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Fiocruz: casos de covid-19 
na PB entram em queda
Avaliação está no boletim semanal, que apontou uma lenta tendência de estabilização da doença no Estado, inclusive em JP. Página 4
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PBGás reduz em quase 17% o 
preço do Gás Natural Veicular
Redução começa a valer nos postos das regiões 
metropolitanas de JP e CG neste sábado. Página 4

Agende sua doação no
whatsapp do Hemocentro
(83) 3133-3465
De segunda à sexta-feira
das 8h às 16h EMPRESA PARAIBANA

DE COMUNICAÇÃO

Paraíba

Manaíra: viver, 
comer e comprar

Últimas

NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

82.794
2.666.298

17.321.394

1.811
92.568

673.822
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Vendedores ambulantes não esperam liberação e lotam as 
calçadas da Capital, provocando aglomeração. Página 5
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População de João Pessoa 
cresceu 254% em 49 anos
Segundo o IBGE, número de habitantes passou de 
228 mil em 1970 para 809 mil em 2019. Página 5

Paraíba

Consórcio Nordeste João Azevêdo se reúne com 
governadores do Nordeste em assembleia virtual. Página 3

Foto: Secom-PB

Cultura
Foto: Divulgação

Bairro nobre da Zona Leste de João Pessoa tem qualidade de vida 
à beira-mar, restaurantes e várias “avenidas shoppings”. Página 8

Foto: Arquivo A União

Prefeitura de Campina 
cancela São João 2020

Maior São João do Mundo havia sido transferido de junho para outubro em função da pandemia de 
covid, mas, também por causa da doença, acabou sendo cancelado em definitivo ontem. Página 5

Geral

Cresce o número de idosos 
conectados pelo celular
Pesquisa revela que 58% dos brasileiros com mais de 
60 anos acessam a internet pelo smartphone. Página 12

FPF terá que mudar datas 
das finais do Paraibano
Motivo é o choque com o calendário de jogos do 
Campeonato Brasileiro. Página 16

Esportes

Ator José Dumont completa 70 anos neste sábado; em entrevista ao 
Jornal A União, fala sobre sua trajetória e os próximos projetos. Página 9
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Em tempos de pandemia, em que os governos de todo o mundo es-
tão voltados para a preservação de vidas e para os problemas decor-
rentes do confinamento necessário, há quem prefira fazer a política da 
caça às bruxas. Pelo menos foi isso que o Ministério da Justiça começou 
a fazer em junho, ao criar um dossiê com os nomes de servidores fede-
rais e estaduais que são considerados antifascistas por manterem uma 
posição crítica em relação ao governo Bolsonaro.

O dossiê inclui nomes, fotografias e endereços de redes sociais das 
pessoas monitoradas. O monitoramento é realizado por uma unidade 
do ministério pouco conhecida, a Seopi (Secretaria de Operações In-
tegradas), uma das cinco secretarias subordinadas ao Ministério da 
Justiça. Entre os nomes incluídos no dossiê estão o de servidores que 
assinaram manifestos em defesa da democracia e com críticas ao go-
verno. Inclui até nomes que assinaram manifesto contra o impeach-
ment da ex-presidenta Dilma, em 2016.

Uma tabela de arquivo Excel foi montada com uma “relação de ser-
vidores da área de segurança pública identificados como mais atuan-
tes”. Os 579 nomes foram divididos por Estado da Federação.

Além desse anexo, a Seopi incluiu os dois manifestos, de 2016 e 
2020, uma série de “notícias relacionadas a policiais antifascismo” e 
cópias em PDF do livro “Antifa - o manual antifascista”, do professor 
de história Mark Bray, e de um certo “manual de terrorismo BR”.

O professor universitário e defensor dos direitos humanos, 
Paulo Sérgio Pinheiro, se disse “absolutamente perplexo” com a 
informação de que teve o seu nome incluso no dossiê feito pelo 
Ministério da Justiça em junho sobre o movimento antifascismo 
entre servidores.

O certo é que o fato é grave e merece o repúdio de entidades 
responsáveis pelos direitos humanos e pela liberdade de ir e vir do 
brasileiro. O monitoramento da sociedade civil, de seu pensamento 
político-ideológico, é um grave atentado à democracia brasileira, já 
tão frágil e sempre ameaçada pelas vivandeiras do século XXI.

Não é uma simples atividade de rotina, como quer fazer crer 
o Ministério da Justiça.Como dizem algumas lideranças políti-
cas, a ação do Governo Federal remete à ditadura, quando esse 
tipo de atitude era comum, era natural. O dossiê é no mínimo 
constrangedor, inútil e estranho, como bem o definiu o senador 
Nelson Trada (PSD-MS).
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Mãe e protetora

Artigo Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Ao longo da história da Igreja, Nossa 
Senhora fora muitas vezes invocada como 
consolo para a humanidade. Não importa o 
tamanho dos grandes sofrimentos que nos 
acometem, Nossa Senhora sempre se fará 
presente no meio do Povo de Deus. No pró-
ximo dia 5 de agosto, o povo paraibano se 
voltará confiantemente mais uma vez à sua 
Grande Protetora, Nossa Senhora das Ne-
ves. Elevaremos nossos cantos e súplicas, 
na certeza de que Deus inclinará atenta-
mente seu ouvido a nos escutar. 

O Santo Padre recentemente recitou 
uma belíssima e confortadora oração à Nos-
sa Senhora, pedindo o fim da pandemia. Na 
ocasião, o Papa rezava inicialmente colocan-
do a humanidade inteira sob a 
guarda de Maria: “Na dramá-
tica situação atual, carregada 
de sofrimentos e angústias 
que oprimem o mundo intei-
ro, recorremos a Vós, Mãe de 
Deus e nossa Mãe, refugiando-
-nos sob a vossa proteção (...)”. 
O povo da Paraíba também se 
coloca diante de Deus pelas 
mãos de Nossa Senhora, pedindo o confor-
to a quantos se sentem perdidos e choram a 
partida repentina de seus familiares que, por 
vezes, foram sepultados de forma que a cau-
sar uma grande dor na alma. 

A devoção Mariana é verdadeira quan-
do aprendemos com Maria a não desanimar 
diante das tribulações da vida. Mas como 
continuar confiando quando o futuro é in-
certo? O Papa, na mesma oração menciona-
da acima, nos convoca ao constante exer-
cício da confiança, ainda que a dura prova 
do momento atual esteja diante de nosso 
horizonte. Não devemos desanimar! Com 
Nossa Senhora das Neves podemos confiar 
em Deus, em qualquer circunstância. Os pa-
raibanos não estão órfãos neste momento 
difícil que atravessamos. Temos uma Mãe, 

que lá do céu roga por nós e nos protege. 
À Virgem das Neves pedimos também 

a proteção dos médicos, pessoal da segu-
rança pública, enfermeiros, agentes de saú-
de, voluntários que, neste período de emer-
gência, estão na vanguarda sujeitando a 
própria vida para poupar outras vidas. Tais 
profissionais têm vivido um verdadeiro “sa-
cerdócio”, muitos chegando ao inevitável 
desgaste da fadiga heroica. 

Com Nossa Senhora das Neves, quere-
mos pedir a graça de permanecer na oração, 
de maneira solidária, junto “daqueles que as-
sistem noite e dia os doentes, e dos sacerdotes 
que procuram ajudar e apoiar a todos, com 
solicitude pastoral e dedicação evangélica” 

(Papa Francisco). 
Neste próximo 5 de agos-

to, dia tão caro para nós, pe-
çamos ainda a Nossa Senhora 
das Neves, especialmente, pe-
las mentes dos homens e mu-
lheres da ciência, a fim de que 
o quanto em breve possam 
encontrar as soluções adequa-
das para vencer este vírus. E 

por fim, que a caridade tão própria da escola 
de Maria, ajude os responsáveis das nações a 
socorrer os mais vulneráveis e mais pobres; 
e apoiado nas palavras oracionais do Papa 
Francisco, que programem e efetivem solu-
ções sociais e econômicas com prudência e es-
pírito de solidariedade. “Ó Maria, consoladora 
dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atri-
bulados e alcançai-nos a graça de que Deus in-
tervenha com a Sua mão onipotente para nos 
libertar desta terrível pandemia, de modo que 
a vida possa retomar com serenidade ao seu 
curso normal. Confiamo-nos a Vós, que res-
plandeceis sobre o nosso caminho como sinal 
de salvação e de esperança, ó clemente, ó pie-
dosa, ó doce Virgem Maria. Amém!” (Trecho 
final da oração Mariana do Papa Francisco 
pelo fim da pandemia, em 30 de maio). 
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Tudo tão certinho...
Agro é tech, agro é pop, agro é tudo -  

é a marcação forte e enérgica das tônicas 
a nos encher os olhos e o ânimo com a vas-
tidão certinha e  alinhada dos campos da 
agricultura de primeiro mundo cultivada 
nas planuras do Brasil abaixo da Amazônia. 

De janeiro a março, nesses três pri-
meiros meses do ano, a exportação fez 
recorde na safra de soja, de milho, nada 
abaixo de 70, 80, a 120 milhões de tone-
ladas por espécie. E mais frutas, algodão, 
carnes, China, América e Estados Unidos 
com a garantia de provisões nunca vis-
tas nesses campos de fazer inveja, em 
beleza, aos vinhedos da Borgonha. Os 
nossos, bem mais ex-
tensos, continentais, 
igualmente alinhados 
na régua e compasso 
como exige o design 
do novo capitalismo. 

Se o campo é de 
soja, só se vê soja. Se é 
de algodão, de milho, 
seja de que for, nada 
interfere na uniformi-
dade do plantio. Como 
nos nossos antigos 
campos de agave, não cedendo um palmo 
para a sombra de uma árvore de fruta ou 
de flor. Não é nova essa utilização avara da 
terra: quando vendemos nosso sítio, a casa 
de morada sombreada docemente de fru-
teiras, um mês depois veio tudo abaixo. -

Agora, no fastígio do Agrotech, onde 
se vê o homem? Nas filas da Caixa. A mão 
que planta e colhe é outra, é de aço como 
o coração da nova agricultura. Apenas e 
ainda por felicidade, resta um homem em 
cada máquina, o labor solidário cedendo a 
vaga ao lucro. 

Não sei quem me disse, pois morre-
ram todos: “Não foi o bicudo que acabou a 
nossa primazia no algodão, muito menos 
a falta de mercado; o que arrasou nosso 
meio de vida histórico foi a força podero-
sa do capital sob o domínio automático da 
tecnologia. Do tech. O algodão da meia e 
do roçado, colhido a mão, mais gente do 
que lavoura, morrera muito antes do bi-
cudo.” Creio ter sido coisa da visão de Ro-
nald, ou de Adalberto ou de Chaguinha. 

A ciência de Celso Furtado ainda via 
alternativa: levar as populações do Semi-
árido para as boas terras do Maranhão, 
do Brasil Central, vez que a Zona da Mata 

nordestina é privilégio 
secular da monocultu-
ra açucareira ou de pe-
quenas propriedades 
com cultura de subsis-
tência. Mas numa en-
trevista de 1998, com 
interlocução de Maria 
da Conceição Tavares 
e Manuel Correia de 
Andrade, a fortaleza 
de sua fé ainda resistia 
na crença de uma al-

ternativa planejada de volta do homem ao 
campo. As cidades hoje não cabem mais. 
A pandemia nos faz ver, horrivelmente, a 
que níveis chegam as hordas do desem-
prego. Os que não leem as estatísticas do 
IBGE, veem a trágica realidade no surto 
desesperado das filas que dormem ou 
pernoitam nas calçadas para apanhar a 
subsistência. Por mais que o vírus ataque 
e mostre a sua cara nas covas enfileiradas 
a régua e compasso. É a estética que sobra 
para 80 milhões de brasileiros advertidos 
para não sair de casa. De que casa? 

 Por mais que o vírus ataque 
e mostre a sua cara nas covas 

enfileiradas a régua e compasso. 
É a estética que sobra para 80 

milhões de brasileiros advertidos 
para não sair de casa.   

 A devoção Mariana 
é verdadeira quando 

aprendemos com Maria a 
não desanimar diante das 
tribulações da vida.   

 Errata Ao contrário do que foi publicado na chamada de foto na capa da edição de ontem, o desfile 
#somosTODOSParaíba, que apresentou as peças produzidas pelas mulheres rendeiras do 
Cariri paraibano, ocorreu em fevereiro desse ano e não em 2019. 



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1º de agosto de 2020

Governadores avaliam o novo marco do saneamento e a proposta de acordo com o programa de desenvolvimento da ONU

O governador João Aze-
vêdo participou, ontem, por 
meio de videoconferência, 
de Assembleia Geral Ordi-
nária do Consórcio Interes-
tadual de Desenvolvimento 
Sustentável do Nordeste, 
ocasião em que foram ana-
lisados os impactos da apro-
vação do novo marco legal 
do setor de saneamento, a 
proposta de acordo de coo-
peração entre o Consórcio 
Nordeste e o Programa das 
Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD) e as 
ações realizadas pelos esta-
dos nordestinos em relação 
ao gás natural.

O chefe do Executivo 
estadual destacou que, além 
das ações voltadas ao enfren-
tamento da pandemia do co-
ronavírus, os governadores 
têm mantido as discussões 
conjuntas acerca de diversos 
temas nacionais. “Nós temos 
feito um grande esforço para 
dar as respostas necessárias 
à população nesse momento 

de pandemia e também de-
batemos assuntos que são 
relevantes para os estados 
e que estão relacionados ao 
desenvolvimento sustentá-
vel”, pontuou.

  Além de João Azevêdo, 
participaram da videoconfe-
rência, os governadores Rui 
Costa (Bahia); Camilo San-
tana (Ceará); Paulo Câmara 
(Pernambuco); Belivaldo 
Chagas (Sergipe); Wellington 
Dias (Piauí); Fátima Bezerra 
(Rio Grande do Norte); e Flá-
vio Dino (Maranhão); além 
do vice-governador de Ala-
goas, Luciano Barbosa.

João Azevêdo participa de 
assembleia do Consórcio NE

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Preterido na escolha para a su-
cessão em João Pessoa, Diego 
Tavares usou as redes sociais para 
afirmar que espera que a decisão 
do prefeito Luciano Cartaxo (PV) 
“tenha sido a melhor para o par-
tido” e desejou que Edilma Freire 
“tenha coragem e discernimento 
para enfrentar os desafios que 
virão pela frente”. Ele não retor-
nará à condição de secretário de 
Desenvolvimento Social. 

Não vai retorNar 
No mês passado – conforme 
a coluna registrou – o senador 
Veneziano Vital do Rêgo (PSB) 
emitiu a mesma opinião de 
Ana Cláudia, no que diz res-
peito à união das oposições 
em Campina Grande. Após 
dizer que o ideal seria que os 
partidos de oposição se unis-
sem, ele cravou: “Quem não 
passar para o segundo turno 
apoiará quem passar”.    

Pré-candidata a prefeita de Campi-
na Grande, Ana Cláudia (Podemos), 
descartou a possibilidade de ocorrer 
união das oposições em torno de uma 
única candidatura. Numa emissora 
de rádio, disse que “neste primei-
ro instante, não é possível”, mesmo 
considerando que exista coincidência 
de ideias com a pré-candidatura de 
Inácio Falcão (PCdoB). 

“Não é possível” 

pré-caNdidatos a prefeito de João pessoa  

criticam a escolha do pv: “receita caseira” 

UNião só No 2º tUrNo 

O anúncio de Edilma Freire, pelo prefeito Luciano Cartaxo, como pré-candidata a prefeita 
pelo PV gerou críticas de outros pré-candidatos – Edilma é concunhada do prefeito. Para 
Eduardo Carneiro (PRTB), “Não foi surpresa. O chefe de gabinete é seu irmão [Lucélio] 
e tem vários parentes do prefeito ocupando cargos na gestão. Então, não poderia ser 
diferente na sucessão. Ele afastou os aliados para ficar com uma receita caseira”, alfi-
netou. Nesse mesmo diapasão se pronunciou o deputado federal Ruy Carneiro (PSDB): 
“Não vi com surpresa. Ele escolheu a cunhada para tentar controlar de fora a prefeitura. 
É como se fosse uma tentativa de terceiro mandato”. Um detalhe a ser lembrado é que 

ambos faziam parte do arco de alianças do grupo do prefeito, mas, recentemente, 
romperam com a gestão. O pré-candidato do PSOL, Pablo Honorato ironizou: 

“O pré-requisito era ser da família”, disse em gravação de áudio. O pré-
-candidato do MDB, Nilvan Ferreira, também foi provocado a falar sobre a 
escolha: “João Pessoa não pode ser tratada como uma dinastia familiar. 
Botou a cunhada para tentar continuar mandando na prefeitura. A cida-

de não pode ficar atrelada a uma questão familiar”.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Ana Cláudia voltou a denunciar o inchaço na 
folha de pagamento da prefeitura de Campina 
Grande e acusou o prefeito Romero Rodrigues 
(PSD), de usar isso para obter vantagens políti-
cas. “De janeiro até agora, a folha passou de 9 
para 13 milhões de reais. São pessoas contrata-
das por especial interesse público e há denún-
cias de que alguns recebem sem trabalhar”.  

aNa cláUdia acUsa romero de iNchar 
folha para obter vaNtageNs política 

chaNcela do avaNte  

coNseNsUalmeNte 

Quem desembarcou em João Pessoa foi o pre-
sidente nacional do Avante, Luiz Tibé. Veio para 
chancelar o nome de Eliane Galdino como pre-
sidente do partido na Paraíba – ela vai assumir 
a função até que seu marido, deputado Adriano 
Galdino, consiga saída jurídica para deixar o PSB. 
Na época da crise nas hostes socialistas ele che-
gou a dizer que preferia “ser expulso” do partido.  

Esta semana, Adriano Galdino afirmou que só aceitou 
assumir o comando do Avante por que a escolha do 
seu nome ocorreu de modo consensual. E revelou que, 
antes de aceitar a missão, procurou confirmar que não 
haveria empecilhos internos. “Eu perguntei ao depu-
tado Tião Gomes: ‘você quer ser?’ [presidente]. E ele 
disse: ‘não’. Tião é vice-presidente da legenda. 
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João Azevêdo frisou que os governadores nordestinos têm discutido nas reuniões virtuais também temas relativos ao combate à pandemia da covid-19  na região

AL deve retomar atividades 
administrativas no dia 17

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), deputado Adriano 
Galdino (PSB), disse ontem 
que já está adotando todos os 
preparativos e que já tem todo 
um protocolo de precauções 
preparado, mas que só anun-
cia o retorno das atividades 
presencias do Poder Legisla-
tivo depois de se reunir com o 
secretário de Estado da Saúde, 
Geraldo Medeiros. As ativida-
des administrativas estão pre-
vistas para voltar no dia 17, 
mas as atividaes em plenário só 
depois.  

“Estamos mantendo con-
tatos com especialistas para 
definir todas as medidas de 
precauções e prevenção à co-
vid-19, sobretudo no plenário 
da Casa, mas é justamente so-
bre tudo isso que precisamos 
conversar com o secretário”, 
afirmou Galdino, ao salientar 
que já encaminhou a realização 
dessa reunião e que aguarda 
somente o retorno por parte 
da assessoria de Geraldo Me-
deiros.

Ele disse que, além da re-
união, sugeriu inclusive uma 
visita do secretário ao plená-
rio da Casa, que deverá con-
tar também com a presença 
de técnicos e especialistas 

habilitados a fazer um diag-
nóstico e a passar as orienta-
ções que forem necessárias 
a funcionários e deputados. 
“Além das providências que já 
estamos adotando e que são 
mais conhecidas, queremos sa-
ber o que realmente devemos 
fazer para melhorar as condi-
ções de funcionamento da Casa 
na questão de prevenção contra 
a covid-19”, comentou Adriano.

Ele frisou que “estamos 
fazendo um protocolo de segu-
rança para que possamos convi-
ver com esse vírus de forma se-
gura. Vamos retornar de forma 
gradual. Primeiro os serviços 
administrativos no dia 17, de-
pois as atividades de plenário”.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Em Bayeux

Decisão sobre eleição é adiada 
por mandados de segurança

Os vereadores Adriano 
Martins (MDB) e Luciene de 
Fofinho (PSB), deram entrada 
ontem em dois mandados de 
segurança (um contra e outro 
a favor) relacionados às elei-
ções indiretas para prefeito 
tampão de Bayeux e, mais 
uma vez, protelaram qual-
quer decisão da Justiça sobre 
o cancelamento do pleito na 
Câmara Municipal. 

“A lei que foi promulga-

da pela Câmara tem sim legi-
timidade”, afirma a vereadora 
Luciene Gomes, ao explicar 
que o cancelamento foi uma 
manobra movida pelo pre-
sidente interino da Câmara, 
Inaldo Andrade (PR), e pelo 
prefeito interino Jefferson 
Kita (Cidadania), para per-
manecerem nos cargos que 
estão sem terem sido eleitos 
nem pela Câmara nem pela 
população.

Ela informou que a 
emenda garantindo as elei-
ções indiretas de prefeito seis 

meses antes da conclusão do 
mandato foi aprovada por 
dezessete vereadores no ano 
passado e em primeiro e se-
gundo turno. 

“A  manobra é o interesse 
deles de ficarem nos cargos 
de prefeito e de presidente da 
Câmara, não tem nada a ver 
com legalidade ou não des-
sa parte da Lei Orgânica ou 
ilegal”, concluiu Luciene. Ela 
pede  no mandado de segu-
rança que a Justiça mande a 
Câmara cumprir a realização 
das eleições em trinta dias. 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

O Consórcio Nordeste 
foi criado para que os 
governadores possam 

debater e tomar decisões 
sobre temas relativos aos 
nove estados da região. 

Foto: Secom-PB



Boletim semanal da Fundação aponta que João Pessoa segue em ritmo de queda de novos registros da doença

O  Boletim semanal pro-
duzido pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) indica que a co-
vid-19 apresenta uma tendên-
cia de queda  lenta na Paraíba 
após um período de estabiliza-
ção nos números de casos da 
doença. O relatório indica sinal 
de tendência de queda também 
para João Pessoa. De qualquer 
forma, o estudo alerta para a 
necessidade das medidas de 
precaução da doença, apontan-
do que ainda a quantidade de 
casos já confirmados é alta.  

 Segundo o boletim, o 
número de novos casos sema-
nais de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) no país 
estabilizou, mas os valores se-
manais ainda estão em nível 
considerado muito alto. Os da-
dos de SRAG estão associados à 
covid-19. Entre as ocorrências 
com resultado positivo para os 
vírus respiratórios, 96,7% dos 
casos e 99,1% dos óbitos ocor-
reram por novo coronavírus.

O Paraná indica estabi-

lização após período de cres-
cimento; Amazonas, Roraima 
e Pará mostram estabilização 
após período de queda. Apre-
sentam tendência de queda, 
após período de estabilização, 
Paraíba, Minas Gerais e Distri-
to Federal. "Em Minas Gerais e 
Distrito Federal, o sinal ainda é 
fraco, sendo recomendada rea-
valiação no próximo boletim 
para confirmação", afirmou o 
pesquisador Marcelo Gomes, 
coordenador do InfoGripe.

"Como sinalizado nos bo-
letins anteriores, a situação nas 
regiões e estados do país é bas-
tante heterogênea. Portanto, o 
dado nacional não é um bom 
indicador para definição de 
ações locais", disse.

O estudo aponta para o 
risco de uma segunda onda de 
covid-19 aumenta nos estados 
do Rio de Janeiro, Maranhão e 
Amapá. Nesses estados, o pri-
meiro pico de casos da doen-
ça foi registrado na primeira 
quinzena de maio; em junho 
houve queda constante, mas 
na segunda quinzena de julho o 

número de casos voltou a subir.
O aumento atinge também 

as capitais - Rio de Janeiro, São 
Luís e Macapá, respectivamen-
te. A análise consta do Boletim 
InfoGripe referente à Semana 
Epidemiológica 30 (de 19 a 25 
de julho). O estudo tem como 
base os dados inseridos no 
Sistema de Informação de Vigi-
lância Epidemiológica da Gripe 
(Sivep-gripe) até 28 de julho.

Casos Brasil 
O Brasil registrou 1.212 

novas mortes por covid-19 nas 
últimas 24 horas, elevando o 
total de óbitos pela doença a 
92 475, segundo dados divul-
gados há pouco pelo Ministé-
rio da Saúde. Entre a quinta e 
a sexta-feira, foram registrados 
52.383 novos casos da doen-
ça, elevando o número total 
de confirmações da covid-19 
no país para 2.662.485. Desse 
total, 1.844.051 (69,3%) cor-
respondem aos recuperados 
e 725.959 (27,3%) ainda em 
acompanhamento, segundo o 
Ministério da Saúde.

