegrado aos fins ou à estru-
tura dinâmica da empresa, 
exercendo seu trabalho 
nos precisos termos dita-
dos por esta, inclusive, sob 
pena de desligamento.

TRT reconhece 
vínculo para 
motorista Uber
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Tramita na Assembleia

Cidade de Areia pode se tornar 
Capital Paraibana da Cachaça

A Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação 
(CCJ) da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB), 
aprovou, ontem (29), du-
rante reunião por video-
conferência, Projeto de Lei 
1.340/2019, de autoria do 
deputado Eduardo Carnei-
ro, que institui o título de 
Capital Paraibana da Ca-
chaça para o município de 
Areia, no Brejo da Paraíba. 

Para Maurício Car-
neiro, que está à frente da 
Companhia da Cachaça, 
esse título vem reafirmar 
a cultura cachaceira que é 
responsável por movimen-
tar a economia paraibana 
e reconhecer a importância 
da cidade de Areia sobre 
uma tradição. 

“Esse título só reafirma 
o que todos os paraibanos 
sabem e sentem: que a ca-

pital paraibana da cachaça 
é Areia. Não diria nem só da 
Paraíba, mas do Nordeste. 
Desde o século 16 que na 
região do Brejo paraibano 
já se produzia cachaça asso-
ciada ao açúcar e rapadura”, 
afirmou Maurício.

Ele destacou ainda 
todo o aspecto econômico 
que gira em torno da pro-
dução da cachaça, como ge-
ração de emprego e renda. 
“Além das belezas naturais, 
tem o turismo etílico. Esse 
título só vai erguer mais 
ainda o nome da cidade e a 
força econômica que a ca-
chaça tem. A cachaça traz 
a visitação aos engenhos, a 
gastronomia para harmoni-
zar com ela, vários passeios, 
incrementa a indústria ho-
teleira”, falou.

A deputada Pollyanna 
Dutra, que preside a CCJ, 

parabenizou o deputado 
Eduardo Carneiro e fez 
questão de ressaltar os nú-
meros que representam o 
desenvolvimento da região 
através da renda e dos em-
pregos gerados pelo setor. 
“Areia é a 4ª cidade em nú-
mero de estabelecimentos 
de produtores de cachaça 
do Brasil e a 1ª do Nordes-
te. No município, existem 
28 engenhos ativos, que em 
2018 produziram 4,5 mi-
lhões de litros de cachaça”, 
afirmou.

Segundo a deputada, “o 
setor gera aproximadamen-
te 2 mil empregos indiretos 
e 45% do ICMS que entra 
em Areia é oriundo da ca-
chaça”. Com base nesses da-
dos, Pollyanna argumentou 
que proteger o patrimônio 
cultural da cidade é justiça 
social.

Foto: Divulgação

Situada na região do Brejo paraibano, Areia mantém a tradição de seus engenhos de cachaça

Foto: Agência Brasil

Para o relatoria do TRT da Paraíba, não restam dúvidas de que o condutor se encontra integrado aos fins da empresa



Ato de resistência
Idealizador da produtora Cristomaika, rapper Preto A gera 
um movimento de mudança social na vida de jovens negros 
e periféricos em João Pessoa. Página  11
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Dirigido pelo premiado Arthur Lins, ‘Pele Fina’ explora a temática sensível da autora inglesa e as dores humanas de forma poética

Filme paraibano dialoga com 
a dramaturgia de Sara Kane

A dramaturga britânica 
Sara Kane (1971-1999) é a 
principal referência nos últi-
mos tempos para o premiado 
cineasta Arthur Lins. O pa-
raibano estava realizando as 
filmagens do curta-metragem 
ficcional Pele Fina quando foi 
decretado o período de iso-
lamento domiciliar devido à 
pandemia, e teve que suspen-
der as gravações. O novo proje-
to explora a temática sensível 
baseada em Kane, dialogando 
com as dores do ser humano 
de uma forma poética, e que 
ainda tem um componente 
bastante atual: ele se relaciona 
também com o isolamento.

Arthur Lins começou a 
desenvolver o roteiro de Pele 
Fina há cerca de três anos e 
lembra de como mergulhou 
nas obras da escritora inglesa. 
“Ela trata de assuntos muito 
tensos com um certo peso de 
violência psicológica, mas es-
tabelece uma relação poética 
com a dor. Quando li, eu fiquei 
bastante interessado enquanto 
um ativador do processo cria-
tivo. Fui atrás de outros nomes 
femininos, cuja obra segue 
essa temática”, comenta o rea-
lizador, destacando Clarice Lis-
pector (1920-1977) e Virginia 
Woolf (1882-1941).

Uma das principais obras 
de Sara Kane se chama Psicose 
4:48, sendo esta a última de sua 
carreira, pois a autora cometeu 
suicídio aos 28 anos. Na trama 
do paraibano, a personagem 
principal, interpretada por In-
grid Trigueiro (de filmes como 
Rebento e Bacurau), busca se 
isolar em uma casa de praia 
para trabalhar em seu espe-
táculo, que é o próprio Psicose 
4:48. O isolamento voluntário 
da protagonista provocou a 
busca por uma locação no lito-
ral sul paraibano, onde ocorre-
ram as filmagens. “Estávamos 
na quinta diária de sete, mas 
precisamos interromper para 
cumprir as medidas de segu-
rança”, reforça Arthur.

O processo de pesquisas 
para elaboração do roteiro 

foi acentuado com uma ajuda 
da amiga do cineasta, a pro-
fessora do Departamento de 
Artes Cênicas da UFPB, Laris-
sa Hobi. “Ela trabalha muito 
com performance de teatro 
contemporâneo e me indicou 
obras mais teóricas. Fui então 
percebendo a possibilidade 
de trabalhar nessa via de mão 
dupla, com a dramaturgia na 
linguagem para o cinema. O 
processo criativo foi de buscar 
outras narrativas que, de algu-
ma forma, dialogassem com 
esses temas, sempre em uma 
busca poética de abordagem 
da dor e do sofrimento”.

Como referência, Lins 
destaca ainda o dramaturgo 
francês Antonin Artaud (1896-
1948). “Sua obra aborda essa 
linguagem poética que se re-
laciona com a esquizofrenia. 
Busquei ler peças dele para 
fazer essa relação de como li-
dar com temas tão complexos 
da psique humana sem focar 
no sofrimento, fugindo des-
te como algo depressivo, mas 
como um modo de viver”.

De forma direta, o novo 
curta de Arthur Lins se comuni-
ca com o contexto atual de pan-
demia. Porém, dentre as princi-
pais diferenças, está o contexto 
do próprio isolamento, que, no 
caso do filme, acontece de for-
ma espontânea ao buscar re-
alizar um trabalho de forma 
independente. “A personagem 
busca esse isolamento para se 
encontrar com a obra que vai 
produzir. Foi algo que a gente 
percebeu na época que preci-
sou suspender as filmagens”.

Arthur destaca ainda o 
posicionamento da escritora 

“Cinema não pode se tornar uma prática elitista e hobbie para poucos”
A pandemia veio para es-

cancarar as desigualdades e o 
modo de vida que estava sendo 
seguido. Nas palavras do diretor 
Arthur Lins, “quando a gente 
pensa na arte e no cinema como 
processo criativo, pensamos em 
como quer se relacionar com 

espectadores quando a obra é 
lançada”, explica.

A cena do cinema nacional 
após a crise sanitária é impre-
visível, mas o cineasta, a partir 
de uma entrevista que assistiu 
da cineasta Gabriela Amaral, 
concorda com a previsão da 

volta mais forte de um cinema 
de horror, mais bergmaniano. 
“Acho que isso me deu um 
norte que faz sentido, Bergman 
trabalhava as crises e angústias 
dos personagens de uma for-
ma muito corporal. O cinema, 
de alguma forma, vai refletir 
muito isso, além dos conflitos 
existenciais, tanto psicológicos 
quanto o cinema de gênero”. 
Arthur Lins conta ainda que 
espera uma narrativa mais 
centrada para as distopias 
sociais. “A pandemia mostrou 
um absurdo da vida que não 
percebíamos antes”. 

Apesar do seu novo curta-
metragem, Pele Fina, ser o resul-
tado do edital Walfredo Rodriguez 
de 2017, e mesmo antes do con-
texto mundial atual, o audiovi-
sual sofria cortes de recursos 
que provocou uma reinvenção 
do fazer cinema. 

“É muito desestimulante e a 
gente, aqui na Paraíba, estava 

passando por algo inédito, que 
era uma rede de profissionais 
que se mantinham trabalhan-
do com cinema. Em relação às 
ideias e técnicas criativas,  já 
provamos há muito tempo que 
produzimos material de quali-
dade. Tudo o que a gente sabia 
começou a ser estimulado por 
políticas públicas. Foi isso que 
moveu muita gente e foi isso 
também que foi cortado de for-
ma abrupta”, critica. “Acho que 
a pandemia e esse momento de 
conservadorismo que tem toma-
do conta das políticas públicas 
voltadas para a cultura inclinam 
o pensamento de procurar ou-
tras formas de articular e manter 
a produção sem esses apoios. 
Isso deve chegar a outras formas 
de fazer cinema, mas ainda não 
sei quais são”.

Então, como continuar fa-
zendo os filmes se estão cortando 
os custos? “Acredito que haja 
uma esperança para continuar 

fazendo que a gente deve culti-
var, e que isso é cíclico, não é a 
primeira crise pela qual o cinema 
brasileiro passa”.

Segundo ele, o corte de gas-
tos reduz a produção para uma 
fração mínima da população, 
cujo interesse é apenas de um 
público conservador. “O cinema 
não pode se tornar uma prática 
elitista e hobbie para poucos. 
Tem que continuar existindo e é 
nessa encruzilhada que a gente 
se encontra”. 

Como alternativa, Arthur 
Lins compara com coletivos de 
teatro como o Alfenim e Piollin, 
e conclui que pode ser algo pos-
sível também no cinema. “Fazer 
cinema tem a ver com impor a 
visão política e o cinema pode 
aprender mais enquanto grupo 
ou coletivo no paralelo de polí-
ticas públicas. Acredito que seja 
uma forma de pensar em outros 
modos de fazer o movimento 
continuar”, aponta.

Foto: Divulgação

Realizador Arthur Lins passando o roteiro com a assistente de direção Carine Fiúza

Virginia Woolf, que aponta a 
necessidade de um espaço iso-
lado de criação. “O artista pre-
cisa de um ateliê, o escritor pre-
cisa de um lugar para escrever, 
um teto todo seu. Esse espaço 
de solidão possível é algo que 
promove o pensamento de que 
a própria solidão também é im-
portante. Isso é basicamente o 
tema central do filme”.

Para o cineasta, esse en-
clausuramento promove um 
processo de autoconhecimen-
to e também abre portas para 
“viajar e criar imaginários”, es-
tabelecendo uma intensa liga-
ção com a proposta de questio-

nar aspectos da saúde mental. 
“No filme, a personagem não 
tem uma residência especifica-
mente, ela vai para uma casa de 
praia emprestada de uma ami-
ga e acho que também várias 
pessoas podem se identificar 
com essa parte. Infelizmente, 
é um diálogo que permanece 
nesse sentido. A ideia de culti-
var a solidão, a individualidade, 
é algo importante no curta”.

Imerso no mergulho com 
a solidão, o diretor enumera al-
gumas características que tam-
bém se relacionam com suas 
produções anteriores, sendo o 
destaque a ideia de dramatur-

gia, aspecto no qual ele se en-
contra mais maduro agora. “É 
o filme que tem mais situações 
dramáticas. Não que os outros 
não tivessem, mas Pele Fina 
parte muito do corpo da atriz. 
É como se a personagem me 
desse nuances de atuação de 
onde eu vou partir para com-
por o filme”. 

Lins compara o projeto a 
suas outras obras e menciona 
a preocupação em realizar “fil-
mes narrativos, pautados em 
personagens, tem esse elo em 
alguma intensidade que me in-
teressa”. Contudo, o amadure-
cimento na composição com-

plexa da personagem de Ingrid 
Trigueiro é o destaque em Pele 
Fina. “Percebo que estou ex-
perimentando mais enquanto 
diretor de ator. A  obra de Sara 
Kane ofereceu isso, um pensa-
mento em torno de diálogos 
mais complexos”.

Por outro lado, lidar com 
personagens em crise é um 
tema presente nos seus filmes. 
“Percebo uma recorrência, 
como se eu me interessasse 
por personagens se debaten-
do com o modo em que estão  
encarando a vida no momento 
e de como essas vidas se en-
contram”, analisa.

Na trama, a atriz Ingrid Trigueiro interpreta uma escritora que busca se isolar voluntariamente em uma casa de praia para trabalhar em seu próximo espetáculo

Fotos: Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com  O artista precisa de um 

ateliê, o escritor precisa de 
um lugar para escrever, um 
teto todo seu. Esse espaço 
de solidão possível é algo 

que promove o pensamento 
de que a própria solidão 

também é importante 
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Força inspiradora 

“O essencial é invisível aos olhos”. 
         Antoine Saint-Exupéry 

“Ver bem não é ver tudo: é ver o que 
os outros não veem”. 

             José Américo de Almeida  

Inicio essas linhas para exaltar pen-
samento desses dois grandiosos escri-
tores que norteiam os passos do meu 
caminhar e inspiram o teor dos meus 
escritos. O francês Exupéry imortalizou 
a frase, no clássico universal O Pequeno 
Príncipe. O nosso paraibano José Améri-
co, patrono da instituição, é, igualmente, 
conhecido por sua magnífica autoria de 
frases que sintetizam lucidez e beleza.

Inúmeras pessoas, pelo mundo afo-
ra, não ouvem, não falam, não veem ou 
não se expressam em sua plenitude. Mas 
a história nos mostra exemplos e formas 
de expressão, que encantam pela capa-
cidade de sentir ou decifrar códigos de 
supremacia e perfeição. Sinfonia, sinto-
nia e sincronia, juntas ou separadas, são 
regidas por lições de vida, cuja harmonia 
inspira anônimos ou famosos.        

A lista é imensa. A começar pelo 
compositor alemão Ludwig Beethoven 
(1770-1827), que perdeu a audição e 
mesmo surdo compôs grandes obras. 
Uma delas, é a ‘A Nona Sinfonia’. Por sua 
vez, O australiano Nicholas James Vuji-
cic, nascido sem braços e sem pernas, 

viveu dificuldades na infância. “Por 
muito tempo me perguntei se haveria 
no mundo alguém como eu e um pro-
pósito para minha vida, além de dor e 
humilhação”. Hoje, casado, é pai, autor 
de livros e histórias inspiradoras e pa-
lestrante motivacional.

Nas edições das paraolimpíadas, 
atletas com deficiências físicas ou sen-
soriais conferem garra, felicidade, he-
roísmo e apoteose estampados no rosto 
de cada participante. E o que dizer de 
mágica cena do filme Perfume de Mu-
lher, protagonizada por personagem 
cego, vivido por Al Pacino? Ele nos ofe-
rece formidável e exemplar dança, com 
sua parceira, em um dos momentos es-
peciais já produzidos pelo cinema. E, na 
vida real, o tenor italiano Andrea Bocel-
li, também cego, encanta plateias pelo 
mundo inteiro. 

A Paraíba, do mesmo modo, é palco 
para valorosos personagens que trans-
formaram limitação em superação. Em 
nossa Capital das Acácias, maior exem-
plo de fé e esperança se esboça na orla 
do Cabo Branco, em frente à Fundação 
Casa de José Américo, nas manhãs de 
sábado. Nesse cenário bucólico, entre a 

brisa e as palhas dos coqueiros, pessoas 
com dificuldade de locomoção, surdas 
ou cegas, desfrutam da praia com entu-
siasmo e naturalidade.

O projeto ‘Acesso Cidadão’, ideali-
zado e acolhido pela própria Fundação, 
em parceria com a AC Social (Assessoria 
e Consultoria pela Inclusão Social), Fu-
nad e Prefeitura de João Pessoa, integra 
diversificadas atividades nas áreas de 
esporte, cultura e lazer, que promovem 
raro instante de confraternização se-
manal. Em diversas ocasiões, me emo-
cionei, ao ver olhos que não enxergam 
ganharem novo olhar. Eram deficientes 
visuais esculpindo peças de arte. Outras 
pessoas, sem mãos, pintando telas e ex-
pondo seus pendores artísticos, diante 
de oficinas moldadas com argila e con-
cebidas em frente ao mar.

Cadeiras de rodas foram transfor-
madas em pernas, a conduzirem ani-
mados foliões e destacados forrozeiros. 
Seja no Carnaval, seja nos festejos juni-
nos, lá estavam aquelas bravas pessoas, 
na doce companhia de abnegado time 
de voluntários, composto e regido por 
familiares e amigos, fazendo o papel de 
coadjuvantes. Coadjuvantes, sim, porque 
protagonistas mesmo são aqueles que se 
erguem diante das dificuldades e limita-
ções. Exemplos de força, luz e vida. 

No caminho de quem quer vencer, 
não existem barreiras ou fronteiras para 
se viver. Felizes pessoas especiais que fa-
zem do seu exercício cotidiano uma lição 
de vida para as outras pessoas.

Como pode um jogo como Among Us ser mais popu-
lar do que The Last of Us - Parte II? Um usuário do Twit-
ter levantou essa questão na semana passada e gerou 
um bom e velho debate sobre o que é um produto “bom” 
e o que é um produto “medíocre” na indústria cultural. 
Os jogos comparados em questão não possuem nada de 
semelhante, a não ser o fato de serem… jogos. Enquanto 
TLOU-2 é um jogo AAA (ou triple A) com gráficos tre-
mendamente realistas, enredo envolvente e aprofunda-
mento digno das melhores produções pós-apocalípticas 
hollywoodianas, exclusivo para Playstation 4, Among Us é 
um game para mobile e PC “point & click”, que conta com 
apenas um cenário, personagens cartunescos, algumas 
caixas de diálogo e, esteticamente, parece um jogo de 
consoles da década de 1980. 

Analisar esses pontos em si já torna o questiona-
mento extremamente subjetivo – como falei antes, o que 
é ser bom ou o que é ser ruim? Há quem deteste jogos de 
zumbis, carregados de drama, suspense e terror como The 
Last of Us; assim como há quem deteste joguinhos casuais 
on-line. Aí vem uma questão: será que realmente os ga-
mers preferem jogos casuais como Fall Guys, um divertido 
multiplayer nos moldes das Olimpíadas do Faustão (sério), 
que, em menos de um mês, tornou-se o jogo mais baixado 
da história da PlayStation Network? 