Agência Estado

PB tem tendência de queda de 
casos da covid-19, diz Fiocruz
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Índice de ocupação de leitos de UTIs para adultos está em 47% em João Pessoa, 37% em Cacmpina e 55% no Sertão

Foto: Secom-PB

Paraíba tem mais 1.686 infectados

A Secretaria de Estado da Saúde 
da Paraíba (SES-PB) divulgou 1.686 
novos casos confirmados de covid-19 
na atualização de ontem, somando um 
total de 82.794 casos. Os dados ainda 
contabilizaram 26 óbitos, sendo nove 
deles entre o dia 30 e 31 de julho. A 
Paraíba se aproxima da marca de 2 mil 
mortes pelo novo coronavírus, contabi-
lizando 1.811 óbitos confirmados até o 
momento.

Das mais de 80 mil pessoas que 
contraíram a doença no Estado, 35.971 
já se recuperaram. Ao todo, 241.249 
testes para diagnosticar a covid-19 foram 
realizados. Dos 223 municípios parai-
banos, 221 possuem confirmações para 
covid-19, com exceção de São Domingos 
e Ouro Velho.

A ocupação dos leitos de unidade 
de tratamento intensiva (UTI) para 
adultos está em 47% na Região Me-
tropolitana de João Pessoa, 37% em 
Campina Grande e 55% no Sertão 

paraibano. A taxa total da ocupação 
de leitos de UTI, considerando os leitos 
adultos, pediátricos e obstétricos é de 
47% em todo o estado.

Com relação ao índice de isola-
mento social, a Paraíba registrou 38,8% 
na última atualização. O percentual 
de referência para o índice [e de 50% 
como taxa mínima e 70% como meta. 
O número de mortes registradas na 
atualização de ontem ocorreram entre 
08 de maio e 31 de julho, sendo 46% 
entre 29 e 31 de julho. Comorbidades 
como hipertensão e diabetes foram os 
fatores de riscos mais presentes nos 
últimos dados. 

A atualização divulgada ontem apre-
sentou a morte de dois recém-nascidos, 
sendo as mortes de pessoas mais jovens 
do Estado: um bebê prematuro, de sete 
dias, do sexo masculino, que residia na 
capital paraibana; e um bebê de 33 dias, 
também do sexo masculino, residente no 
município de Patos. Até então, a vítima 
mais jovem da doença na Paraíba era 
um bebê de quatro meses, que havia 
falecido em abril. 

No Sertão

Hospital de Cajazeiras recebe 
tomógrafo e amplia serviços 

O Hospital Regional de 
Cajazeiras recebeu, ontem 
um tomógrafo para atender 
a demanda do Alto Sertão 
paraibano. A aquisição do 
equipamento foi resultado de 
uma emenda proposta pelo 
deputado federal Wilson 
Filho (PTB), no valor de R$ 
1,2 milhão. Com a instalação 
do aparelho de tomografia 
computadorizada, a unidade 
deixará de recorrer ao ser-
viço terceirizado e ampliará 
o atendimento ambulatorial 
para os mais de 14 municí-
pios da 9ª Macrorregião de 
Saúde, atendidos pelo hospi-
tal.

O equipamento encon-
tra-se em fase de instalação. 
Uma reforma no valor de R$ 
200 mil está sendo feita com 
recursos próprios do Estado 
para o reforço do piso, au-
mento das portas e acessibili-

dade da sala onde funcionará 
o equipamento. 

De acordo com o secre-
tário estadual de Saúde, Ge-
raldo Medeiros, este tomó-
grafo vem para preencher um 
vazio assistencial do usuário 
do SUS no Alto Sertão. “A 
população terá a ampliação 
dos atendimentos, com a 
agilidade de diagnóstico e o 
acesso ao tratamento ade-
quado”, explica o secretário, 
que agradece o recebimento 
da emenda proposta pelo de-
putado. “A emenda permitiu 
a aquisição deste tomógrafo. 
Uma união entre o Governo e 
o deputado, que atenderam 
ao clamor da população”, fi-
naliza.

Já para o deputado Wil-
son Filho enfatiza ainda a re-
levância do maquinário neste 
período de pandemia: “Den-
tre outras funções importan-

tíssimas, o tomógrafo é capaz 
de ajudar no diagnóstico da 
covid-19, por meio de ima-
gens computadorizadas da 
região torácica de pacientes 
com suspeita”.

O aparelho de tomogra-
fia computadorizada permite 
o diagnóstico seguro e não in-
vasivo em pacientes pediátri-
cos e adultos. Segundo o dire-
tor do Hospital Regional de 
Cajazeiras, Manoel Telamon, 
o aparelho atenderá à urgên-
cia e emergência, aos pacien-
tes internados, bem como 
do ambulatório ampliando a 
capacidade diagnóstica nas 
áreas de ortopedia, cirurgia 
geral, neurologia, UTI e pa-
cientes covid-19. A expecta-
tiva da direção é de que haja 
um incremento de 1.500 exa-
mes por mês, quando as ativi-
dades do ambulatório forem 
retomadas em Cajazeiras. 

Clemilde Pereira 
é sepultada em JP

Foi sepultada ontem pela 
manhã, no cemitério Parque das 
Acácias, em João Pessoa, a pro-
fessora, arquivista e escritora 
Clemilde Pereira. Aos 96 anos, 
ela faleceu na quinta-feira víti-
ma do novo coronavírus. Devido 
às medidas preventivas contra 
a covid-19, o velório não pôde 
acontecer. Assim, o corpo saiu 
do hospital já para o sepulta-
mento.  

De acordo com trabalhos 
acadêmicos da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), Cle-
milde Torres Pereira da Silva, ou 
simplesmente Clemilde Perei-
ra, era fundadora e diretora do 
Arquivo Afonso Pereira (AAP) e 
colaborou na criação da biblio-
teca da Escola Municipal Profes-
sor Afonso Pereira da Silva. No 
local, organizou uma campanha 
e entregou cerca de 200 títulos 
de livros novos para o espaço.

Membro da Academia Fe-
minina de Letras, Clemilde Pe-

reira desempenhou um traba-
lho educativo e considerado de 
grande relevância para a histó-
ria paraibana nos espaços onde 
atuou, especialmente na Acade-
mia Paraibana de Letras, na Fun-
dação Padre Ibiapina, no Arqui-
vo da Santa Casa de Misericórdia 
e no Arquivo Afonso Pereira. 

Segundo registros da 
UFPB, a educadora nasceu no 
dia em 27 de abril de 1924, 
no município de Araruna. Em 
1950, casou-se com o professor 
Afonso Pereira da Silva. 

A partir daí, sua carreira 
profissional de Clemilde Perei-
ra aconteceu ao lado do esposo, 
pois com ele, ajudou a construir 
escolas por toda a Paraíba, dei-
xando importantes legados na 
educação do Estado. De carro, 
ela e o marido viajavam, reunin-
do autoridades municipais (pa-
dres, juízes, prefeitos), mostran-
do a importância da educação 
Ficavam um tempo no local até 
a escola funcionar e seguirem 
para outra cidade para implan-
tar uma nova escola. 

Redução de 16,9% na tarifa 
de GNV passa a valer hoje

Com o objetivo de fazer 
chegar ao consumidor final a 
redução da tarifa de 16,9% do 
preço do Gás Natural Veicular 
(GNV), a partir de hoje, a PBGás 
realizou reunião virtual com 
donos de postos de combustí-
veis da Grande João Pessoa e 
região de Campina Grande. 

Esta é a terceira redução 
consecutiva no preço do gás 
concedida pela PBGás este ano 
com objetivo de incentivar os 
usuários do gás natural neste 
período de pandemia e garantir 
a competitividade do mercado. 

A equipe da gerência de 
Mercado Industrial e Automo-
tivo da PBGás apresentou os 
parâmetros para a redução na 
tarifa do gás com objetivo de 

minimizar os efeitos da crise 
econômica e sanitária provoca-
da pela covid-19. 

O diretor técnico comer-
cial da PBGás, Paulo Campos, 
considerou a reunião bastante 
produtiva no sentido de dar 
mais transparência e buscar a 
melhoria da competitividade 
do GNV em relação à gasolina e 
o etanol. “Assim como ocorreu 
no mês de maio, nossa expec-
tativa é que a redução do GNV 
chegue ao consumidor final 
nesse momento de crise. O que 
será importante para os usuá-
rios do GNV, principalmente os 
que usam o carro para o traba-
lho como taxistas e motoristas 
de aplicativo”, completou. 

De acordo com o gerente 

de mercado da PBGás, Alairson 
Gonçalves, a expectativa é que 
os postos repassem toda redu-
ção de 16,9% concedida pela 
PBGás na Paraíba e que o GNV 
e o Gás Natural Comprimido 
(GNC) tenham uma economia 
em torno de 40% no comparati-
vo com a gasolina, estimulando 
novas conversões e o consumo, 
o que é bom para os empresá-
rios, para a PBGás e para o con-
sumidor do gás natural. 

Empresários que parti-
ciparam da reunião destaca-
ram o empenho da PBGás em 
promover a competitividade 
do GNV, o que motiva o setor a 
contribuir para este segmento 
importante na economia parai-
bana.  

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

O diretor inglês Alan 
Parker morreu ontem, 
aos 76 anos, depois de um 
longo período convales-
cendo. O cineasta assinou 
diversos filmes conheci-
dos, como o musical “Evi-
ta” (1996), com Madon-
na e Antonio Banderas, 
“Mississippi em Chamas” 
(1988), e “O Expresso da 
Meia Noite” (1978), com 
roteiro de Oliver Stone.

Indicado duas vezes 
ao Oscar de Melhor Di-
retor, o cineasta viu seus 
filmes ganharem 10 es-
tatuetas na principal pre-
miação do cinema ame-
ricano. Em 2002, ele foi 
nomeado cavaleiro pela 
Coroa Britânica, passando 
a ser denominado Sir Alan 
Parker. O diretor deixa a 
esposa, Lisa Moran-Par-
ker, cinco filhos e sete ne-
tos. Um comunicado da 
família ontem divulgou a 
notícia da morte.

Morre o 
diretor de 
cinema 
Alan Parker

Beatriz de Alcântara
Especial para A União
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Anúncio foi feito ontem pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, e o motivo é a pandemia de covid

Maior São João do Mundo 
não será realizado este ano

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

José Alves  
zavieira2@gmail.com

O maior São João do Mun-
do, realizado em Campina Grande, 
não vai mais acontecer este ano 
em razão da pandemia provocada 
pelo novo coronavírus. O anúncio 
foi feito na manhã de ontem pelo 
prefeito da cidade, Romero Rodri-
gues, através de uma transmissão 
ao vivo nas redes sociais. O evento 
já havia sido adiado no mês junho 
para o mês de outubro, e agora foi 
cancelado. Mas no intuito de atrair 
turistas e movimentar a economia 
do município, ele divulgou a an-
tecipação da iluminação natalina 
para setembro. Na oportunidade, 
Romero também estendeu o horá-
rio dos bares e restaurantes para 
meia-noite. 

O prefeito informou que em 
2019,a festa atraiu recursos no 
valor de R$ 290 milhões para o 
município e proporcionou mais de 
5 mil empregos diretos e indiretos. 
A exemplo dos anos anteriores, o 
Maior São João do Mundo do ano 
passado também abriu muitos 
postos de emprego no comércio, 
o que não foi possível este ano. 

Mesmo com a informação 
de que os casos de infecção estão 
caindo em Campina Grande, uma 
vez que de cada 100 pessoas tes-
tadas, menos de 30 apresentam 
casos positivos para o novo co-
ronavírus, o prefeito admitiu não 
poder realizar a festa. “Foi uma 
decisão que doeu no coração. A 
gente sente profundamente por-
que esse é o evento que mais pro-

jeta a Paraíba no país”, lamentou.
Em sua live, Romero admitiu 

que o cancelamento do réveillon 
em São Paulo e Rio de janeiro, 
além da sinalização de cancela-
mento do Carnaval do próximo 
ano em diversos estados, pesaram 
para que ele tomasse a decisão de 
cancelar o Maior São João do Mun-
do. Este ano, a festa que já havia 
sido adiada, estava prevista para 
ser realizada no período de 9 de 
outubro a 6 de novembro. 

O prefeito disse ainda, que 
essa foi a decisão mais sensata 
a ser tomada porque o objetivo 
maior é preservar vidas e a saúde 
das pessoas. Mas previu que a fes-
ta voltará a acontecer no mês de 
junho de 2021, com muita anima-
ção e a participação de milhares 
de paraibanos e turistas de todas 
as partes do mundo. 

Ambulantes
Durante a live, também foi 

anunciado que os ambulantes, 
donos de quiosques, bares e res-
taurantes que já haviam efetuado 
o pagamento pela ocupação dos 
espaços no Parque do Povo, serão 
ressarcidos e receberão os valores 
já pagos. O ressarcimento será re-
alizado a partir do próximo dia 6, 
no escritório da Medow, na rua 
Sebastião Donato, no Centro do 
município das 9h às 11h30 e das 
13h30 às 16h30, obedecendo o 
seguinte calendário: dia 6 ambu-
lantes, 7 quiosques, 13 bares da 
parte superior, 14 bares pirâmide 
e parte inferior e dia 18 restau-
rantes.

Expansão da Capital

Nos últimos 49 anos, João Pessoa 
cresceu 254,2%, diz estudo do IBGE

A população de João 
Pessoa cresceu 254,2% 
nos últimos 49 anos, pas-
sando de 228,4 mil pes-
soas em 1970, segundo 
o Censo Demográfico da 
época, para 809 mil, em 
2019. Os dados são do 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
na Paraíba (IBGE) e fa-
zem parte de estudos que 
vão celebrar os 435 anos 
da capital paraibana, no 
próximo dia 5.

As primeiras infor-
mações que o IBGE tem 
sobre a população pesso-
ense são do ano de 1872, 
quando havia apenas cer-
ca de 25 mil habitantes. 
No entanto, foi só a partir 
de 1940 que esses dados 
começaram a ser regis-
trados a cada dez anos, 
por meio dos Censos De-
mográficos. No período 
de 99 anos, por exemplo, 
o crescimento populacio-
nal do município foi de 
1.500%.

A participação da 

população de João Pes-
soa em proporção com a 
quantidade total da Pa-
raíba também cresceu ao 
longo dos anos. Em 1940 
esse grupo representava 
6,6%, enquanto em 2019 
atingiu 20,2%.

Q u a n -
d o  o  a s -
sunto é o 
perfil  dos 
moradores 
da cidade, 
mais da me-
tade (58%) 
são auto-
declaradas 
p a r d a s , 
e n q u a n t o 
31,8%, se 
consideram brancos e 
8,6% pretos. Além dis-
so, a maioria da popu-
lação pessoense é com-
posta por mulheres, que 
somam o percentual de 
54,1% dos habitantes.

Em relação à faixa 
etária, a pesquisa apon-
tou que a quantidade 
de pessoas acima de 60 

anos aumentou em sete 
anos. Em 2012 a popu-
lação dessa faixa etária 
era de 12%, passando 
para 15,8%, em 2019. Em 
contrapartida, a quanti-
dade de crianças e ado-
lescentes de 0 a 17 anos 

diminuiu. 
Elas com-
p u n h a m 
23,4% da 
população 
em 2019, 
enquanto 
em 2012 
essa pro-
porção era 
de 27,1%. 
Já as pes-
soas entre 

18 e 59 anos somam o 
percentual de 60,8% dos 
habitantes de 2019.

Condições
A quantidade de 

apartamentos tem cres-
cido gradualmente na ci-
dade, aumentado de 30% 
dos imóveis para 33,7% 
entre os anos de 2016 

e 2019. Por outro lado, 
embora as casas ainda se-
jam maioria, o percentu-
al desse tipo de moradia 
tem diminuído, passando 
de 69,9%, para 66,9%, no 
mesmo período.

Além disso, de acor-
do com a PNAD, em 2019, 
havia em média três 
moradores por domi-
cílio. Cerca de 29% das 
residências tinham dois 
moradores, 25% tinham 
três, 18,9% quatro, en-
quanto 14,1% eram ha-
bitadas por apenas uma 
pessoa. Outros 8,5% ti-
nham cinco habitantes e 
4,5% seis ou mais.

Em metade (50%) 
dos municípios pelo me-
nos um morador tinha 
carro, em 17,5% havia 
motocicleta e em 7,8% os 
dois veículos. A pesquisa, 
que também investiga a 
posse de bens, identifi-
cou ainda que em 99,3% 
das moradias havia gela-
deira e em 69,4% existia 
máquina de lavar roupa.

Os primeiros dados que 
o IBGE tem sobre a 

população pessoense são 
de 1872, quando havia 
apenas cerca de 25 mil 

habitantes

Comércio de rua promove aglomerações
Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

Como toda necessidade indepen-
de de lei, os ambulantes que ocupam 
a região central de João Pessoa não es-
peraram o avanço do Plano Estratégico 
de Flexibilização do Comércio, iniciado 
em junho pelo prefeito Luciano Carta-
xo (PV), para voltar às ruas. Só a partir 
da próxima segunda-feira (3) é que os 
representantes deste setor acertarão, 
em segunda reunião com a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), 
um modo de retomada segura, de acordo 
com os protocolos sanitários.

“Vamos discutir com os represen-
tantes sobre o uso das máscaras, proteto-
res faciais e do álcool em gel, respeitando 
a mobilidade e o ordenamento urbanos 
e de acordo com os parâmetros de con-
trole e segurança à saúde”, informou o 
secretário Zennedy Bezerra. 

O problema que se vê, no entanto, ao 
caminhar pelas ruas Santo Elias, Santos 
Dumont e anel externo da Lagoa, que 
concentra algo em torno de 200 camelôs, 
vai de encontro a todas às normas de 
prevenção: falta fiscalização, há poucos 
dispensers de álcool e as calçadas se-
guem tão tomadas que gera a inevitável 
aglomeração. O cenário reproduz uma 
pré-pandemia, ao passo em que a capital 
acumula mais de 21 mil casos (25% dos 
81 mil no Estado).

De acordo com Bezerra, os camelôs 
farão parte do desdobramento da quar-
ta etapa de flexibilização do plano, que 
autorizou, desde a última segunda (27 
de julho), a reabertura dos restaurantes, 
bares e academias.

 
Sobrevivência
Márcia Medeiros, presidente da 

Associação dos Ambulantes e Traba-
lhadores em Geral da Paraíba (Ameg) 

acredita que o desemprego foi o gatilho 
responsável por levar os novos infor-
mais a sair de casa. “Muitos também 
não conseguiram receber o auxílio. Esta-
mos discutindo como vai ficar este novo 
cenário e também reivindicar pautas 
antigas, como a criação de um shopping 
a céu aberto, um sonho antigo”, disse. 
Há dois mil filiados à Ameg na Paraíba, 
sendo 800 na capital, 350 atuando só 
neste perímetro.

“Devolveria todo o auxílio emergen-
cial para o governo se fosse para voltar 
às ruas”, desabafa Luiz Paulo Félix, que 
tem uma barraquinha de hambúrguer 
e coxinha na descida da Avenida Gene-
ral Osório, ao lado do Shopping Popular 
Terceirão. “Passei março, abril e maio em 
casa, com mulher e filho, e atrasei a água e 
a luz”. Com dois filhos e esposa, os R$ 600 
de auxílio emergencial foram pouco para 
manter Renato Jorge da Silva e sua tenda 
afastados da esquina da Santo Elias. 

Passeio em Manaíra
Bairro nobre da Zona Leste de João Pessoa, Manaíra reúne 
vários atrativos: uma vida saudável perto do mar, um comércio 
crescente e bons bares e restaurantes.  Página 8 Fo
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De acordo com dados da Associação dos Ambulantes, há 350 atuando na área do Centro

Foto: Marcus Antonius

Para além da diversão, que atraía turistas de todo o Brasil, o evento junino movimentava a economia local; em 2019, a festa arrecadou R$ 290 milhões para o município e proporcionou mais de 5 mil empregos diretos e indiretos
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Plano elaborado pela Seap prevê a visitação aos sábados e domingos, no intervalo de 30 dias, sem contato físico

Visitas nos presídios serão  
retomadas a partir do dia 15

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Foto:  Divulgação

Equipes de policiais ci-
vis da Delegacia de São João 
do Cariri, em ação conjunta 
com policiais militares da 3ª 
Cia de Serra Branca,  locali-
zaram na noite de quinta-fei-
ra (30), dois veículos aban-
donados em uma vereda, às 
margens de uma estrada na 
comunidade do Uruçu. Um 
dos veículos teria sido usado 
na tentativa de roubo a um 
carro-forte na região de São 
João do Cariri.

Segundo o delegado Jor-
ge Luiz, um dos veículos é 
uma Pick Up Fiat Strada, de 
cor Branca, placas PGE-7096, 
que foi roubado pelo grupo 
que tentou assaltar um car-
ro-forte na última terça-feira, 

28, na BR-412, em São João 
do Cariri, sendo utilizado 
pelo grupo na fuga.

No interior da Pick Up 
estavam dois telefones ce-
lulares, sendo um Motorola 
Moto G5, e um LG K12 Prime. 
“Os celulares foram subtraí-
dos das vítimas que estavam 
no referido automóvel. Res-
salte-se que no interior de 
um dos veículos também fo-
ram encontrados baldes com 
grampos e uma capa de cole-
te. Além desse carro também 
foi encontrado abandonado 
um Fiat Stilo, de cor Prata, 
placas BAT-9991”, informou o 
delegado Jorge Luiz Almeida, 
da 14ª Delegacia Seccional de 
Polícia Civil, em Monteiro.

“Após a tentativa de as-
salto ocorrido na manhã do 
último dia 28, policiais civis 
e militares intensificaram as 
diligências na zona rural de 
São  João do Cariri e cidades 
vizinhas, a fim de localizar os 
autores do crime”,  acrescen-
tou Jorge Luiz.

Os veículos apreendi-
dos serão encaminhados 
para exame pericial. “A 
delegacia disponibiliza o 
telefone da unidade para 
quaisquer informações que 
possam levar ao grupo res-
ponsável pelos crimes ora 
apurados. Sendo assegura-
do o sigilo e anonimato. De-
legacia de São João do Cariri 
- 3355-1136”, concluiu.

Polícia encontra veículos 
roubados por assaltantes 

Os veículos foram encontrados às margens de uma estrada na comunidade Uruçu, no município de São João do Cariri
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Suspeitos 
de roubos 
são presos 
em Piancó

Agentes da Polícia Civil, 
durante a “Operação Midas” 
na região do Vale do Piancó 
prenderam na  quinta-feira 
(30) dois suspeitos de pra-
ticarem roubos naquela ci-
dade do Sertão paraibano.

Segundo o delegado 
Carlos Seabra, a operação 
tinha como objetivo o cum-
primento de mandados de 
busca e apreensão e de pri-
sões, pois a investigação da 
Polícia Civil apontava para 
dois homens como sendo os 
prováveis autores de rou-
bos naquela cidade.

Carlos Seabra disse que 
foi realizado um minucioso 
trabalho pelos agentes de 
investigação até a identifi-
cação dos suspeitos.

No cumprimento dos 
mandados foi apreendido 
um revólver calibre 38, com 
seis munições intactas, uma 
quantidade de maconha e 
vários aparelhos celulares. 
“Os mandados de prisão fo-
ram cumpridos e a dupla le-
vada à delegacia de Coremas 
para ser ouvida pelo delega-
do Anderson Fontes”. Foi la-
vrado o flagrante por tráfico 
e posse irregular de arma de 
fogo.

Após a autuação do 
flagrante, os presos foram 
encaminhados à cadeia pú-
blica de Coremas.

Operação integrada 
apreende cocaína

Dois suspeitos, que 
não tiveram as identi-
dades reveladas e esta-
vam transportando 3 kg 
de pasta base de coca-
ína em um carro foram 
presos em flagrante, na 
noite dessa quinta-feira 
(30), em uma ação in-
tegrada envolvendo a 
Polícia Federal e Grupa-
mento Especializado de 
Operações em Área de 
Caatinga (GEOsAC) da 
Polícia Militar, na cida-
de de Campina Grande. 
Os acusados têm 37 e 27 
anos.

A abordagem ao 
carro onde estavam os 
suspeitos foi realizada 
na Avenida Prefeito Se-
verino Cabral, no bair-

ro do Catolé. Durante 
a revista no veículo, os 
policiais localizaram o 
tablete da droga e de-
ram voz de prisão aos 
acusados.

As ações de com-
bate ao tráfico de dro-
gas continuam sendo 
realizadas na região de 
Campina Grande e estão 
sendo realizadas pelos 
policiais dos dois bata-
lhões da área - 20 e 100.