De um lado, temos um game exclusivo para uma plata-
forma que custa pelo menos R$ 2 mil. O jogo em si, volta-
do para o público adulto, passa dos R$ 200 e levando em 
consideração que existe outro jogo da franquia e conteú-
dos adicionais indispensáveis, apenas com a franquia The 
Last of Us os gamers brasileiros podem gastar facilmente 
cerca de R$ 500. Ainda nas condições de compra de jogos 

e consoles usados, comparar o acesso aos dois jogos 
citados no debate é até injusto. Among Us, um game para 
toda a família, é disponibilizado de graça em smartpho-
nes, na Steam, serviço de games para computadores, custa 
uma média de R$ 10,89. Lembra do Fall Guys que eu citei 
anteriormente? O jogo passou um mês disponibilizado de 
graça, hoje em dia custa por volta de R$ 40. Não é difícil 
enxergar a popularidade dos jogos casuais entre usuários 
do Brasil, principalmente.

Toda essa questão me lembra o debate elitista da MPB 
versus Pop aqui no país. Onde já se viu colocar Marília 
Mendonça, Anitta, MC Rogerinho no topo das paradas? 
E Caetano? E Gil? E Gal? Cadê? O raciocínio é o mesmo: a 
música mais popular é aquela disponibilizada mais abun-
dantemente para a população, seu consumo é mais barato e 
ela está sempre na mídia gratuita (emissoras de televisão e 
rádio, principalmente). São gêneros e estilos pertencentes a 
gravadoras e selos que alimentam o ciclo vicioso que tran-
sita entre “isso dá dinheiro porque é o que o povo quer” e 
“é isso que o povo quer, então vai gerar dinheiro”. Vai com-
parar um ingresso de R$ 25 do Fest Verão a um ingresso de 
R$ 400 para um show de Chico Buarque. 

Esse lado sombrio capitalista não chega tão fortemente 
nos games mais populares, isso porque eles geralmente são 
desenvolvidos por estúdios bem pequenos de jogos indepen-
dentes, que ralam no dia a dia para criar conteúdos legais 
e diferenciados, como é o caso da InnerSloth. A produtora 
existe há apenas quatro anos, só tendo produzido dois jogos 
nesse tempo. Um deles é justamente Among Us, baixado mais 
de 50 milhões de vezes apenas na Google Play. Acertaram 
em cheio apostando na simplicidade, diversão e o melhor de 
tudo: precinho bom pro bolso. 

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Como pode?

Fátima Farias  Felizes pessoas especiais 
que fazem do seu exercício 

cotidiano uma lição de vida para 
as outras pessoas 

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Com a colaboração de Thaïs Gualberto

Na tela? Que tela? Sei lá, qualquer uma. Eu prefiro a 
da TV, mas, se não tiver, pode ser a do PC, a do celular, o 
que der, o que estiver disponível.

Domingo assisti à live ‘HQ na luta’, que fez parte da 
programação do Na Janela - Festival de Quadrinhos, or-
ganizado pela editora Companhia das Letras, que con-
tou com três autoras que conversaram por mais de uma 
hora sobre o seu trabalho com as HQs. Foram recebidas 
por Julia Newland, representando a editora, e a mesa foi 
mediada por Gabriela Borges, jornalista, pesquisadora e 
mestra em Antropologia, que, em 2015, criou a Mina de 
HQ, mídia independente com perspectiva de gênero so-
bre histórias em quadrinhos. 

Da Paraíba, participou Thaïs Kisuki, sua Olga, a sexó-
loga, já com duas edições publicadas, além de participar 
da organização do Políticas, projeto criado com a intenção 
de difundir os quadrinhos produzidos por mulheres e 
pessoas não binárias que abordem as questões políticas 
do Brasil. Thaïs é graduada em Arte Mídia e faz HQ desde 
2009. Quando atuava na Fundação Espaço Cultural da Pa-
raíba (Funesc), em João Pessoa, idealizou o evento ‘Qua-
drinhos Intuados’, que continuou sendo realizado depois 
de sua saída da Fundação e do Estado. Thaïs reside agora 
em Lençóis, Chapada Diamantina, na Bahia.

De Pernambuco, estava Bennê Oliveira, autora das 
tiras Leve Mente Insana, a mais jovem do grupo, ainda na 
faixa dos 20 anos, que produz quadrinhos de divulgação 
científica, além de falar sobre questões cotidianas, muitas 
vezes com um viés político. 

Ainda participou da mesa Laura Athayde, que é for-
mada em Direito e publica desde 2013 a série de tirinhas 
Aconteceu Comigo, que narra histórias reais enviadas à au-
tora por mulheres anônimas. Laura chegou a ser indicada 
à categoria Ilustração do Prêmio Jabuti, em 2018, pelo seu 
trabalho Extraordinárias - Mulheres que revolucionaram o 
Brasil, de Aryane Cararo e Duda Porto de Souza.

Pelo visto, dá pra perceber que as HQs feitas por mu-
lheres no Brasil têm futuro e fôlego com essas autoras, 
que estão só começando, apesar de já terem mostrado 
para o que vieram. Na live, elas discutiram também sobre 
a repercussão do seu trabalho em suas vidas privadas.

Um evento desse porte põe as histórias em quadri-
nhos em evidência e mostra sua relevância para a juven-
tude brasileira, que passa a consumir o que é produzido 
no país, por jovens com quem podem se identificar. Ser 
quadrinista deixou de ser exclusividade de americanos ou 
japoneses. Nossos jovens já têm em quem se espelhar.

Na Janela é um festival que vem sendo realizado 
pela Companhia das Letras desde o início da pandemia 
e já aconteceram diversas edições: em abril, Literatu-
ra Brasileira; em maio, Não Ficção; em junho, Jornadas 
Antirracistas; em agosto, O que foi a ditadura; e em se-
tembro, Quadrinhos. Como pressupõe o nome do pró-
prio festival, todas as atividades foram realizadas por 
videoconferência.

Durante a conversa ‘HQ na luta’, foi mencionado o 
fato de todas as quatro participantes residirem fora do 
Estado de São Paulo, onde está localizada a editora. Se 
não fosse um evento on-line, provavelmente nenhuma 
das quatro estaria lá presente e, por isso, frisaram a im-
portância de se aproveitar o ambiente digital para bus-
car autores nos lugares mais diversos de norte a sul do 
país, não apenas para dar espaço a outros rostos, mas 
também para enriquecer os debates e apresentar reali-
dades distintas ao público.

O festival de quadrinhos aconteceu entre 25 e 27 
deste mês e foram homenageados nele a autora iraniana 
Marjane Satrapi, pelos 20 anos da obra Persépolis, e o 
Angeli, pelos seus 50 anos de carreira. Entre os convi-
dados estavam a autora sueca Liv Strömquist, que abriu 
o evento falando sobre sua carreira e sua obra, A origem 
do mundo. Rafael Coutinho e os irmãos gêmeos Gabriel 
Bá e Fábio Moon participaram desenhando ao vivo; 
Bruna Maia, André Dahmer e Helô D’Angelo abordaram 
o ‘2020 em tiras’; Marcelo D’Salete e Spacca conversa-
ram sobre ‘A história em quadrinhos’; Aline Miranda e 
Aline Zouvi falaram sobre ‘Persépolis - 20 anos’; Fido 
Nesti e Rodrigo Rosa foram os convidados da conversa 
‘Romance gráfico’, e o encerramento, no domingo à noi-
te, contou com as presenças da Laerte e Caco Galhardo, 
na conversa ‘Angeli - 50 anos de carreira’, no qual fala-
ram sobre a obra e a importância do colega de profissão 
para eles e para os quadrinhos brasileiros.

Todas as conversas do festival de quadrinhos estão 
disponíveis no canal da editora no Youtube (/Compa-
nhiaDasLetras) e na página de playlists podem ser en-
contradas também todas as demais edições do festival 
Na Janela, que contaram com as participações de diver-
sos autores, dentre eles Jarid Arraes, Daniel Galera, Yu-
val Noah Harari, Djamila Ribeiro, Ailton Krenak, Silvio 
Almeida, Sueli Carneiro, Maria Valéria Rezende, Milton 
Hatoum, entre muitos outros.

HQ na tela

Parecendo um jogo de consoles da década de 1980, com apenas um cenário e cartunesco, ‘Among Us’ é um dos games mais populares atualmente
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Produtora gera movimento de 
mudança social na vida de jovens

Sobreviver há anos de escravidão 
e marginalização na sociedade, na es-
fera política, econômica e social é re-
sistir. É nesse processo de resistência 
que movimentos em busca do reco-
nhecimento sobre a atuação de pes-
soas negras, nas mais diversas áreas, 
sejam reconhecidos e não sejam limi-
tados a falar apenas sobre o histórico 
de violência contra eles. 

Para driblar a ineficiência do Po-
der Público em não propor políticas 
públicas capazes de corrigir a questão 
da desigualdade racial no país, a resis-
tência negra surge através do prota-
gonismo de atores sociais que traba-
lham juntos para vencer também em 
coletivo. Em João Pessoa, Anderson 
Cibelius, mais conhecido por Preto 
A, usa a música para contribuir nessa 
mudança de cenário. O rapper é o fun-
dador da produtora Cristomaika que 
é, hoje, um movimento de modificação 
da vida de jovens negros e periféricos. 
Através da produtora, o artista infor-
mou que mais de 270 cestas básicas já 
foram doadas para famílias carentes 
durante a pandemia.

“A negritude, em si, envolve tudo 
isso. É normal que fale sobre racismo 
nas minhas obras porque eu vivo isso, 
sou um artista de pele preta. Mas a es-
trutura tem que começar a nos olhar 
além. Está na hora de mostrar o outro 
lado do nosso povo. Mostrar quem 
luta e sobrevive, de como a gente cui-
da do nosso povo. Falo que o trabalho 
na produtora é o black money. São 
famílias da própria periferia que tra-
balham e produzem para a periferia. 
São jovens que estão produzindo con-
teúdo, como documentários. Acha que 
eles vão ter tempo de pensar em cri-
me trabalhando em algo assim? Não 
vão. A gente tenta tirar esse ódio que 
a sociedade cria para transformar em 
arte”, declarou Preto A.

Além do movimento, o rapper usa 
suas músicas para falar da realidade 
caótica da periferia e incentiva jovens 
a fazerem o mesmo no desenvolvi-
mento de sua arte. O músico e produ-
tor cultural sabe bem o peso da cor 
da pele que carrega em um país com 
raízes coloniais latentes. Preto A conta 
que já passou pela situação de ser se-
guido ao entrar em empreendimentos 
comerciais e ouviu da sociedade que a 
culpa da perseguição seria creditada a 
vestimenta. Para enfrentar o racismo 
diário, o artista ressalta que é preciso 
que os negros assumam o protagonis-
mo de suas vidas e profissões, buscan-
do avançar na busca por espaço, vez e 
voz.

“A gente só pode combater o ra-
cismo quando tiver pessoas na linha 
de frente que sabem o problema que 
está sendo combatido. Pretos em to-

dos os lugares porque uma pessoa de 
pele branca nunca vai encarar o que a 
gente encara. De entrar em uma loja 
e ser seguido pela cor, ser um artis-
ta como eu e ser confundido, como 
já fui muitas vezes. É um boné, uma 
roupa… Só que não, saca?! É a pele. A 
sociedade tem que se colocar em uma 
posição de dívida com o nosso povo 
porque reclama até das cotas que é 
pouco diante da dívida de 500 anos de 
história. A gente é roubado todo santo 
dia por pessoas bem vestidas, bem-ar-
rumadas e endinheiradas. O povo tem 
que começar a entender quem é o real 
inimigo. Tem que entender que a gale-
ra que está nas favelas e até no crime 
são rejeições, são diásporas do nosso 
povo. E é culpa do governo, da estru-
tura, do sistema por não dar acessibi-
lidade à educação”, falou Preto A.

Nos últimos anos as discussões 
sobre o racismo estão tomando os ho-
lofotes. O assassinato de George Floyd, 
no dia 27 de maio, nos Estados Uni-
dos, pela abordagem imprudente de 
um policial branco, desencadeou uma 
série de manifestações pela importân-
cia da vida negra em todo o mundo. A 
campanha do ‘Black Lives Metter’, de 
ativismo internacional, antecede o ato 
brutal que culminou com a morte de 
Floyd e não parou depois disso. 

A efervescência da discussão pela 
igualdade racial toma conta de diver-
sos âmbitos. Também nos Estados 
Unidos, jogadores da NBA, maior liga 
de basquete profissional do mundo, se 
uniram em um boicote histórico à Liga 

em prol da vida dos negros. Mas Preto 
A lembra que o racismo é uma criação 
do povo branco e, sendo assim, a luta 
é de todos nós.

“A galera tem que acordar para 
saber que ser militante não é nada di-
vertido. Você vê o seu povo sofrendo 
e morto todos os dias. Os jovens de 
hoje falam na Internet e não fazem 
nada fora. Acham que fez ali e auto-
maticamente vivem aquilo. Quando, 
na verdade, o esforço, nesses casos, é 
só nos dedos”, comentou o artista. “O 
racismo, em si, quem tinha que dis-
cutir eram os brancos porque esse é 
um problema deles e criado por eles. 
A gente só tem que se defender dessa 
mazela que eles criaram. As pessoas 
têm cada dia mais informação e di-
nheiro e continuam sendo racistas e 
mais ignorantes a pautas sociais. En-
quanto a gente, com mais dificuldades 
ainda, fica mais guerreiro, mais forte 
e mais resistente a gente vai ficando”, 
finalizou o músico.

Negritude

Idealizador da Cristomaika, rapper Preto A: tirar o ódio que a sociedade cria para transformar em arte

Cauê, meu filho, que tão precocemente fez aque-
la viagem fora do combinado, certa vez me perguntou 
quando ainda pequenino: “Pai, por que existe gente que 
não tem cachorro?”.

Não pude responder aquela indagação que me pa-
receu tão intrigante. Desde que me casei (foram só duas 
vezes), nunca deixei de tê-los. Passados tantos anos  essa 
questão ainda me intriga. Como pode? Não sei meu filho. 
Por onde é que esteja você, para muito além desse mun-
do, aceite essas escusas do seu pai por deixar esse ques-
tionamento sem resposta. Mas falemos deles, os cachor-
ros, que encheram de alegria nossas vidas.

Minha primeira parceria com essas criaturas de qua-
tro patas chamava-se Laika. Vira-lata muito simpática e 
buliçosa. Eu tinha seis anos quando encontrei aquela coi-
sinha perdida em frente a minha casa. Recolhi a pobre a 
despeito dos protestos de minha mãe. Laika morreu quan-
do um enorme cão hidrófobo entrou pelo nosso quintal e 
tentou atacar minha irmã caçula, que estava brincando 
na varanda. Defendeu Norminha com a fúria de uma leoa, 
mas morreu em consequência disso. Minha irmã saiu ile-
sa desse episódio. A partir daí, só pude ter cães quando fui 
dono de meu nariz; ou seja, quando casei.

Você não chegou a conhecer Argos (Janaína e Ariad-
ne, sim) aquele boxer cujo nome fui buscar na mitologia 
grega, pois achei muito poético um cachorro ser capaz de 
reconhecer seu dono – Odisseu – depois deste retornar 
de Troia passado tanto tempo. Queria ter um animal tão 
apegado a mim como esse. Tive. Por isso o batizei com 
o nome da embarcação que o herói grego navegou pelo 
Egeu no seu retorno ao lar. 

Preta, você conheceu, uma mestiça que tinha cin-
qüenta por cento de sangue pastor alemão e a outra 
metade, sei lá de que procedência.  Vigilante, carinhosa, 
muitas vezes você caminhou com ela pela praia. Foi triste 
quando a bichinha partiu. Sempre é. Éramos muito ape-
gados a ela. Sempre somos.

Janes, era nossa Janes Joplin, nossa cachorra-roquei-
ra. Quem a batizou de Janes Joplin foi Janaína, mas ficou só 
Janes. Essa, pura de raça como Rin-tin-tin, pastor alemão 
da mais nobre procedência. Meiga como uma gueixa, fazia 
dupla com a espevitada Samanta, uma pastor belga muito 
selerepe. Marcaram minha vida, a sua e a de seus irmãos.

Se não me falha a memória você conheceu Boris 
aquele boxer invocado que dei de presente para seu irmão, 
Iago. Havia muito chamego entre eles dois. Seu irmão já 
está advogando, namorando firme com Gabi. Qualquer 
hora dessas começa distribuir convites de casamento. Já 
imaginou o presente que vou dar a ele?

E Mel? Doze anos conosco. Essa você conheceu. 
Uma poodle  (os dessa raça são muito inteligentes) mui-
to sabida e protetora. Nessa minha vida atribulada du-
rante esses anos morou conosco em Campinas, Bauru, 
Natal e João Pessoa. Partiu no mesmo ano que Gauss, 
em 2012. Foi um ano muito complicado em minha vida 
e ainda acrescido dessas duas perdas.

Gauss, um boxer sabido que só. Companheirão, vigi-
lante, doce com os amigos, invocado com os desconheci-
dos. A partida deles, Gauss e Mel, foi como a de parente 
querido. Muito triste.

Paxá, o cão de Gabriela, sua irmã. Um labrador tra-
quinas que destruiu jardins, comeu móveis... Mas como 
era carinhoso. Foi provavelmente um problema cardíaco 
que o levou precocemente no ano passado. Gabriela so-
freu muito, era seu bicho quase gente, que não desgru-
dava dela, carne e unha. Também ficamos  mal, eu e Ana. 
Como não ficar?

No lugar de Paxá, veio o Fred, da mesma raça, está com 
nove meses e estamos tentando pôr esse “rapaz” na trilha 
dos bons caminhos. Parece que estamos conseguindo.

Agora, Chimbica (mulher e filha chamam-na, Nina). 
Chimbica (é uma beagle) está conosco desde 2010. 

Fez dez anos. Para se comparar com a idade dos humanos 
é só multiplicar por sete. Portanto, é uma senhora idosa no 
alto de suas sete décadas de vida. Mas a pobrezinha pas-
sou por duas cirurgias para eliminar um câncer. Não deu 
certo, a praga dessa doença voltou. Está fraquinha, come 
pouco, dorme muito. Nós aqui estamos cientes, a vida des-
sa criaturinha está se esvaindo como uma velinha que vai 
se apagando. Basta um ventinho mais forte e pronto. Tudo 
se acaba. Enquanto isso, vamos tentando aliviar qualquer 
desconforto. Remédios e muita atenção para com essa se-
nhorinha. Ela parece estar ciente dessa aritmética perver-
sa que vai subtraindo dias de sua biografia.

Mas Chimbica está cumprindo sua missão, a missão 
que todos os cães têm: ser fiel e companheiro. Enquanto 
escrevo esse relato, ela está aqui com a  cabeça pousa-
da sobre meus pés, como sempre faz enquanto escrevo. 
Vez ou outra  me olha com ternura e sinto pelo seu olhar 
que está me dizendo: “Amigão, estou aqui. Estarei com 
você até o fim.” 

Então, meu filho querido, talvez você possa enten-
der porque deixei sem resposta aquela sua pergunta: 
“Pai, por que existe gente que não tem cachorro?”.

Chimbica está 
indo embora...

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil no Instagram 

da Cristomaika

Natural do Rio Grande 
do Norte, o poeta Raulino 
Silva será o primeiro não pa-
raibano homenageado pela 
série ‘De Repente na Rede’, 
que a Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) 
disponibiliza hoje, às 19h, 
pelo canal da instituição no 
Youtube (/funescpbgov).

“Raulino Silva é um 
cantador da nova geração, 
mas, para muitos, o melhor 
dessa nova geração. Ele é 
muito preparado, leu muito 
e tem, como ídolos, Ivanil-
do Vila Nova, Diniz Vitorino 
e Raimundo Caetano. Ou 
seja, os grandes”, ressaltou o 
apresentador do programa, 
Iponax Vila Nova. “Ele tem 
um vozeirão e é um grande 

cancioneiro. É um poeta que 
nasceu na zona rural e come-
çou a cantar aos 16 anos e já 
vindo muito forte, pois des-
de o começo que se destaca. 
Quando saiu da região rural 
para residir na cidade de 
Mossoró e, depois, em Natal, 
Raulino Silva deslanchou. É, 
sem dúvida alguma, o melhor 

da nova geração e canta com 
os mais famosos com desen-
voltura. É estrela”.

Raulino Silva nasceu na 
cidade de Antônio Martins 
(RN), e reside atualmente em 
Caruaru (PE). Ele atua profis-
sionalmente na cantoria há 
17 anos e, ao longo desse pe-
ríodo, já participou de cente-

nas de festivais e ganhou uma 
dezena desses eventos. Já gra-
vou três CDs e um DVD e, ago-
ra, se aventura no universo da 
música romântica.

Segundo Vila Nova, o re-
pentista Hipólito Moura (PI) 
será o próximo homenageado 
do programa, seguido de No-
nato Costa (CE).

‘De Repente na Rede’ traz poeta do RN
Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, acesse o 
canal oficial da Funesc no YoutubeAlém do repente, Raulino Silva se aventura no universo da música romântica
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Levantamento do site Reclame Aqui registrou a opinião dos clientes das empresas de saneamento nos últimos seis meses 

Cagepa é a 2a companhia 
mais bem avaliada do país

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
é a segunda empresa de sa-
neamento do país e primei-
ra do Nordeste mais bem 
avaliada no site Reclame 
Aqui. O levantamento utili-
zou a avaliação dos clientes 
referentes às companhias 
de saneamento nos últimos 
seis meses deste ano. Na ca-
tegoria, a Paraíba registrou 
o percentual de 94,2% de 
respostas às demandas dos 
consumidores, ficando atrás 
apenas da Empresa de Sa-
neamento do Mato Grosso 
do Sul (Sanesul).

Baseado nas avaliações 
dos consumidores, o Recla-
me Aqui analisa alguns cri-
térios para a formulação da 
reputação. São eles: Índice 
de Resposta (que é a por-
centagem de reclamações 
respondidas, sendo que 
apenas a primeira resposta 
é considerada); a Média das 
Avaliações (média aritméti-
ca das notas concedidas pe-
los reclamantes para avaliar 
o atendimento recebido); 
Índice de Solução (porcen-
tagem de reclamações onde 
os consumidores, ao fina-
lizarem, consideraram que 
o problema que originou a 
reclamação foi resolvido; e 
o Índice de Novos Negócios 
(porcentagem de consumi-
dores que informaram que 
voltariam a fazer negócios 
com a empresa).

Desempenho
Nos últimos seis meses, 

das 103 reclamações re-
gistradas no site, 97 foram 
respondidas. Neste período, 
a Cagepa respondeu 94,2% 
das reclamações e resolveu 
78,4% dos problemas pos-
tados no Reclame Aqui. Ain-
da segundo o levantamento, 
a Cagepa vem, gradativa-
mente, melhorando seu de-
sempenho junto aos clien-
tes que acessam e usam a 
plataforma. De 2018 para 
cá, a Cagepa saiu da nota 4.1 
para 7.3, alcançando o pa-

tamar de empresa confiável 
no quesito atendimento e 
resolução de problemas.

O presidente da Cage-
pa, Marcus Vinícius Neves, 
explica que, apesar do des-
taque positivo no site, o de-
sempenho da empresa deve 
melhorar ainda mais com o 
aumento dos canais de aten-
dimento disponibilizados 
para a população. “Somos 
uma empresa de prestação 
de serviços e, naturalmente, 
são demandadas muitas so-
licitações e dúvidas por par-
te dos clientes. Ficamos feli-
zes com o nosso avanço no 
índice de resposta aos usu-
ários, mas não podemos nos 
acomodar; essa evolução 
precisa continuar. Além de 
inserirmos os canais remo-
tos de atendimento da Cage-
pa nas redes sociais e pela 
atendente virtual Acqua, 
estamos migrando cada vez 
mais nosso suporte às recla-
mações feitas na internet, 
agilizando a resolução dos 
problemas e a resposta aos 
clientes”, afirmou.

A plataforma
O Reclame Aqui atua 

como um canal indepen-
dente de comunicação en-
tre consumidores e em-
presas. Mais de 92% dos 
consumidores usa o site 
para pesquisar a reputação 
de uma empresa antes de 
fazer uma compra ou utili-
zar um serviço.
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Para o plantio do 
arroz, os produtores 
recebem assistência 
técnica da Empresa 
Paraibana de 
Pesquisa, 
Extensão Rural e 
Regularização 
Fundiária (Empaer), 
vinculada à Sedap

Foto: Secom-PB

No Sertão da PB

Produtores rurais comemoram 
a boa safra do arroz vermelho

Produtores rurais da Pa-
raíba comemoram a boa safra 
do arroz vermelho. Um exem-
plo vem da comunidade Recan-
to, no município de São João do 
Rio do Peixe, no Sertão, onde os 
produtores Tarcísio Claudino e 
Benedito Melo iniciaram a co-
lheita, na semana passada.

Em outras regiões, a 
exemplo do Vale do Piancó, 
onde agricultores também se 
dedicam ao cultivo de arroz, 
principalmente do tipo ver-
melho, eles também come-
çam a colher a produção para 
colocar no mercado.

O extensionista rural da 
Empaer José Marques, que há 
40 anos acompanha plantio 
do arroz da terra, como é mais 
conhecido, disse que 2020 “foi 
um ano fantástico para a pro-
dução de arroz”. Lembra que a 
abundância das águas do açu-
de São Gonçalo usadas nas vár-
zeas, contribuíram para conso-
lidar o plantio, além de manter 
abastecido o lençol freático que 
poderá ser usado para futuros 
plantios. A perspectiva é de que 
a próxima safra tenha uma pro-
dução ainda maior.

Nesta e em outras re-

giões, os produtores recebem 
assistência técnica da Empre-
sa Paraibana de Pesquisa, Ex-
tensão Rural e Regularização 
Fundiária (Empaer), vincula-
da à Sedap.

O produtor Tarcísio Melo 
explicou que aproveitando o 
inverno, eles plantaram jun-
tos 70 hectares de arroz ver-
melho, na expectativa de uma 
produção de 200 mil quilos.

A produção de arroz ver-
melho nas várzeas de Sousa 
sempre se constituiu em uma 
atividade rentável e, neste 
ano, em face das chuvas, o 

plantio dessa cultura cresceu 
substancialmente, proporcio-
nando renda extra para deze-
nas de famílias agricultoras. 
Três fatores contribuíram: 
chuvas, sementes selecio-
nadas e assistência técnica, 
mesmo com orientação por 
sistema remoto. O trabalho 
de produção de arroz tem o 
acompanhamento dos técni-
cos Gervásio Francisco Vieira, 
Daniel Sales de Abrantes, José 
Marques, Iraildo Macedo, Flá-
vio Marcilio, Manoel Chagas e 
do gerente regional Francisco 
de Assis Bernardino.

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) vai interromper o 
abastecimento de água 
nesta quarta-feira (30), 
das 7h às 13h, em três lo-
calidades de João Pessoa. 
De acordo com a diretoria 
de Operação e Manuten-
ção, a suspensão é neces-

sária para que técnicos da 
empresa realizem serviços 
de limpeza do reservatório 
R-13, que fica localizado 
no bairro do Castelo Bran-
co e atende a região. 

As áreas atingidas se-
rão: Castelo Branco (I, II 
e III), Cidade Universitá-
ria e nas dependências da 

Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). O serviço 
visa assegurar a continui-
dade da qualidade da água 
distribuída à população e 
atende recomendações do 
Ministério da Saúde.

A Cagepa pede a cola-
boração de todos, no sen-
tido de limitar o consumo 

de água apenas para o es-
sencial, ao longo do perío-
do da manutenção. Mais 
informações sobre esse 
e outros serviços podem 
ser obtidas gratuitamen-
te pelo telefone 115, pelo 
aplicativo Cagepa e pelas 
redes sociais da compa-
nhia.

Abastecimento de água vai ser 
suspenso em três localidades de JPAinda segundo 

o levantamento, 
a Cagepa vem, 

gradativamente, 
melhorando seu 

desempenho junto aos 
clientes que acessam e 

usam a plataforma

Já imaginou acordar e 
descobrir que, do nada, você 
está com pequenas placas 
avermelhadas e inchadas 
pelo corpo, que coçam inten-
samente e ainda provocam 
sensação de queimação ou 
ardor? Tais sintomas podem 
indicar que você está com 
urticária, enfermidade que 
afeta entre 15% e 20% da po-
pulação ao menos uma vez na 
vida. 

A doença está entre as 
queixas mais frequentes em 
consultórios de dermatolo-
gia, e o Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW-U-
FPB/Ebserh) é referência 
mundial para o tratamento 
da enfermidade, acompa-
nhando hoje cerca de 70 pa-
cientes que têm a forma crô-
nica da doença.

Em 2019, o Lauro Wan-
derley recebeu selo de certi-
ficação internacional como 

membro do Programa Ucare 
(Urticaria Centers of Referen-
ce and Excellence) e se tornou 
o segundo HU da Rede Eb-
serh aprovado como um dos 
Centros de Referência e Ex-
celência em Urticária.  “Lan-
çado pelo Global Allergy and 
Asthma European Network 
(GA²LEN), o programa tem o 
objetivo de prover excelência 
no manejo de pacientes com 
urticária e aumentar o conhe-
cimento sobre a doença atra-
vés de educação e pesquisa”, 
explica a dermatologista 
Esther Bastos Palitot, que é 
coordenadora da Ucare do 
HULW.

Evento
Para conscientizar sobre 

a doença, hospitais de todo o 
mundo vinculados ao progra-
ma internacional celebram 
o chamado Ucare Day em 1º 
de outubro, data já conhecida 

no calendário da saúde como 
Dia Mundial da Urticária. 

“O Hospital Universi-
tário Lauro Wanderley e o 
Complexo Hospitalar Uni-
versitário Professor Edgard 
Santos são os únicos da Rede 
Ebserh a ter certificação in-
ternacional de excelência da 
GA2LEN e, dessa forma cons-
tituírem uma Ucare. É impor-
tante e necessário que todas 
as Ucares promovam ações 
no Ucare Day”, comenta Es-
ther Palitot.

Devido à pandemia de 
covid-19, a ação do Lauro 
Wanderley ocorrerá de for-
ma remota. Com o objetivo 
de se engajar ao Ucare Day, 
a instituição vai realizar uma 
sessão educacional por web-
meeting, das 18h às 22h, em 
parceria com a Extensão de 
Urticaria Crônica Espontâ-
nea (UCE) da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). 

Voltado à comunidade aca-
dêmica, profissionais de saú-
de e portadores de Urticária 
Crônica Espontânea, a inicia-
tiva se traduz como mais uma 
oportunidade de orientações 
sobre a doença. As inscrições 
para  o evento podem ser fei-
tas até esta quarta-feira (30), 
pelo link  https://sigeventos.
ufpb.br/eventos/public/
evento/UDHULW

“Com isso, o HULW con-
tribui para ampliar conheci-
mentos sobre a doença e se 
mantém alinhado com o tra-
balho de excelência que vem 
sendo realizado em todas as 
Ucares com certificação GA-
2LEN”, destaca Esther Palitot. 

A webmeeting será reali-
zada amanhã à noite e, além 
de profissionais de saúde, 
contará com a participação 
de um paciente que irá dar 
um depoimento sobre o im-
pacto da urticária crônica es-

pontânea em sua vida.

O que é
A urticária é uma irri-

tação cutânea caracterizada 
por lesões avermelhadas e le-
vemente inchadas, como ver-
gões, que aparecem na pele e 
coçam muito. Tais lesões po-
dem surgir em qualquer área 
do corpo, ser pequenas, isola-
das ou se juntarem e formar 
grandes placas avermelha-
das, com desenhos e formas 
variadas, sempre acompa-
nhadas de coceira. Aparecem 
em surtos, podendo surgir 
em qualquer período do dia 
ou da noite, durando horas 
e desaparecendo sem deixa-
rem marcas na pele. O sinto-
ma mais comum é a coceira 
intensa, mas as lesões podem 
provocar a sensação de ardor 
ou queimação. Pode ocorrer 
inchaço rápido, intenso e lo-
calizado, que atinge normal-

mente pálpebras, lábios, lín-
gua e garganta. Esse inchaço 
é chamado de angioedema e, 
algumas vezes, por dificultar 
a respiração, constitui risco 
de vida. Também existe uma 
complicação chamada anafi-
laxia, na qual a reação envol-
ve todo o corpo, causando 
náuseas, vômitos, queda da 
pressão arterial e inchaço na 
garganta, provocando dificul-
dade para respirar. Esses ca-
sos são graves e precisam de 
atendimento de emergência.

Tratamento
Medicamentos antialér-

gicos, por via oral, são úteis 
para aliviar os sintomas em 
casos de urticária aguda. A ur-
ticária crônica não tem cura, 
mas as crises podem ser con-
troladas com medicamentos 
que melhoram os sintomas e, 
consequentemente, a qualida-
de de vida dos pacientes. 

Urticária: HULW faz ação de conscientização
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Clássico paraibano
Botafogo e Treze já começaram os preparativos para o “Clássico Tradição” 
do próximo sábado (3), às 17h, no Estádio Amigão, em Campina Grande, 
válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Página 16
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Parceria no Programa de Aquisição de Alimentos foi assinado pelo governador João Azevêdo e o ministro Onyx Lorenzoni

Uma solenidade no Palácio da 
Redenção realizada ontem em João 
Pessoa marcou a assinatura do termo 
de adesão que vai garantir a liberação 
de recursos na ordem de R$ 47,8 mi-
lhões para o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) na Paraíba. O go-
vernador João Azevêdo e o ministro 
da Cidadania, Onyx Lorenzoni, forma-
lizaram a assinatura do documento 
que incentiva a compra de alimentos 
produzidos pela agricultura familiar.

O valor será revertido na aquisi-
ção de 10,6 mil toneladas de alimen-
tos e de 10,6 milhões de litros de leite, 
beneficiando 109 organizações pro-
dutivas e 12.078 agricultores rurais 
em 207 municípios do Estado. “Aqui 
temos política de inclusão. Quando 
pensamos um programa como esse 
é porque no Estado temos vários ou-
tros programas assim. Hoje estamos 
trazendo benefício para milhares de 
paraibanos e espero que o ministro 
consiga voltar no próximo ano com 
um valor duas vezes maior que esse”, 
afirmou o governador João Azevêdo 
(Cidadania).

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Adesão a programa garante 
R$ 47,8 milhões para a PB

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

Pelas Prefeituras

Política em Movimento

Queda no repasse do FPM
Os municípios paraibanos recebem o ter-
ceiro e último repasse do FPM do mês de 
setembro com queda de 21,51%, compara-
do com o mesmo período de 2019. O valor, 
a ser creditado nas contas das 223 prefei-
turas nesta quarta-feira (30), será de R$ 
49.061.107,22, com o desconto do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb). Somado ao Fun-
do, o montante será de R$ 76.657.980,03.

Apenas um candidato
O município de São José do Sabugi, na Re-
gião do Sertão paraibano, terá apenas um 
candidato a prefeito nas Eleições 2020, de 
acordo com os dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). O atual prefeito, Segundo 
Domiciano (DEM), vai para a reeleição em 
uma chapa com o atual vice-prefeito, Tan-
tico (Cidadania). Dos 223 municípios do 
Estado, São José do Sabugi é o único com 
apenas um candidato. Domiciano precisa 
apenas do próprio voto para ser eleito.

Nome social na urna
Nas eleições deste ano, ao menos cinco 
candidaturas na Paraíba foram registradas 
na Justiça Eleitoral usando o nome social. 
São candidatos a vereador em cinco cida-
des paraibanas: Aliel Maia (PL), em Cuba-
ti; Milena Feitosa (PT), em Mari; Clara Lys 
(PT), em Monteiro; Jesica Gomes (PSB), em 
Pilõezinhos; e Dó (PSDB), em Pirpirituba. 
Esta é a primeira eleição em que candida-
tos a prefeito, vice-prefeito e vereador po-
dem ter o nome social na urna eletrônica.

Proibição no Sertão
A Justiça Eleitoral proibiu comícios, car-
retas, passeatas, caminhadas ou qualquer 
outro evento eleitoral que possa causar 
aglomeração nos municípios da 63ª Zona 
Eleitoral, sediada em Sousa, no Sertão 
paraibano, que estejam enquadrados nas 
bandeiras vermelha, laranja e amarela, de 
acordo com as classificações periódicas 
publicadas pelo Estado. Além de Sousa, a 
medida atinge Aparecida, São Francisco, 
Santa Cruz e Nazarezinho.