Os presos e o mate-
rial apreendido foram 
levados para a Delega-
cia da Polícia Federal, 
em Campina Grande. A 
droga será submetida a 
exame e, principalmente 
saber a origem e o des-
tino da pasta de cocaína.

Cocaína foi apreendida numa ação conjunta das Polícias Federal e Militar

A Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária marcou 
para o dia 15 de agosto o plano 
de retomada da visita social 
em todos os estabelecimentos 
prisionais do Estado. O plano 
elaborado pela Seap leva em 
consideração os decretos esta-
duais, portaria dos Ministérios 
da Saúde e da Justiça e Segu-
rança Pública e a declaração 
da condição de pandemia de 
infecção humana pelo corona-
vírus definida pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).

A visita presencial acon-
tecerá somente aos sábados e 
domingos, no intervalo de 30 
dias, sem contato físico nes-
se primeiro momento e será 
liberada para um visitante 
por preso. Esta semana o se-
cretário Sérgio Fonseca teve 
reunião virtual com os dire-
tores das 65 penitenciárias e 
cadeias, oportunidade em que 
apresentou o plano de reto-
mada das visitas sociais nas 
unidades prisionais do Estado 
que serão retomadas de forma 
responsável, gradual, com me-
didas estabelecidas que visem 
à manutenção e proteção de 
vidas, não só dos visitantes, 
mas dos apenados. 

Sérgio Fonseca explica 
que o objetivo do plano de re-
tomada é padronizar os pro-
cedimentos para a realização 
das visitas sociais às pessoas 
privadas de liberdade com os 
cuidados em saúde necessá-
rios no combate à covid-19 
e tem como público-alvo os 
policiais penais, diretores de 
unidades prisionais, servido-
res, profissionais das equipes 

de Saúde Prisional, reeducan-
dos e visitantes. “Fica liberada 
a visita controlada de forma 
presencial, mas sem contato 
físico entre o reeducando, a 
reeducanda e a pessoa visitan-
te. A visita será liberada para 
apenas um visitante por preso, 
devendo ser a esposa ou espo-
so, companheira, companhei-
ro. As visitas serão realizadas 
apenas nos finais de semana, 
nos turnos da manhã e da tar-
de, com tempo de visitação de 
30 minutos e intervalos de 20 
minutos entre cada ciclo de vi-
sitação”.

De acordo com o plano, 
durante toda a realização da 
visita, a pessoa presa, bem 
como o visitante deverão 
respeitar o uso obrigatório 
da máscara. No momento da 
entrada no estabelecimento 
penal, será verificada a tempe-
ratura do visitante e disponibi-
lizado o uso do álcool 70%. Os 
visitantes que apresentarem 
sintomas gripais ou estado de 
febre terão a visitação suspen-
sa. Não será permitida a en-
trada de materiais ou gêneros 
alimentícios com os visitantes.

A visita ocorrerá no pá-
tio da unidade prisional, com 
ventilação natural, sob a ob-
servação de policiais penais 
que terão também a função de 
manter a segurança e resguar-
dar a ordem de evitar contato 
físico entre presos e visitan-
tes. Serão dispostas cadeiras 
enfileiradas de um lado para 
os presos e do outro para visi-
tantes em distância mínima de 
1,5 metro entre as cadeiras em 
quaisquer direções. 

No intervalo entre a saída 
de um grupo de visitantes e a 
entrada de um novo grupo, as 
cadeiras dispostas para a vi-
sitação serão submetidas ao 
processo de higienização, atra-

vés da utilização de atomiza-
dores, bombas de pulverização 
ou procedimento de limpeza 
equivalente. O familiar visitan-
te deverá estar regularmente 
cadastrado e autorizado pela 

unidade prisional, passando 
pela devida revista.

O plano de retomada prevê 
a suspensão das visitas, caso as 
unidades apresentem aumento 
no número de infectados pela 

Covid-19. Para isso, a equipe de 
saúde da Seap/PB fiscalizará se 
houve aumento no número de 
casos confirmados de Covid-19 
após cinco dias do fechamento 
dos ciclos de visitação.

Visita ocorrerá no pátio da unidade prisional, com ventilação natural, sob a observação de policiais que terão também a função de evitar contato físico entre as pessoas

Dia 
Sábados período da manhã

Sábados período da tarde
Dia
Domingos período da manhã

Domingos período da tarde

CiClo 1 
08:30hs às 09:00hs
CiClo 5 
13:00hs às 13:30hs
CiClo 1  
08:30hs às 09:00hs
CiClo 5 
13:00hs às 13:30hs

CiClo 2
09:20hs às 09:50hs
CiClo 6 
13:50hs às 14:20hs
CiClo 2
09:20hs às 09:50hs
CiClo 6
13:50hs às 14:20hs

CiClo 4
11:00hs às 11:30hs
CiClo 8 
15:30hs às 16:00hs
CiClo 4
11:00hs às 11:30hs
CiClo 8 
15:30hs às 16:00hs

CiClo 3
10:10hs às 10:40hs
CiClo 7 
14:40hs às 15:10hs
CiClo 3
10:10hs às 10:40hs
CiClo 7 
14:40hs às 15:10hs

Foto: Polícia Civil

Foto: PMPB
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Com fins medicinais, iniciativa será realizada em plantações da Abrace em Campina Grande e João Pessoa

A Associação Brasileira 
de Apoio Cannabis Esperança 
(Abrace), em João Pessoa, em 
parceria com o meliponário 
Cabedelo, está desenvolven-
do um projeto de pesquisa 
pioneiro no mundo, que uti-
lizará abelhas nativas (sem 
ferrão) no cultivo de canna-
bis. O projeto visa potencia-
lizar os produtos medicinais 
por meio da ação das abelhas 
que, ao polinizar as flores da 
plantação desenvolverá uma 
melhor qualidade das semen-
tes da planta. Atualmente, a 
Abrace atende 7.500 pessoas 
que fazem uso do produto 
derivado do canabidiol para 
diversos tratamentos. 

O projeto será desen-

volvido em Campina Grande 
e João Pessoa. A plantação 
de Campina Grande terá ca-
pacidade para atender a de-
manda de pessoas em todo o 
Brasil, devendo superar até 
mesmo a quantidade atual 
de atendimentos realizados 
pela ONG. Serão em torno de 
dez caixas com milhares de 
abelhas para a produção de 
pólen em cada cidade.

O projeto também con-
tará com o apoio do Núcleo 
de Pesquisa e Extensão em 
Meliponicultura e Perma-
cultura (NEMP) do Instituto 
Federal da Paraíba (IFPB) 
Cabedelo. O presidente da 
Abrace, Cassiano Teixeira, 
mostrou-se otimista ao pro-
jeto de implementação do 
apiário no cultivo de canna-
bis, pois, todos os estudos 

referentes ao uso da planta 
medicinal são bem-vindos. 

“Acredito que a pesquisa 
trará resultados significati-
vos ao cultivo de cannabis. 
Ainda estamos na fase de pla-
nejamento, mas, a partir da 
realização dos experimentos, 
iremos definir as melhores 
das estratégias da pesquisa. 
Teremos a natureza agindo 
da forma mais pura, com di-
ferentes espécies de abelhas 
explorando o própolis, néctar, 
mel, pólen e cera”, afirmou.

De acordo com o apicul-
tor Reino Torres, responsável 
pelo meliponário Cabedelo, 
o Brasil é um dos países que 
possui maior variedade de 
abelhas no mundo. O diferen-
cial das abelhas brasileiras é 
que não possuem ferrão, faci-
litando bastante o manuseio 

Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com

Projeto com abelhas produzirá 
cannabis de melhor qualidade

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 17 de Agosto de 2020, por meio do 
site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em 
Saúde (Hospital e Maternidade Alice de Almeida). Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Sumé - PB, 31 de Julho de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uiraúna - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para conclusão 
dos serviços de reforma e ampliação Rodoviário e construção de três praças nas comunidades de Areia, 
Mutirão e Vazante, no Município de Uiraúna/PB. 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) 35342113. E-mail: licitacao@uirauna.pb.gov.br. 
Edital: http://www.uirauna.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Uiraúna - PB, 31 de Julho de 2020
LUCIMARIO DE QUEIROGA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uiraúna - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando 
contratações futuras, para: Serviços de manutenção e recargas de tonner de máquinas de reprodução 
dos documentos do município de Uiraúna. 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 024/13; Decreto Municipal nº 003/19; 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) 35342113. E-mail: licitacao@uirauna.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br.

Uiraúna - PB, 31 de Julho de 2020
FRANCISCO ERICLES ARAUJO TEIXEIRA 

Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Fundação Artístico-Cultural Manuel Bandeira/ FACMA, através de sua instituidora Elizabeth F. 

A. Marinheiro e de acordo com anterior Ofício da Curadoria das Fundações, convoca a ex-presidente 
Arly Arnaud os ex-membros dos Conselhos Diretor e Curador, os sócios, beneméritos e interessados 
pela Cultura de Campina Grande para a eleição da NOVA DIRETORIA DA FACMA, 2020/2023, no 
próximo dia 08 de agosto (sábado), às nove horas, com todos os presentes; às nove e trinta, com 50% 
dos presentes; e às DEZ HORAS,com qualquer número de presenças. De acordo com as normas do 
Ministério da Saúde, todos devem comparecer com as obrigatórias máscaras. A posse dos eleitos 
dar-se-á logo após a apuração dos votos.

Elizabeth Figueiredo Agra Marinheiro
Instituidora e Presidente de Honra da FACMA

Em 24/07/2020.

FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO
CNPJ 09.112.236/0001-94

Aviso sobre venda de equipamentos (Grupo Gerador)
A Fundação Napoleão Laureano, através de sua Presidência, torna público, a quem possa inte-

ressar que, está á venda equipamento 01 (um) grupo gerador nas seguintes especificações: Potência 
380 Kva  . Tensão 220/380/440 Vca, série Nº 8P1364, modelo 40/30, Ano de fabricação 2008, marca: 
Heimer e tombamento Nº 01063. Acoplado com motor Mercedes de 6 cc tipo: Nº 476994506M motor 
Nº 0811031860.  A quem se interessar, enviar  proposta em envelope lacrado ao Hospital Napoleão 
Laureano, localizado à Av. Cap. José Pessoa, n°1140, bairro Jaguaribe, João Pessoa PB no prazo de 
10 dias,  onde as propostas serão abertas na sala da Fundação Napoleão Laureno  na presença da 
Diretoria do HNL e membros da Fundação  no dia 10/08/2020 as 10:00.

João Pessoa, 31/07/2020.
Dr. Antônio Carneiro Arnaud

Diretor Presidente

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ORDEM DE PARALISAÇÃO

Nº 002/2020
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO 

DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE AREIA, NO ESTADO DA PARAÍBA.

1. REFERÊNCIA CONTEÚDO

1.1 Processo Licitatório 003/2019

1.2 Modalidade LRE LEI 13.303/2016

1.3 Contrato Nº 0132/2019

1.4 
Valor do Contrato

R$ 18.363.975,17 (Dezoito milhões, trezentos e sessenta 
e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e dezessete 

centavos)

1.5 Contratada CONSÓRCIO CEARÁ MENDES/PACTO

1.6 Prazo contratual Inicial 24 (vinte e quatro) mêses

1.7 Prazo contratual Aditivado ------

1.8 Prazo contratual Vigente 24 (vinte e quatro) mêses

1.9 Dias corridos do Contrato Até o dia 12/08/2020

1.10 Data de início da Execução O.S. Nº 0054/2019 – 09/09/2019

1.11 Data de Conclusão 09/04/2021

1.12 Fiscal/Gestor do Contrato

FISCAL: Rogério de Assis Leite

ART PB 20190285815

GESTOR: Ricardo Moisés Gomes de Sousa

CREA Nº PB 160499533-5

Fica autorizada a Contratada supracitada a paralisar os serviços por 30 (trinta) dias, objeto do 
Contrato acima epigrafado, na data de emissão desta Ordem. O prazo de paralisação será de 30 dias 
corridos, ficando o cronograma de execução prorrogado por igual período.

João Pessoa, 12 de julho de 2020

__________________________________                                           _____________________________________

            Diretor de Expansão              Diretor Presidente

RECEBÍ, em      ____de_____________de 2020

CONSÓRCIO CEARÁ MENDES / PACTO - AREIA

Ubirajara Índio  do Ceará Filho

Representante Legal

EDITAL
Este edital tem por objeto informar a população em geral, que tramita perante a 1ª Vara Federal 

da Seção Judiciária da Paraíba a Ação Civil Pública n. 0808273-64.2018.4.05.8200, distribuída pela 
Procuradoria da República, que tem por objetivo apurar possíveis irregularidades na prestação de 
serviços educacionais (cursos a distância de pós-graduação stricto sensu) prestados por instituições 
estrangeiras com representantes no país, que estariam ofertando cursos de pós-graduação na Paraíba, 
anunciando tratar-se de cursos de mestrado e doutorado ministrados à distância, contudo, tais cursos 
não poderiam ser “revalidados e reconhecidos pelo MEC”, tampouco teriam qualquer validade no 
território nacional. São réus no referido processo: UNIGRENDAL PREMIUM CORPORATE, UNIVER-
SIDADE GRENDAL DO BRASIL, UNIGRENDAL ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI, DANIEL DIAS 
MACHADO, TÂNIA REGINA CASTELLIANO, ANNE SULLIVAN UNIVERSITY, SERVIÇO NACIONAL 
DE RECURSOS HUMANOS - SENARH e ANTÔNIO MARCOS LIMA DE ARAÚJO. Por fim, informa 
ainda que fora deferido pelo juízo processante o pedido liminar feito pelo Ministério Público Federal, 
com a determinação de: a) paralisação imediata da divulgação de todo e qualquer anúncio publicitário 
oferecendo cursos de pós-graduação stricto senso (mestrado e doutorado) não recomendados pela 
CAPES e não reconhecidos pelo MEC, ainda que pela forma de cursos livres com a suposta possi-
bilidade de serem convalidados como cursos de pós-graduação por instituição de educação superior 
credenciada pelo MEC no Estado da Paraíba, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por 
cada veiculação de publicidade ilícita; b) a suspensão de todas as atividades referentes aos cursos 
oferecidos, inclusive, dos seminários realizados presencialmente na cidade de João Pessoa/PB, ficando 
impedida a realização de novas matrículas em cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado) não recomendados pela CAPES e não reconhecidos pelo MEC, sob pena de multa diária 
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); c) a ampla divulgação, às suas expensas, em seus portais 
eletrônicos, durante o período em que viger a ordem liminar, e em dois jornais de grande circulação 
no Estado da Paraíba, durante 10 (dez) dias seguidos, da existência desta ação e da liminar deferida, 
com a indicação do seu objeto e dos fundamentos, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por dia de 
atraso; d) o bloqueio de ativos financeiros e imobiliário dos réus.

REFRESCOS GUARARAPES LTDA – CAMPINA GRANDE – CNPJ/CPF Nº 08.715.757/0008-40, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licençade 

Operação N° 0906/2020, para a atividade de Comércio Atacadista de Bebidas – Depósito, situado a rua 
Vigário Calixto, 2105 – Sandra Cavalcante, Município: Campina Grande – UF:PB. 
Processo: 2020-004998/T EC/LO-0906.

S I N T E C T – P B
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CORREIOS E TELÉGRAFOS NA PARAÍBA, EM-

PREITEIRAS E SIMILARES.
A u t ô n o m o,  C l a s s i s t a   e  de  L u t a!

FUNDADO EM 08/12/1988 – CNPJ. 12.933.198/0001-45
RUA DUQUE DE CAXIAS, 105 - CENTRO – 
JOÃO PESSOA – PB        CEP 58010-820

FONES: 3533-1627 / 3533-1600  
Email: sintect.pb@sintectpb.com.br         Site: www.sintectpb.com

Face: www.facebook.com/sintectpb        Instagran: @sintectpb
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos 
na Paraíba, Empreiteiras e Similares.

Pelo presente Edital, o Secretário Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos 
na Paraíba - SINTECT-PB, nos termos que dispõe a Seção II do Estatuto Social da entidade, faz 
saber a toda a categoria profissional, em especial aos que estiverem em gozo de seus direitos 
de associados, que será ocorrerá a Assembleia Geral Extraordinária da categoria, a realizar-se 
nesta terça-feira, dia 04 de agosto de 2020, às 19:00 horas, com a participações presencias de 
trabalhadores na sede da ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES EM CORREIOS 
– ARTEC, com sede à RUA FRANCISCO LEOCÁDIO RIBEIRO COUTINHO, 455 – BESSA- JOÃO 
PESSOA/PB (respeitando o distanciamento social: cadeiras serão dispostas para todos(as) com 
2 metros de separação, distribuição de álcool gel, uso obrigatório de máscaras e verificação de 
temperatura), será DISPONIBILIZADO um LINK pela internet para os trabalhadores acompanharem 
a assembleia, entretanto, as decisões serão tomadas pelos presentes no endereço indicado, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) INFORMES GERAIS; 2) CONJUNTURA 
NACIONAL; 3) CAMPANHA SALARIAL 2020/2021 - DELIBERAR SOBRE A GREVE A PARTIR DA 
00:00 H (ZERO HORA) DO DIA 6 DE AGOSTO DE 2020; 4) ENCAMINHAMENTOS. O quórum para 
instalação das Assembléia é de 50% (cinqüenta por cento) dos associados, no mínimo, quando 
se tratar de primeira convocação e, em seguida meia hora depois, com qualquer número. João 
Pessoa (PB), 31 de julho de 2020.

Tony Sergio Rodrigues Cavalcante.
Secretário Geral do SINTECT/PB

MUNICIPIO DE QUEIPMADAS - PB
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS – PB 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

O Instituto de Previdência do Município de Queimadas – IPM, torna público que fará realizar 
através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro 
- Queimadas - PB, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 001/2020, do tipo “Menor 
Preço”, cujo objeto é CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE 
QUEIMADAS. Data de abertura: 19/08/2020 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Queimadas, 
à Rua João Barbosa da Silva, 120, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3392-2276. 

Queimadas-PB, 31/07/2020. 
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente-CPL

A Drogaria Dorgavista LTDA, CNPJ 00.958.548/0017-06, situada a Avenida Gerenal Edson Rama-
lho, 139 – Manaíra, João Pessoa, Paraíba, torna público que requereu a SEMAM, Secretaria do 
Meio Ambiente, a Licença de Operação Ambiental para comércio de produtos farmacêuticos sem 
manipulação de fórmulas.

ADONES RODRIGUES DE LIMA FILHO, CPF: 250.988.024-15, torna público que REQUEREU a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – Conde), a LICENÇA SIMPLIFICADA, Processo 
Nº: 2947/2020, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, localizado no LOTE 
Nº 02, DA QUADRA J-32, LOTEAMENTO CIDADE BALNEÁRIO NOVO MUNDO, SITUADO NO 
PERÍMETRO URBANO, NA ZONA AXIAL 1- ZA 1.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLO=LOA:1529-18=PROC:18-2460=OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTA-
MENTO SANITÁRIO=IT:2.450.000,00=AC:29.046,860M²=NE:04=L/ATV: PEDRAS DE FOGO-PB.  
Processo: 2020-004983/TEC/LO-0904.

ALTERNATIVA RJ PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 28.091.905/0009-90 torna público que 
requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a Licença de 
operação para comércio e serviço para, Provedores de acesso às redes de comunicações,  Portais, 
provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Atividades de cobranças e 
informações cadastrais situado à Avenida Pastor José Alves de Oliveira Nr 234.

dos equipamentos e experi-
mentos. O apicultor enfatiza 
a potencialidade do projeto 
pois cada espécie de abelha 
desempenhará uma função 
diferente. “Tenho 14 espécies 
de abelhas, mas inicialmente, 
iremos utilizar apenas cin-
co no projeto. Cada espécie 
vai apresentar um compor-
tamento na planta cannabis. 
Afinal, uma abelha pode gos-
tar mais de extrair o néctar, 
outra espécie de coletar o 
própolis nas resinas das árvo-
res, e outra abelha produzir o 
mel”, argumentou.

O vento, a chuva, os 
morcegos e insetos, prin-
cipalmente, as abelhas são 
agentes de polinização. Eles 

possuem a função de trans-
ferir o pólen de uma flor de 
estrutura masculina para 
uma de origem feminina, fe-
cundando-a, este fenômeno é 
conhecido como polinização. 
“Quanto maior a variedade 
de abelhas, mais estimula-
da a plantação de cannabis 
será, consequentemente, as 
sementes terão uma melhor 
qualidade”, explicou.

Benefícios 
A cannabis medicinal é 

uma das grandes descobertas 
da ciência no mundo. Com ela, 
é possível dar melhor qualida-
de de vida a pessoas com dife-
rentes patologias e espectros. 
Ela pode ser utilizada por 

pessoas com transtorno do 
espectro autista, com epilep-
sia refratária, com Mal de Par-
kinson, dor crônica, câncer, 
entre outros. De acordo com o 
presidente da Abrace, a insti-
tuição já alcançou resultados 
incríveis de pessoas que con-
seguiram deixar de utilizar 
medicamentos que rendiam 
efeitos colaterais para o uso 
exclusivo da Cannabis, obten-
do melhores rendimentos em 
seus tratamentos. Atualmen-
te, está sendo desenvolven-
do um estudo sobre o uso da 
cannabis para tratamentos 
psicológicos de estresse em 
médicos e enfermeiros que 
estão na linha de frente do 
combate à covid-19.

Meliponário Cabedelo, parceiro do projeto, vai utilizar, inicialmente, cinco espécies diferentes de abelhas

A Abrace atende 7.500 pessoas que fazem uso do produto derivado do canabidiol para diversos tratamentos 

Foto: Divulgação/Abrace

Foto: Divulgação/Abrace
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Bairro se destaca pela sua bela praia e por possuir alamedas inteiras consideradas “avenidas shoppings”
José Alves 
zavieira2@gmail.com

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel NoronhaBAIRROS
GIRO NOS

Bairro nobre da Zona Leste de 
João Pessoa, Manaíra, mesmo sen-
do o mais verticalizado da cidade, 
apresenta um excelente índice de 
qualidade de vida. Além de praças 
arborizadas e quadras abertas ao 
público para a prática de esportes, se 
situa em frente a uma das mais be-
las praias, que leva o mesmo nome 
do bairro. O local se destaca por ter 
um dos maiores centros comerciais 
da cidade, o Manaíra Shopping, e por 
ter alamedas inteiras consideradas 
“avenidas shoppings”. Um exemplo 
é a avenida Edson Ramalho, que tem 
toda sua extensão tomada por lojas 
de vários segmentos, restaurantes e 
lanchonetes. 

Além de grande área comercial, 
o bairro também possui residências, 
sendo que a maioria dos habitantes 
moram em enormes prédios. Segun-
do dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a população de Manaíra tem 
a 3ª maior renda média mensal por 
domicílio entre os demais morado-
res dos 64 bairros da capital. 

Algumas das atrações do local 
para os moradores ou visitantes que 
gostam de praticar esportes são a 
extensa ciclovia e  a calçadinha. Ma-
naíra é indicada para caminhadas e 
passeios de bicicleta nas primeiras 
horas da manhã ou nos finais de tar-
de. Outras atrações são o Mag Sho-
pping, empreendimento construído 
de frente para o mar, e o teatro Ed-
naldo do Egypto, instalado na aveni-
da Maria Rosa. 

A expansão do bairro começou 
no final da década de 1960 momen-
to em que se iniciou o processo de 
urbanização da orla da capital parai-
bana. Os espaços começaram a ser 

preenchidos pelas famílias da classe 
média que residiam no Centro da 
capital. Naquela época, eles já pre-
viam que o desenvolvimento de João 
Pessoa iria acontecer pela orla. E foi 
o que realmente aconteceu após a 
construção da avenida Epitácio Pes-
soa na década de 1950, e em seguida, 
da avenida Ruy Carneiro.

Foi a construção da avenida 
Epitácio Pessoa que marcou de fato 
a expansão da cidade para a Zona 
Leste. A avenida foi um marco para 
as transformações do espaço urbano 
pessoense com a criação de novos 
bairros. Mas o símbolo maior da mo-
dernização e da ocupação do solo, 
em especial do Litoral, foi a cons-
trução do Hotel Tambaú (1971). O 
surgimento do hotel representou o 
progresso para a cidade, através de 
forte apelo ao turismo de “sol e mar”. 
Desde então, os bairros de Tambaú, 
Cabo Branco, Manaíra e Bessa passa-
ram a ser os mais procurados pelos 
empresários do setor hoteleiro.

A moradora do bairro Vanda 
Maria Vasconcelos, afirma com vee-
mência que morar em Manaíra é ter 
ao alcance uma enorme variedade 
de serviços, além de bem estar e co-
modidade para toda a família. O que 
não falta são opções para trabalhar, 
já que o bairro é rico em empresas, 
cujos dirigentes escolheram o local 
como point comercial em razão do 
trânsito intenso e do grande núme-
ro de moradores. De acordo com o 
último censo realizado pelo IBGE, 
o bairro tinha uma população de 
26.369 habitantes.

Serviços e lazer 
Populoso, o bairro possui uma 

variedade de opções de serviços e la-
zer como por exemplo: mercado, su-
permercados, shoppings, restauran-
tes, farmácias, padarias, lavanderias, 

Manaíra tem praças arborizadas e quadras abertas ao público para a prática de esportes

A extensa ciclovia e a calçadinha são atrações para os moradores ou visitantes

O bairro de Manaíra possui uma grande área comercial que comprova a sua vocação 

salão de beleza, colégios públicos 
e privados e igrejas. Os moradores 
também têm à disposição postos de 
saúde, Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA), delegacia de polícia, 
clínicas, consultórios e academias 
que oferecem várias modalidades 
esportivas, como crossfit, muscula-
ção, danças e natação, entre outras. 
É o ambiente perfeito para quem 
prioriza qualidade de vida.

Com tantas ofertas de trabalho 
e lazer, os moradores, a exemplo de 
Vanda Vasconcelos, confessa não ser 
necessário sair do bairro sempre que 
precisar de algo. Ela observou que 
o bairro também tem uma enorme 
rede de hotéis e pousadas para todos 
os gostos e classes sociais. “Mesmo 
sendo um dos mais verticalizados da 
cidade, o ambiente ainda é muito vi-
sado pelas empresas da construção 
civil por ter grande potencial econô-
mico”, disse a moradora.

Mobilidade
Para chegar ao bairro é fácil, já 

que o caminho pode ser feito pelas 
principais vias da cidade. O visitan-
te pode se locomover pelas aveni-
das Ruy Carneiro, Epitácio Pessoa, 
Edson Ramalho, João Maurício e a 
Governador Flávio Ribeiro Coutinho 
(Retão de Manaíra). Essas são algu-
mas das possibilidades mais rápidas 
de locomoção até o local.

Manaíra limita-se com o bairro de 
Tambaú ao Sul pela Avenida Senador 
Rui Carneiro, ao Norte com o bairro do 
Aeroclube e Jardim Oceania (Bessa) 
pela Avenida Governador Flávio Ri-
beiro Coutinho (Retão de Manaíra), a 
Oeste com o “bairro” São José, através 
da divisão natural do Rio Jaguaribe e 
com o bairro João Agripino.

Praia limpa
Uma das maiores reclamações 

dos habitantes do bairro, diz respei-
to a poluição da praia de Manaíra 
que sempre aparece nos monitora-
mentos feitos pela Sudema como 
imprópria para o banho. Para mudar 
a situação o Ministério Público Fede-
ral (MPF) firmou no ano passado um 
termo de ajustamento de conduta 
(TAC) com órgãos ligados ao Gover-
no do Estado e à Prefeitura Munici-
pal de João Pessoa, a fim de melho-
rar a balneabilidade daquela praia. 

Os trabalhos neste sentido ain-
da continuam sendo realizados. O 
objetivo é obstruir todos os esgo-
tos clandestinos que despejam suas 
águas nas galerias pluviais que por 
sua vez são jogados na praia. A meta 
é melhorar a qualidade ambiental da 
área e as condições de saúde e bem
-estar da população. O projeto foi 
lançado primeiramente em Manaíra, 
por ser o bairro mais complicado em 
termos de poluição. Maioria dos habitantes mora em prédios; localidade tem a 3ª maior renda média mensal por domicílio
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Manaíra
ostenta qualidade de vida 

e vocação comercial 



Tributo póstumo
Na próxima segunda-feira, projeto ‘Livro Live’ presta homenagem 
‘in memoriam’ ao escritor Iveraldo Lucena com o lançamento 
virtual de sua última obra, ‘Caminhar: Pé no Chão’. Página  11
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Em entrevista para A União, 
ator paraibano, que celebra 
hoje 70 anos de vida, fala 
sobre a sua trajetória de mais 
de 40 anos, a paixão pelo 
cinema e os novos projetos

José Dumont: “Sou regido 
e sou movido por imagens”

Um dos grandes nomes da dramaturgia 
brasileira, o premiado ator paraibano José 
Dumont completa sete décadas de vida hoje. 
“Uma coisa eu te garanto: desses 70 anos, 
69 foram de imagens. Sou regido e sou mo-
vido por imagens”, confessou para o jornal A 
União o artista, que vive no Rio de Janeiro. 
“Não tenho do que reclamar. É claro que faço 
um balanço positivo. É melhor fazer 70 anos 
do que não fazer. Acho que posso olhar para 
trás e ver que tive acertos e desacertos, o que 
é natural na vida de qualquer pessoa. Sempre 
fui meio andarilho na estrada. Enquanto eu 
estiver respirando, vou trabalhar e ter o cui-
dado de saber envelhecer”.

Como artista, Dumont admitiu que aca-
lentava o sonho de poder chegar à posição de 
destaque que ocupa atualmente. “Trabalhei 
para isso, desde que sirva para alguma coi-
sa. Mas não sou eu quem vou julgar. O Brasil 
sempre se esquece dele, pois tem uma memó-
ria fugaz. Gosto da memória histórica, saber 
quem fez e porque fez. O Brasil deve muito à 
África e aos índios. Eu me esforço para fazer o 
melhor possível. Meu alimento poético é uma 
mistura de três coisas: passado, presente e 
futuro. É isso que me leva a fazer um filme. 
Ser ator é uma maneira de me expressar. Não 
acredito no sucesso, mas gosto do prestígio 
que dá. Sem a ficção não sou nada. Todos os 
meus acertos e erros vêm da ficção”.

 Natural de Bananeiras, no Brejo parai-
bano, José Dumond se diz “herdeiro da enxa-
da”. Não teve acesso à escola, mas aprendeu 
a ler sozinho, no autodidatismo. “Mesmo aos 
70 anos de idade, nunca perdi a poesia nem 
o sentido da infância. Depois, com o cinema, 
isso se reforçou. É uma fantasia que se veste”, 
analisou. “As pessoas acham que viver é sentir, 

e não pensar. Pensar é a capacidade de anali-
sar. Hoje tenho conceitos e sei que pobreza e 
riqueza são invenções humanas”. 

Além das telonas, a vida do ator foi re-
gistrada em uma biografia batizada de José 
Dumont: Do Cordel às Telas (2005, Coleção 
Aplauso, 360 páginas), escrita por Klecius 
Henrique e lançada pela Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo.

Ao longo de sua vida, a Sétima Arte é re-
almente o grande baluarte da sua trajetória 
artística. “O cinema me ajudou muito porque 
me deu referências. Só vim conhecer o bom fil-
me nacional depois de assistir. O cinema inclui 
outras formas poéticas, como 
a música, a literatura e a foto-
grafia, na qual temos o fotógra-
fo paraibano Walter Carvalho, 
que é um dos gênios nessa 
arte. O cinema mudou o século 
20. Falo do poder da imagem 
e o cinema é um deles. É um 
prazer que está deixando de 
ser, porque os grandes cinemas 
acabaram e que agora funcio-
nam em shoppings”, afirmou 
lembrando dos saudosos tem-
pos em que frequentava, em 
João Pessoa, cinemas como o 
Rex, Plaza e Metrópole.

Na sua bagagem de 70 anos, 42 deles de-
dicados à carreira artística, ele já atuou em 15 
séries para TV e 49 filmes. “Em 1975, participa-
va da peça O Morro do Ouro, em São Paulo. Gian-
francesco Guarnieri escreveu um Caso Especial 
para a Rede Globo intitulado O sonho e procu-
rava um ator desconhecido para o episódio. Ele 
me chamou e, na mesma época, o cineasta Zelito 
Vianna montava elenco para Morte e Vida Seve-
rina (1977), quando me viu na TV, fez o convite 
e fui para o Rio de Janeiro. Comecei a assistir e 
me tornei uma pessoa de cinema”.

Logo cedo, Dumond disse que desco-
briu que seu rosto na telona era a do homem 
que está à margem da sociedade. “Como em 
O Homem que Virou Suco (1981), do gran-
de cineasta João Batista de Andrade, filme 
que é uma homenagem a todo o nordestino 
e, como o primeiro nordestino no cinema, 
muito me honra. Começou de repente, como 
tudo na minha vida”.

Além de O Homem que Virou Suco, seu 
primeiro papel como protagonista – viven-
do um retirante nordestino confundido pela 
polícia com um assassino e que lhe rendeu 
prêmios nos festivais de Brasília e Gramado 

–, o ator relembrou outras 
obras que marcaram a sua 
vida. Um deles é o Narrado-
res de Javé (2003), da Elia-
ne Caffé, em que interpreta 
um malandro cuja tarefa é 
resgatar antigas histórias 
do povoado à beira de ser 
inundado por uma hidrelé-
trica. Outro é A Hora da 
Estrela (1985), de Suzana 
Amaral (1932-2020), filme 
que lançou a conterrânea 
Marcélia Cartaxo. “Marcélia 
é uma das maiores do Bra-

sil, sem dúvida, e está no mundo”, disse o 
ator, que ainda mencionou Abril Despeda-
çado (2001), de Walter Salles, e Kenoma 
(1998), outro da Eliane Caffé.

José Dumont lamenta a atual conjun-
tura do país. “É uma calamidade a cultura 
brasileira”, apontando também que as regi-
ões deveriam trocar mais ideias e não con-
tinuar mantendo eixos, como Rio-São Paulo. 
“O Brasil é, e sempre foi, um país de direita, 
governado por extrema-direita, regido de 
fora para dentro, e continua perseguindo a 
cultura e a educação”.

Apesar disso, o ator elogiou a qualidade 
do cinema no Nordeste, a exemplo do parai-
bano e pernambucano. “O cinema não pode 
perder a poesia. Quando se perde a poesia, se 
perde tudo, e, na literatura, também é assim. O 
que é o ser humano sem a arte e a cultura? É 
um animal como outro qualquer. A diferença é 
técnica porque o ser humano tem a capacida-
de do raciocínio. Tudo na vida deveria ser com 
arte. Quem tem cultura questiona”.

 
Torta rifada
“Prisão domiciliar”, é como José Dumont 

está se sentindo nos dias de hoje por conta da 
pandemia, na sua residência no Rio de Janeiro, 
apesar de ele estar consciente de que se inclui 
no grupo de risco, por causa da idade.

Quando a quarentena causada pela crise 
santitária começou a vigorar, em meados de 
março, o artista estava gravando cenas para 
o folhetim global Nos Tempos do Imperador. 
“É uma novela linda e muito boa, por sinal, 
que é dirigida por Vinícius Coimbra, e conta 
um período rico do país a partir da trajetória 
de Pedro II na Corte brasileira, na qual faço 
o coronel Eudoro. Ela iria substituir a novela 
Novo Mundo. Acho que deverá retornar a par-
tir de janeiro”, diagnosticou ele.

A covid-19 também atingiu a agenda de 
lançamento do mais recente filme em que o 
ator participou, no ano passado, que é uma 
produção independente. Trata-se do longa-
metragem Rosa Tirana, rodado integralmen-
te na cidade de Poções, na Bahia. “É um filme 
ótimo, que tem uma música linda, cantada 
por Elba Ramalho”, adiantou Dumont. “É di-
rigido por Rogério Sagui, que vai ser o ‘Gil-
berto Gil do cinema’. Neste país maldito, ele 
chegou a fazer rifa de torta para gravar cenas. 
E, agora, precisa de recursos financeiros para 
concluir a edição de som e colorir e acho que 
deverá lançar no próximo ano”.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

 O cinema não pode 
perder a poesia. Quando 

se perde a poesia, se 
perde tudo (...). O que é 

o ser humano sem a 
arte e a cultura? É um 

animal como outro 
qualquer 

Foto: Divulgação

Natural de Bananeiras, no Agreste da PB, 
Dumont tem na sua bagagem de sete 
décadas de vida atuações em 15 séries 
de TV e 49 produções cinematográficas
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Alguns dos filmes que marcaram a trajetória do ator:

Partindo da dir. para esq. e 
de cima para baixo: estreia 
no filme de Zelito Vianna, 
‘Morte e Vida Severina’ 
(1977); protagoniza como 
o nordestino marginaliza-
do em ‘O Homem que Vi-
rou Suco’ (1981), de JB de 
Andrade; atuou ao lado da 
conterrânea Marcélia Car-
taxo em ‘A Hora da Estrela’ 
(1985), de Suzana Ama-
ral; estrelou ‘Narradores 
de Javé’ (2003), da Eliane 
Caffé; e ‘Abril Despedaça-
do’ (2001), de Walter Sal-
les; nos bastidores do seu 
mais recente filme, ‘Rosa 
Tirana’, de Rogério Sagui
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Este ano não está se 
realizando a tradicional Festa 
das Neves, acontecimento 
que, entre 26 de julho e 5 de 
agosto, faz parte do calendá-
rio festivo da cidade e que, a 
cada ano, vai caindo de im-
portância. Aliás, neste 2020, 
por conta da pandemia da 
covid-19, simplesmente ficou 
apenas na memória dos que 
participaram do evento, em 
tempos que já se foram.

Eu, por exemplo, puxo 
pela memória e lembro que 
a maior e melhor festa da 
cidade à época, veio a me conhecer adolescente, quando 
recebi os primeiros salários como funcionário do DER –  no 
começo da década de 1950.

Naquele tempo, a festa começava na noite de 27 de 
julho, um dia depois do aniversário da morte de João 
Pessoa. O Arcebispo Dom Moisés Coelho celebrava missa 
em louvor da Padroeira, rezava a primeira novena e, em 
seguida, no adro da Catedral, as bandeiras eram hasteadas, 
ao som do hino da cidade (‘Meu Sublime Torrão’), executa-
do pela banda da Polícia Militar. O encerramento, no dia 5 
de agosto, reunia milhares de fiéis na procissão de Nossa 
Senhora das Neves.

Os folguedos se desenvolviam nos espaços restritos da 
Praça do Carmo, Conselheiro Henriques e General Osório 
e iam (nos anos de muito movimento) até a Peregrino de 
Carvalho, em cuja esquina da Biblioteca Pública, eu largava 
a mão do meu pai em direção ao passeio, com a recomen-
dação expressa de voltar antes das 9 e meia.

A calçada larga da Rua Nova, lado direito em direção à 
Catedral, era o lugar do “footing” das moças que, vestindo os 
melhores modelos da época, com ênfase para os casacos Ban
-Lon (por causa do frio) e as saias de tafetá, desfilavam a sua 
inocência ante uma rapaziada bem vestida que, entre 8 e 10 
da noite, se deleitava em olhar as jovens da melhor sociedade 
paraibana, às vezes, acompanhadas de amigas recém-chega-
das do sul do país, especialmente para a festa.

No meio da rua e na calçada do outro lado, se localiza-
vam as barracas de jogos, de cachorro-quente, pipoqueiras 

e as quermesses, além do 
tradicional tiro ao alvo, jogo 
das latas, laça-laça e a famosa 
pescaria que fazia a alegria 
da meninada.

Na Praça D. Ulrico, arre-
dores do Colégio das Neves, 
se instalava o parque de 
diversões com diversos brin-
quedos em torno dos quais, 
principalmente dos carros-
séis, da montanha-russa e 
rodas-gigantes, se formavam 
enormes filas. Havia também 
o trem-fantasma, o pula-pula, 
a mulher gorila e um inesque-

cível “tira prosa”, onde certa vez um colega de Jaguaribe, lá 
de cima, enjoou e vomitou num bocado de gente.

Assim era Festa das Neves, do cachorro-quente de 
Nega e do pavilhão central onde, todas as noites, jovens 
das melhores famílias, serviam como garçonetes e dis-
putavam os votos dos rapazes para a escolha da Rainha. 
Nesse pavilhão, as atrações musicais ficavam por conta da 
Orquestra Tabajara, de Severino Araújo, Sivuca, os Tabaja-
ras do Ritmo, Ruy de Assis, Marlene Freire e tantos outros 
notáveis artistas da terra – sempre apresentados pela voz 
do saudoso Pascoal Carrilho.

E o que dizer da famosíssima “Bagaceira”? Era o lugar 
em que se reunia, nas noites frias do começo de agosto, a fina 
flor da intelectualidade paraibana: a área ia do Colégio das 
Neves até a Rua da Areia, descendo pela Ladeira da Borbore-
ma. As conversas, regadas a cerveja e galinha assada, ama-
nheciam o dia, alimentadas principalmente pelos poetas e 
jornalistas que dali faziam o seu ponto de encontro.

A Festa das Neves dos tempos atuais? Confesso que 
não sei bem como ela foi nos últimos anos; dizem que ten-
de a se acabar e certamente, nunca será igual àquela Festa 
das Neves de antigamente. Aliás, não somente eu (que 
sou de tempos idos) desconheço a festa do ano passado, 
por exemplo. Num dos cinco dia de duração dos festejos 
de 2019, numa lanchonete, ouvi a jovem de 20 e poucos 
anos perguntar onde era a Festa das Neves, ao que a outra 
respondeu “parece que é no Centro Histórico”.

Pelo visto, elas nunca foram lá...

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com | colaborador

A Festa das Neves
do meu tempo

João Pessoa, nas décadas de 1960 e 1970, contava 
com um confronto intelectual interessante. Duas figuras 
folclóricas que se tornaram conhecidas pela rivalidade 
que alimentavam um com o outro. Mocidade (João da Cos-
ta e Silva) e Caixa D’água (Manoel José de Lima) gozavam 
de prestígio junto a políticos e intelectuais paraibanos. 
Tanto que um era tido como amigo do governador João 
Agripino (Mocidade), e o outro, do governador Ernany Sá-
tiro (Caixa D’água). Até nisso eles estabeleciam disputa. 

Ambos circulavam pelas ruas sempre vestidos de 
ternos. Caixa D’água costumava usar roupa branca, e 
dizia que apenas ele, o usineiro Renato Ribeiro Couti-
nho e Virginius da Gama e Melo se vestiam de forma 
igual. Mocidade optava por cores escuras. Os dois gos-
tavam de tomar uns pileques. O tribuno era homem do 
dia, enquanto o poeta era um notívago. Mocidade bebia 
nos botecos da cidade, Caixa frequentava a Churrasca-
ria Bambu, ponto de encontro dos intelectuais, artistas 
e políticos da terra. 

Mocidade ganhou notoriedade pela oratória. Pre-
sença constante em velórios, onde fazia discursos enal-
tecendo o defunto, mesmo que não o conhecesse. Mas 
também se notabilizou pela veemência com que, nas 
praças públicas, discursava em defesa da liberdade e 
da democracia. Certa vez, num desses inflamados dis-
cursos, solidarizando-se com os estudantes em greve, 
protestando contra o Governo do Estado, não poupou 
seu amigo, o governador João Agripino, e proferiu uma 
mensagem fortemente de oposição e de crítica à postu-
ra do governo naquele episódio. Na época, ele morava 
num quartinho no quintal da casa de João Agripino, na 
Praia do Cabo Branco. Tomando conhecimento do fato, 
o governador ficou até tarde da noite, deitado em sua 
rede na varanda da casa, esperando a chegada do seu 
hóspede rebelde. Ao vê-lo chegar lhe interpelou, ques-
tionando sobre as razões com que ele se posicionara 
contra quem lhe oferecia abrigo e comida. Respondeu 
no ato: “João, governo foi feito pra sofrer”. E nada mais 
disse, nem o governador também se sentiu a vontade 
para continuar na repreensão. 

Caixa D’água, semianalfabeto, era mais dedicado à 
poesia. Chegou, inclusive, a publicar 18 livros, graças ao 
patrocínio de amigos, alguns dos quais prefaciados por 
José Joffily, Oduvaldo Batista e Walter Santos. E saía à 
noite, perambulando pelos bares, vendendo-os. Num dos 
retornos para sua residência, que ficava no alto da Ladei-
ra da Borborema, próxima à Catedral, tropeçando nas 
pernas em razão do seu estado etílico, se inspirou para 
produzir uma de suas pérolas literárias: “Ladeira da Bor-
borema / eu subo em tu / mas tu não sobe neu”. Numa 
entrevista  concedida ao Correio das Artes, assim definiu 
o que ele compreendia como um imortal, “é um homem 
que fica na lembrança”. Comparecia a todos os lançamen-
tos de livros, oportunidades em que propunha ao autor 
uma troca: “Eu lhe dou um dos meus livros e você me 
presenteia o seu devidamente autografado”. Gostava de 
exibir, com orgulho, a sua carteira de associado da API – 
Associação Paraibana da Imprensa.  

“Se as noites envelhecessem. / Se meus olhos cegas-
sem. / Se os fantasmas dançassem em blocos de neve. / 
Para que ensinassem. / O caminho por donde eu cami-
nhei. / A cidade sem porta. / As ruas brancas de minha 
infância que eu não volto mais”. Foi seu primeiro poema. 
Conta o jornalista Silvio Osias que, numa das vezes em 
que o cantor Gilberto Gil esteve em João Pessoa, foi apre-
sentado a Caixa D’água, chegando a afirmar, a partir de 
então, que os homens mais populares do Brasil eram o 
Presidente Geisel, Gilberto Gil e Caixa D’água”. 

O fato é que todos dois eram bem recebidos nos cír-
culos de convivência da intelectualidade paraibana e dos 
ambientes de atuação política. Mocidade não me conhe-
cia, mas Caixa D’água me tratava pelo nome e não perdia 
a oportunidade, sempre que me via, para oferecer um dos 
seus livros e numa dedicatória cheia de erros de portu-
guês, deixava orgulhoso o seu autógrafo. 

Mocidade e
Caixa d’Água

Leitão
iurleitao@hotmail.com

Rui

Foto: Arquivo A União

Manoel José de Lima, o Caixa D’Água (E) e João Costa e Silva, o Mocidade (D)

No dia 5 de agosto, milhares de fiéis se reuniam para a procissão de N.S. das Neves

Foto: Ortilo Antonio

Colunista colaborador

O folclore do Nordeste teve como 
seus melhores cantadores os negros 
Inácio da Catingueira, Preto Limão, 
Manuel Caetano, Fabião das Queimadas, 
José Pretinho do Tucum. Esses geniais 
cantadores travaram embates ferre-
nhos e nunca afastaram seus opositores 
em função da cor de suas epidermes 
escuras. Quando muito foram alvos de 
comentários humorísticos, sátiras e 
alguns motejos, jamais sem resposta e 
contra ataques.

O grande pesquisador e folclorista 
Leonardo Mota recolheu no Maranhão 
um ABC mostrando que a sátira é mais 
por razões pessoais que reais. Os mais 
agressivos cantadores nunca tiveram 
dúvida da inteligência, da agilidade 
mental dos negros.

Nas lutas poéticas é fatal a alusão à 
cor, a lembrança do estado subalterno 
ainda mais acrescido da ignorância. 
Quando um cantador esgotava as com-
parações, recorria à vocabulários tra-
dicionais do desaforo. O cego Aderaldo 
cantando com José Pretinho do Tucum 
mandou-lhe estes golpes:

Negro, és monturo
Mulambo rasgado,
Cachimbo apagado,
Recanto de muro...
Negro sem futuro,
Perna de tição,
Boca de purão,
Beiço de gamela,
Venta de moela,
Moleque ladrão!...

Os cantadores Manuel Mace-
do Xavier (Manuel Ninnô) e Daniel 

Ribeiro cantavam na povoação de 
Barcelona, município de São Tomé, 
no Rio Grande do Norte. A peleja teve 
início de forma calma e tranquila. 
Daniel Ribeiro era negro e Ninnô 
era “moreno”. Na troca de insultos 
sobre a cor de cada um, recorrendo 
ao martelo de dez pés, trocaram as 
seguintes amabilidades:

M - Negro feio do quengo de cupim
Nefasto da perna de tição
Babeco da boca de furão
Tu vieste enganado para mim
Este negro, rescende um pituim
Que mata na terra todo vivo
Me acho bastante pensativo
Em ver-me com ele aliás
Dou-te figa nojento satanás
Nefário moleque incompassivo.

D – Capanga de beiço arrebitado
Fateiro, bode da mão torta

Maldizente, machado que não corta
Preguiçoso, cachorro arrepiado
Negligente, luzório, acanalhado
Lambazeiro, frei sabugo, péla bucho
Língua preta, bigode de capuxo,
Barulhento, sufocante e abafado,
Sem vexame, pateta debochado
Sapo-sunga, faminto, rosto murcho.