Horário eleitoral
A Justiça Eleitoral da Paraíba realizará na 
sexta-feira (2), o sorteio do horário elei-
toral gratuito no rádio e na televisão para 
as Eleições 2020. O sorteio acontecerá às 
10h, na Sala de Sessões do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba (TRE-PB). A juíza 
eleitoral da 1ª Zona, Cláudia Evangelina 
Chianca Ferreira de França, coordenará o 
sorteio para a geração do Guia do Horário 
Eleitoral pelas emissoras de tevês e rádios.

Aplicativo Pardal
O secretário de Tecnologia da Informação 
do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), José Cassimiro, informou que 
entrou no ar o aplicativo Pardal, criado 
pela Justiça Eleitoral para receber denún-
cias sobre irregularidades em campanhas 
eleitorais. O aplicativo, disponível na App 
Store e na Play Store, é gratuito. O denun-
ciante pode enviar foto da propaganda 
eleitoral irregular e um relatório.

Diminuição de eleitores
Desde as eleições municipais de 2016, o 
número de eleitores em quase 40% das 
cidades do país diminuiu. Conforme o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitora-
do encolheu em 2.190 cidades, incluindo 
cinco capitais. Em quatro municípios, o 
número se manteve o mesmo; nos outros 
3.374, houve aumento no número de vo-
tantes. Cidades com 200 mil eleitores ou 
mais e que podem ter segundo turno pas-
sou de 92 em 2016 para 95 neste ano.

Planos de governo

Turismo é tema de ciclo de debates com 
candidatos a prefeito de João Pessoa

Desde ontem, o setor de turis-
mo da capital paraibana deu início 
a um ciclo de debates com os 14 
candidatos a prefeito de João Pes-
soa sobre seus planos de governo 
para o segmento. Os encontros 
têm formato híbrido, presencial e 
virtual, iniciados sempre às 19h, 
com transmissão pela internet 
(facebook.com/conventionbu-
reaujpa). A primeira participação 
foi do candidato Raoni Mendes 
(DEM), nas dependências do Hotel 
Hardman, com o Sindicato dos 
Guias de Turismo da Paraíba pre-
sidindo a mesa de debate.

De acordo com os organiza-

dores, o evento “é pluralista e emi-
nente técnico, se constituindo em 
um canal para oportunizar condi-
ções objetivas, visando um diálogo 
entre as entidades do trade e os 
candidatos, oferecendo sugestões 
que possam aprimorar os projetos 
e propostas apresentadas”.

O evento é uma iniciativa do 
Convention Bureau de João Pessoa 
e tem a participação direta das 
entidades empresariais e profis-
sionais do mercado de turismo, a 
exemplo da ABIH, Abav, Abrasel, 
Abrajet, Seha, Sindetur e Sindicato 
dos Guias de Turismo da Paraíba, 
que atuam no desenvolvimento 

do setor turístico da capital pa-
raibana.

Hoje, também no Hotel Hard-
man, será a vez de Anísio Maia 
(PT), tendo o Sindetur na presi-
dência da mesa. Na sexta-feira (2), 
ainda no Hotel Hardman, o candi-
dato Cícero Lucena (Progressis-
tas) terá a Abrasel a presidência 
da mesa. No Hotel Aram ocorrerão 
outros três debates:Nilvan Ferrei-
ra (MDB), no dia 6 de outubro de 
2020, com presidência do Con-
vention Bureau de João Pessoa; 
João Almeida (Solidariedade), dia 
7, com ABIH Paraíba; e Ricardo 
Coutinho (PSB), dia 8, com o Seha 

dirigindo os trabalhos da mesa
O ciclo de debates se comple-

ta nas dependências do Versalhes 
Recepções: dia 13, com Edilma 
Freire (PV) e AbavParaíba; dia 14, 
com Wallber Virgulino (Patriota) e 
Abrajet; e dia 15, com Ruy Carnei-
ro (PSDB) e Convention Bureau de 
João Pessoa. Também sob a presi-
dência do Convention Bureau de 
João Pessoa, o ciclo se encerra no 
dia 16 de outubro, com a partici-
pação de cinco candidatos: Pablo 
Honorato (PSoL), Rafael Freire 
(UP), Rama Dantas (PSTU), Carlos 
Monteiro (Rede Sustentabilidade) 
e Camilo Duarte (PCO).

Candidato Anísio Maia defende projetos 
para moradia e padronização de escolas

A Rádio Tabajara FM (105,5) 
iniciou ontem um ciclo de entre-
vistas com os candidatos que 
estão disputando as prefeituras 
de João Pessoa e do Conde. Na 
capital, o primeiro entrevistado 
foi Anísio Maia (PT) que detalhou 
suas propostas de campanha du-
rante o programa ‘Fala Paraíba’, 
com apresentação de Ivyna Souto 
e Petrônio Torres.

Durante sua participação 
no programa, o petista teve a 
oportunidade de falar sobre suas 
propostas na área de moradia e 
sugeriu projetos elaborados em 
parceria com a população. Na 
educação, o candidato defendeu, 
por exemplo, a padronização das 
escolas, a promoção da inclusão 
digital para alunos e professores, 

e a introdução do ensino da tec-
nologia da informação.

Anísio Maia ainda comen-
tou seus projetos para a Guarda 
Municipal e para a segurança, 
destacando a necessidade de par-
cerias com os governos estadual e 

federal. A entrevista faz parte da 
cobertura que a Rádio Tabajara 
elaborou para as Eleições 2020 e 
que conta ainda com a produção 
de matérias especiais e informa-
ções para o eleitorado. Na capital, 
o entrevistado de hoje será Raoni 

Mendes (Democratas).
Os postulantes à Prefeitura 

do Conde estão sendo entrevista-
dos no programa ‘Jornal Estadual’, 
com apresentação de Rayo Miran-
da e Ulisses Barbosa. Ontem, o 
candidato Sérgio Lourenço (PSC) 
teve a oportunidade de apresen-
tar suas ideias. Hoje será a vez de 
Olavo Macarrão (Cidadania). 

A Rádio Tabajara vem cum-
prindo sua responsabilidade com 
a democracia enquanto emissora 
pública, cedendo espaço para os 
postulantes indistintamente, in-
dependente de atender ou não 
ao coeficiente eleitoral estipula-
do pela legislação. Os candidatos 
vão responder a perguntas em 
nove eixos temáticos (ações so-
ciais, meio ambiente, moradia, 
emprego e renda, infraestrutura, 
mobilidade urbana, segurança, 
educação e saúde).

Ele também salientou as ações 
do governo estadual em meio à pan-
demia da covid-19 e a necessidade 
de manter os protocolos de saúde 
neste momento de retomada eco-
nômica. O governador aproveitou a 
visita do ministro para falar sobre o 
desencontro de opiniões ao lidar com 
a pandemia no país, cobrou o papel 
de coordenação do Governo Federal 
e disse esperar que o momento de 
compra de vacinas seja liderado pela 
gestão do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido).

O ministro destacou que o Pro-
grama de Aquisição de Alimentos faz 
a ponte entre o pequeno produtor e 
a população vulnerável. “Poderemos, 
com a doação de alimentos, chegar a 
um milhão de pessoas beneficiadas 
pelo PPA na Paraíba”, disse. Onyx Lo-
renzoni ainda destacou a vontade de 
ampliar o programa e pediu ajuda da 
bancada no Congresso Nacional para 
a liberação de recursos, e lembrou as 
ações do Governo Federal para aten-
der aos menos favorecidos durante a 
pandemia, como o auxílio emergen-
cial pago para parte da população.

O PAA foi concebido em 2003 
para fortalecer circuitos locais e 

regionais e redes de comercializa-
ção; valorizar a biodiversidade e a 
produção orgânica e agroecológica 
de alimentos; incentivar hábitos ali-
mentares saudáveis e estimular o 
cooperativismo e o associativismo. A 
compra é feita com dispensa de licita-
ção para ser destinada às pessoas em 
situação de insegurança alimentar e 
nutricional e àquelas atendidas pela 
rede socioassistencial, pelos equi-
pamentos públicos de segurança 
alimentar e nutricional e pela rede 

pública e filantrópica de ensino.
Na Paraíba, o Estado e os muni-

cípios executam o programa através 
da Compra com Doação Simultânea, 
por meio da Conab e Incentivo à 
Produção e ao Consumo de Lei-
te (somente semiárido). “Vamos 
atender aos produtores rurais e 
familiares e fortalecer a doação de 
alimentos para famílias no Estado”, 
celebrou o secretário do Desenvol-
vimento Social, Tibério Limeira, 
presente ao evento.

Presidente da EPC, Naná Garcez, participou da primeira entrevista da série

Solenidade foi realizada na tarde de ontem, nas dependências do Palácio da Redenção

Foto: Karl Neuman

Foto: Marcus Antonius
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Bolsonaro sanciona lei que eleva 
pena para maus-tratos a cães 
Segundo o projeto, quando se tratar de cão ou gato, a pena será de dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda

Emilly Behnke
Agência Estado

O presidente Jair Bol-
sonaro decidiu sancionar 
ontem a lei que aumenta a 
punição para os crimes de 
maus-tratos contra cães 
e gatos. Quando o projeto 
foi aprovado no Senado, o 
chefe do Executivo questio-
nou o aumento de pena e 
chegou a dizer que abriria 
enquete em suas redes so-
ciais para saber a opinião 
dos usuários.

O projeto contou com 
“lobby” da primeira-dama, 
Michelle Bolsonaro, para 
que fosse sancionado. Na 
época em que foi aprova-
do, Michelle usou as redes 
sociais para pedir apoio à 
proposta. 

Ela publicou uma foto 
do presidente com um ca-
chorro e defendeu a san-
ção da lei. “Fazendo char-
me para o meu papai @
jairmessiasbolsonaro san-
cionar a PL1095 para nos 
proteger de maus-tratos. 
#sancionaPL1095”, postou 
Michelle, no dia 9 de se-
tembro.

Pela legislação atual, 
é prevista a detenção de 
três meses a um ano e mul-
ta para maus-tratos contra 
animais. Caso a agressão 
resulte em morte, a puni-
ção é aumentada de um 
sexto a um terço. De acordo 
com o projeto aprovado no 

início de setembro no Con-
gresso, quando se tratar de 
cão ou gato, a pena será de 
dois a cinco anos de reclu-
são, multa e proibição da 
guarda dos animais.

Enquete
Em uma live no dia 10 

de setembro, acompanha-
do da youtuber mirim Es-
ther Castilho, de 10 anos, 
o presidente comentou so-
bre o projeto. Na ocasião, 
ele anunciou que pretendia 
fazer uma enquete sobre o 
assunto. 

“Vou apanhar de qual-
quer maneira. Se sancio-
nar, já tem gente aqui do 
meu lado reclamando que 
a pena é muito alta. Se eu 
vetar, o pessoal que defen-
de animais vai dar pancada 
em mim também”, disse.

Durante a live, Bolso-
naro pediu a opinião da 
youtuber mirim, que disse 
ser favorável ao aumento 
da pena para quem causa 
maus tratos aos animais. 

“Dá para você enten-
der o que são dois anos de 
cadeia porque uma pessoa 
maltratou um cachorro? A 
pessoa tem que ter uma pu-
nição, mas dois anos... Dois 
a cinco anos?”, questionou 
Bolsonaro. O presidente 
fez ainda uma comparação 
de que a pena para abando-
no de incapaz, como de um 
bebê recém-nascido, é de 
seis meses a três anos.

Quando o projeto foi aprovado no Senado, Bolsonaro questionou aumento de pena e chegou a dizer que abriria enquete em suas redes sociais para saber a opinião dos usuários

Foto: Valter Campanato-Agência Brasil

Operação contra desvio de verbas na 
Saúde leva secretários à prisão no PA
Daniel Weterman
Agência Estado

Ao determinar a aber-
tura da Operação S.O.S na 
manhã desta terça, 29, o mi-
nistro do Superior Tribunal 
de Justiça, Francisco Falcão, 
citou “robustos indícios da 
anuência e participação” 
do governador Helder Bar-
balho (MDB) em esquema 
criminoso dedicado a des-
vios de recursos da Saúde 
destinados a contratação de 
organizações sociais para 
gestão de hospitais públi-
cos do Pará, dentre eles os 
hospitais de campanha para 
o combate à pandemia do 
novo coronavírus. 

A Polícia Federal vas-
culhou o gabinete de Helder 
no Palácio dos Despachos e 
ainda prendeu dois de seus 
secretários de Estado e um 
de seus assessores de gabi-

nete. Ao todo, são cumpri-
dos 76 mandados de prisão 
- levando em consideração a 
Operação Raio X, diretamen-
te ligada à S.O.S.

A decisão de Francisco 
Falcão acolheu uma repre-
sentação da Polícia Federal 
que foi parcialmente refe-
rendada pela subprocura-
dora-geral da República, 
Lindôra Maria Araújo. Os 
pedidos se deram no âmbito 
de investigação que apura a 
participação do governo do 
Pará em “esquema crimino-
so especializado na fraude 
de licitações e desvio de re-
cursos públicos da saúde”, 
que configuraria em tese, a 
prática dos crimes de orga-
nização criminosa, corrup-
ção passiva e ativa, fraude à 
licitação, peculato e lavagem 
de dinheiro.

No pedido enviado à 
Francisco Falcão, as auto-

ridades policiais registra-
ram ainda a possibilidade 
de Helder Barbalho exercer 
função de liderança no gru-
po criminoso, “com provável 
comando e controle da ca-
deia delitiva”.

“As investigações in-
dicam que o governador 
do Estado do Pará, Helder 
Barbalho, tratava previa-
mente com empresários e 
com o então chefe da Casa 
Civil, Parsifal Pontes, sobre 
assuntos relacionados aos 
procedimentos licitatórios 
que, supostamente, seriam 
loteados, direcionados, 
fraudados, superfaturados, 
praticando prévio ajuste de 
condutas com integrantes 
do esquema criminoso e, 
possivelmente, exercendo 
função de liderança na orga-
nização criminosa, com pro-
vável comando e controle da 
cadeia delitiva, dado que as 

decisões importantes acerca 
dos rumos da organização 
criminosa lhe pertenciam”, 
registra trecho transcrito 
na decisão que autorizou a 
S.O.S.

As investigações encon-
traram “indícios veementes” 
de ilicitudes em 12 contra-
tos celebrados entre agosto 
de 2019 a maio de 2020 pelo 
Governo do Estado do Pará 
e com quatro organizações 
sociais - Instituto Panameri-
cano de Gestão, Irmandade 
da Santa Casa de Misericór-
dia de Birigui, Associação da 
irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Pacaembu e 
Instituo Nacional de Assis-
tência Integral. As contrata-
ções envolviam a gestão de 
unidades de saúde, incluin-
do hospitais de campanha 
para o combate ao novo co-
ronavírus, totalizam o valor 
de R$ 1.284.234.651,90.

Justiça revoga a prisão de hackers que
invadiran celulares de Moro e Deltan
Pepita Ortega e
Rayssa Motta
Agência Estado

O juiz Ricardo Leite, 
substituto da 10ª Vara Fe-
deral de Brasília, revogou 
ontem as prisões de Walter 
Delgatti Neto, o ‘Vermelho’, 
e Thiago Eliezer Martins dos 
Santos, o ‘Chiclete’, denun-
ciados na Operação Spoofing 
pela invasão de celulares de 
autoridades do país, incluin-
do o ex-ministro Sérgio Moro 
(Justiça e Segurança Pública) 
e o procurador da República 
Deltan Dallagnol.

Os dois foram presos 
preventivamente em julho do 

ano passado e denunciados 
como mentores dos crimes 
cibernéticos em janeiro deste 
ano ao lado de outras quatro 
pessoas. Além dos hackea-
mentos, o grupo é acusado 
por fraudes bancárias, lava-
gem de dinheiro e organiza-
ção criminosa.

Na decisão, o juiz levou 
em conta um habeas corpus 
concedido pelo Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região 
que, a pedido da Defensoria 
Pública da União, anulou as 
audiências realizadas desde 
o início da instrução da Spoo-
fing. No entendimento do ma-
gistrado, manter as prisões 
preventivas durante toda a 

instrução criminal ‘acarretará 
inevitável excesso de prazo’.

“Manter a prisão preven-
tiva de Thiago Eliezer Mar-
tins dos Santos e de Walter 
Delgatti Neto durante toda a 
instrução criminal acarretará 
inevitável excesso de prazo. 
Mesmo tendo a defesa pug-
nado pela nulidade da instru-
ção processual, tendo dado 
causa à demora na instru-
ção processual, entendo que 
objetivamente há excesso 
de prazo na increpação dos 
custodiados sem que tenha 
havido o desenvolvimento 
da relação processual. Além 
disto, sequer houve oferta de 
denúncia em relação ao outro 

inquérito pelo qual constam 
como investigados”, escreveu 
o magistrado.

Em substituição às pre-
ventivas, o juiz fixou medidas 
cautelares que incluem o uso 
de tornozeleiras eletrônicas 
e proibição de contato com 
outros réus, testemunhas ou 
pessoas relacionadas aos fa-
tos investigados. Ricardo Leite 
ainda determinou a ‘proibição 
absoluta de acessar endere-
ços eletrônicos pela internet 
- inclusive com a utilização de 
smartphones -, redes sociais, 
aplicativos de mensagens 
tipo whatsapp ou outro, ex-
ceto para videoconferências e 
compromissos com a justiça’.

Karine Melo
Agência Brasil 

Foi adiada para a 
próxima terça-feira (6), 
a instalação da Comis-
são Mista de Orçamento 
(CMO). A decisão foi to-
mada por causa da falta 
de consenso quanto à 
presidência e a propor-
cionalidade das banca-
das. O líder do Centrão, 
deputado Arthur Lira 
(PP-PB), questionou o 
espaço do PROS e do PSC.

Segundo o presiden-
te do Congresso, senador 
Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), a decisão foi toma-
da para “evitar conflitos” 
e para que as bancadas 
possam articular e che-
gar a um acordo. Ele ex-
plicou que a divergência 
está no método definido 
pelo presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, para 
a distribuição de vagas 
entre os deputados. Por 
esse critério, Pros e PSC 
ficariam sem represen-
tação no colegiado. A re-
gra está respaldada nas 
consultorias da CMO e do 
Congresso Nacional, mas 
o presidente considerou 
legítimo o questiona-
mento.

A comissão é com-
posta por 40 titulares, 
sendo 30 deputados e 
10 senadores escolhidos 
pelos líderes partidários. 
Após a instalação, os par-

lamentares vão eleger o 
presidente do colegiado, 
que deverá ser um depu-
tado, seguindo a regra de 
alternância para ocupa-
ção do cargo entre Câma-
ra e Senado.

“De fato, a consulto-
ria tem um entendimento. 
Mas houve a discordân-
cia de alguns deputados. 
Como a gente sabe que 
a CMO funciona sempre 
buscando o consenso, 
pelo menos a maioria para 
deliberar, para não haver 
conflito, a gente adiou por 
uma semana. Na próxima 
semana, vamos instalar 
a comissão. Se não tiver 
esse entendimento para 
votar por unanimidade o 
presidente e os relatores 
da LDO e da LOA, a gente 
vai para o voto. Aí, quem 
tiver voto vai fazer o pre-
sidente”, adiantou Davi 
Alcolumbre.

O colegiado é res-
ponsável por debater e 
votar as leis orçamentá-
rias para 2021 e deverá 
funcionar de forma re-
mota por causa da pan-
demia. O relator da pro-
posta do orçamentária 
será o senador Marcio 
Bittar (MDB-AC), que 
terá como desafio de 
apresentar um relatório 
com a previsão de recei-
tas e despesas da União 
para o ano que vem, im-
pactado pela pandemia 
da covid-19.

Orçamento: instalação
de comissão é adiada

Gestão de hospitais
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Nadador paraibano “pendura a sunga” e passa a ser treinador, depois de ganhar medalhas e bater recordes

Kaio Márcio encerra carreira e
vai em busca de novos talentos

Maior nome da história 
da natação paraibana e um 
dos principais atletas do es-
porte no Brasil, Kaio Márcio, 
encerrou esta semana seu ci-
clo vitorioso como atleta aos 
35 anos de idade e após con-
quistar inúmeras medalhas e 
recordes com destaque para 
o ouro mundial em 2006 e 
as quatro participações em 
Jogos Olímpicos e o recorde 
mundial em piscina curta nos 
200 metros borboleta. Agora, 
o ex-atleta assume o posto de 
treinador para repassar seus 
conhecimentos e preparar 
novas gerações de campeões 
na Paraíba.

Nascido em João Pessoa, 
Kaio Márcio de Almeida co-
meçou desde cedo sua tra-
jetória na natação sempre 
incentivado por seus pais. 
Rapidamente o garoto cha-
mou atenção, especialmen-
te por seu desempenho no 

nado borboleta, a sua espe-
cialidade. Aos 18 anos con-
quistou suas primeiras me-
dalhas internacionais, duas 
pratas no Pan-Americano de 
Santo Domingo em 2003 nos 
200 metros borboleta e no 4 
x 100 metros medley. 

No ano seguinte, com 
apenas 19, participou de sua 
primeira Olimpíada em Ate-
nas, tendo participado de 
mais três, Pequim (2008), 
Londres (2012) e dos Jogos 
do Rio de Janeiro em 2016. 
Não fosse a pandemia que 
impediu a realização dos 
Jogos de Tóquio esse ano – 
remarcados para 2021 – o 
atleta que buscava o índice 
para a competição antes da 
paralisação dos esportes, po-
deria ter se isolado como o 
paraibano com mais partici-
pações na maior competição 
do esporte – hoje ele divide 
esse posto com a judoca Edi-
nanci Silva.

No entanto, para quem 
carrega no currículo quatro 

medalhas de ouro, três pra-
tas e dois bronzes em Pan
-Americanos, um ouro, uma 
prata e três bronzes em mun-
diais, além de seis recordes 
sul-americanos – três nunca 
batidos por outros nadado-
res – e dois mundiais – com a 
marca de 1m49s11 de 2009 
nos 200 metros borboleta 
em piscina curta seguindo 
como recorde mundial – dei-
xando o seu nome marcado 
na natação, mesmo que ou-
tros consigam superar em 
novo tempo.

Contudo, com a vontade 
de conquistar que só os gran-
des competidores e vencedo-
res possuem, Kaio Márcio, 
ao mesmo tempo que reco-
nhece que chegou a hora de 
“pendurar a sunga” – expres-
são que usou ao anunciar a 
aposentadoria como nada-
dor -, abre um novo caminho 
em sua vida e carreira, a jor-
nada como treinador e tutor 
de novas carreiras e sonhos 
como os que ele tornou reali-

dade, saindo da Paraíba para 
conquistar o mundo.

“É um momento para 
agradecer todas as pessoas 
que estiveram ao meu lado 
nessa jornada, meus pais 
que me incentivaram desde o 
princípio, minha esposa que 
sempre esteve ao meu lado 
e trouxe ao mundo minha 
filhota, meus treinadores e 
clubes por onde passei, cada 
amigo que fiz dentro desse 
esporte maravilhoso que é a 
natação e também meu agra-
decimento para todas as pes-
soas que torceram por mim 
em todos esses anos. Desejo 
que as próximas gerações 
nadem cada vez melhor e 
mais rápido e que possam re-
presentar a Paraíba e o Brasil 
com a tanta alegria e deter-
minação como sempre fiz. 
Agora passo a seguir o cami-
nho do lado de fora das pis-
cinas onde buscarei repassar 
tudo aquilo que aprendi e as 
experiências que vivi para as 
próximas gerações”, afirmou.

Quando o futebol brasileiro vai ser bem organizado? 
Entra ano e sai ano e nos deparamos com os mais variados 
problemas. São dirigentes falando baboseiras nos microfo-
nes, decisões tomadas pela emoção contra a razão, regula-
mentos confusos, calendários desumanos e tantas outras 
mazelas que se for enumerar não cabe na coluna. A do últi-
mo domingo foi mais uma, com o jogo Palmeiras x Flamen-
go sendo confirmado minutos antes da bola rolar, graças a 
uma liminar. E o pior: da Justiça comum. 

Até quando essa interferência? Ora, todos nós esta-
mos cansados de saber que a esfera correta para dirimir 
os imbróglios do futebol é a Justiça Desportiva. Só ela e 
somente só. Mas o jeitinho brasileiro, a ação de terceiros 
via justiça comum, sempre cria problema como a cria-
da por um sindicato carioca e a gente sabe a mando de 
quem. Quando isso acontecece o clube favorecido trata 
de tirar o corpinho de banda. O Flamengo buscou a Justi-
ça Desportiva duas vezes e foi derrotado. Tinha mesmo 
de estar em campo. A gente só lamenta que a bola rolou 
graças a uma interferência de um poder de Brasília que 
não era pra ser nem acionado. Que o clube incorresse no 
erro e pagasse exemplarmente, caso não jogasse. Mas o 
incêndio foi apagado. Qual será o próximo?

Infelizmente a política, às vezes benéfica ao futebol, 
atrapalha bastante. Tenho dito que o maior culpado dessa 
desorganização no futebol não é essencialmente das fede-
rações ou da CBF. mas sim das escolhas dos clubes. A cada 
quatro anos tem eleição na CBF e nada muda. O cofre da 
entidade segue muito cheio, porém os clubes, em sua gran-
de maioria, pedindo esmolas. As federações, por conta das 
cotas que recebem todo mês, sempre balançam a cabeça. 
Deveria ser completamente o inverso com os clubes mais 
fortes que as entidades. Nada muda porque as eleições no 
futebol dizem tudo. Cada clube tem o gestor de entidade 
que merece. Só eles podem mudar. Então...

Página negra no
futebol brasileiro

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

O Botafogo somente se fortaleceu 
quando seus dirigentes entenderam 
que a união de todas as correntes seria 
fundamental para o sucesso, deixando 
de lado a vaidade e pensando unica-
mente no clube, pouco interessando 
quem está no comando. Desde 2013 
que vem funcionando e os números 
são excelentes, quando a gente olhar 
o desempenho do clube nas quatros 
linhas e sua saúde financeira. Mas 
parece que estão querendo mergulhar 
no passado para a próxima eleição que 
ocorre agora em outubro. A briga tá 
feia nos bastidores e pelo visto o menos 
importante é o Botafogo. Lamentável as 
acusações trocadas entre dirigentes.

Briga sem sentido

Tradição
O jogo de sábado entre 
Treze e Botafogo pro-
mete ser o melhor das 
duas equipes e, acredi-
to, não vai faltar ofen-
sividade. O Galo quer 
a tão sonhada primeira 
vitória e o Belo se apro-
ximar do G4. Pena que 
não terá torcedor na 
arquibancada.

Feminino
As equipes de futebol 
feminino da Paraíba 
seguem treinando e 
realizando amistosos 
na certeza da realiza-
ção do Campeonato 
Paraibano de 2020. 
Acredita-se que nos 
próximos dias a Fede-
ração irá convocar o 
Arbitral da competição.

O nadador paraibano Kaio Márcio se despediu 
das piscinas pelas redes sociais. Ele ainda tinha o 
sonho de buscar a participação na sua quinta Olim-
píada ( esteve em Atenas, Pequim, Londres e Rio de 
Janeiro), mas a pandemia atrapalhou seus planos 
e tomou a decisão de não mais competir aos 35 
anos. A Paraíba tem muito orgulho de seus feitos.

Parabéns Kaio Márcio
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Depois de muitas conquistas na 
natação, o paraibano vai em busca 
de revelar novos talentos

O Campinense entra 
em campo logo mais às 
15h30 para enfrentar o 
Guarany de Sobral, no Es-
tádio do Junco, na cidade 
de Sobral-CE. O jogo será 
o terceiro compromisso 
da Raposa na sua sétima 
temporada consecutiva na 
quarta divisão nacional. 
Este ano, a equipe iniciou 
bem a disputa acumulan-
do quatro pontos em dois 
jogos, situação que coloca 
a equipe no segundo lugar 
do grupo 3 da Série D, ape-
nas dois pontos atrás do 
líder, o Globo-RN que hoje 
enfrenta o Afogados-PE 
às 20h. Assim, em caso de 
vitória, ao menos proviso-
riamente o time paraibano 
assumirá a liderança da 
sua chave.

Disputando a primei-
ra fase da competição em 
uma chave que ainda con-
ta com o América de Natal, 

o Atlético de Cajazeiras, o 
Floresta-CE e o Salgueiro, 
atual campeão pernambu-
cano, o começo positivo do 
Campinense é fundamental 
para as pretensões da equi-
pe que precisa finalizar os 
jogos de ida e volta dentro 
da chave entre os quatro 
melhores para poder pas-
sar para a próxima fase.

Tendo passado por 
uma nova reformulação 
em seu elenco após o vice-
campeonato paraibano e 
com a chegada de Givanil-
do Sales para o comando 

técnico da equipe, a Rapo-
sa tem feito boas exibições 
desde a fase preparatória 
para a Série D e nas duas 
últimas partidas demons-
trou um futebol seguro 
que tem dado confiança ao 
torcedor rubro-negro. 

Para o lateral Fabi-
nho, natural de Fortaleza 
e conhecedor do futebol 
cearense, a partida será 
complicada, especialmente 
pelo horário do jogo onde 
o calor deverá se tornar 
um desafio a mais para o 
elenco raposeiro. Mesmo 

assim, o atleta ressaltou 
o bom começo da equipe 
na competição e se disse 
confiante para que o time 
paraibano conquiste mais 
um bom resultado e quem 
sabe possa assumir a lide-
rança da competição.

“É sempre difícil en-
frentar uma equipe como 
o Guarany. Jogar aqui no 
Ceará é sempre muito 
complicado e sobretudo 
uma partida em Sobral, 
onde teremos que enfren-
tar, além do adversário, 
um clima adverso, espe-
cialmente pelo horário do 
jogo às 15h30, essa será 
uma condição extra que 
irá dificultar muito essa 
partida. No entanto, come-
çamos bem essa competi-
ção e estamos confiantes 
e equilibrados para este 
jogo. Vamos para campo 
buscar fazer mais uma vez 
o nosso melhor para sair-
mos dessa partida com o 
melhor resultado possí-
vel”, comentou.

Contra o Guarany

Campinense busca segunda vitória 
para assumir liderança do grupo 3

Givanildo Sales conversa com jogadores durante treino em solo cearense 

Foto: Ascom/Campinense

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Fla volta a jogar 
com Independiente

O Flamengo tem mais um 
jogo complicado, agora pela 
Taça Libertadores e nova-
mente sem seus principais jo-
gadores, a maioria acometida 
pela covid-19. Vai enfrentar o 
Independiente del Valle, às 
21h30, no Maracanã, equipe 
que o goleou no jogo de ida 
por 5 a 0, na maior vergonha 
do time carioca na competição. 
A equipe do Equador também 
tem desfalques e lidera o gru-
po A com nove pontos, os mes-
mos do Flamengo. No mesmo 
horário vão se enfrentar, na 
Colômbia, Junior Barranquilla 
e Barcelona de Guayaquil.

São Paulo joga 
com River Plate

Em situação complicada e 
necessitando de uma vitó-
ria para buscar a vaga na 
última rodada, o São Pau-
lo tem um jogo difícil no 
Estádio Avellaneda diante 
do River Plate, em Buenos 
Aires, a partir das 21h30. 
Com apenas quatro pon-
tos, o Tricolor faz uma pífia 
campanha na Libertadores, 
bem diferente do Brasilei-
rão onde se encontra na 
parte de cima da tabela. 
Uma eliminação na Liber-
tadores pode significar a 
perda de muito dinheiro e 
o cargo de Fernando Diniz.

Palmeiras enfrenta 
o Bolívar em casa

Pressionado pelas séries 
de empates em casa pelo 
Campeonato Brasileiro e 
duramente criticado por 
não vencer praticamente 
o Sub-20 do Flamengo no 
domingo passado - empate 
de 1 a 1 -, o Palmeiras pode 
garantir, hoje às 19h15, no 
Allianz Parque, a classifi-
cação para a segunda fase 
da Taça Libertadores ao en-
frentar o Bolívar. O Verdão 
está invicto e com 10 pontos 
na liderança podendo, até 
com um novo empate, ga-
rantir a vaga diante de um 
fraco adversário.

Brasileirão com
dois jogos hoje

Dois jogos atrasados ain-
da da primeira rodada 
do Campeonato Brasileiro 
serão disputados nesta 
quarta-feira, ambos às 
21h30. No Nílton Santos 
(Engenhão), o Botafogo 
terá pela frente o Bahia 
pressionado por uma vitó-
ria para deixar a zona de 
rebaixamento, o mesmo 
acontecendo com o adver-
sário que está em último 
lugar. Já em Itaquera, 
o Conrinthians recebe o 
Atlético-GO, que eliminou 
o Fluminense da Copa do 
Brasil na semana passada.

Curtas

As eleições do Botafogo se 
aproximam e prometem ser uma 
das mais acirradas dos últimos 
anos. O clube estava acostumado 
a ter candidatos de conciliação e 
chapas únicas. Agora é possível 
afirmar que o pleito terá, pelo me-
nos, duas chapas, uma da situação 
e outra da oposição. A da situação 
será encabeçada pelo atual presi-
dente, Orlando Soares, enquanto 
a da oposição terá à frente o advo-
gado Alexandre Cavalcanti.

O edital para as eleições já foi 
publicado e o prazo para registro 
de chapas termina nesta quinta-
feira. As eleições para a escolha 
dos conselheiros será no dia 11, 
e no dia 25, os eleitos escolherão 
a nova diretoria executiva.

O clima no clube é de pura 
efervescência política no mo-
mento, com graves denúncias 
de desvios de verbas por parte 
da oposição, e de uma auditoria 
da situação, para explicar como 

foi gasto o dinheiro arrecadado 
pelo clube no período de 2014 
a 2020. O presidente atual, Or-
lando Soares, nega as denúncias 
e sugere até um grande debate 
nos meios de comunicação para 
tirar dúvidas e esclarecer certas 
coisas, além de cada chapa ex-
por o seu planejamento para o 
próximo biênio.

Já o candidato da oposição, 
Alexandre Cavalcanti, diz que 
as denúncias já passaram a ser 
informações dadas pelo próprio 
grupo que hoje está na situa-
ção. “O ex-presidente Sérgio 
Meira nos deu um documento, 
assinado pelo próprio contador 
do clube, Sr.Lira, com esses 
números. Então, se os valores 
estão errados, a mentira partiu 
deles mesmos. Quanto a nossa 
administração, pretendemos 
modernizar o clube e profissio-
nalizar a administração. Não 
vamos cometer os mesmos erros 
que cometemos no passado, e 
que eles estão cometendo no 
presente”, disse o advogado.

Clima de eleição tem movimentado os bastidores no Belo

O presidente Orlando Soares sugere debate na imprensa com o candidato de oposição

Foto: Divulgação

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Equipes vão reviver a semifinal do Campeonato Paraibano deste ano, em que o Alvinegro de Campina levou a melhor

Botafogo e Treze aceleram 
preparação para o clássico

Botafogo e Treze já come-
çaram os preparativos para o 
“clássico tradição” do próxi-
mo sábado, às 17 horas, no 
Estádio Amigão, em Campina 
Grande, válido pela nona ro-
dada do Campeonato Brasilei-
ro da Série C. A última vez que 
as duas equipes se enfrenta-
ram na competição foi em 24 
de agosto do ano passado, 
também em Campina Grande, 
e terminou com um empate 
em 2 a 2. Com o resultado, o 
Treze acabou escapando do 
rebaixamento e o Botafogo 
não conseguiu a classificação 
para a próxima fase. Antes, no 
jogo de ida, o Belo tinha golea-
do por 4 a 2, no Almeidão, em 
João Pessoa. A CBF já definiu o 
trio de arbitragem para o clás-
sico que será de São Paulo. O 
juiz é Vinícius Gonçalves Dias 
Araújo, o assistente número 1 
Anderson José Moraes Coelho 
e  o assistente número 2 Vitor 
Carmona Metestaine.

Ao todo, o Clássico Tra-
dição só foi disputado 4 ve-
zes pelo Brasileiro da Série C. 

Além dos 2 jogos disputados 
em 2019, as equipes se en-
contraram mais duas vezes, 
ambas em 2014. Na primeira 
partida, disputada em João 
Pessoa, no dia 26 de abril, o 
Belo venceu o Galo por 3 a 2. 
No jogo da volta, disputado 
em Campina Grande, nova vi-
tória do Botafogo, desta vez 
por 1 a 0.

O jogo de sábado está 
sendo aguardado com muita 
expectativa pela torcida dos 
dois clubes. Para os botafo-
guenses tem sabor de revan-
che, já que o Galo eliminou o 
Belo recentemente no Cam-
peonato Paraibano e impediu 
o tetracampeonato do rival. 
Um outro aspecto muito im-
portante é que o Botafogo 
está na oitava posição, apenas 
uma posição acima da zona de 
rebaixamento, e precisa ven-
cer para encostar nos clubes 
que estão no G4.