O negro só cantou, e cantou 
muito, no eito ou nas senzalas nas 
noites de festas. Essas cantigas 
eram tipicamente de trabalho ou 
de puro banzo, saudades de seus 
países de origem, saudades da mãe 
África. O canto de conjunto era raro 
e em sua maioria religioso, adaptan-
do-se inteligentemente, por conver-
gência natural, os cultos africanos 
às invocações católicas. As toadas 
eram infindáveis e monótonas. Só 
no século 19 é que os negros can-
tadores entram em cena e passam 
a cantar, acompanhados de instru-
mentos tais como a viola, rabeca ou 
até mesmo de pandeiro como foi o 
caso do negro cantador Inácio da 
Catingueira e outros.

O registro digno de nota era a li-
berdade do cantador-escravo ausen-
tar-se do trabalho, viver como anda-
rilho, batendo-se com os violeiros de 
outras localidades. Os senhores do-
nos de tais escravos nada cobravam 
de seus ganhos nem tinham direitos à 
percentagem nos rendimentos. A in-
teligência desses negros fez com eles 
juntassem dinheiro para comprarem 
na maioria delas a própria alforria e 
de familiares, trabalhando livremente 
como cantadores.

Negros nos desafios de viola
Cultura popular Irani Medeiros 

medeirosirani@gmail.com | colaborador

Foto: Divulgação

Folclorista cearense Leonardo Mota (1891-1948)
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Obra de Iveraldo Lucena terá 
lançamento virtual póstumo

Um evento que vai trans-
correr sob um forte clima de 
emoção. Trata-se do lançamen-
to virtual póstumo da obra Ca-
minhar: pé no chão (Forma Edi-
torial, 318 páginas,  R$ 50), de 
Iveraldo Lucena, que o ‘Livro 
Live’ realizará na próxima se-
gunda-feira, às 19h, na Livraria 
do Luiz, em João Pessoa.

A transmissão ocorrerá 
pelo perfil do projeto no Insta-
gram (@livrolive), com as par-
ticipações do filho do escritor, 
Ricardo Lucena, o secretário de 
Estado da Cultura (Secult-PB), 
Damião Ramos Cavalcanti, e o 
proprietário da Livraria, Ricar-
do Pinheiro.

“Vamos fazer uma bela 
homenagem a ele na sequên-
cia do lançamento. Será feita a 
apresentação do filme O Anda-
rilho, com direção de João de 
Lima e Marcus Vilar, que trata 
justamente da história dessa 
relação do caminhar com a 
educação e a gestão pública”, 
contou Ricardo Lucena. “Meu 
pai foi secretário de Educação 
do Estado, secretário de Edu-
cação do Município do Conde, 

presidente da Fundação de As-
sistência ao Estudante (FAE), 
em Brasília. Então, ele foi um 
gestor de muita presença, além 
de ter sido pró-reitor da UFPB 
nas gestões dos reitores Lynal-
do Cavalcante e Antônio Sobri-
nho. Ele teve sempre relação 
em três sentidos: na gestão, na 
educação e cultura e no cami-
nhar, na relação com a nature-
za, como um alinhavo de todas 
essas incursões que ele faz em 
diferentes áreas”.

Ricardo falou que o pai 
ainda autografou alguns exem-
plares do livro para amigos e, 
especialmente, para os inte-
grantes do grupo Andarilhos 
Pés no Chão. Lançaria no dia 
do seu aniversário, em 15 de 
julho, mas morreu antes do 
evento, no dia 7, quando estava 
prestes a completar 86 anos. 

O livro de Iveraldo Lucena 
tem cunho de memória e trata 
do período em que o próprio 
autor caminhou, liderou e foi o 
principal organizador do grupo 
de andarilhos, criado em 1989, 
mas cuja primeira grande ca-
minhada aconteceu em 1988, 
de João Pessoa a Natal (RN). 
“Foi, de certa forma, o embrião 
da constituição do grupo, que, 

pouco depois de um ano, ou-
tras pessoas passaram a se 
vincular à proposta dele de ca-
minhar, mensalmente, de 20 a 
25 quilômetros, e, diariamente, 
caminhar o que fosse possível”, 
lembrou Ricardo. 

“O livro de Iveraldo Luce-
na é uma leitura que nos faz ca-
minhar. Ele é uma pessoa dos 
nossos corações, sobretudo em 
relação a mim, pois trabalha-
mos juntos, nas áreas e cam-
pos da Educação e da Cultura 
desde 1970”, recordou Damião 
Ramos Cavalcanti. “É uma hon-
ra ter prefaciado seu livro e ter 
me convidado para participar 
do seu lançamento. Ele morreu 
antes desse evento festivo, mas 
Iveraldo estará conosco e per-
manecerá com cada um de nós 
através da sua obra lançada”, 
afirmou o gestor da Secult-PB e 
presidente da Academia Parai-
bana de Letras (APL).        

No prefácio, Damião Ra-
mos ressalta que “Iveraldo Lu-
cena, teórica e praticamente, 
é um exímio mestre” ao saber 
que “o movimento é inerente e 
necessário a todo ser que tem 
vida ou mover-se é viver”. 

“Andar a pé, como Iveral-
do o faz, é coisa de andarilho, 

semelhante a peregrinos, em 
caminhos sagrados como são 
os de Santiago de Composte-
la, na Espanha, e também por 
aqui, como os do Santuário de 
Aparecida, os de Juazeiro do 
Padim Cícero, ou os do Passos 
de Ibiapina. Iveraldo Lucena, 
sem ser líder religioso ou ere-
mita, organizou e criou o grupo 
de caminhantes para, através 
de estradas, praias e matas, 
reencontrarmos a saudável 
vida, fora e dentro da cidade”, 
registra Damião. 

Idealizador da ‘Livro Live’, 
o editor e escritor Juca Pontes 
ressaltou que “Iveraldo Luce-
na é um exemplo de vida para 
todos nós, pela forma de cami-
nhar e se conduzir na vida”.

‘In memoriam’

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Música

‘Live’ solidária homenageia Zé Ramalho

Fotos: Divulgação

No coração da Parahyba, quase em seu centro geo-
désico, está o histórico município de Taperoá, reinando 
no alto da Serra da Borborema. Terras dos Cariris Velhos, 
abrindo as cortinas do Sertão. Região semiárida, inóspi-
ta, intrépida, rodeada de serras e riachos temporários.

É possível chegar a Taperoá “pela rodagem”, se-
guindo a BR-230 e rodovias estaduais. Mas sabe de uma 
coisa? Apaixonado que sou pela aspereza delicada da 
caatinga, do Mundo-Sertão, gosto de ir “por dentro”, por 
caminhos empoeirados, um sem fim banhado de sol e 
luz d’onde se é possível admirar a paisagem cinzenta na 
maior parte do ano; árvores e galhos retorcidos se in-
clinam em direção (devoção) ao sol, fico pensando que 
é uma maneira de receber o mínimo de luz e por con-
seguinte calor, resistindo de maneira assaz engenhosa. 
E lá está a majestosa Serra do Pico, alta, despontando 
n’aquela geografia ancestral de índios, vaqueiros e cur-
raleiros, beijando o rosto azul do céu. 

Há anos que me meto nessas insondáveis paragens, 
afim de aprender com a contemplação, observando a 
imensidão que são aqueles Cariris Velhos, passando de 
passagem de um lugar a outro, conversando com as pes-
soas, vendo o tempo passar sentado em velhos bancos 
de aroeira que adormecem em compridos alpendres, ou-
vindo muito da sabença do que nunca se escreveu, mas 
que a oralidade garantiu a existência porque são marcas 
insculpidas nas almas, tatuadas como o ferrar na boiada. 
Para meu nostálgico amigo Pedro Nunes: “o Sertão é um 
arquétipo que modela a alma e dá uma configuração per-
manente e original ao ser”, explica ele que mesmo longe, 
um caririzeiro tem aquele torrão dentro de si, é o ethos, a 
força da terra, o espírito do lugar que o acompanha.

E em Taperoá, sempre busquei os conselhos do ami-
go Balduíno Lélis, que criou a Universidade Livre para 
o Trabalho, desenvolvendo técnicas simples de viver no 
Semiárido evitando o êxodo. Será que terei alegria em 
ver uma de nossas universidades dando-o o título de Dr. 
Honoris Causa? Ele merece, e muito! Um contemporâneo 
seu, de quase mesma idade, também se preocupou com 
a vivência no Semiárido, e hoje marcamos o seu encan-
tamento, sua passagem. Falo de Seu Manelito (Manoel 
Dantas Vilar Filho), visionário que ganhou notoriedade 
tocando a Fazenda Carnaúba, provando a todas regiões 
semiáridas do mundo que se pode conviver com a seca.

Numa dessas viagens, cheguei à Fazenda Carnaúba. 
Os letreiros, as marcas de ferrar, os beirais de janelas em 
amarelo, todo aquele universo mágico me remeteu à belís-
sima obra armorial de Ariano Suassuna, primo de Mane-
lito, que ao ganhar uma premiação com o livro A Pedra do 
Reino, transformou-a literalmente em cabra, comprando 
duzentas cabeças de uma raça nativa. Com isso, Ariano e 
Manelito fizeram gostosa parceria na Fazenda; Manelito 
engenheiro agrônomo e um verdadeiro estudioso que após 
a morte do pai, o Sr. Dantas, abandonou a prodigiosa vida 
na cidade para dar continuidade a obra do pai, mantendo 
uma história familiar que remonta os idos de 1791.

Chegar à Carnaúba, sentar naquele alpendre e ouvir 
suas histórias, nos fazia inflar a alma de um ufanismo 
honesto e puro; com um brilho no olhar, ele nos instruía 
à valorização e devoção da nossa terra, excluindo os pro-
blemas com soluções tão simples que se tornavam mági-
cas, e assim construiu um legado que o mundo precisa 
saber e ouvir. Se queixava pela forma em que os governos 
buscavam ir contra as secas com soluções impróprias, 
ele defendia que a seca nunca foi castigo, “a água que 
Deus manda é suficiente, é só buscarmos um esquema de 
produção correto”, e assim introduziu as raças bovinas 
Guzerá e Sindi e as cabras que dão uma fartura de lei-
te, hoje transformada no premiado queijo Grupiara que 
leva também o tempero de ervas como aroeira, cumaru 
e alfazema. No último fim de semana foi realizado o oi-
tavo “Dia D” (dessa vez virtual), grande feira onde se faz 
amigos e se compartilha animais, produtos e ideias, e foi 
após o evento que ele foi internado e onde os anjos o con-
duziram ao descanso eterno. Após velório na Fazenda, 
foi emocionante seu cortejo para o cemitério de Taperoá. 
Levado por parentes, passou pelo longo corredor cimen-
tado que divide os cochos, de um lado os Sindi, do outro 
os Guzerá e curiosamente os animais pararam de comer 
e observavam a caminhada, é como se fizessem a última 
reverência a quem os tratou com tanto amor. Ao fundo, a 
Serra do Pico testemunhava sua partida, sabendo que foi 
um homem que cultuou os Cariris Velhos...

Manelito foi contra os inimigos da natureza e pro-
fanadores da cultura, valorizando o que é nosso. Hoje 
ele faz companhia a Pedro Nunes e outros caririzeiros 
no panteão das estrelas, alumiando as noites de luar 
do Mundo-Sertão. Que Deus dê o céu a Manelito, re-
quiescat in pace.

Nova estrela brilha 
no Mundo-Sertão

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Colunista colaborador

Ex-secretário de Educação da Paraíba, o professor aposentado da UFPB Iveraldo Lucena morreu no último dia 7, prestes a completar 86 anos de idade

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil do ‘Livro 

Live’ no Instagram

Neste fim de tarde, os 
músicos Yuri Carvalho, Pedro 
Medeiros e Beto Preah vão se 
reunir para uma homenagem 
a Zé Ramalho. O show será 
transmitido pelas páginas 
do Facebook e Youtube de 
Yuri Carvalho (@YuriCarva-
lhoOficial) a partir das 16h. A 
iniciativa é em solidariedade 
à ONG Escola Viva Olho do 
Tempo – EVOT, em João Pes-
soa, que atende cerca de 140 
crianças e adolescentes.

A formação é uma lem-
brança dos tempos da banda 
Abrados Zoio, e a homena-
gem já conta com dois anos 
de apresentações pela Paraí-
ba. “Nos aproximamos dos 
100 shows neste período. 
Além de João Pessoa, nos 
apresentamos em Campina 
Grande algumas vezes, Caja-
zeiras, Sousa, Areia, Bananei-
ras, Cabedelo e outras cida-
des”, lembra Yuri.

Zé Ramalho é referência 
musical para muitos artistas 
inseridos na cena em diferen-

tes gêneros, o que aumenta 
ainda mais a sua importân-
cia. “O som que a gente fazia 
na Abrados Zoio se asseme-
lhava muito ao som dele. 
Sempre foi uma grande refe-
rência e poder homenageá-lo 
é muito importante para nós”, 
comenta Carvalho.

Sobre o repertório, o 
foco foi no público que, atra-
vés de enquetes nos perfis 
dos três integrantes, votou 
nas canções preferidas. Entre 
elas, o músico adiantou títu-
los como ‘Avôhai’, ‘Kryptônia’, 
‘Entre a Serpente e a Estrela’, 

‘Banquete dos Signos’ e ‘Ad-
mirável Gado Novo’.

A vontade de retomar as 
atividades aos poucos foi um 
importante motivo que im-
pulsionou o grupo a se reunir 
com caráter solidário. “Esta-
mos fazendo em formato de 
live porque é a situação que 
nos chegou. Primeiro veio a 
vontade de fazer o show no-
vamente, depois veio a moti-
vação de ajudar a EVOT, que 
precisa das doações. Espero 
que consigamos ajudá-la de 
alguma forma e, caso este 
projeto dê tudo certo, a gente 

pensa em realizar outra edi-
ção mais robusta, pois a de 
hoje será em formato pocket, 
mais acústico e intimista”.

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial de

Yuri Carvalho no Youtube

Foto: Thiago Nozi/Divulgação

Da esq. para dir.: músicos Beto Preah, Pedro Medeiros e Yuri Carvalho vão tocar os sucessos do artista paraibano



Segundo pesquisa do Cetic.Br, 58% das pessoas com mais de 60 anos têm acesso à internet nos smartphones

Cresce número de internautas 
da terceira idade no Brasil

Os jovens têm intimi-
dade e facilidade com a tec-
nologia desde cedo, pois, 
convivem com brinquedos 
eletrônicos e manuseiam o 
celular dos pais desde os pri-
meiros anos da infância, já a 
geração adulta e mais velha 
possui um ritmo mais lento 
de aprendizado. Entretanto, 
observa-se um aumento no 
número de internautas da 
terceira idade, devido a ne-
cessidade de convívio social. 
Segundo a pesquisa TIC Do-
micílios do Centro Regional 
de Estudos para o Desen-
volvimento da Sociedade da 
Informação (Cetic.Br), 58% 
das pessoas com mais de 60 
anos têm acesso à internet 
nos smartphones, no entan-
to, somente 8% usam apenas 
o computador para acessar 
a rede. A pesquisa, realiza-
da entre outubro de 2018 e 
março de 2019, consultou 
presencialmente 23.508 do-
micílios em 350 municípios 
brasileiros.

O psicólogo e gerontólo-
go Fabricio Oliveira enfatiza 
a importância da utilização 
da tecnologia pois é uma for-
ma de promover a interação 
com familiares e amigos, pos-
sibilitar novos aprendizados, 

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

as redes sociais (Watsapp, Fa-
cebook, Instagram e Youtube) 
mas estes espaços não são 
suficientes para atender suas 
necessidades, por isso, existe 
uma variedade de aplicativos 
desenvolvidos para usuários 
da terceira idade. 

“Estes aplicativos foram 
criados para ajudá-los a en-

frentar melhor os desafios do 
processo de envelhecimento.
Há uma infinidade de ferra-
mentas desse tipo no mer-
cado, com uma variedade de 
funções. Elas podem auxiliar, 
por exemplo, desde tarefas 
simples, como estimular a 
memória e ordenar tipos e 
horários de medicamentos a 

serem tomados, até superar 
limitações físicas”, explicou.

O isolamento social oca-
sionado pela pandemia mo-
tivou a utilização das redes 
sociais por idosos, como for-
ma de amenizar a saudade da 
família e ausência de convívio 
social. “Quem não utilizava as 
redes sociais para se comuni-

car passou a querer aprender 
para falar com os netos, fami-
liares e até com os médicos. 
Por serem grupo de risco, os 
idosos não podem ir a espa-
ços de convivência ou cami-
nhar na praça, então, com 
certeza ocorreu um aumento 
significativo de usuários, mas, 
só saberemos os dados com 
precisão após a pandemia’, 
avaliou o psicólogo.

A aposentada Lúcia de 
Fátima, 68 anos, entrou para 
o mundo virtual através do 
Facebook mas confessa ter 
dificuldade em acessar esta e 
outras plataformas. “Eu tenho 
todas as redes sociais mas se 
não praticar acabo esquecen-
do. O watsapp é o aplicativo 
que mais utilizo hoje, tanto 
para conversar com os familia-
res, quanto para ver meus ne-
tos por videochamada. Moro 
em João Pessoa, mas meus 
filhos moram em Campina 
Grande. Sempre gostei de es-
tar para lá e para cá”, disse. No 
entanto, durante a pandemia, 
ela e a maioria dos brasileiros 
tiveram que se reinventar e 
adquirir novos hábitos. “Para 
ocupar a minha mente come-
cei a assistir à novela o Cravo 
e a Rosa no youtube e para me 
exercitar tive que aprender a 
mexer na mesma plataforma. 
Estou adorando minhas aulas 
de ginástica”, concluiu.

Reinventar novos hábitos é o novo estilo de vida dos idosos
Reinventar é a palavra 

que a Psicologia traduz para o 
novo estilo de vida aos idosos 
pois compreendem este ciclo 
da vida como a melhor ida-
de. São aqueles que saíram 
da zona de conforto e são 
proativos nas redes sociais 
e fora delas. Goreth Cam-
pos, 67 anos, considera-se 
uma pessoa conectada com 
o mundo digital, mas não 
é dependente dele. Ela tem 

Facebook, Instagram mas a 
rede social que mais utiliza é 
o watsapp. Na opinião dela, 
as pessoas que utilizam es-
tas redes sociais fazem uma 
exposição desnecessária da 
vida, por isso, prefere gastar 
seu tempo com algo mais 
produtivo. “Estas pessoas 
expõem coisas que no meu 
entendimento deveria ser 
resguardado a vida privada, 
há também muita fake news 

e mediocridade na internet“, 
criticou. 

Por outro lado, Goreth 
não deixou de aproveitar o 
que a internet tem de bom.  
“Quando preciso me informar 
acesso o google notícias e 
seleciono o tipo de conteúdo 
que quero consumir. Utilizo a 
internet também para com-
prar eletrodomésticos em sites 
confiáveis, mas quando estou 
em dúvida peço ajuda a uma 

amiga, porém, a minha paixão 
mesmo são os filmes e séries 
na Netflix. Mas dei um tempo 
de seriado pois a pessoa fica 
muito envolvida na história e 
acaba virando a noite, então, 
tenho me policiado para não 
desregular o sono”, afirmou.

O isolamento social tem 
sido um período de autoco-
nhecimento para ela, apesar 
de toda tristeza e caos que o 
coronavírus tem provocado 

à humanidade. “Eu procuro 
extrair algo bom dessa situa-
ção. Esse tempo isolada me 
fez crescer como ser humano, 
atribuo muito isso a medita-
ção e as leituras que tenho 
feito. Espero que saibamos 
extrair algo positivo desse 
momento, apesar de tudo 
convergir para o contrário. 
Que sejamos seres humanos 
melhores pós-pandemia”, 
desejou Goreth. 

As redes sociais, os 
aplicativos de conversa 
em tempo real e até 

mesmo os tradicionais 
e-mails servem para 
aproximar as pessoas

Goreth Campos, 67 anos, considera-se uma pessoa 
conectada com o mundo digital, mas não é dependente 
dele. Já Lúcia de Fátima, 68 anos (no detalhe), entrou 

para o mundo virtual através do Facebook e está 
adorando as aulas de ginástica em casa

Fotos: Arquivo pessoal
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além da prevenção de doen-
ças. “O aumento dos níveis 
de atividade cerebral evita 
problemas de esquecimento 
e retarda o aparecimento de 
doenças degenerativas como 
o Alzheimer, a falta de conví-
vio social pode desencadear 
a depressão e outros trans-
tornos cognitivos. Tudo isso 
é capaz de gerar uma sensa-
ção de abandono e angústia 
nos idosos pela ausência das 
relações no cotidiano. Logo, 
é fundamental que os ido-
sos mantenham a vida social 
ativa para evitar esse tipo 
de problema, melhorando a 
autoestima. Nesse aspecto, 
a internet pode contribuir 
muito”, enfatizou.

As redes sociais, os apli-
cativos de conversa em tempo 
real e até mesmo os tradi-
cionais e-mails servem para 
aproximar as pessoas. Para o 
psicólogo, os idosos têm se fa-
miliarizado cada vez mais com 

“Estou cansado de ouvir 
coisas vindas de hipócritas 
estressados, míopes e intole-
rantes (...) 
     Estou farto de ler coisas 
vindas de políticos de cabe-
ça-de-suíno, neuróticos e 
psicóticos. Tudo que quero 
é a verdade”.

nnnnnnnnnn

Quem escreveu isso acima? 
Por que e quando? Algum adoles-
cente desesperado, um rebelde 
sem causa? 

Algum descrente com todos os parti-
dos políticos, incluindo os que tentam ser 
“de esquerda”, revolucionários e afins?

Um anarquista, um eterno “hippie” 
com saudades de Woodstock, um fã de 
Raul Seixas, um desesempregado que só 
consegue ver egoístas?...

nnnnnnnnnnAfinal, é um texto que bem des-

Músicas de John são como escritas hoje nnn Estamos na 
cidade mais verde das 
Américas (pelo menos 
parece que isso inven-
taram), mas não é a me-
lhor cidade da América 
do Sul. No Nordeste, a 
vocação ainda é pouca 
para disputar esse tí-
tulo. Tanto que quando 
Caetano Veloso compôs 
“Baby” já havia decidi-
do ter o Rio de Janeiro 
como endereço final, 
com Gil, Gal e Bethânia. 
Foi em “Baby” que ele 
declarou: “vivemos na 
melhor cidade da Amé-
rica do Sul”.
          Alceu Valença é 
que fica dividido entre 
Olinda e o Rio. Pouco 
antes de morrer, Jorge 
Amado disse que Sal-
vador tinha se trans-
formado num grande 
cocô, preferindo Paris. 
Zélia Gattai concordava 
com o marido. Outro 
baiano, Tom Zé, jamais 
sairá de São Paulo. Nem 
José Nêumanne, Marcus 
Vinícius, Assis Ângelo, 
Luiza Erundina, Luís 
Avelima, Jarbas Mariz. 

Todos nordestinos, mas 
loucos pela terra de Rita 
Lee. Há os que buscara 
am o Planalto Central, 
ainda à espera de que 
alguém “inaugure o 
movimento”. 
         Tem gosto pra tudo, 
como dizem de geração 
em geração. Tive um 
amigo que não dispen-
sava férias em Santa 
Cruz de la Sierra, para 
ele a melhor cidade da 
América do Sul! Então, 
João Pessoa pode ser a 
melhor, correndo o ris-
co de Rômulo Azevedo, 
lá de Campina Grande, 
soltar um grito de guer-
ra e a tese de quanto 
mais altitude melhor. 
Chegaremos assim a 
Macchu Picchu, para 
deleite de Terezinha 
Fialho, que lá esteve.
           Se der um nó, a 
gente vai para o Tam-
biá Shopping (todos 
com máscaras), pede 
umas (com as restri-
ções da pandemia) e 
decide na porrinha 
qual a melhor cidade 
da América do Sul.

Todos com máscaras

creve o que são estes “tristes trópicos”, 
este país em que muitos exercem seus 
podres poderes neste ainda não admi-
rável século?

Não, nada com o Brasil. Esse é 
o trecho inicial da letra de “Gimme 
some truth”, composição de John 
Lennon feita em 1971 e gravada 
como uma das faixas de seu antoló-
gico álbum “Imagine”.

O admirável John (na foto, deita-
do com Yoko Ono) - britânico-ameri-

cano-universal, 
antena das 
raças - hoje 
tem uma obra 
revista como 
permanente, 
jamais datada, 
incorporada às 
lutas das socie-
dades espalha-
das em todos 
os continentes. 