Pelo lado dos trezeanos, 
o clube ainda não venceu na 
competição e a primeira vitó-
ria em cima do Botafogo teria 
um sabor especial. Além dis-
so, o clube está na penúltima 
colocação do grupo A, com 

apenas 4 pontos e precisa de-
sesperadamente vencer para 
tentar fugir da zona de rebai-
xamento.

Preparação
No Botafogo, o empa-

te com sabor de derrota em 
casa contra o Paysandu já é 
coisa do passado. O time foca 
agora em conquistar fora os 
pontos que perdeu jogando 
no Almeidão. A opinião que o 
clube vem melhorando a cada 
jogo é unânime no clube, mas 
também todo mundo concor-
da que faltam resultados para 
somar pontos na tabela de 
classificação.

Apesar da melhora, o 
clube tem dois problemas 
que vem se repetindo nos úl-
timos jogos. A equipe come-
ça em alta intensidade e não 
consegue manter o ritmo no 
segundo tempo. Uma outra 
preocupação é com a zaga, 
que vem falhando seguida-
mente na bola aérea defen-
siva. Para o clássico contra 
o Treze, o técnico Rogério 
Zimmermann terá dois des-
falques. O atacante Lohan e 
o meia Rodrigo Andrade le-

varam o terceiro cartão ama-
relo e vão cumprir suspensão 
automática.

O presidente do Botafo-
go, Orlando Soares, prometeu 
para os próximos dias a chega-
da de reforços. O primeiro de-
les será um zagueiro, que virá 
para ocupar o lugar de Fred, 
que fez uma cirurgia no joelho 
e vai passar um longo tempo 
fora dos gramados. As demais 
posições ele não adiantou, mas 
comenta-se na Maravilha do 
Contorno que um dos refor-
ços deverá ser um atacante 
de beirada. As negociações 
estão bem adiantadas, mas os 
nomes dos atletas só serão re-
velados após a assinatura dos 
contratos. O pensamento da 
comissão técnica e da diretoria 
é trazer jogadores pontuais, 
que venham para ser titulares. 
“ Nós não podemos errar nessa 
altura do campeonato”, disse o 
presidente do clube.

Treze
No Treze, o técnico Már-

cio Fernandes terá muitas op-
ções para escalar a equipe que 
vai começar o jogo contra o 
Botafogo. Os meias Marcos Vi-

nícius e Alexandre Santana es-
tão de volta. O zagueiro Breno 
Calixto e o goleiro Rhuan es-
tão recuperados da covid-19. 
O zagueiro Jairo, que foi con-
tratado recentemente, já está 
regularizado. O único desfal-
que será do lateral direito Léo 
Pereira, que levou o terceiro 
cartão amarelo e vai cumprir 
suspensão automática.

A diretoria do Galo está 
no mercado em busca de 
reforços. Tudo indica que a 
qualquer hora deverá desem-
barcar em Campina Grande, 
dois novos atacantes. Há tam-
bém a expectativa de duas dis-
pensas.

Por outro lado, a Con-
federação Brasileira de Fu-
tebol confirmou para o dia 
8 de outubro, às 20h, o jogo 
entre Treze e Imperatriz, vá-
lido pela primeira rodada do 
Campeonato Brasileiro da 
Série C que não aconteceu na 
data prevista porque diver-
sos jogadores do time mara-
nhense estavam infectados 
com o novo coronavírus. Três 
dias depois, as equipes vol-
tam a se enfrentar pelo retur-
no no Maranhão.
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No próximo sábado, contra o Treze, os jogadores do Botafogo querem comemorar gol, mas principalmente uma vitória para ficar mais perto da zona de classificação do grupo A da Série C

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Abert lança campanha para 
que celular tenha rádio FM
Objetivo é incentivar o consumidor a escolher modelo com chip FM desbloqueado, permitindo acesso gratuito à informação
Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@gmail.com

O rádio sempre foi um 
meio gratuito de acesso à 
informação, e os aparelhos 
celulares, que vinham com 
o dispositivo de fábrica, per-
mitiam essa conexão. Hoje, 
boa parte dos modelos não 
ativa mais o chip FM, obri-
gando o usuário a baixar 
aplicativos que exigem o 
uso de dados. Pensando na 
importância de todos terem 
acesso ao rádio sem ter que 
pagar por isso, a Associação 
Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão (Abert)
iniciou, na última quinta-fei-
ra (24), a campanha ‘Smart 
é ter rádio FM no celular’. A 
ideia veio a público também 
em comemoração ao Dia Na-
cional do Rádio, lembrado 
no dia 25. 

De acordo com a Abert, 
o objetivo da campanha é in-
centivar o consumidor a es-
colher um modelo de celular 
que tenha o chip FM desblo-
queado, permitindo acesso 
gratuito à informação. A en-
tidade defende que os smart-
phones saiam de fábrica com 
o chip FM ativado, e uma das 
prioridades da entidade é a 
obrigatoriedade de inserção 
e ativação do chip FM em to-
dos os celulares fabricados e 
montados no Brasil. A inicia-
tiva conta com o apoio das 
associações estaduais e até 
do Governo Federal.

Em reunião promovida 
pela Abert com os presiden-
tes de associações estaduais 
de radiodifusão, na terça-
feira, dia 22, o ministro das 
Comunicações Fábio Faria 
garantiu o apoio do Ministé-

rio das Comunicações (Mini-
com) à inclusão do disposi-
tivo nos celulares e afirmou 
que está trabalhando para 
que a obrigatoriedade da ati-
vação do chip FM seja o mais 
breve possível.

O presidente da Abert, 
Flávio Lara Resende, tam-
bém destacou a importân-
cia da campanha. “É pelo 
rádio que o ouvinte tem in-
formações sobre o que está 
acontecendo em sua cidade, 
principalmente nos casos de 
emergência pública e desas-
tres naturais, quando os ser-
viços de telecomunicações 
são interrompidos. Com o 
chip FM, o ouvinte terá aces-
so gratuito ao rádio, sem 
precisar pagar por um paco-
te de internet”, observou. 

Por que há resistência?
Aos poucos, os fabrican-

tes foram deixando o rádio-
fora das especificações dos 
smartphones e isso acon-
tece porque as operadoras 
cobram pelas informações 
transmitidas via Internet e 
elas são grandes comprado-
ras de aparelhos de telefone, 
que são vendidos com pre-
ços subsidiados para seus 
clientes. A explicação é de 
Guido Lemos, professor do 
Centro de Informática da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB).

“Existem rádios na In-
ternet que são acessadas 
por aplicativos e geram re-
ceitas para as operadoras. Se 
forem instalados chips FM, 
o acesso às rádios não vai 
gerar custo para os usuários 
e nem receita para as opera-
doras. Esse é o motivo da re-
sistência”, acrescentou. 

O smartphone, segun-
do ele, está se tornando o 
‘faz tudo’. “Está substituindo 
o relógio, a televisão, o com-
putador. Se o rádio ficar fora 
do smartphone, vai perder 
audiência porque a tendência 

é que as pessoas concentrem 
o investimento em um único 
dispositivo”, disse Lemos. 

Hoje, em alguns celulares, 
só é possível ouvir rádio a par-
tir de aplicativos e, para isso, 
é preciso ter internet o que 

nem sempre está ao alcance 
de todos. Um smartphone que 
tenha o rádio FM de fábrica 
facilita o acesso à informação, 
de acordo com o professor. 
“Facilita porque diminui o in-
vestimento em equipamento. 

Não vai ser necessário com-
prar o receptor de rádio e não 
vai ser necessário pagar pelos 
dados recebidos via Internet 
das emissoras de rádio. Ou 
seja, vai ser mais cômodo e 
mais barato”, completou. 

Profissionais apoiam iniciativa
Para quem vive da notícia 

e, mais precisamente, do radia-
lismo, o acesso a esse meio de 
comunicação é fundamental. 
A jornalista Ívyna Souto, da 
Rádio Tabajara, que compõe a 
Empresa Paraibana de Comu-
nicação (EPC), destacou que 
um smartphone que tenha o 
chip FM de fábrica é importante 
porque torna mais acessível a 
informação. 

“Primeiro, porque nem todas 
as pessoas têm um aparelho de 
som em casa. Antes, quase to-
das as marcas de celular tinham 
rádio. Na medida em que foram 
se modernizando, isso foi se 
perdendo e, para ouvir, tem que 
ser por aplicativo. A campanha é 
importante para que as pessoas 
possam ter acesso ao rádio, à 

informação, independente de 
internet”, observou. 

A apresentadora do jornal 
estadual da Rádio Tabajara, 
Rayo Miranda, também acredita 
que a campanha é promissora. 
“O rádio é um veículo dinâmico 
e que teve a capacidade de se 
reinventar, desde as guerras até 
hoje. O rádio traz programas 
com formato leve, radiojornalis-
mo de qualidade, programação 
musical. Ele é responsável ainda 
por proporcionar uma sensação 
boa quando se fala de cultura e 
entretenimento. Ele permite que 
a gente não ouça somente o que 
colocamos em nossas playlists, 
mas faz com que estejamos aber-
tos a novas descobertas”, disse. 

Para ela, quanto mais novida-
des tecnológicas existirem, mais 

perto o rádio estará do ouvinte. 
“Existe muito entrave e essa mo-
dernização precisa vir logo. O 
rádio já cumpriu seu papel so-
cial e vai continuar cumprindo”, 
acrescentou. 

Como é a campanha
As peças publicitárias serão 

veiculadas gratuitamente em 
emissoras de rádio e redes sociais 
através de banners, quatro spots 
para rádio e dois vídeos. Além 
disso, para facilitar a consulta dos 
consumidores interessados em 
trocar ou comprar um aparelho 
novo, a Abert atualiza sempre 
a lista de marcas e modelos de 
celulares que têm o dispositivo 
FM ativado. Essa listagem pode 
ser acessada no link abert.org.
br/celulares.

 2o semestre de 2020

MEC publica edital com cerca de 
50 mil vagas remanescentes do Fies

Está publicado no Diá-
rio Oficial da União de ontem  
(29) o edital do processo de 
inscrição para cerca de 50 
mil vagas remanescentes 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) para o 2º 
semestre de 2020. As inscri-
ções serão abertas no dia 6 

de outubro, exclusivamente 
na página do Fies. Os candi-
datos não matriculados em 
uma instituição de ensino su-
perior podem se inscrever até 
as 23h59 do dia 13 de outu-
bro. Para os já matriculados, o 
prazo vai até 13 de novembro.

Para se candidatar é ne-
cessário ter participado de 
uma das edições do Exame 
Nacional do Ensino Médio 

(Enem) a partir de 2010, ter 
obtido no mínimo 450 pon-
tos na média das cinco provas 
do exame e não ter zerado a 
prova de redação. O interes-
sado precisa ainda ter renda 
mensal bruta de até três sa-
lários mínimos por pessoa da 
família.

A ocupação das vagas, 
segundo o Ministério da Edu-
cação, será feita de acordo 

com a ordem de conclusão 
das inscrições. O candidato 
que precisar alterar infor-
mações depois da inscrição 
concluída no sistema terá de 
cancelar e fazer de novo o 
procedimento. Durante esse 
procedimento, a mesma vaga 
escolhida anteriormente po-
derá ser ocupada por outro 
candidato que concluir a ins-
crição antes.

O Dia Nacional do Rádio 
foi comemorado 
no último dia 25

Foto: Evandro Pereira

Karine Melo 
Agência Brasil

Karine Melo 
Agência Brasil

Os candidatos já 
matriculados ou não em 
instituição de ensino su-
perior, onde pretendem 
receber uma das bol-
sas remanescentes do 
programa Universidade 
para Todos (ProUni), 
têm até hoje (30) para 
fazer inscrição na pági-
na do programa. São 90 
mil bolsas não preenchi-
das no processo seletivo 
regular para o segun-
do semestre de 2020. O 
ProUni oferece bolsas 
de estudo integrais e 
parciais em instituições 
privadas de educação 
superior, em cursos de 
graduação e sequenciais 
de formação específica 
a estudantes brasileiros 
sem diploma de nível su-
perior.

Pode participar 
quem cursou o Ensino 
Médio na rede pública 
ou na rede particular, na 
condição de bolsista inte-

gral. Também entram na 
lista dos contemplados 
estudantes com deficiên-
cia, professores da rede 
pública de ensino, no efe-
tivo exercício do magis-
tério da Educação Básica, 
além de integrantes do 
quadro de pessoal per-
manente de instituição.

Para concorrer às 
bolsas integrais, o candi-
dato deve comprovar ren-
da familiar bruta mensal, 
por pessoa, de até um sa-
lário mínimo e meio. Para 
as bolsas parciais (50%), 
a renda declarada deve 
ser de até três salários 
mínimos por pessoa.

Enem
Quem quiser partici-

par do processo precisa 
ter feito alguma edição 
do Enem, a partir de 
2010, e ter obtido, no 
mínimo, 450 pontos na 
média das notas do exa-
me. Além disso, o can-
didato deverá ter tirado 
nota maior que zero na 
redação.

ProUni: inscrições para 
bolsas terminam hoje

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL, DA RUA FRANCISCO BRAGA, NO MU-

NICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2020. 
ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00062/2020 - Versatta Serviços e Construções 
Eireli - CNPJ: 09.133.042/0001-75 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 22.761,85. ASSINATURA: 29.09.20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2020
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00013/2020, 

para o dia 21 de Outubro de 2020 às 08:30 horas – MOTIVO: Correção do valor do Lote 2 de R$ 
62.643,74 (valor incorreto), para R$ 79.073,82 (valor correto) – o edital com a correção será repu-
blicado no TCE e no Semanário. A sessão ocorrerá no mesmo local inicialmente divulgado: Rua 
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 30 de Setembro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2020
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 14 de Outubro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos de informática 
para a Prefeitura Municipal de Areia-Pb. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissao-
lic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 30 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 serviços de confecção de fardamentos para 
profissionais da Secretaria de Saúde do município de Areia-Pb.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00024/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde e: CT Nº 00324/2020 - 29.09.20 –UZE 

BRINDES E UNIFORMES LTDA – R$ 56.167,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Material para Tratamento de Canal - Secretaria Municipal de Saúde - 
Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00109/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00323/2020 - 28.09.20 - 

DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - R$ 11.463,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº  00069/2019, em 13.12.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa do ramo de engenharia para construção do 

açude público caititu, atendendo ao Contrato de Repasse Nº 1048186-51/2017. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 29 de Setembro de 2020
Lourival Lacerda Leite Filho

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
RESULTADO IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22.2020.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços especializados na elaboração 

do “PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB” para o Município de Alagoinha/PB. 
IMPUGNAÇÃO DE EDITAL pela Empresa: LÍDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA 
- ME – CNPJ 23.146.943/0001-22. LEIA-SE no subitem 9.2.10 do Edital: (Certidão de registro de 
inscrição e quitação no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da 
licitante (Pessoa Jurídica) e seu(s) responsável (is) técnico(s) – Pessoa(s) Física(s), devidamente 
vigentes). OBS: A comprovação de inscrição junto, ao órgão de fiscalização profissional do local em 
que o serviço será prestado, será exigida por ocasião da contratação da licitante vencedora. Fica 
mantida a data de 06.10.2020, às 08h30min, para a realização do certame. FUNDAMENTAÇÃO: 
Art. 21, parágrafo 4º, da Lei 8.666/93 e suas alterações. Cópias da impugnação e julgamento 
encontram-se no site: www.alagoinha.pb.gov.br Publique-se e intime-se.

Alagoinha/PB, 29 de setembro de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Outubro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. 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 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: (83) 991242633. E-mail: 
adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 29 de Setembro de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI’s, insumos, materiais e demais 
equipamentos necessários ao enfrentamento do contágio do COVID-19 no município de Bernardino 
Batista/PB. LOCAL e DATA: Rua Edinete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB, 
na sala de reuniões da CPL, às 10:00 horas do dia 08  de Outubro de 2020. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35611021. E-mail: 
cpl.bernardino@gmail.com. Edital: www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Bernardino Batista - PB, 29 de Setembro de 2020
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Pneus, Câmara Ar e Protetor, (novos) de fabricação nacional, não recondicionados, para suprir 
as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO DO NASCI-
MENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 139.194,00; JOSE CARLOS DE 
SOUZA PEREIRA 04648613490 - R$ 2.000,00; NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - R$ 245.118,00.

Borborema - PB, 09 de Setembro de 2020.
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições Parceladas de Pneus, Câmara Ar e Protetor, (novos) de fabricação nacional, 
não recondicionados, para suprir as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/
ou locados a esta Edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, PAB, MAC, SCFV, PAIF, EJA, IGDBF, MDE, CREAS: 
3.3.90.30.01 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 00029/2020 - 10.09.20 - CARNEIRO 
DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 139.194,00; CT Nº 
00030/2020 - 10.09.20 - JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 - R$ 2.000,00; CT Nº 
00031/2020 - 10.09.20 - NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 245.118,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Peças Automotivas destinadas a manutenções corretivas e preventivas de veículos e máquinas 
pertencentes e/ou locados a esta Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM 
- R$ 31.550,00; FERNANDO AUTO PECAS LTDA – ME - R$ 44.470,00; SEMEA COMERCIO DE 
PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 39.390,00.

Borborema - PB, 21 de Setembro de 2020.
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Peças Automotivas destinadas a manutenções corretivas 
e preventivas de veículos e máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, 
PAB, MAC, SCFV, PAIF, EJA, MDE, CREAS e PRÓ – JOVEM: 3.3.90.30.01 Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Borborema e: CT Nº 00032/2020 - 23.09.20 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO 
DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 31.550,00; CT Nº 00033/2020 - 23.09.20 - FERNANDO 
AUTO PECAS LTDA - ME - R$ 44.470,00; CT Nº 00034/2020 - 23.09.20 - SEMEA COMERCIO DE 
PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 39.390,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

AVISO - EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS n° 00006/2020

O Prefeito Municipal de Prata, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e por motivos de força maior. Determinou 
a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 00006/2020, 
que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CATURITÉ - PB - Contrato de Repasse nº 1064.018-11/2019. Para 
fins do disposto no artigo 109, I, “c”, da Lei nº 8.666/93, publique-se.

 Caturité, 29 de setembro de 2020. 
José Gervázio da Cruz
Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00070/2020

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 DV00070/2020, 
que objetiva: Contratação de licença de uso e manutenção de sistema informatizados de gestão 
pública de licitação e contratos para atender a demanda da prefeitura municipal de Conde/PB; RA-
TIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ELMAR PROCESSAMENTO 
DE DADOS LTDA – EPP - R$ 5.600,00.

Conde - PB, 23 de Setembro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

refeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00070/2020. OBJETO: Contratação de licença de uso 

e manutenção de sistema informatizados de gestão pública de licitação e contratos para atender 
a demanda da prefeitura municipal de Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal da Administração. 
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 23/09/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de licença de uso e manutenção de sistema informatizados de gestão 

pública de licitação e contratos para atender a demanda da prefeitura municipal de Conde/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00070/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Conde: Reserva orçamentária n° 00699 no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos 
reais) 20600 Secretaria municipal de Administração 04 Administração 0011 Cidade Unida por uma 
administração eficiente 2012 Serviço de tecnologia da informação e comunicação 001 Recursos 
Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00178/2020 - 25.09.20 - ELMAR PROCESSAMENTO DE 
DADOS LTDA - EPP - R$ 5.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do 
dia 13 de Outubro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Locação de veículos 
diversos, destinados a esta Prefeitura. 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 7.892/13; Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 994019006. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 29 de Setembro de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2020, que objetiva: Contra-
tação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de implantação 
de Pavimentação em Paralelepípedos da Rua PROJETADA (CAMPO) com 1.240,73m² nesta cidade 
de Cacimba de Dentro/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: FM SERVICOS LTDA - R$ 95.217,19. E, convocamos a empresa em epígrafe para no 
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a 
Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de 
incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores. Cacimba de Dentro - PB, 28 de Setembro de 2020. VALDINELE GOMES COSTA – Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 

serviços de implantação de Pavimentação em Paralelepípedos da Rua PROJETADA (CAMPO) com 
1.240,73m² nesta cidade de Cacimba de Dentro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00008/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECURSOS ORDINÁRIOS) – 07.000 – SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA – 15.451.1029.1064 – ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99 – OBRAS E INSTA-
LAÇÕES. VIGÊNCIA: até 28/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba 
de Dentro e: CT Nº 00089/2020 - 29.09.2020 - FM SERVICOS LTDA - R$ 95.217,19.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de testes rápidos de COVID – 19, para a Secretaria de Saúde do município 

de Cacimba de Dentro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00008/2020. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 
DE DENTRO/PB (RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS – SAÚDE) 
– 05.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10.301.1014.2106 – ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30 – MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00085/2020 - 
23.09.20 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ 15.361.503/0001-60 - R$ 
49.900,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020.093/2020
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020

O MUNICÍPIO DE DESTERRO por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, no uso 
de suas atribuições legais, torna público o Edital da Chamada Pública/Agricultura Familiar, refe-
rente a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, 
destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme § 1º do Art. 
14 da Lei 11.947/2009, Resolução do FNDE 26/2013 e Resolução do FNDE Nº 04/2015, durante 
o exercício de 2019. Os grupos Formais/Informais deverão apresentar os envelopes: Projetos de 
Venda e Habilitação, no período mínimo de 20(vinte) dias, que se encerra no dia 20 de outubro de 
2020 as 08:30hs na sala da CPL, informação no endereço sala da CPL, Rua Cônego Florentino 
Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB.,  

Desterro-PB, 29 de setembro de 2020
Francisco de Assis Ferreira Silva

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.094/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020
OBJETIVO Aquisição parcelada de peças para frota de máquinas mecanizadas do Município 

conforme termo de referência anexo I do Edital e seus Anexos.
A reunião dia 13 de outubro de 2020. as 08;30hs, na sala da CPL, informação no endereço Rua 

Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segunda a sexta de 
08;00 a 12;00hs

Desterro– PB, 29 de setembro de 2020.
Francisco de Assis Ferreira Silva

Pregoeiro Oficial/PMD 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020.096/2020
TOMADA DE PREÇOS nº 009/2020

OBJETIVO: Contratação dos serviços especializados de obras para conclusão do Esgotamento 
Sanitário da Funasa de Desterro -PB

ABERTURA: 08:30 hs do dia 16 de outubro de 2020
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. www.tce.gov.pb.br.
Desterro – PB,29 de setembro de 2020

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA
Presidente da CPL/PMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada: 

Pavimentação em Paralelepípedos em diversas Ruas de Duas Estradas, referente ao Contrato 
nº 1013615-68. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2019. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Duas Estradas e: CT Nº 00029/2019 - PolyefeConstrucoes, Limpeza e ConservacaoEireli - 3º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 29.09.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de informática, para locação de 

softwares de gestão pública dos Sistemas de Tributos e de Almoxarifado, para atender a demanda 
operacional desta Prefeitura, os quais incluem manutenção corretiva e preventiva necessária ao 
aprimoramento dos mesmos, implantação e treinamento de usuários e suporte técnico operacional 
nos sistemas contratados. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2018. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Esperança e: CT Nº 00226/2018 - Elmar Processamento de Dados Ltda - EPP - 2º Aditivo - pror-
roga o prazo até o final do exercício financeiro de 2020. ASSINATURA: 04.09.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00078/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 14 de outubro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de gêneros alimentícios para melhor atender as diversas atividades da administração municipal 
até dezembro de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.br  Telefone: (083) 3271-1946.

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

Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00079/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

de Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 07 de outubro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de testes 
rápidos para o COVID-19, conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaocplguarabira@
gmail.com. Telefone: (083) 3271-1946

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

Pregoeiro

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

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2020.

O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – 
Guarabira/PB - PB, designado através de portaria, que tem por objeto: Aquisições parceladas de 
Óculos com armações diversos, fica adiada a sessão pública para o recebimento dos envelopes 
sendo agora dia 14.10.2020 as 09h00min. Informamos ainda que os autos do processo adminis-
trativo correspondente continuam com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão de 
Licitação. O novo edital será disponibilizado nos mesmos meios. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

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

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

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

08h45min (horário de Brasília) do dia 16 de Outubro de 2020, através do site www.comprasnet.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições de eletrônicos 
e outros para mobiliário escolar da rede municipal de ensino de Guarabira, mediante edital e seu 
termo de referência. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaocplguarabira@
gmail.com e www.comprasnet.gov.br.

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00078/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 15 de outubro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de gêneros alimentícios para melhor atender as diversas atividades da administração municipal 
até dezembro de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.br  Telefone: (083) 3271-1946.

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

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00073/2020, que objetiva: Locação de veículo tipo 
utilitário para melhor atender as necessidades da Administração Municipal; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA - R$ 38.400,00.

Guarabira - PB, 03 de Setembro de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de veículo tipo utilitário para melhor atender as necessidades da Administração 
Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00073/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento 
de despesa 3.3.90.36.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.9.90.39.01 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00447/2020 - 03.09.20 - 
JOALISON MARTINS DE OLIVEIRA - R$ 38.400,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00077/2020, que objetiva: Aquisições de 
medicamentos para uso em combate ao COVID–19; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI-
COS LT - R$ 60.000,00; FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MÉD. E HOSPITALARES 
LTDA - R$ 70.000,00; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 5.850,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP 
EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 85.400,00. Ficam os licitantes convocados para 
assinatura do contrato, nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 28 de Setembro de 2020
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADESÃO 03.2020 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços nº 10003/2020 do Pregão Presencial SRP 

nº 10003/2020 da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande/PB, conforme extrato da Ata de Registro 
de Preços publicada na Imprensa Oficial tudo em conformidade ao amparo contido no Decreto n.º 
7892, de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 e das demais normas legais aplicáveis, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS NOVOS, SENDO UM 
PARA SECRETARIA DE SAÚDE E O OUTRO PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM ATENDIMENTO 
AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, a autorização do Órgão gerenciador e declaração de aceitação da 
empresa COPAUTO COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA, todos partes integrantes 
deste instrumento contratual, independente de transcrição, tudo em conformidade ao que preceitua 
o Decreto nº 7892, de 23 de Janeiro de 2013. Com base nas informações constantes do Processo 
em referência, através de Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do referido Pregão Presencial, 
em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores e 
competente parecer Jurídico, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto, em favor da empresa COPAUTO 
COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.754.828/0001-99, 
no valor de R$ 87.800,00 (Oitenta e Sete Mil e Oitocentos Reais).

Guarabira/PB, 29 de setembro de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Termo de Adesão a Ata de registro de preços nº 10003/2020 do Pregão Presencial 
SRP nº 10003/2020 da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande/PB, conforme extrato da Ata de 
Registro de Preços publicada na Imprensa Oficial tudo em conformidade ao amparo contido no 
Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 2013, Decreto nº 34.986/2014 e das demais normas legais 
aplicáveis, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 
NOVOS, SENDO UM PARA SECRETARIA DE SAÚDE E O OUTRO PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 
EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. FUNDAMENTO LEGAL: Termo de Adesão 
03/2020/PMG. AMPARO LEGAL: Decreto n.º 7892, de 23 de Janeiro de 2013, Lei Federal n.º 
10.520/2002. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS / OUTROS: 
Dotação consignada no orçamento vigente. Elemento de despesa: 4.4.90.52.01 – Equipamentos 
e Material Permanente. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Guarabira e: CT Nº 463/2020 – 29.09.2020 – COPAUTO COMÉRCIO PATOENSE DE 
AUTOMOTORES LTDA - R$ 87.800,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00029/2020

A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o re-
sultado da licitação Pregão Presencial nº 00029/2020, cujo objeto é aquisição de medicamentos, 
para atender as necessidades dos Postos de Saúde e da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 
do Município de Ingá. 

EMPRESA VENCEDORA: DROGAFONTE LTDA, CNPJ nº 08.778.201/0001-26.
VALOR TOTAL: R$ 36.544,00 (Trinta e seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais).
 Ingá(PB), 29 de setembro de 2020.

MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00030/2020

A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o resultado 
da licitação Pregão Presencial nº 00030/2020, cujo objeto é locação de dois veículos Ambulância 
Tipo A - Simples Remoção, para serem usados no transporte de pacientes, no combate a pandemia 
da Covid-19 no Município de Ingá. 

EMPRESA VENCEDORA: SANTOS & FERNANDES EIRELI, CNPJ nº 02.909.308/0001-80.
VALOR TOTAL: R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais).
 Ingá(PB), 29 de setembro de 2020.

MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.059/2020

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2020/066237.
DATA DA SESSÃO: 13/10/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09h:00min. 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 29 de setembro de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para obra de EXECUÇÃO DE PONTE DE 
ESTRUTURA MISTA EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA, LOCALIZADAS NO 
BAIRRO SÃO JOSÉ, EM JOÃO PESSOA/PB – CR 0352766-93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO para obra de 
EXECUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS O E II, EMISSÁRIO DE GRAVIDADE, RECALQUE, 
REDE COLETORA DE ESGOTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 
NOVO HORIZONTE I (02 RUAS), NOVO HORIZONTE II (05 RUAS), RANGEL (01 RUA) GUAIBA 
(01 RUA)– CR 0218859-84, na cidade de João Pessoa – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº. 14.477/2018 INEXIGIBILIDADE 

Nº 10.002/2019 CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.002/2019
Objeto: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO 
DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS.

Com base nas informações constantes no Processo nº.14.477/2018, referente à Inexigibilidade nº 
10.002/2019-Chamamento Público nº.10.002/2019, com base no Relatório Conclusivo emitido pela 
Comissão Setorial de Licitação e Assessoria Jurídica e ratificado pelo Parecer Técnico da Diretoria 
de Regulação da SMS, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 
e alterações posteriores,RATIFICO e ADJUDICO o objeto em favor das empresas:CENTRAL DE 
DIAGNÓSTICO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº.35.589.456/0001-13, perfazendo o valor 
total de R$ 881.086,88;e a DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA MED. FETAL 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº.00.149.703/0001-86, perfazendo o valor total de R$ 881.086,88, 
perfazendo o valor global anual de R$ 1.762.173,76 (Um milhão setecentos e sessenta e dois mil, 
cento e setenta e três reais e setenta e seis centavos),credenciadas para a prestação dos serviços 
em referência, fundamentada nos Arts.37, 196 e 197 da Constituição Federal, no Art. 24 da Lei nº 
8.080/90 e no Art. 25, caput, da Lei 8.666/93, em consequência, ficam convocadas as proponentes 
para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

*Republicado por Incorreção (DOU do dia 10/09/2020. Seção 3. Pág. 203 e DOE 10/09/2020, 
Pág.21)

João Pessoa, 29 de setembro de 2020.
ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

Secretário de Saúde do Município
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COMUNICADO DE DESISTÊNCIA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO ADMNINISTATIVO Nº 2019/145563/SEINFRA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.007/2020
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público  a DESISTÊNCIA do 
licitante SOLO MOVITERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ Nº 12.446.987/0001-51 
participante do processo licitatório de Concorrência Pública nº 07.007/2020, objetivando a Contra-
tação de Empresa Especializada de Engenharia para Serviços de Implantação de Pavimentação 
em Paralelepípedo no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa/Pb nas Ruas: Cidade de Areia, 
Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e Cidade de 
Gurinhém - LOTE 10.

João Pessoa, 29 de setembro de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COMUNICADO DE DESISTÊNCIA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO ADMNINISTATIVO Nº 2020/005466/SEINFRA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.004/2020
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público  a DESISTÊNCIA do 
licitante SOLO MOVITERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ Nº 12.446.987/0001-51 
participante do processo licitatório de Concorrência Pública nº 07.004/2020, objetivando a Contrata-
ção de Empresa especializada de engenharia para Serviços de Implantação de Pavimentação em 
Paralelepípedo e Drenagem em Diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Mumbaba: 
Rua Cidade de Serraria, Rua Cidade de São Francisco e Rua Cidade de Itabaiana), (Bairro Jaguaribe: 
Rua Doutor Álvaro Lemos), (Bairro Cristo: Rua Horácio Trajano) - LOTE 06.

João Pessoa, 29 de setembro de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COMUNICADO DE DESISTÊNCIA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO ADMNINISTATIVO Nº 2019/145371/SEINFRA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.005/2020
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público  a DESISTÊNCIA do 
licitante SOLO MOVITERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ Nº 12.446.987/0001-51 
participante do processo licitatório de Concorrência Pública nº 07.005/2020, objetivando a Contra-
tação de Empresa especializada de engenharia para Serviços de Implantação de Pavimentação 
em Paralelepípedo no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa/Pb nas Ruas: Cidade Salgado 
de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição e Cidade de 
Bom Jesus - LOTE 07.

João Pessoa, 29 de setembro de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO EXPRESS Nº 04.060/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

2020/066332.
SITUAÇÃO DE EMERGENCIA EM SAÚDE DECORRENTE DO COVID-19 (Nos Termos do 

Artigo 04 G-Lei 13.979/2020)
REGIME DE CONTRATAÇÃO: MENOR PREÇO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DIFERENCIADO, COM ITENS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, 

COTA RESERVADA E ITENS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA MICRO EMPRESAS E 
EMPRESAS DEPEQUENO PORTE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, 
HIGIENE E EPI, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA 
COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES 
,CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Data da sessão: 06/10/2020
Horário da Abertura das Propostas: 14hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 29 de setembro de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COMUNICADO DE DESISTÊNCIA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO ADMNINISTATIVO Nº 2019/145552

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.003/2020
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público  a DESISTÊNCIA do 
licitante SOLO MOVITERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ Nº 12.446.987/0001-51 
participante do processo licitatório de Concorrência Pública nº 07.003/2020, objetivando a Contra-
tação de Empresa especializada de engenharia para Serviços de Implantação de Pavimentação 
em Paralelepípedos e Drenagem em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/Pb (Bairro do 
Distrito Industrial: Rua Geraldo Ramos Régis, Rua Manoel Horácio, Rua Alleff Soares dos Santos, 
Rua José Joaquim do Nascimento, Rua Severino Marcolino Evangelista, Rua Estudante Reginaldo 
dos Santos Filho, Rua Manoel Soares, Rua Gilmar Evangelista da Silva, Rua Rosa Antônio da 
Conceição Quirino, Rua Maria Lúcia da Conceição, Rua Almerindo Luís da Silva, Rua Walter Belian 
e Rua Maria De Lourdes Evangelista ) - LOTE 05.

João Pessoa, 29 de setembro de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COMUNICADO DE DESISTÊNCIA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO ADMNINISTATIVO Nº 2020/004504

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.002/2020
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público  a DESISTÊNCIA do 
licitante SOLO MOVITERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ Nº 12.446.987/0001-51 
participante do processo licitatório de Concorrência Pública nº 07.002/2020, objetivando a Contra-
tação de Empresa especializada de engenharia para a Execução dos Serviços de Implantação de 
Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/Pb  
(Bairro Mumbaba: Rua  Cidade de Santa Inês, Rua Cidade de Marizópolis), (Bairro Jardim Cidade 
Universitária: Rua João Batista Carvalho Moura), (Bairro Mangabeira: Rua Filomena Trigueiro da 
Costa, Rua Cel. Pedro Gonzaga de Lima) - LOTE 03.

João Pessoa, 29 de setembro de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

COMUNICADO DE DESISTÊNCIA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO ADMNINISTATIVO Nº 2020/004504

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.002/2020
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público  a DESISTÊNCIA do 
licitante SOLO MOVITERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ Nº 12.446.987/0001-51 
participante do processo licitatório de Concorrência Pública nº 07.002/2020, objetivando a Contra-
tação de Empresa especializada de engenharia para a Execução dos Serviços de Implantação de 
Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/Pb  
(Bairro Mumbaba: Rua  Cidade de Santa Inês, Rua Cidade de Marizópolis), (Bairro Jardim Cidade 
Universitária: Rua João Batista Carvalho Moura), (Bairro Mangabeira: Rua Filomena Trigueiro da 
Costa, Rua Cel. Pedro Gonzaga de Lima) - LOTE 03.