Tanto que 
“Gimme some 
truth”, como 
“Imagine” e 
“Mind games”, 
parecem escri-

tas hoje e podem ser compreendidas 
de New York a Tóquio, do Brasil à Nova 
Zelândia. 

nnnnnnnnnn

John Lennon era um profeta. 
Sabia das permanências das lutas e 
das dificuldades nas transições entre 
gerações.
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Trajetória de Ramiro
Em sua coluna, Francisco Di Lorenzo Serpa resgata a história de Ramiro de Souza, 
ou simplesmente Ramiro, que começou a carreira em 1980, jogando na base do 
Botafogo paraibano, conquistando vários títulos em diversas categorias.  Página 16
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Anúncio de nomes para coordenador-geral ou de plano de governo faz parte das estratégias de marketing dos partidos

Um dado novo que tem 
marcado este começo de 
pré-campanha política em 
João Pessoa é, sem dúvida, 
a preocupação de alguns 
pré-candidatos em, mes-
mo antes das convenções, 
já estarem se antecipando 
e anunciando coordena-
dores de equipe, especial-
mente no que se refere a 
coordenador-geral ou de 
plano de governo.

Tudo começou com 
o primeiro a ser lançado 
como pré-candidato, o ex-
vereador e ex-deputado 
estadual Raoni Mendes 
(DEM). Depois veio o de-
putado federal Ruy Carnei-
ro (PSDB) e, mais recen-
temente, com o radialista 
Nilvan Ferreira (MDB). O 
deputado estadual Walber 
Virgolino (Patriota), e o ve-
reador João Almeida (Soli-
dariedade) não deixaram 
por menos e, nos últimos 
dias, também já fizeram 
questão de revelar com 
quem já estão trabalhando.

É quase como uma 
“guerra” para ver quem 
sai na frente em termos de 
“estruturação”, mas que, 
para muita gente, não pas-
sa de mais uma estratégia 
de marketing que visa so-
mente azeitar a campanha 
antes mesmo do período 
oficial, antes das conven-
ções.

Coincidência ou não, 
foi justamente isso que ale-
gou esta semana o depu-
tado federal Julian Lemos 
(PSL), ao fazer o lançamen-
to do seu coordenador. Mas 
como tem pré-candidato 
demais, 14 até o momento, 
há também os mais deva-
gar e os sem definição. O 
deputado estadual Wilson 
Filho (PTB), que se lançou 
desde o começo do ano, diz 
que prefere anunciar coor-
denadores somente depois 
das convenções.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Pré-candidatos antecipam 
seus “chefes” de campanha

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Equipes montadas e em campo

Formação de comissões 
e nomes resguardados

Agência de comunicação, representante de entidade e algumas indefinições

Como largou na frente, antes 
mesmo da pandemia começar, além 
de um coordenador-geral de campa-
nha (o empresário José Carneiro), o 
pré-candidato Raoni Mendes já tem 
uma equipe de trabalho. Essa equipe, 
além de organizar e realizar reuniões 
temáticas e sistemáticas, também tem 
produzido lives via redes sociais onde 
Raoni já apresenta e debate suas ideias 
com a população.

“Mesmo ainda se tratando de uma 
pré-campanha”, diz Raoni, “nos próxi-
mos dias quero estar com um plano de 
metas completamente montado, pronto 
para debater com a população e tam-
bém com os demais pré-candidatos a 
prefeito de nossa cidade”.

Com ele estão os engenheiros Stelo 
Queiroga (coordenador do plano de 
metas), Euler Macedo, Ian Germóglio 
Barbosa, José Guilherme de Almeida 
Barbosa, além, ainda, do economista 
Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida e 
os empresários Rodrigo Vasconcelos e 
Ary Vilhena Júnior.

A coordenação-geral da campanha 
do deputado federal Ruy Carneiro vem 
sendo tocada pelo ex-secretário das 
Finanças do Estado, Gustavo Nogueira, 
e foi ele mesmo quem se encarregou de 
antecipar outros nomes que estão en-
carregados por outras coordenadorias.

Ele disse que a parte de mobiliza-
ção está com André Coelho, o marke-
ting político, com Jáber e César,  e a 
parte política, com Sônia. Citou tam-

bém Sérgio Buarque como consultor e 
João Sales, que coordenou o plano de 
governo, mas que tudo ainda está em 
construção e que vem desde fevereiro, 
mesmo tendo sofrido um certo intervalo 
no começo da pandemia.

“São mais de 16 grupos formados 
com salas virtuais montadas para deba-
tes com especialistas locais e nacionais 
sobre os mais diversos temas relacio-
nados à cidade”, acrescentou Gustavo 
Nogueira, ao salientar que tudo estará 
bem mais preparado assim que chegar 
o período das convenções e início da 
campanha.

O pré-candidato Nilvan Ferreira foi 
um dos primeiros a anunciar o nome 
do coordenador de campanha, mas, 
por enquanto, atuando na elaboração 
do plano de governo que, na opinião 
do próprio Nilvan, é o mais importante 
de todos. “Precisamos ter um plano de 
metas para debater, não somente com 
os demais candidatos, mas, sobretudo, 
com a população da cidade. Por esse 
motivo que o engenheiro Francisco 
Sarmento já está escalado e desen-
volvendo esse trabalho para a nossa 
campanha”, explicou Nilvan.

Para Nilvan, antecipar decisões 
como essas também representa uma 
demonstração de que o pré-candidato 
de fato está preocupado com os destinos 
da cidade, que, além dos problemas que 
já tem, depois da pandemia certamente 
enfrentará dificuldades muito sérias 
sobretudo de desemprego.

Pré-candidato do segmento bolsonarista em João 
Pessoa, o deputado estadual Wallber Virgolino (Patriota) 
confirmou que o coordenador-geral de sua campanha será 
mesmo o também deputado estadual Cabo Gilberto (PSL) 
e que está evitando dizer nomes de quem vai trabalhar na 
campanha para não desestimular outras que não vão.

“Até porque quem estará na campanha, obrigatoriamen-
te, não estará no governo”, resume o deputado, ao salientar 
que isso não é um princípio dele, mas do conservadorismo e do 
liberalismo econômico paraibano, de pessoas que defendem 
os princípios morais, religiosos, familiares e que defendem 
acima de tudo a moralização da administração pública.

Sobre o plano de governo, ele antecipou que ainda não 
tem nome, porque está criando uma comissão com pessoas 
de várias áreas (saúde, economia, educação, entre outras) 
para elaborar um programa de propostas que, depois, serão 
condensadas no plano final que será discutido na campanha 
com a população.

O vereador João Almeida ainda precisará ter seu nome 
sacramentado na convenção do Solidariedade no próximo 
mês, mas, assim que anunciou sua pré-candidatura no come-
ço deste mês, já fez questão de anunciar o coordenador-geral 
da sua campanha, recaindo sobre o nome de Ronaldo Farias.

Esta semana já arregimentou um clima de equipe pro-
priamente dita, anunciando também Getúlio Câmara para 
a coordenação da área da saúde, além de Eduardo Pedrosa 
para a área da assistência social. A parte de turismo também 
vem merecendo atenção especial do pré-candidato João 
Almeida e, nessa área, ele antecipa que deve trabalhar num 
clima de parceria com a Abrasel, de Artur Lira. 

“Até a convenção no meio de agosto, pretendemos estar 
com toda a equipe  montada, devidamente entrosada e com 
todo gás para o trabalho do período oficial de campanha”, 
comentou João Almeida, ao salientar que, nesse período, 
também já terá montado o plano de governo com o qual pre-
tende discutir com os demais candidatos e com a população.

Anunciado esta semana pelo 
pré-candidato, o coordenador ge-
ral da campanha de Julian Lemos 
à Prefeitura de João Pessoa será o 
advogado Carlison Figueiredo e, 
como forma de assegurar sua par-
ticipação na disputa, Lemos também 
já anuncia que trabalhará com a 
Mix Comunicação, uma agência de 
publicidade já bem conhecida na 
história das eleições na capital.

Também nos últimos dias, o 
pré-candidato que tomou a inicia-
tiva de anunciar coordenador de 
campanha foi o ex-prefeito Cícero 
Lucena (Progressistas). Ele fez isso no 
dia 22 deste mês e o nome anuncia-
do foi o do engenheiro José William 
Montenegro Leal, presidente do 
Sindicato da Indústria da Construção 
Civil de João Pessoa (Sinduscon-JP).

José William vai cuidar precisa-
mente do programa de desenvolvi-
mento estratégico e o que chamou 
mais atenção nos meios políticos é 
que, ao aceitar o convite de Cícero, 
ele também estava retirando seu 
nome de cena, na medida em que já 
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havia sido citado como possível pré-
candidato a prefeito de João Pessoa.

O pré-candidato Wilson Filho 
disse que já tem pessoas ajudando 
e coordenando essas tarefas de 
plano de governo e de organização 

da pré-campanha, mas que prefere 
não declinar os nomes agora, op-
tando por fazer isso mais próximo da 
convenção através das redes sociais.

O presidente estadual do PSoL e 
pré-candidato a vereador, Tárcio Tei-

xeira, disse que o partido já chegou 
a apontar dois filiados para coorde-
nar a campanha do pré-candidato 
Pablo Honorato, mas, devido a pro-
blemas pessoais, nenhum dos dois 
pode, de fato, assumir a atividade. 

O Partido dos Trabalhadores 
(PT), que tem como pré-candidato a 
prefeito o deputado estadual Anísio 
Maia, ainda não definiu os nomes 
dos coordenadores geral e de plano 
de governo. Segundo a presidente 
municipal da legenda, Giucélia Fi-
gueiredo, isso só vai ser providencia-
do depois da convenção que, como a 
data das eleições, foi protelada pela 
Justiça em decorrência da pandemia.

Cauteloso e concordando em 
deixar muitas definições para de-
pois de ter seu nome confirmado 
na convenção, o pré-candidato da 
Rede Sustentabilidade, o procurador 
Manoel Monteiro, informou que já 
manteve contato com a direção do 
partido e que as providências estão 
sendo tomadas.

“O coletivo do partido está orga-
nizando os nomes das pessoas que 
vão trabalhar como coordenadores 
na campanha e as propostas serão 
sistematizadas”, anunciou Manoel 
Monteiro, ao garantir que, assim que 
esse trabalho for concluído, fará a 
divulgação.
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Maia e Alcolumbre ampliam 
poderes durante a pandemia
Há quatro meses, presidentes da  Câmara e do Senado decidem tudo e líderes relatam incômodo com a situação

Camila Turtelli e 
Daniel Weterman
Agência Estado

Teresina meu amor

Alberto Madeira 
Acilino

amadeiraneto@gmail.com

Com a paralisação do fun-
cionamento das comissões te-
máticas do Congresso, os pre-
sidentes da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), e do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
concentraram um poder iné-
dito desde que assumiram o 
comando das duas Casas. Há 
quatro meses, cabe exclusiva-
mente a eles decidir tudo o que 
vai ou não ser votado. Líderes 
relatam incômodo com a si-
tuação e cobram a instalação 
dos colegiados, onde os deba-
tes são mais aprofundados e a 
pauta não tem interferência de 
Maia e Alcolumbre.

Ao todo, existem 19,5 mil 
projetos parados nas 25 comis-
sões permanentes da Câmara. 
Destes, 1.092 estão prontos 
para serem votados, ou seja, 
já foram debatidos e os rela-
tores já deram seus pareceres. 
No Senado, são outras 2.814 
propostas - 628 aguardando a 
fase de votação. Até pela com-
posição - os colegiados têm, no 
máximo, 66 parlamentares - os 
debates são mais detalhados 
e, muitas vezes, envolvem au-
diências públicas com pessoas 
de fora do Parlamento cha-
madas a opinar sobre os mais 

diversos temas. A votação dire-
tamente no plenário das duas 
Casas Legislativas pula essa 
etapa do debate.

Entre as pautas à espera 
da volta das comissões estão 
a PEC que prevê a prisão após 
condenação em segunda ins-
tância, uma agenda da Lava 
Jato, além de reformas - como 
a tributária, cuja proposta foi 
enviada ao Congresso no últi-
mo dia 21. Uma sessão virtual 

de debates com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, está 
marcada para o próximo dia 5, 
mas votação mesmo só quando 
as comissões forem instaladas.

A paralisação das comis-
sões também comprometeu a 
prerrogativa do Legislativo de 
fiscalizar o Executivo. Dos 87 re-
querimentos de convocação de 
autoridades do governo, apenas 
um foi aprovado pelo Senado 
neste ano - o do ex-ministro da 

Educação Abraham Weintraub. 
Na Câmara, são 66 pedidos para 
ouvir autoridades na gaveta.

No Senado, os presidentes 
das comissões têm mandato 
de dois anos. Na Câmara é de 
apenas um ano e, pela primeira 
vez, a Casa está há cinco me-
ses sem sequer escolher quem 
vai comandar os colegiados. A 
eleição deveria ter ocorrido em 
fevereiro, antes mesmo da sus-
pensão das sessões presenciais.

Presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, decidem tudo sozinhos sem ouvir os líderes partidários

Foto: Agência Estado

Inquérito das fake news

Blogueiro ligado a Bolsonaro foge do país 
e faz denúncia sem prova contra o STF
Agência Estado

O blogueiro bolsonarista 
Allan dos Santos afirmou na 
quinta-feira (30) que deixou 
o Brasil. Alvo de uma investi-
gação em curso, no âmbito do 
inquérito das fake news, San-
tos disse, durante uma “live” 
organizada pela deputada fe-
deral Bia Kicis (PSL-DF), que 
deixou o país por questões 
de segurança, para poder de-
nunciar ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
e um plano para derrubar o 
presidente Jair Bolsonaro. 

“A única maneira de 
eu poder dar essa infor-
mação era de fora do país. 
Hoje eu estou fora do país, 
seguro, e estou aqui tra-
zendo essa notícia para 

vocês”, disse Allan dos 
Santos.

Sem apresentar provas, 
o blogueiro afirmou que Luís 
Roberto Barroso, presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), teria informações so-
bre grampos telefônicos feitos 
no país, com origem nas em-
baixadas da China, Coreia do 
Norte e na casa do advogado 
criminalista Antônio Carlos 
“Kakay”. Os grampos teriam 
sido descobertos por uma em-
presa alemã, contratada por 
um funcionário do TSE.

“Por que eu estou dando 
essas informações? Porque 
eu estou fora do Brasil. Se eu 
ainda estivesse, eu estaria 
com medo de morrer, por-
que estamos lidando com 
criminosos. Eu estou acu-

sando Luis Roberto Barroso 
de prevaricação. Ele prevari-
cou. Ele tem informações de 
grampos telefônicos vindo 
de duas embaixadas, que é 
contra qualquer lei de segu-
rança nacional, e não avisou 
o presidente da República”, 
disse durante a “live”.

Allan dos Santos é um 
dos apoiadores do presidente 
que tiveram suas contas no 
Twitter e Facebook suspen-
sas por determinação do mi-
nistro Alexandre de Moraes,

Segundo o blogueiro, 
que classifica o inquérito das 
fake news como censura, as 
operações para cumprimen-
to de mandados de busca e 
apreensão em sua casa foram 
“provavelmente” feitas para 
colocar e retirar escutas tele-

fônicas. O blogueiro diz que 
a intenção das autoridades 
seria “obter qualquer tipo de 
informação que pudesse cri-
minalizar o presidente Bolso-
naro e utilizar isso no TSE.”

Santos também dis-
se que, caso “alguma coisa” 
acontecesse com ele, os cul-
pados seriam “a embaixada 
da China em Brasília, a em-
baixada da Coreia do Norte 
em Brasília, Kakay, que é do 
Partido dos Trabalhadores, 
Barroso ou Alexandre.”

“Eu estou colocando 
minha vida em risco dando 
essa informação. Eu tenho 
essa informação e estou dan-
do ela aqui para vocês. Eles 
querem cassar o presidente 
Bolsonaro, estão fazendo es-
cuta telefônica”.

Lava Jato pede apoio da PGR para
retomar as investigações contra Serra

A força-tarefa Lava Jato 
em São Paulo encaminhou 
ontem um ofício à Procu-
radoria-Geral da República 
pedindo providências para 
que a liminar que suspen-
deu as investigações da 
operação Revoada - apura-
ção de esquema de lavagem 
de dinheiro transnacional 
envolvendo o senador José 
Serra (PSDB-SP) - seja le-
vada urgentemente a jul-
gamento e as atividades de 

investigação rapidamente 
retomadas.

No documento, os pro-
curadores ressaltam que não 
houve violação à prerrogativa 
de foro de Serra, tendo em vis-
ta que a Revoada não investiga 
quaisquer atividades do tucano 
relacionadas a seu atual cargo 
no Senado, mas sim crimes pra-
ticados em razão do cargo de 
governador de São Paulo.

Aberta no dia 3 de julho, 
a Revoada cumpriu oito man-
dados de busca e apreensão 
para aprofundar as investi-
gações relacionadas a esque-

ma de lavagem de dinheiro 
transnacional que teria bene-
ficiado o senador e sua filha, 
Verônica Allende Serra.

No entanto, na quarta-
-feira (29), o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, 
ministro Dias Toffoli, de-
feriu liminar suspendendo 
‘toda a investigação defla-
grada’ pela 6ª Vara Criminal 
de São Paulo contra Serra. 
A decisão levou o juiz Die-
go Paes Moreira, titular da 
Vara, a suspender a ação por 
lavagem de dinheiro contra 
o senador.

Lava Jato diz que é ne-
cessário desvendar o destino 
final de propinas. No docu-
mento à PGR, a força-tarefa 
paulista rebateu indicações 
da defesa de Serra, que apre-
sentou o pedido ao Supremo 
para a suspensão das inves-
tigações, e também ponde-
rações feitas por Toffoli, que 
travou as apurações.

Uma das alegações da de-
fesa era a de que a operação 
teria violado a prerrogativa de 
foro privilegiado ao autorizar a 
coleta de material relacionado 
ao mandato atual do senador. 

Pepita Ortega
Agência Estado

Lembro-me como se fosse hoje do dia em que 
cheguei à Teresina. Era um começo de noite de do-
mingo e as luzes de mercúrio da antiga Estrada 
Nova, hoje Avenida Barão de Gorguéia, fascinaram-
me imenso. O “misto”, meio “horário” e meio cami-
nhão parou bem devagarzinho depois do cemitério 
da Vermelha, outrora bairro periférico, ao lado de 
pés de figueiras enfileiradas espaçadamente come-
didos.

Gente, muita gente aguardava seus parentes, 
amigos, conhecidos e aderentes que chegavam da 
Missão. Avistei meu pai que se achegava para bem 
perto do estribo daquele pau-de-arara de luxo. Mi-
nha mãe exausta da viagem dava-lhe a mão e um 
sorriso que significava muito para aqueles dois eter-
nos namorados. A distância de três meses e quinze 
dias lhes separavam da última conversa repleta de 
planos e projetos de educação da prole na capital do 
Estado: um menino macho e duas meninas fêmeas. 

À época desta conversa, e que para mim havia 
se passado há séculos carcomidos de saudades, ou-
via-a entre a curiosidade e a dormência da véspera 
do sono pesado dos meninos do mato. Desmaiei no 
pano quadriculado em listas de vermelho, amarelo 
e azul da cadeira preguiçosa da sala de espera de 
nossa casinha geminada da Rua do Papouco, tão reta 
e tristonha na geometria da cidade. 

Por entre pensamentos e curiosidades infantis, 
aguardava o dia da partida. Todos os dias era uma 
despedida. Adeus engenhos de minha infância e das 
coités de garapa azedinha pelo travo agreste dos 
maracujás-de-porco. Adeus ao propagandista de 
remédios e banhas medicinais da feira de domin-
go. Adeus ao vento Geral que descia da serra para 
perambular pelos tabuleiros ainda viçosos nas ma-
nhãs de abril. Adeus igrejinha da Missão dos Jesuí-
tas, reconstruída com esmero pelo meu avô paterno. 
Adeus às covas centenárias do cemitério dos índios 
das tribos misturadas. Adeus meu mundinho encan-
tado das rodas de São Gonçalo, das rezas e das in-
selências, adeus aos adeuses cotidianos que não se 
acabavam mais...

Era domingo. Naquele dia, de manhã duradou-
ra e intensa, pus-me na proa da ansiedade dos sem 
pecados, na inocência dos que rumam para o futuro 
sem medo e ressentimento. Imaginava Teresina sem 
nunca lá ter pisado.  Não podia ser pequena, com 
certeza teria muitos carros e de cores e marcas va-
riadas. Meu pai lá me aguardaria e mais uma vez iria 
cantarolar, para mim, as mesmas músicas que eu in-
sistiria em dizer que eram invenções dele, não exis-
tiam de fato. Minha mãe mudaria o seu ateliê para a 
capital, outras senhoras teriam suas formas por ela 
medidas pela fita métrica de lados amarelo-claro e 
branco-gelo. 

Como num salto de tempo indefinido, já havia 
descido do “misto” e caminhava de rua abaixo na 
curiosidade de saber como seria a minha nova mo-
rada. Mas, era noite e o cansaço da viagem me do-
minou. Acordei na rede armada na sala que deveria 
ser a de jantar precisamente, o velho petisqueiro lá 
estava sempre na guarda das lembrancinhas fami-
liares, das louças finas de bordados meticulosos. Lá 
estava a mesma mesa de seis lugares, para uma famí-
lia de cinco pessoas, encostada na parede ainda lisa, 
sem quadros e retratos amarelecidos de familiares 
distantes e já com tanto assento em minha memó-
ria. De um salto só, peguei o corredor que esbarrava 
na porta de entrada. Matei a curiosidade. Era uma 
casinha de fachada timidamente azul com uma al-
garoba na calçada baixinha rente à rua descalça que 
morria logo perto, na porteira da Quinta de Seu Joca 
do Vale, irmanadas a outras tantas quintas lambidas 
pelas águas barrentas do Parnaíba.

Naquela segunda-feira de julho, o céu estava 
azul e sem nuvens e sem formas e sem nada. Sem 
o cheiro dos currais, dos engenhos e das canas-de
-açúcar pendoadas me despedi de mais um mundo 
que a vida não mais traria, às vezes só em lembran-
ças insistentemente escassas.  
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Partida vai acontecer na Arena de Itaquera a partir das 16h. Se houver empate, a decisão será nas penalidades

Corinthians e Mirassol jogam
amanhã por vaga na final

O sonho do Corinthians 
de conquistar o tetra inédito 
do Campeonato Paulista se-
gue vivo. Aos trancos e bar-
rancos, a equipe está na semi-
final e vai enfrentar, amanhã, 
às 16h, na Arena de Itaquera, 
o Mirassol, time que eliminou 
o São Paulo, na última quata-
feira, pelo placar de 3 a 2. A 
classificação do Alvinegro foi 
em cima do Bragantino por 2 
a 0, clube que havia avança-
do para o mata-mata com a 
melhor classificação geral do 
Estadual.

O Corinthians terá pela 
frente o Mirassol na semifi-
nal, em jogo que será realiza-
do amanhã, na Arena Corin-
thians, porque a equipe ficou 
com melhor campanha do que 
o rival, com um gol a mais de 
saldo.

A classificação do Corin-
thians ainda para as quartas 
de final era improvável. Após a 
retomada do futebol, a equipe 
venceu os dois jogos e contou 
com duas derrotas do Guarani.

A reestreia de Jô com a 
camisa corintiana, no duelo de 
quartas de final do Paulistão 
2020 contra o Red Bull Bra-
gantino, resumiu em 90 minu-
tos um pouco da trajetória do 
atacante no clube de seu cora-
ção: primeiro veio a descon-
fiança, depois a sensação de 
que dificilmente algo poderia 
acontecer... até que o centroa-
vante apareceu para ser deci-
sivo em sua segunda tentativa.

Evidente que a descon-
fiança, a sensação de certa in-
diferença, a segunda tentativa 
e o êxtase do sucesso foram di-
ferentes – ainda que paralelos. 
Em sua primeira passagem 
pelo Corinthians, entre 2003 
e 2005, o jovem oriundo da 
base não chegou a ser o gole-
ador que muitos esperavam e, 
quando deixou o Brasil, vendi-
do para o Manchester City, não 
houve uma grande comoção: 
a impressão talvez fosse que 
dificilmente algo grandioso 
pudesse acontecer – em meio 
ao investimento da MSI. Esta 
perspectiva, contudo, mudou 
na segunda passagem do ata-
cante pelo Alvinegro Paulista.