João Pessoa, 29 de setembro de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33014/2019/SEPLAN              
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.005/2020/SEINFRA – Reforma da Praça da Conquista no 

Bairro Padre Zé em João Pessoa – PB.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Itay Ltda - Eireli.
OBJETO: É objeto do presente termo aditivo o Acréscimo de Serviços no Valor de R$ 37.874,10 

e a Prorrogação de Prazo de Execução e Contratual por 180 (CENTO E OITENTA) dias corridos.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e o Sr. Ivonaldo Dias de Araújo/ Itay
Data da Assinatura: 29/09/2020

João Pessoa, 29 de setembro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra-Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020
OBJETO:Contratação de empresa para serviços de engenharia na recuperação de estradas 

vicinais do município de Joca Claudino-PB. Convoco as empresas habilitada para abertura de 
proposta para o dia 02 de outubro de 2020, as 08:00horasno mesmo endereço abaixo descrito 
O processo está à disposição de todos na sede da Prefeitura Municipal, em todos os dias uteis, 
das 8h00min às 12h00min, Situada a Rua Francisca Claudino Fernandes, 001, Centro de Joca 
Claudino-PB, CEP:58928-000

Joca Claudino, 28 de setembro de 2020.
JUVINO FERNANDES NETO

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 10.024/2019, bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. Objeto: 
aquisição parcelada de equipamentos de informática destinados a manutenção das atividades 
das secretarias municipais, conforme descrito e especificado no edital e seus anexos. Endereço 
eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br; Abertura das 
propostas e sessão pública: 13/10/2020 às 09h10mim. O edital e seus anexos poderão ser obtidos 
nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.com.br e https://www.juareztavora.pb.gov.
br/editais/. Demais informações pelo e-mail; cpl.juareztavora@gmail.com, ou na CPL no endereço, 
Rua José Mendonça de Araújo, N 171 – Centro - Juarez Távora –PB - CEP – 58387-000, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min

Juarez Távora, 29 de setembro de 2020.
ROBERTO CARLOS DE OLIVERA BORGES 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 09:01 horas do dia 13 de Outubro de 2020, por 
meio do site , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA, DE FORMA 
PARCELADA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE OLIVEDOS/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto 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: (83) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. Edital: www.olivedos.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br;. 

Olivedos - PB, 29 de Setembro de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Praça João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 09h30min do dia 16 de Outubro de 2020, licita-
ção modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo 
pertinente para executar serviços na Adequação de Estradas Vicinais com Pavimentação em 
Paralelepípedos e Drenagem nas Ruas Projetada 01 e 02 no Município de Pilões–PB, conforme 
Convênio 892673/2019/MAPA/CAIXA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 25 de setembro de 2020.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: Construção de Escola com 04 (quatro) salas de aula, no município de Passagem. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONCRETISA 
CONSTRUTORA EIRELI - Valor: R$ 883.486,95. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Raimundo 
Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83) 34783001. 

Passagem - PB, 29 de Setembro de 2020
ARMANDO GOMES FERREIRA 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Outubro de 2020, 
por meio do site https://bll.org.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 
201803476. 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. Telefo-
ne: (083) 3390–1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://bll.org.br. 

Prata - PB, 29 de Setembro de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00029/2020

Torna público que fará realizar através da , sediada na Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro 
- Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 16 de Outubro de 2020, licitação modalidade Tomada 
de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 
UMA PRAÇA ESPORTIVA NO BAIRRO DO LIGEIRO, CONFORME OPERAÇÃO Nº 10622198 
E SICONV Nº880286. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.
com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 29 de setembro de 2020
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Outubro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de mate-
riais elétricos diversos, mediante requisição diária e periódica. 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 2.051/05; 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: (83) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 29 de Setembro de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

O Pregoeiro Oficial comunica às empresas participantes do Pregão Presencial nº 00018/2020, 
que objetiva a aquisição parcelada de mobiliário diversos – quadros brancos, móveis de aço e em 
madeira, fogões industriais, conjunto coletivo infantil e conjunto para professor. Recursos: previstos 
no orçamento vigente; e a quem possa interessar, que a reunião para continuidade dos trabalhos 
- fase de lances verbais - será realizada às 10:00 horas do dia 08 de Outubro de 2020, no mesmo 
local da reunião anterior, na Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Sapé - PB, 29 de setembro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

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

OBJETO: Execução dos serviços de construção de um galpão na feira livre, neste Município. 
CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Construtora Imperial Eireli - ME - R$.244.977,28; e 2º - WJX Cons-
truções e Serviços Ltda. - EPP - R$.333.255,74. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: Não houve 
licitante desclassificado. Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé 
- PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 29 de setembro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

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

OBJETO: Execução dos serviços de reforma na Av. Renato Ribeiro Coutinho, neste Município. 
CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Construtora Imperial Eireli - ME - R$.76.013,14; 2º - WJX Cons-
truções e Serviços Ltda. - EPP - R$.100.020,00; e 3º - FM Serviços Ltda. - ME - R$.101.112,96. 
EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: Não houve licitante desclassificado. Maiores informações e 
vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, 
na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 29 de setembro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Termo Aditivo Nº 03 do Contrato Administrativo Nº 00046/2019. Partes Prefeitura Municipal de 
São Sebastião de Lagoa de Roça e INFO PUBLIC TECNOLOGIA Objeto: locação dos sistemas 
de contabilidade pública, sistema de tributos, sistema de nota fiscal eletrônica, portal transparência 
(transparência ativa), protocolo e contra cheque-online e controle de tesouraria. Aditamento de Prazo 
Com Prorrogação Por 12 Meses. 02040.04.122.1005.2007-33.90.39.0000- 000 Fund: com fulcro 
no art. 57. II, §1º da lei 8666/93 e Pregão nº00013/2017. Assinam: Severo Luís do Nascimento 
Neto e Info Public Tecnologia.06/08/2019.

ESTADO DA PARAÍBA
IPSM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
ADITIVO DE PRAZO

Termo Aditivo Nº 03do Contrato Administrativo Nº 00047/2017 – IPSM - Instituto de Prev. dos 
Serv. Municipais de São S. de Lagoa de Roça e INFO-PUBLICTECNOLOGIA  - Locação dos Siste-
mas de Contabilidade Pública, Portal Transparência (Transparência Ativa), Folha de Pagamento e 
Controle de Tesouraria para IPSM. Fundamento Legal: Pregão Presencial Nº 00014/2017. Dotação: 
02100.09.272.2018.2046 - IPSM 3390.39.0000-003, refere-se o presente aditivo de acréscimo de 
aditamento de prazo com Prorrogação por mais 12 (doze) meses. Mantendo As Demais Cláusulas 
Inalteradas - Fundamentações: Com Fulcro no Art. 57. II, §1º da Lei 8666/93. ASSINAM: Maria 
Francisca de Farias - Presidente do IPSM e Info-Public. Tecnologia.

ESTADO DA PARAÍBA
IPSM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
ADITIVO DE PRAZO

Termo Aditivo Nº 03do Contrato Administrativo Nº 00047/2017 – IPSM - Instituto de Prev. dos 
Serv. Municipais de São S. de Lagoa de Roça e INFO-PUBLICTECNOLOGIA  - Locação dos Siste-
mas de Contabilidade Pública, Portal Transparência (Transparência Ativa), Folha de Pagamento e 
Controle de Tesouraria para IPSM. Fundamento Legal: Pregão Presencial Nº 00014/2017. Dotação: 
02100.09.272.2018.2046 - IPSM 3390.39.0000-003, refere-se o presente aditivo de acréscimo de 
aditamento de prazo com Prorrogação por mais 12 (doze) meses. Mantendo As Demais Cláusulas 
Inalteradas - Fundamentações: Com Fulcro no Art. 57. II, §1º da Lei 8666/93. ASSINAM: Maria 
Francisca de Farias - Presidente do IPSM e Info-Public. Tecnologia.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do 
dia 15 de Outubro de 2020, por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços de 
implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão–PEC da Estratégia e–SUS AB 
do Ministério da Saúde, assim como, do e–SUS AB Território para uso dos Agentes Comunitários 
de Saúde do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça. 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 07:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.
pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/18/. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 21 de Setembro de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 08:30 horas do dia 14 de 
Outubro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 
SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 996787922. 
E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 29 de Setembro de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

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

 CORREÇÃO 
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO 

DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JUIZ RODRIGUES SEIXAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO 
DO PEIXE–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CHS 
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - Valor: R$ 282.321,85. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José 
Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 28 de Setembro de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da Comissão

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

 RESULTADO FASE PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ENGENHEIRO ADRIANO BROCOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DO RIO DO PEIXE–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da con-
tratação: CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - Valor: R$ 282.321,85. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 29 de Setembro de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de materiais diversos: paralelepípedo granítico, meio fio granítico, cimen-

to e areia para pavimentações neste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00028/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sertãozinho: 02.02.04.122.1003.2.0
06.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.07.04.122.1003.2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Sertãozinho e: CT Nº 00088/2020 - 24.09.20 - J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 191.274,76.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

Aviso- COMUNICADO
DIPENSA N 07/2020

Objeto: Aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) destinados ao combate da 
PANDEMIA do COVID–19 neste município.

Torna-se público que,
A empresa SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOS-

PITALAR LTDA, CNPJ n 34.236.576/0001-74, foi notificada para assinar o contrato advindo da 
modalidade pertinente, dentro do prazo de cinco dias, em onformidade ao art 81 da Lei Federal n 
8.666/1993 e a mesma não compareceu e nem apresentou justificativa para prorrogação do prazo. 
Em virtude desse contexto, decai o direito da referida firma contrato com esta Entidade Pública.

Telefone: 83 991765042
Email: prefetiuradesertaozinhopb@gmail.com

SERTÃOZINHO- PB, 29de setembrode 2020.
JOSENILDO FRANCISCO

Sec. de Governo
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de expediente 
e didático destinados as atividades das Secretarias do Município de Santa Luzia-PB, durante o 
exercício 2020.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 13/10/2020 – HORÁRIO: 10:30 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 29 de setembro de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico (Luminária) para atender as necessidades 
do município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 13/10/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 29 de setembro de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Virginio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do 
dia 15 de Outubro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA, PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS 
VOLTADOS À REGULARIZAÇÃO FUNCIÁRIA INTEGRAL/PARCIAL DO ASSENTAMENTO DE 
AUGUSTOLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto 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: pmsrlicitapublica @gmail.com. Edital: https: // 
licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 29 de Setembro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público que estar realizando licitação 
sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de construção 
e hidráulico para diversas secretarias e Fundo Municipal de Assistência Social e Saúde do município 
de São José do Bonfim/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:25 horas do 
dia 14/10/2020. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 14/10/2020. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 29 de Setembro de 2020
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público que estar realizando licitação 
sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças para os veí-
culos das diversas secretarias e do Fundo Municipal de Assistência Social e Saúde do município 
de São José do Bonfim/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 14:25 horas do 
dia 14/10/2020. Data e horário do início da disputa: 14:30 horas do dia 14/10/2020. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – ww.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 29 de Setembro de 2020
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
NOVO PRAZO RECURSAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2020
Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção e melhoria de 

passagens molhadas no município de São José de Piranhas-PB,referente a Tomada de Preços 
Nº 00009/2020. A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, através da CPL, vem por 
intermédio deste aviso, comunicar aos interessados quepor respeito aos princípios da legalidade e 
isonomia, abre-se novo prazo recursal para que possa haver os devidos atos necessários e indica 
a inabilitação da empresa M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI – CNPJ: 04.328.497/0001-22, 
também pelo subitem 6.1.5.1. do edital, de acordo com o relatório do contador expedido no dia 27 
de agosto de 2020, que julgou desatendido o artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93. Abre-se prazo de 
acordo com a Lei para recurso, e havendo este abre-se prazo para contrarrazões. Os demais pontos 
já julgados permanecem válidos. Todos os atos praticados na Fase Recursal e de Contrarrazões 
já ocorridos serão válidos, sendo analisados ao final do novo prazo estipulado. Fica assegurado 
aos licitantes obter vistas dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses.

São José de Piranhas-PB, em 29 de Setembro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
 CONVOCAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 113/2020 - UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 14/10/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

Contratação de serviços especializados de Instituição Formadora, pessoa jurídica, com experi-
ência comprovada no que diz respeito a realização de Formação Continuada para profissionais da 
educação, incluindo certificação aos participantes, para executara Formação Continuada “Teoria 
e Prática em Atendimento Educacional Especializado”, para profissionais que atuam em salas de 
Recursos Multifuncionais, Técnicos e Técnicas das Gerências Regionais de Ensino e, das escolas 
da Rede Estadual de Educação do Estado da Paraíba/SEECT, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de 
Licitação da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1° andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro CGE Nº 20-01175-2.
João Pessoa, 29 de setembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 15/10/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS, destinado à Secretaria de Estado da 
Administração – SEAD/EGE, conforme anexo I do Edital.

 Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01247-8
João Pessoa, 29 de setembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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 14/10/2020, 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

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

DIRETORIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIADA PMPB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
REGÍSTRO CGE Nº 20-01235-3

O Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho, 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 002/2020, sob o regime de empreitada por preço uni-
tário, tipo Menor Preço, a ser realizada no dia 15 de outubro de 2020, às 14:00 horas, em sessão 
pública, no auditório do prédio do Ambulatório Médico da PMPB, localizado na Rua da Areia, nº 
297, Varadouro, João Pessoa - PB. Objeto:Execução do serviço de manutenção e recuperação 
do telhado do Hospital da Polícia Militar, General Edson Ramalho.O edital e seus anexos poderão 
ser lidos e/ou obtidos, de forma gratuita,na sala da CPL Obras - 1º andar do Quartel 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- MAJ PM
Presidente da CPL/Obras da PMPB

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

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

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇO Nº 21/2020
Registro CGE Nº 20-01238-7 15/10/2020 10:00

Obras de Implantação e Pavimentação 
do Acesso a Comunidade de Cepílio, 
localizada no Município de Remígio/PB
Va l o r  e s t i m a d o  d a  o b r a :  R $ 
2.828.501,58
Prazo de execução: 360(trezentos 
sessenta) dias corridos

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

João Pessoa, 29 de setembro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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 

Comarca de 1ª Vara Cível da Capital – PB. 
Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo 
nº 0064854-35.2014.8.15.2001. Ação MO-
NITÓRIA. Partes: BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL S/A em face de STUDIO MU-
SICAL LTDA CNPJ: 11.716.120/0001-06, 
FLÁVIO RICARDO CAMPELO DACONTI 
CPF: 869.147.404-10, FABIANA HOLANDA 
PEREIRA DACONTI CPF: ° 007.402.424-82, 
O MM. Juiz de Direito do(a) 1ª Vara Cível da 
Capital , Dr. Josivaldo Félix de Oliveira, 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 e que através 
do presente Edital fica(m) CITADO(S) o(s) 
promovido(s), atualmente em local incerto 
e não sabido STUDIO MUSICAL LTDA, 
FLÁVIO RICARDO CAMPELO DACONT, 
FABIANA HOLANDA PEREIRA DACONTI, 
para efetuar o pagamento do valor principal 
atualizado e inclusive honorários advocatícios 
de 5% do valor atribuído à causa. Cientifique-
-se o réu de que, em caso de pagamento no 
prazo, será isento do pagamento de custas 
processuais (§ 1º do art. 701 do NCPC). O 
réu poderá opor embargos no prazo de 15 
dias a partir da data da citação. Se o réu não 
realizar o pagamento, e não apresentado os 
embargos, constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 
2º). Igualmente, se rejeitados os embargos 
(NCPC, art. 702, § 8º). Para a provável 
hipótese de revelia, nomeio o Dr. Antônio de 
Oliveira Alves, defensor público em exercício 
nesta unidade judiciária, curador especial 
nos termos do art. 72, II, do CPC, a fim de 
representar os interesses da parte requerida. 
E, para que a notícia chegue ao conheci-
mento de todos e que ninguém possa alegar 
ignorância, determinou o MM. Juiz de Direito 
a expedição deste EDITAL. CUMPRA-SE.

Comunicado
Abandono de emprego

Sr. Ivanildo Domingo da Silva a C.T.P.S 
7887 serie 00019 – PB, esgotados nossos 
recursos de localização e tendo em vista 
encontra-se em local desconhecido, convida-
mos o senhor a comparecer ao Condomínio 
Camargo Guarniere a fim de retornar ao 
emprego ou justificar sua falta desde dia 
26/08/20, dentro do prazo de 48h, a partir 
desta publicação, sob pena de ficar automa-
ticamente rescindindo ao contrato de trabalho 
nos termos do artigo 482 da CLT. Condomínio 
Palais Royal, Rua Jacob Alves de Azevedo, 
51 Jardim Oceania, João Pessoa-PB.

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. 

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

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

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇO Nº 22/2020
Registro CGE Nº 20-01240-1 15/10/2020 11:00

Construção de um Bueiro Celular 
Quádruplo(3x3) no Riacho Aparecida 
de Acesso a Comunidade de Pau 
Ferro da Estação, no Município de 
Gurinhém/PB
Valor estimado da obra: R$ 415.230,77
Prazo de execução: 120(cento e vinte) 
dias corridos

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

João Pessoa, 29 de setembro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL- O presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado da Paraíba – SSPC/
PB, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos policiais civis integrantes do Grupo – 
GPC 600, para participarem da Assembléia Geral Estadual que realizar-se-á no dia 05 de outubro 
de 2020 as 08h, em primeira convocação e em segunda chamada uma hora após, com a presença 
de qualquer número de  presentes, terá local a sede própria do  SSPC/PB,  na Avenida General 
Osório nº 90,  centro, João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, “ORDEM DO DIA” a) apresentação 
de proposta de venda de precatório para aqueles policiais civis que assinarem concordando com 
a venda do crédito do Processo nº 200.1997.003.112-2/001, correspondente ao resíduo de salário 
mínimo, através do Advogado Patrono da Ação, José Claudemy Tavares Soares, OAB/PB nº 6.593, 
b) valor líquido à receber será apresentado ao credor após confirmação da adesão e assinatura do 
contrato e será pago diretamente na conta bancária fornecida pelo credor, c) outros assuntos de 
interesse da classe; João Pessoa 28 de setembro de 2020; Antonio Erivaldo Henrique de Sousa 
presidente do SSPC/PB.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  038/2020
PARA REGITRO DE PREÇOS
PROCESSO N° 04.261/2020, 03.007/2020, 03.471/2020, 03.889/2020, 03.311/2020, 

03.892/2020, 03.979/2020.
REGISTRO NA CGE Nº 20-01212-0
DATA : 08/10/2020
HORÁRIO: 10:00 horas 
(HORÀRIO DE BRASÍLIA)
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, 

comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS,  no dia 08 de outubro de 2020, a partir das 10:00 horas, para A PRESENTE 
LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A AQUISIÇÃO DE ITENS DE 
HIGIENE, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -  EPI`S E OUTROS INSUMOS E EQUI-
PAMENTOS PARA PESQUISA E OUTROS NECESSÁRIOS, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO 
DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE 
DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19 PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 
PARAÍBA - UEPB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

O edital completo está disponível no site: www.licitacoes-e.com.br
Informações: C. P. L. - (83)  3315-3348 ou 3315-3412 .

Campina Grande, 29 de setembro de 2020.
Erick Afonso de Moura

Pregoeiro
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