Sobre o adversário na se-
mifinal, Mirassol, o treinador 
Tiago Nunes afirmou não crer 
em um jogo fácil: “Mirassol 
chegou até aqui por méritos 
próprios, pela qualidade de 
jogo, sua estrutura, seu trei-
nador. Nós respeitamos muito 
eles, sabemos que possuem 
uma equipe competitiva e 
tenta jogar um bom futebol e 
teremos que fazer um gran-
de esforço pra merecermos a 
classificação”, disse.

Para concluir, Tiago Nu-
nes também se diz contente 
em poder fazer esse jogo de-
cisivo em casa, na Arena Co-
rinthians, com reafirma que 
não tem sido diferencial pela 
ausência da torcida: “Jogar no 
nosso estádio sempre é me-
lhor, um estádio que a gente 
conhece bem, um gramado 
ótimo, mas sabemos que sem 
a presença do público não é 
a mesma coisa, basta ver os 
resultados aí de todo o Brasil, 
de visitantes tendo boas atu-
ações, a exemplo da gente”, 

Agência Estado/
site do Corinthians

Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Ceará e Bahia iniciam a decisão da Copa

Neste sábado, às 16h, no 
Estádio de Pituaçu, começa a 
decisão da Copa do Nordeste 
2020 entre Ceará e Bahia - o 
segundo jogo será no próxi-
mo da 4. Finalista do Regional 
neste ano, o Ceará conquistou 
a taça mais cobiçada de sua 
região em 2015. Assim como 
naquele ano, Ceará e Bahia 
irão decidir o certame. Além 
da final igual, o  cearasc.com 
selecionou outras 5 seme-
lhanças entre as campanhas 

de 2015 e 2020 do Vozão no 
Nordestão. 

Campeão invicto em 
2015, o Vozão também ainda 
não perdeu na edição 2020 
do Nordestão. Até aqui, cinco 
vitórias, cinco empates e ne-
nhuma derrota para o Time 
do Povo.

Em 2015, também foram 
10 jogos entre a estreia e a se-
mifinal da competição e tam-
bém foram 5 vitórias e 5 em-
pates para a equipe que viria 
a levantar a taça daquele ano.

Com o seu jogo de-

cisivo disputado no dia 
29/04/2015, para mais de 50 
mil pessoas na Arena Vozão, 
a Copa do Nordeste daquele 
ano começou a ser definida 
uma semana antes, na Fonte 
Nova, em Salvador/BA. Com 
a fase final do Nordestão des-
te ano disputada na cidade 
por conta da pandemia de 
covid-19, as duas partidas da 
final serão em terras sotero-
politanas, o que nos mostra 
mais uma semelhança entre 
as campanhas: O primeiro 
jogo na capital dos baianos.

Em 2015, o artilheiro 
alvinegro foi Magno Alves. 
Ao todo, o atacante marcou 
5 gols no campeonato. Nos 
dois jogos da final, Magno foi 
um dos destaques, mas pas-
sou em branco, finalizando a 
competição com o mesmo nú-
mero de gols em que chegou 
à decisão. Na atual campanha, 
o artilheiro do Vozão é o meia 
Vinícius. Exatamente como 
foi com Magno Alves, o cami-
sa 29 chega à final do Nordes-
tão com cinco gols marcados.

Na última terça-fei-

ra, 28/07, foi diante de seu 
maior rival que o Mais Que-
rido se garantiu na final do 
Nordestão. Em 2015, o Ceará 
também venceu o Fortale-
za durante a campanha até 
a final. Naquele ano, vitória 
por 2x1 com gols de Charles 
e Wescley. Já em 2020, vitó-
ria por 1x0 com gol de Klaus. 
Além dos jogos terminados 
com triunfo do Vozão, nas 
duas temporadas Ceará e For-
taleza empataram por 1x1 em 
outras partidas do Nordestão 
de cada um dos anos.

Cearasc.com

Palmeiras enfrenta a Ponte no Allianz Parque

O Palmeiras joga às 19h 
deste domingo contra a Ponte 
Preta, na segunda semifinal do 
Campeonato Paulista, em jogo 
que acontece no Alianz Parque. 
O Verdão eliminou o Santo 
André ao vencer por 2 a 0, já 
a Ponte despachou o Santos, 
na vitória de 3 a 1. Quem está 
superanimado para esta deci-
são é o goleiro Wewerton, do 
Palmeiras. É que a baixíssima 
média de gols sofridos desde 
que chegou ao Palestra Italia, 
há dois anos e meio, realmen-
te impressiona. Vazado ape-
nas 65 vezes em 106 duelos, 
ele detém a segunda menor 
média da história do Verdão, 
com 0,613, atrás somente do 
paraguaio Benítez, com 0,541 
(13 tentos tomados em 24 em-
bates em 1978). Além disso, o 
atual camisa 1 não sofreu gols 
em 57 ocasiões, número que 
o deixa na terceira posição 
dos arqueiros com mais jogos 

sem ser vazado no Século XXI, 
atrás apenas de Marcos (107) 
e Fernando Prass (101).

“Fico muito feliz por man-
ter essa média boa de sofrer 
poucos gols. Esse é o principal 
objetivo do goleiro, e ser pouco 
vazado é a satisfação do traba-
lho do dia a dia. Sair zerado de 
um jogo dá a sensação de mis-
são cumprida e te motiva cada 
vez mais a trabalhar e tentar 
manter esse padrão. Sempre 
gosto de citar a tradição e a 
importância da Academia de 
Goleiros do Palmeiras, e fazer 
parte dela, mantendo essa 
média baixa, é muito especial 
para mim”, afirmou o jogador, 
recorrentemente convoca-
do para defender a Seleção 
Brasileira – ontem, inclusive, 
completou exatos quatro anos 
da sua primeira convocação, 
justamente para substituir o 
lesionado Prass na equipe que 
viria ser campeã olímpica nos 
Jogos do Rio 2016 (no torneio, 
ele sofreu apenas um gol em 

seis partidas e pegou uma 
cobrança na vitória brasileira 
por 5 a 4 nos pênaltis contra a 
Alemanha na final).

No Palmeiras, Weverton 
fechou o ano de estreia, em 
2018, com 21 jogos sem sofrer 
gols. Em 2019, foram 26 (re-
corde do clube no Século XXI). 
E neste ano, já são 10 partidas 

Wenvicto em 17 disputadas. Se 
sair de campo mais 10 vezes 
sem ser vazado nesta tempo-
rada, ele alcançará uma marca 
que não é atingida há 23 anos 
– o último goleiro a ficar três 
temporadas consecutivas sem 
sofrer gols em 20 ou mais jogos 
foi Velloso, em 1995 (28), 1996 
(24) e 1997 (27).

Site do Palmeiras 

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O goleiro Ewerton segue com excelentes números no Palmeiras e joga contra a Ponte

Jô voltou marcando contra o Bragantino e é uma das esperanças do Corinthians para vencer o Mirassol, amanhã, e seguir na briga pela conquista de mais um título no Campeonato Paulista
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Ele nasceu na arborizada cidade de 
João Pessoa-PB, no dia vinte e sete de 
março do ano de mil novecentos e sessenta 
e sete, foi registrado pelos seus pais com 
o nome de Ramiro de Souza, mas para o 
mundo da bola ele ficou conhecido como 
“Ramiro”.

Ele iniciou a sua vitoriosa carreira em 
1980, jogando na base do Botafogo Fute-
bol Clube.  Conquistando vários títulos em 
diversas categorias com a camisa alvinegra, 
ele despertou a atenção do departamento 
profissional do clube, principalmente pela 
raça, dedicação e doação dentro das quatro 
linhas.

Também foi na Maravilha do Contorno 
onde Ramiro começou a jogar profissional-
mente, precisamente no ano de 1985, na 
lateral direita e quando preciso ele tam-
bém jogava de zagueiro ou volante. Muitas 
alegrias foram conquistadas pelo nosso co-
ringa com as cores alvinegras, gerando uma 
identificação muito grande com o torcedor 
botafoguense.

Ele participou das conquistas do 
campeonato paraibano de profissionais 

defendendo o Belo, nos anos de 1986, 1988, 
1998 e no 1999 e ao todo jogou por vinte 
anos, começando e encerrando no Botafogo 
Futebol Clube.

Também disputou o nosso campeona-
to com as cores rubro-negra do Confiança 
Esporte Clube, da cidade de Sapé, no ano 
de 1996, e com a camisa tricolor do Santa 
Cruz Recreativo Esporte Clube, da cidade de 
Santa Rita, no ano de 1997.

Ramiro também vestiu a camisa rubro
-negra da Paraíba, quando foi convocado 
para a antiga seleção paraibana de futebol 
profissional nos anos 1984 e 1985.

Em 2000 ele encerrou a sua carreira 
de jogador profissional e iniciou a carreira 
de treinador de futebol, aliando os seus co-
nhecimentos adquiridos dentro das quatro 
linhas com a teoria que assimilou no curso 
de licenciatura plena em Educação Física, 
concluído em 1995.

Como treinador ele venceu as compe-
tições sub-17 nos anos de 2009\2010 diri-
gindo a garotada do CSP - Centro Sportivo 
Paraibano. Também conquistou o título 
do campeonato sub-19 em 2017 com o 

Botafogo Futebol Clube.
Em 2011 ele treinou o Auto Esporte 

Clube e conquistou a Copa Paraíba. Em 
2018 treinou a seleção paraibana sub-19. 
Consta em seu vasto currículo a participa-
ção em sete Copas São Paulo de Futebol e 
uma Copa Rio.

Como treinador profissional, Ramiro 
dirigiu o Esporte Clube de Patos, o Centro 
Sportivo Paraibano - CSP, Santa Cruz Recre-
ativo Esporte Clube, de Santa Rita, Esporte 
Clube Flamengo Paraibano, Auto Esporte 
Clube, Miramar Esporte Clube e o Lucena 
Sport Clube. Com essas equipes ele conse-
guiu o acesso para a elite do nosso futebol 
por quatro vezes, ao comandar o CSP, em 
2010, o Flamengo, em 2011, o Miramar, em 
2012 e o Santa Cruz em 2013.

Ramiro tem integrado a comissão 
técnica do Belo por vários anos seguidos, 
sendo campeão paraibano seguidamente 
nos anos de 2017, 2018 e 2019, auxiliando 
os técnicos Itamar Schulle, Leston Júnior e 
Evaristo Pizza.

Para nós torcedores, desportistas e cro-
nistas ficou a certeza de que Ramiro de Sou-

sa, o popular “Ramiro”, vem escrevendo o 
seu nome com tintas douradas e perpétuas 
na brilhante história do futebol paraibano. 

Você se lembra do lateral Ramiro?

Foto: Divulgação

Ramiro já treinou diversos clubes em nosso futebol

Na próxima semana, Botafogo e Treze vão começar a participação no Campeonato Brasileiro da Série C

FPF será obrigada a mudar
datas das finais do Estadual
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Cada vez mais, o calendá-
rio anual definido pela Confe-
deração Brasileira de Futebol 
destina menos espaço para 
os campeonatos estaduais. E 
agora, com a pandemia do co-
ronavírus a situação piorou. 
Um dos estados mais afeta-
dos com os conflitos de datas 
é a Paraíba, cujo campeonato 
estadual começa geralmente 
muito tarde, sem considerar 
a participação dos clubes pa-
raibanos nas competições re-
alizadas pela CBF. O resulta-
do disto é que as equipes que 
representam a Paraíba em 
outras competições acabam 
jogando dois campeonatos ao 
mesmo tempo, e as demais fi-
cam esperando sem jogar um 
bom tempo, perdendo ritmo 

de jogo e dinheiro.
Esta falta de planejamen-

to da FPF está bem visível 
este ano, com a pandemia do 
coronavírus. Primeiro veio o 
conflito com os jogos da Copa 
do Brasil pelo Botafogo. Logo 
em seguida, outras mudanças 
por causa dos jogos do Bota-
fogo na Copa do Nordeste. E 
agora, já se pode afirmar que 
mais uma vez a FPF será for-
çada a mudar as datas das fi-
nais do Campeonato Paraiba-
no, programadas a princípio, 
para os dias 8 e 15 deste mês. 
Próximos a estas datas, Bota-
fogo ou Treze, um dos clubes 
que estará nas finais do Esta-
dual, estará jogando em outra 
competição, o Campeonato 
Brasileiro da Série C.

No dia 9 de agosto, o Bo-
tafogo estreia na Série C em 
Fortaleza, às 20h, contra o 

Ferroviário e o Treze jogará 
contra o Imperatriz, também 
no dia 9, às 16h, no Amigão. 
Isto significa dizer que ne-
nhum dos dois times poderá 
jogar a primeira partida das 
finais no dia 8 deste mês.

Em relação à segunda 
e decisiva partida, que vai 
apontar o campeão paraiba-
no de 2020,  está programa-
da para o dia 15 e acontece 
o mesmo. No dia 13, o Galo 
vai enfrentar o Santa Cruz, 
às 20h, no Arrudão em Re-
cife. Já o Botafogo jogará no 
dia 17, às 20h, contra o Ma-
naus, no Almeidão. Em ou-
tras palavras, os clubes não 
poderão disputar uma final 
de campeonato, dois dias 
antes ou depois de um jogo 
da Série C.

A tendência é que a si-
tuação piore no próximo 

ano, já que por causa da 
pandemia do coronavírus, 
o calendário deste ano vai 
até fevereiro de 2021, mês 
em que já deveria ter come-
çado o Campeonato Parai-
bano. Como os jogadores já 
tiveram férias antecipadas, 
a Copa do Nordeste, Copa 
do Brasil e Campeonato Bra-
sileiro deverão começar em 
seguida. 

E como ficará o Campe-
onato Paraibano de 2021? 
Esta é uma pergunta que 
pelo menos agora não há 
resposta ainda, mas já é uma 
preocupação para os nossos 
dirigentes.

Para o presidente do Bo-
tafogo, Sérgio Meira, a ques-
tão do calendário é preocu-
pante e até aponta solução 
para o problema.

“É realmente uma coi-

sa que preocupa. Nós temos 
que fazer um planejamento 
já prevendo estes conflitos 
com datas CBF, mas este ano 
foi um ano atípico, por causa 
do coronavírus. Se o Botafo-
go passar para as finais, real-
mente terá de haver uma mu-
dança. Eu propus à FPF que 
visse junto à CBF a possibili-
dade do Botafogo não jogar 
as duas rodadas iniciais da 
Série C, nas datas previstas 
na tabela, e depois encaixar 
em breve estes jogos”, afir-
mou o dirigente do Belo.

O presidente do Treze,  
Walter Junior, concorda com 
Sérgio, que o assunto é preo-
cupante e acha que a compe-
tição estadual deveria come-
çar mais cedo, todos os anos.

“Este é um problema que 
a FPF tem de evitar nos próxi-
mos anos. A entidade terá de 

começar a competição mais 
cedo, como forma de se evi-
tar esse conflito de datas. Em 
relação às finais, as datas  da 
CBF prevalecem e acho que 
os dias da decisão do Parai-
bano deverão ser mudados”, 
afirmou.

Árbitros paraibanos
O Botafogo não conse-

guiu chegar à final da Copa 
do Nordeste, mas a Paraíba 
estará presente na primei-
ra partida da decisão, neste 
sábado, entre Ceará e Bahia, 
às 16h, no Estádio Pituaçu, 
em Salvador. A arbitragem 
da partida será de um trio 
paraibano, comandado pelo 
árbitro Wagner Reway, au-
xiliado por Oberto Da Silva 
Santos e Kildenn Tadeu Mo-
rais Lucena.

Foto: Ascom/Botafogo 

O Botafogo está decidindo uma 
vaga na final do Campeonato com 
o Treze. Os dois clubes começam no 
dia 9 de agosto a disputa na Série C



PREFEITURA MUNICIPAL DE  AGUIAR
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 00069/2020

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Tomada de Preços nº 00012/2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78 da Lei nº 8.666/93 e cláusula Décima Terceira do Contrato nº 

00069/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar - CNPJ nº 08.939.944/0001-30
CONTRATADA: RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME  -  CNPJ  nº  04.891.279/0001-00
OBJETO: Rescisão Bilateral do Contrato nº 00069/2020.

Aguiar-PB, 31 de Julho de 2020
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 TERMO ADITIVO 02
CONTRATO 074/2020

OBJETO DO ADITIVO: REMANEJAMENTO DE ITENS (SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO)
OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DA CESTA 

BÁSICA E OUTROS). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2020. E LEI 8.666/93 
E SUAS ALTERAÇÕES, VIGÊNCIA: até 31/12/2020. PARTES CONTRATADO: MEGA MASTER 
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI CT Nº 00074/2020 - 07.04.20.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 TERMO ADITIVO 01
CONTRATO 074/2020

OBJETO:ADITIVO DE VALOR
OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DA CESTA 

BÁSICA E OUTROS). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2020 E Lei 8.666/93 E 
SUAS ALTERAÇÕES VIGÊNCIA: até 31/12/2020.  CONTRATADO: MEGA MASTER COMERCIAL 
DE ALIMENTOS EIRELI CT Nº 00074/2020 - 07.04.20 -VALOR ACRESCIDO 86.043,05.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de insumos odontológicos para melhor atender as necessidades 
da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2020. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00067/2020 
- 27.07.20 - ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 14.504,44; 
CT Nº 00068/2020 - 27.07.20 - ASTHAMED - COMÉRCIO DE PROD E EQUIP HOSPITALARES 
EIRELI - R$ 4.620,36; CT Nº 00069/2020 - 27.07.20 - IN-DENTAL Produtos Odontológicos Méd. e 
Hospitalares LTDA - R$ 47.844,10; CT Nº 00070/2020 - 27.07.20 - APOGEU CENTER COMERCIAL 
DE PROD HOSPIT E MEDICAMENTOS LTDA - R$ 17.788,65; CT Nº 00071/2020 - 27.07.20 - PHOS-
PODONT LTDA - R$ 54.515,45; CT Nº 00072/2020 - 27.07.20 - PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO 
SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS - R$ 22.232,50.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

OBJETO: Contratação de serviços especializados de caráter contínuo em recebimento e desti-
nação ambientalmente correta de resíduos sólidos, domiciliares e de limpeza urbana do município 
de Bernardino Batista/PB. LOCAL e DATA: Rua Edinete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino 
Batista - PB, na sala de reuniões da CPL, às 09:00 horas do dia 14 de Agosto de 2020. Informa-
ções: 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, 31 de Julho de 2020
MATEUS RIBEIRO DANTAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2020-SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 035/2020-SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Sistema de Registro de Preços, 
com o maior percentual de desconto sobre a tabela divulgada pela ABC FARMA, para fornecimento 
de medicamentos para a Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB. Data de abertura: 12/08/2020 às 
10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 31 de Julho de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 014/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDÍZIA RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO. Data de abertura: 
17/08/2020 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. 

Boqueirão, 31/07/2020. 
Crystiane Gomes Bezerra

Presidente-CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

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 15:00 horas do 
dia 12 de Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de paralelepípedos e meio fio granítico, para atender as necessidades do Município de 
Cuité de Mamanguape – 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 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) 99342–2582. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 31 de Julho de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços de empresa especializada em assessoria e consultoria 

na manutenção e gerenciamento do PEC – Portuário Eletrônico do Cidadão, como também aos 
sistemas de Atenção Primária, BPA, SIA/SUS, FPO e o Transmissor DATASUS do município de 
Curral Velho – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Curral Velho: 09.001 FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 
301 1007 2014 MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 145 3390.39 00 
211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho 
e: CT Nº 00014/2020 - 22.07.20 - BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 
COMUNICACAO - R$ 12.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços de empresa especializada em assessoria e consultoria na 

implantação do Centro de Atendimento ao Covid-19 no Município de Curral Velho-PB. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Curral Velho: 09.001 FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1007 2014 MANUTENÇÃO 
DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 145 3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho e: CT Nº 00015/2020 - 22.07.20 - 
BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - R$ 10.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Dispensa nº DP00001/2020. OBJETO: Contratação dos Serviços de Empresa 

Especializada Em Assessoria e Consultoria Na Manutenção e Gerenciamento do Pec – Protuario 
Eletrônico do Cidadão, Como Tambem aos Sistemas de Atenção Primária, Bpa, Sia/sus, Fpo e o 
Transmissor Datasus do Municipio de Curral Velho – Pb. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: Biatic Assessoria Em Tecnologia da Informacao e Comunicacao - CNPJ 
27.197.452/0001-61. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro 
- Curral Velho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 34871132.

Curral Velho - PB, 22 de Julho de 2020
CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Dispensa nº DP00002/2020. OBJETO: Contratação dos Serviços de Empresa 

Especializada Em Assessoria e Consultoria Na Implantação do Centro de Atendimento ao Covid-19 
No Município de Curral Velho-pb. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 
05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Biatic 
Assessoria Em Tecnologia da Informacao e Comunicacao - CNPJ 27.197.452/0001-61. INFORMA-
ÇÕES: na sede da CPL, Rua Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 34871132.

Curral Velho - PB, 22 de Julho de 2020
CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE ITENS DE LAVANDERIA, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CABEDE-
LO (Participação Exclusiva ME/EPP). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3120. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.

Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/ e www.tce.pb.gov.br.
Cabedelo - PB, 31 de Julho de 2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 12 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE ITENS DE LAVANDERIA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CABEDELO (Ampla Participação). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3120. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.

 Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/ e www.tce.pb.gov.br. 
Cabedelo - PB, 31 de Julho de 2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00116/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Drone e Rádio comunicadores para 
atender as necessidades da Defesa Civil. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 31 de Julho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00117/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 18 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DRONE PARA ATENDER 
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto 
Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Implantação de Pavimentação no município 
de Conceição/PB, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse nº. 893900/2019/MDR/
CAIXA. LICITANTES HABILITADOS POR ATENDER A TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: A 
CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 20.256.412/0001-02; ABÍLIO FERREIRA 
LIMA NETO EIRELI EPP - CNPJ: 05.935.592/0001-57; CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - CNPJ: 
18.578.731/0001-84; CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.609.311/0001-00; E 
L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 17.560.794/0001-40 (a empresa 
apresentou a certidão da Receita Federal (item 8.3.2) vencido (27/12/2019 a 24/06/2020), como 
tem as portarias conjunta Nº. 555 de 23 de março de 2020 e a Nº. 1.178 de 13 de julho de 2020 
prorrogando as certidões vencidas por mais 30 dias, assim a empresa está habilitada); FFJ 
CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 19.369.906/0001-06; MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES 
LTDA - CNPJ: 26.781.189/0001-90; MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 
31.381.604/0001-59. LICITANTES INABILITADOS POR NÃO ATENDER A TODAS AS CONDIÇÕES 
DO EDITAL: -  ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME - CNPJ: 23.011.656/0001-05 - a 
empresa não apresentou o ISG = índice de solvência geral, conforme o item 8.4.2. - NORDESTE 
CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME - CNPJ: 22.975.820/0001-31 – a empresa 
não apresentou a declaração do item 8.5.3 - Declaração Formal indicando as instalações (layout), 
aparelhamento (equipamentos existentes na empresa) e o pessoal técnico adequado (engenheiros, 
mestre de obras etc.) disponível para a execução do objeto da licitação; a empresa apresentou 
a certidão do FGTS vencida (22/03/2020 a 19/07/2020). - ROMA CONSTRUTORA EIRELI - ME 
- CNPJ: 21.725.552/0001-37 – a empresa não apresentou os índices para a verificação a com-
provação da situação financeira da empresa conforme o item 8.4.2. “....A comprovação da boa 
situação financeira da empresa proponente, será efetuada com base no balanço apresentado, e 
deverá, obrigatoriamente, ser formulada, formalizada e apresentada pela empresa proponente em 
papel timbrado da empresa, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e 
pelo diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura, aferida 
mediante índices e fórmulas abaixo especificadas: • ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1 • ILC = (AC) 
/ (PC) ≥ 1 • ISG = AT/(PC+ELP)≥1”; a empresa não apresentou a declaração formal indicando as 
instalações (layout), conforme o item 8.5.3 do edital. Fica a partir desta publicação informado aos 
licitantes que a documentação está a disposição dos mesmos, bem como está aberto o prazo 
recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, incisos, da Lei 8.888/93. Comunica-se que, em 
não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 11/08/2020, às 09:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão 
João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, no horário 08h00min 
Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486. 

Conceição - PB, 30 de Julho de 2020.
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

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 15:00 horas do 
dia 12 de Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de paralelepípedos e meio fio granítico, para atender as necessidades do Município de 
Cuité de Mamanguape – 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 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) 99342–2582. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 31 de Julho de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
britas para concretagem nas calçadas de diversas ruas desta cidade; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: JOÃO BATISTA SOARES DOS SANTOS - R$ 10.320,00.

Dona Ines - PB, 29 de Julho de 2020
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de britas para concretagem nas calçadas de diversas ruas desta 

cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Dona Ines: 10.100 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE– 
15.452.1001.2027/26.782.2023.2031.ELEMENTO DE DESPESA 3390.30.99 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00102/2020 - 29.07.20 - JOÃO BATISTA SOARES 
DOS SANTOS - R$ 10.320,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de equipamentos de fisioterapia para atender as necessidades 

do Fundo Municipal de Saúde deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 09.009–FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.1018 – AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 211 4.4.90.52.00.00 EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE 215 09009.10.301.1017.2030 – MANUT DAS ATIV DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 214. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00180/2020 - 09.07.20 - ODON-
TOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME - R$ 3.280,00; CT 
Nº 00181/2020 - 09.07.20 - V P SILVA BRINQUEDOS - R$ 1.559,90.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de mobilíario para atender as necessidades da Policlinica, 

SAD e Samu deste município de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00011/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: xxx. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: 
CT Nº 00188/2020 - 27.07.20 - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
EIRELLE - R$ 4.680,00; CT Nº 00189/2020 - 27.07.20 - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - R$ 
2.380,00; CT Nº 00190/2020 - 27.07.20 - MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 3.458,00; CT 
Nº 00191/2020 - 27.07.20 - J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 8.400,00; CT Nº 
00192/2020 - 27.07.20 - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - R$ 16.311,32; 
CT Nº 00193/2020 - 27.07.20 - C DE A FERREIRA E CIA LTDA - R$ 150,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da 1ª (primeira) etapa das 
obras de reforma do campo o VICENTÃO, no município de Emas-PB, contrato de repasse CAIXA nº 
1058076-59. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: ARARA 
CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 263.205,30. 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, Av. Vice-prefeito João 
Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis. E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. 

Emas - PB, 31 de Julho de 2020
ARISTOTELES BEZERRA GOMES

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2020 SRP
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 025/2020 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o sistema de registro de preços para 
aquisição de medicamentos éticos, genéricos e simulares, para a distribuição à população carente 
do município, através da secretaria municipal de saúde conforme receita médica, considerando o 
maior desconto sobre o preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos, 
revista ABC FARMA, órgão oficial da associação brasileira de comércio farmacêutico. Data de 
Abertura: 12/08/2020 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada 
à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. Outras informações pelo e-mail: 
cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 31 de julho de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 026/2020, do tipo Menor Preço, objetivando a aquisição de material audiovisual. Data de 
Abertura: 12/08/2020 às 11:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada 
à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores 
informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 31 de julho de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 18.2020.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo de 12% (doze por cento) 

ao valor contratado de R$ 145.950,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Novecentos e Cinquenta 
Reais), representado pelo acréscimo no valor de R$ 17.500,00 (Dezessete Mil e Quinhentos Reais), 
passando ao valor total de R$ 163.450,00 (Cento e Sessenta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta 
Reais), objetivando a Aquisições de Livros Didáticos para distribuição com os alunos da Rede 
Infantil do Município de Guarabira

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: MUNDIAL EDIÇÕES E REPRESENTAÇÕES EIRELI – CNPJ: 24.169.503/0001-53.

JUSTIFICATIVA: Em virtude do aumento no número de matrículas de alunos deste segmento, 
por ocasião da migração de alunos da rede particular para a rede municipal de ensino, em função 
da pandemia.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 31.07.2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00005/2020. OBJETO: 2ª Etapa da Construção de Campo 

de Futebol para o Desenvolvimento do Esporte Educacional, Recreativo No Município de Iga-
racy–pb, Atendendo ao Contrato de Repasse Ogu Mc Nº 895634/2019–operação Nº 1067015–80. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Compasso Empreendimentos Ltda 
- ME - CNPJ 15.705.860/0001-06. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Pedro Lopes Brasileiro, 
SN - Centro - Igaracy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Igaracy - PB, 31 de Julho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 2ª Etapa da Construção de Campo de Futebol para o desenvolvimento do esporte 

educacional, recreativo no Município de Igaracy–PB, atendendo ao Contrato de Repasse OGU 
MC Nº 895634/2019–Operação nº 1067015–80. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 09.000 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 27 812 1008 1047 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, 284 4490.51 00 510 OBRAS E INSTALAÇÕES, 05.000 SECRE-
TARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 451 1008 1011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DE PRÉDIO PÚBLICO, 060 4490.51 00 001 OBRAS E INSTALAÇÕES.. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: 
CT Nº 00064/2020 - 31.07.20 - COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - R$ 293.335,35.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00017/2020. OBJETO: LOCAÇÃO DE TENDAS 

DESTINADAS AO AUXILIO POPULAR EM MOVIMENTAÇÕES E SAQUES DE PROGRAMAS SO-
CIAIS, RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL, DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 EM 
FRENTE AS AGENCIAS E INSTITUIÇÕES BANCARIAS EM TODO MUNICIPIO DE IGARACY–PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 31/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00017/2020

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 DP00017/2020, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO AUXILIO POPULAR EM MOVIMENTA-
ÇÕES E SAQUES DE PROGRAMAS SOCIAIS, RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL, 
DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 EM FRENTE AS AGENCIAS E INSTITUIÇÕES BANCARIAS 
EM TODO MUNICIPIO DE IGARACY–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: LELEKA PRODUCOES E LOCACOES EIRELI - R$ 30.000,00.

Igaracy - PB, 31 de Julho de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2020, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a execução de obras de construção de uma Praça com Quadra 
Poliesportiva no Bairro da Senzala, na cidade de Ingá, no dia 18/08/2020 às 11:00 horas, na Sala 
de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: licitacaoinga@gmail.com, 
até o dia 13/08/2020.

 Ingá(PB), 30 de julho de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.004/2019/SEINFRA
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.011/2019/SEINFRA - Contratação de empresa destinada à 

prestação dos serviços de locação de 08 (OITO) caminhões ¾ tipo carroceria de madeira aberta 
com capacidade para 4 toneladas, com motorista, exclusive combustível, para execução dos 
serviços de terraplenagem e pavimentação em vias e logradouros públicos de toda a área do 
Município de João Pessoa – PB

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: SANEAPE Locações Ltda.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo é a prorrogação de prazo por mais 12 (Doze) meses, 

perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) meses.  
BASE LEGAL: Lei 8.666/93.
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e a Sra. Roberta Vilarim Freira / SANEAPE.
Data da Assinatura: 20/07/2020

João Pessoa, 20 de julho de 2020. 
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.024/2018/SEPLAN
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 90.010/2018/SEDURB – REFORMA DA PRAÇA DO CARRO 

ANTIGO EM MANAÍRA, JOÃO PESSOA 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Econ Emp. e Construções Ltda.
OBJETO: – É objeto do presente aditivo a PRORROGAÇÃO DE PRAZO. Prazo prorrogado por 

mais 84 (OITENTA E QUATRO) dias corridos.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Epitácio Alves de Almeida/ Construtora 

Econ Emp. e Construções Ltda.
Data da Assinatura: 30/07/2020

João Pessoa, 30 de julho de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.002/2019/SEINFRA
               2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.026/2019/SEINFRA – Execução de Serviços de 

Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo em Diversos Bairros de João Pessoa (Bairro 
Costa do Sol: Rua Maria Ferreira Leite; Bairro Mumbaba: Rua Argélia, Rua Haiti, Rua Panamá, 
Trav. Panamá, Rua Cid. Pedra Lavrada, Rua Santa Cecilia e Rua Cidade de Santa Luzia; Bairro 
Gramame: Rua Severino Antônio da Silva; Bairro Varjão: Rua Mourão Rangel, Rua Rangel Travas-
sos; Bairro Cristo Redentor: Rua Tenente Mota, Bairro Castelo Branco: Rua Marcos Tulius Batista; 
Bairro Lot. Parise: Rua Marli do Nascimento Souza; Bairro Oitizeiro: Rua Napoleão Crispim; Bairro 
Mangabeira: Rua Judi Leocádio da Silva, Rua Antônio Freire da Nóbrega; Bairro FuncionáriosII: 
Rua Alexandrino Dom da Silva), na Cidade de João Pessoa/PB

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: A3T Construção e Incorporação Ltda.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a Prorrogação de Prazo por mais 03 (TRÊS) meses.  
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e o Sr. Severino Francisco Pereira /A3T.
Data da Assinatura: 30/07/2020.

João Pessoa, 30 de julho de 2020.
Sra. Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de carnes. 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 Mu-
nicipal nº 005-A/17; 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) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 31 de Julho de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de sonorização 
volante. 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 
005-A/17; 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. Te-
lefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 31 de Julho de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 11:00 horas do dia 13 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de retroescavadeira. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005-A/17; 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) 3382–1234. 
E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 31 de Julho de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00025/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00025/2020, cujo objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA A FORMAÇÃO DE 
KITS A SEREM DISTRIBUÍDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA 
PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DE ACORDO COM A LEI 
13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 025/2020, DE 06 DE JUNHO 
DE 2020. DATA DA ABERTURA: 07 DE AGOSTO DE 2020, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL). 
Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.
pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 31 de Julho de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020
OBJETO: Contratação de empresa para executar obras de recuperação e manutenção da 

academia e unidades de saúdes do município. 
A Prefeitura municipal de Mari/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, CONVOCA a 

empresa PLANENG ENGENHARIA LTDA-ME – CNPJ: 27.700.986/0001-69, para que no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação e em conformidade com item 8.6 do edital, apresentar 
as composições de preços unitários de todos os itens da sua planilha orçamentária. O documento 
com as composições deverá ser protocolado no setor de licitação no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Mari, no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 30 de julho de 2020.
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:30 horas do dia 11 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de aparelhos, materiais hospitalares 
e medicamentos elencados pela secretaria de saúde deste município, essenciais para o enfreta-
mento da pandemia causada pelo vírus COVID–19. 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 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, 
a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: 
http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. .

Marizopolis - PB, 31 de Julho de 2020
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA 

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00006/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio da sua Comissão de Licitação, 

realizará licitação na modalidade Chamada Pública 0006/2020, às 08:30 horas do dia 7 de Agosto 
de 2020, para o objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, atendendo a Lei 
Federal nº 11.947/2009 e resolução/FNDE nº 38, de 16 de Julho de 2009. O edital está disponível 
em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 31 de Julho de 2020.
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes

Presidente

Prefeitura municipal de Piancó
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADENº 00049/2020.
CONTRATADA:SOUSA MEDEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME - CNPJ nº 

27.027.755/0001-36.
OBJETIVO:Contratação de serviços para apresentar recurso voluntário ao Processo n° 

10425.722.353/2013-50, durante o exercício de 2020 perante a Delegacia de Julgamento da 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00 (oito mil reais). 
Piancó-PB, 31 de Julho de 2020.

Ratifico o presente processo nos termos da lei.
Daniel Galdino De Araújo Pereira-Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00049/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA:SOUSA MEDEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME - CNPJ nº 

27.027.755/0001-36.
OBJETIVO:Contratação de serviços para apresentar recurso voluntário ao Processo n° 

10425.722.353/2013-50, durante o exercício de 2020 perante a Delegacia de Julgamento da 
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Piancó-PB, 31 de Julho de 2020.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PrefeituraMunicipaldePedraBranca
ResultadodeJulgamentodePropostadePreços

TomadadePreçosnº000010/2020
APrefeituraMunicipaldePedraBrancatornapúblico,resultadodejulgamentodepropostadepreços,

atendendoaoart.109,I”b”daleinº8.666/93.FicadeclaradaclassificadaaempresaDEL ENGENHARIA 
EIRELI – ME comovalorglobaldeR$135.895,91 (cento e trinta e cinco mil oitocentos e noventa e 
cinco reais e noventa e um centavos). FoideclaradadesclassificadaaempresaFA CONSTRUÇOES 
E COMERCIO LTDA-EPPporapresentaramvalorglobalsuperioràquela.

PedraBranca-PB,31 deJulhode2020.
SeverinoLuizdeCaldas

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA/PB

EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOSNº. 00004/2020

Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Tomada de Preços nº00004/2020 –cujoObjeto 
é: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS - CT 1064771-77/2019”.Decisão: IMPRO-
CEDENTE o recursoapresentado pela empresa CESARINO CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 
08.061.304/0001-70,mantendo inalterada a decisão anteriormente prolatada, declarando INABILI-
TADA a empresa RECORRENTE. As razões dejulgamento se encontram disponibilizadas noSetor 
de Licitações da Prefeitura de Prata/PB, à Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/n – Centro – Prata 
– PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Referência legal: Lei nº 8.666/93.Data do 
Julgamento doRecurso: 29/07/2020. Vistas do processo poderão ser obtidasperante a Comissão 
Permanente de Licitação. Desta forma, fica marcada a sessão pública para abertura das propostas 
preços para o dia 06/08/2020, às 09h00min, Setor de Licitações da Prefeitura de Prata/PB. 

Prata– PB, 31 de julhode 2020.
Amanda Gabriela Batista Silva

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 18 de agosto de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA FAZENDA VELHA 
E CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO MACA-
COS, MUNICIPIO DE QUEIMADAS – PB. 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 13:00 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, 31 de julho de 2020
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00025/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 21 de agosto de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 
DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DAS INDUSTRIAS MUNICIPIO DE QUEIMADAS – PB. 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 13:00 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, 31 de julho de 2020
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DEALTERAÇÃO DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 12 de agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
PARA MÁQUINAS PESADAS. 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 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 31 de julho de 2020
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

COBERTA NO SITIO GURITIBA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, PROVE-
NINTE DO PROGRAMA ESPORTES DE GRANDE EVENTO COM OPERAÇÃO Nº 1060253 E 
SICONV Nº 877837. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00014/2020. DOTAÇÃO:02.110 
– 27.812.1015.1054 – 44.90.51.99. As despesas decorrentes do presente contrato serão custeadas 
com os recursos provenientes do Programa Esportes de Grande Evento com operação nº 1060253 
e Siconv nº 877837 constantes na dotação orçamentária abaixo especificada, consignada no Orça-
mento Municipal do exercício de 2020, sendo o seguinte: 02.110 – 27.812.1015.1054 – 44.90.51.99. 
VIGÊNCIA: até 30/06/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Queimadas e: CT 
Nº 21401/2020 - 31.07.20 - KARLA GOMES BEZERRA - R$ 526.089,70.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00030/2020, objeto: Con-
tratação de empresa especializada na execução de serviço de destinação final de resíduos sólidos 
em aterro sanitário ambientalmente legalizado  para o dia 11 de Agosto de 2020 às 10:00 horas, 
no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(083) 3291–2222. 

Rio Tinto - PB, 31 de Julho de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
ERRATA A PUBLICAÇÃO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 00007/2020

O Presidente da CPL informa aos interessados que no Aviso de Publicação do Resultado de 
Julgamento da Fase Habilitação, Tomada de Preços 00007/2020,onde se lê: “E em não havendo 
impetração de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será 
realizada no dia 04/08/2020, às 09:00h; Leia-se: “E em não havendo impetração de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 05/08/2020, 
às 09:00h”. Informações: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas-PB, em 31 de Julho de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de móveis para escritório 
e eletrodomésticos diversos. 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, 31 de Julho de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00025/2020. OBJETO: Aquisição de materiais diversos: 
paralelepípedo granítico, meio fio granítico, cimento e areia para pavimentações neste município. 
ABERTURA: 20/07/2020 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 31/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2020

A comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - 
Soledade - PB, torna público que após entendimento da assessoria jurídica desta comissão, houve 
a exclusão dos itens 6.8.4. e 8.3.4. do edital da Tomada de Preço nº 00004/2020 que tem como 
objeto: PASSAGEM MOLHADA DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS CHICO PEREIRA E CENTRO 
NO RIO SANTA TEREZA, MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB. Informações: no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: 
prefeiturasoledadepb@gmail.com

Soledade - PB, 30 de Julho de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PA-
RALELEPÍPEDO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO NOVA OLINDA NO MUNICÍPIO 
DE SOLEDADE–PB – CONTRATO DE REPASSE Nº 1064031–83. LICITANTES HABILITADOS: 
BERCON ENGENHARIA EIRELI – EPP; JORGE GLECIO DE ARAUJO RAMOS; VSMA SERVICOS 
DE ENGENHARIA EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não ha-
vendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 10/08/2020, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José Francisco 
de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3383–1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 31 de Julho de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2020

A comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - 
Soledade - PB, torna público que após entendimento da assessoria jurídica desta comissão, houve 
a exclusão dos itens 6.8.4. e 8.3.4. do edital da Tomada de Preço nº 00005/2020 que tem como 
objeto: PASSAGEM MOLHADA DE LIGAÇÃO ENTRE A RUA PREFEITO INÁCIO CLAUDINO 
COM A RUA ORNILIO OURIQUES DE VASCONCELOS, TRAVESSIA DO RIACHO LAVA PÉS, 
MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com

Soledade - PB, 30 de Julho de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
DISPENSA Nº DV00019/2020

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 DV00019/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE SAÚDE 
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID–19; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO DE PADUA 
SALES DE VASCONCELOS 02474089489 - R$ 20.000,00.

Soledade - PB, 31 de Julho de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2020

A comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - 
Soledade - PB, torna público que após entendimento da assessoria jurídica desta comissão, houve 
a exclusão dos itens 6.8.4. e 8.3.4. do edital da Tomada de Preço nº 00006/2020 que tem como 
objeto: PASSAGEM MOLHADA DE LIGAÇÃO ENTRE A RUA DR. GOUVEIA NÓBREGA COM A 
RUA PADRE IBIAPINA, TRAVESSIA DO RIACHO LAVA PÉS, MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3383-1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com

Soledade - PB, 30 de Julho de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
DISPENSA Nº DV00019/2020

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE SAÚDE PÚBLICA 
DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID–19; DESIGNO 
as servidoras Larissa Correia Moura Ramos, Secretária de Saúde, como Gestora; e Gilvanira Maria 
Gomes Lucena Sampaio, Controladora Geral, para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de 
Licitação nº DV00019/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido 
contrato, respectivamente.

Soledade - PB, 31 de Julho de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

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

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00019/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPI-
DO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNA-
CIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID–19. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93; Art. 1, inciso I da Medida Provisória nº 961/2020 e suas alterações. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde – Sms. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 31/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE SAÚDE 

PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID–19. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00019/2020. DOTAÇÃO: 10 305 2028 2063 
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de 
Impostos – Saúde 000398 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 30/09/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: CT Nº 00110/2020 - 31.07.20 - ANTONIO 
DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 - R$ 20.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 063/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12 de 

Agosto de 2020 às 09h00, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à Rua 
Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, em local aberto, procedimento 
licitatório na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABOS E POSTES) COM O 
OBJETIVO DE ATENDER AS OBRAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, discriminados e quantificados 
nos anexos do edital. Os interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, 
através do sítiowww.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais 
e Documentos de Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 
08h00 às 12h00, em todos os dias úteis, no endereço supracitado, mediante pagamento de boleto 
emitido pelo Setor de Tributos do Município.Os licitantes devem vir obrigatoriamente de máscara e 
respeitar a distância mínima de 1,5 (um metro e meio).

Sousa, 31 de julho de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 05/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar no dia 03 de Setembro de 2020, ás 10h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Sousa, a Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB, procedimento 
licitatório na modalidade Concorrência. 

Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais van-
tajosa será a de menor preço global, para conclusão da ampliação do esgotamento sanitário de 
Sousa, no Município de Sousa/PB. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na sala 
da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado ou pelo site www.sousa.pb.gov.br.

SOUSA, 31 de Setembro de 2020.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL

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

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

 OBJETO:REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO 
ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTA RITA, PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 312/2019, de 17/09/2019, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 17 de Outubro de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00002/2020, que 

objetiva:REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER 
AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, 
PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 20.637.873/0001-17
Valor R$: 73.499,04
- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
CNPJ: 08.674.752/0001-40
Valor R$: 425.484,00
- RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 12.305.387/0001-73
Valor R$: 627.669,18
- DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.520.829/0001-40
Valor R$: 226.178,00
- CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 40.787.152/0001-09
Valor R$: 197.220,00
- PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 01.722.296/0001-17
Valor R$: 9.648,00
- TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 32.364.822/0001-48
Valor R$: 34.200,00
- PHARMAPLUS LTDA
CNPJ: 03.817.043/0001-52
Valor R$: 742.748,80
- DROGAFONTE LTDA
CNPJ: 08.778.201/0001-26
Valor R$: 1.589.276,94
- NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 15.218.561/0001-39
Valor R$: 1.244.977,05

Santa Rita - PB, 31 de julho de 2020.
 MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

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

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍ-

CIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA/PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 312/2019, de 17/09/2019, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 17 de Outubro de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00001/2020, que objetiva: 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA
CNPJ: 29.100.463/0001-07
Valor R$: 28.179,40
- RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES
CNPJ: 07.526.979/0001-85
Valor R$: 317.248,50
- HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI EPP
CNPJ: 27.657.870/0001-94
Valor R$: 595,50
- LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA EPP
CNPJ: 26.290.355/0001-56
Valor R$: 51.970,00
- SOS COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 28.167.665/0001-03
Valor R$: 2.300,00 

Santa Rita - PB, 31 de julho de 2020.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa de para a realização de atividades de serviços de engenharia 

preliminares ou sucintos, acompanhamento e fiscalização de execução de obras, emissão de pare-
ceres, auditoria, avaliação, analises projetos de engenharia edemais projetos complementares de 
engenharia que para atender a demanda do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00013/2020. VIGÊNCIA: até 20/01/2021.  CONTRATADO CT Nº 00032/2020 - 20.07.20 - AN 
PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 18.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
ou profissional liberal, para a realização de atividades de serviços de engenharia preliminares ou 
sucintos, acompanhamento e fiscalização de execução de obras, emissão de pareceres, auditoria, 
avaliação, analises projetos de engenharia edemais projetos complementares de engenharia; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AN PROJETOS, CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA - R$ 18.000,00.

Santo André - PB, 20 de Julho de 2020
JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020

OBJETO: Aquisição Parcelada de medicamentos de A à Z da linha FARMA, mediante solicitação 
diária e entrega imediata, nos quantitativos solicitados pela secretaria se Saúde do município de 
São Bentinho/PB. Data e local, às 09:00 horas do dia 13/08/2020, na sala de reunião da CPL, na 
Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB. Anexo a sede da Prefeitura. 
saobentinhopb.licitações@gmail.com.

São Bentinho - PB, 31 de julho de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE RESULTADO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2020
A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 
00003/2020 o Resultado do Julgamento das propostas de preços. Considerações da Comissão: 
Empresas Classificadas: 

1° Lugar: L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, Valor: 559.728,44;
2° Lugar: ARRIMO ENGENHARIA LTDA, Valor: 598.818,02;
3° Lugar: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA, 

Valor: 600.061,13;
4° Lugar: OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA, Valor: 

601.436,95;
5° Lugar: COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, Valor: 616.286,89;
6° Lugar: MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, Valor: 623.388,46.
Informa ainda aos licitantes que as propostas de preços estão à disposição dos mesmos e que 

a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que 
o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão de 
licitação situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa 
Luzia/PB – CEP 58.600-000.

Santa Luzia/PB, 31 de julho de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

PRESIDENTE DA CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO E ABERTURA DE ENVELOPE

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2020
A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB torna público para conhe-

cimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 00004/2020, 
que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para conclusão da reforma do prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, que o recurso impetrado pelas empresas PRIIMEE.
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP - CNPJ: 20.949.329/0001-00; RENOVAR 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.910.105/0001-06 foi NEGADO PROVIMENTO, 
decidindo pela permanência  da INABILITAÇÃO das mesmas. Informa ainda que a abertura dos 
Envelopes de Proposta de Preços ocorrerá no dia 07/08/2020, às 08:00hs. Maiores Informações, na 
sala da comissão de licitação situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, 
na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000.

Santa Luzia/PB, 31 de Julho de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

PRESIDENTE DA CPL/PMSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0214/2020-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Solânea.
Contratada: TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
Objeto: O presente aditivo tem por objeto alterar a cláusula terceira do Contrato nº 0214/2020, 

para acréscimo do valor de R$ 41.676,58 (Quarenta e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e 
cinqüenta e oito centavos), que corresponde ao percentual aproximado de 8,6% do valor contratado, 
passando o valor total do contrato a ser de R$ 528.542,52 (Quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos 
e quarenta e dois  reais e cinqüenta e dois centavos)..

Dotação do Aditivo: 08.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E 
ESTRADAS - 26.451.2001.1056. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALA-
ÇÕES. RECURSOS PRÓPRIOS

Valor do Aditivo: R$ 41.676,58
Tomada de Preços  nº: 0004/2020
Data da Assinatura do aditivo: 30.07.2020.

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
PREFEITO

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO,  1º de agosto de 2020  18
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