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Governo estuda retomar 
cirurgias eletivas na PB
Redução do percentual de ocupação de leitos levou a SES a planejar a volta dos procedimentos para setembro. Página 5
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Dia do Economista Ex-ministro Maílson da Nóbrega discute, hoje, reforma tributária 
em evento virtual do Corecon-PB, que também homenageia o Jornal A União. Página 3Em meio a protestos Botafogo apresenta 

Zimmermann (E), novo técnico do time. Página 16

Eleição on-line Processo de escolha do novo 
reitor da UEPB deve ocorrer de forma virtual. Página 7

Reforma da Previdência e LDO 
estão na pauta da ALPB, hoje
PEC da Previdência inclui sete, de um total de 16 emendas 
que foram apresentadas pelos parlamentares. Página 13

Mumbaba deixará Santa Rita 
para se tornar João Pessoa
Mudança já tem o aval da Câmara Municipal da capital, 
que acatou a incorporação do bairro. Página 7
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Políticas

Esportes

Ouro Velho é o único município 
do Estado sem casos de covid
Ontem foram registradas 1.453 novas ocorrências na PB, 
entre elas, a primeira na cidade de São Domingos. Página 4

Secretaria de Estado da Saúde alerta profis-
sionais médicos para a síndrome pediátrica 
associada à covid-19. Página 5

NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

91.819
3.112.393

20.124.437

2.046
103.099
737.285

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

CASOS

Com desconfiança da comunidade científica, 
Rússia anuncia a primeira vacina contra 
coronavírus do mundo. Página 14

Pesquisadores desenvolvem, na Paraíba, um capacete de 
ventilação destinado ao combate à covid-19. Página 17
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Diversidade

Em transmissão no Youtube, João Azevêdo destacou importância social das políticas públicas para os jovens. Governo preparou série de atividades para o mês de agosto. Páginas 4 e 8

“Live” marca abertura do Mês da Juventude

Geral

Bateu a meta Aesa cumpre os 
objetivos do Programa de Fortalecimento dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas. Página 12
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No programa ‘Fala, Governador’, da Rádio Tabajara desta se-
mana, o governador João Azevêdo fez menção a dois objetivos que 
são fundamentais para superar períodos de crise como este que 
vivenciamos – aliás, período de crises, no plural, porque, associa-
da à sanitária, tem a crise política e a crise econômica: gerar mais 
receita para o Estado ao tempo em que se gera mais empregos. As 
duas coisas têm uma relação direta: quando a economia começa a 
reaquecer, isso se reflete na geração de mais impostos para os co-
fres públicos, uma vez que as empresas passam a produzir mais e 
melhor. Ao produzir mais, as empresas necessitam abrir mais pos-
tos de trabalho. Quanto ao Estado, se ele arrecada mais, tem mais 
capacidade de investir melhor, e com mais eficácia, nas políticas 
públicas em favor da coletividade. Portanto, esse movimento fun-
ciona como uma engrenagem que se retroalimenta.     

O tema abordado pelo gestor estadual teve um fator defla-
grador: a aprovação, pelo Conselho Deliberativo do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba (Fain), da con-
cessão de incentivos fiscais e de atualização de projetos para a 
implantação, ampliação, revitalização ou relocação de 29 indús-
trias no Estado, que somam investimentos de mais de R$ 744 
milhões, gerando mais de 1.000 empregos diretos. O interes-
sante nessa ação governamental é que ela também é impulsio-
nada por uma política de interiorização, de modo a assegurar 
que esses incentivos possam ser capitalizados por 15 municí-
pios. Em outras palavras, é uma ação que tem capilaridade para 
fortalecer o segmento produtivo, porque permite potencializar 
a economia em regiões distintas da Paraíba – do Litoral à Zona 
da Mata; do Agreste ao Brejo e ao Sertão. 

Há outros aspectos positivos a serem ressaltados nessa ação 
do Governo do Estado, por meio do Fain: ela beneficia empresas 
industriais de portes pequeno, médio e grande, de inúmeros ra-
mos de atuação – portanto, a geração de novas oportunidades de 
emprego se torna mais abrangente e com maior alcance social 
– e também leva em consideração, para aprovar os benefícios às 
empresas, um fator primordial, que diz muito sobre o olhar da 
gestão estadual em relação ao desenvolvimento regional: avalia 
a importância do empreendimento para a região onde está ou 
onde será instalado.   

Mais receita e emprego 
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Imagine um guarda-roupa cheio 
de roupas, e sem rotatividade. Na prá-
tica, não usamos a grande maioria das 
roupas que estão no nosso armário. 
Insistimos em usar as mesmas peças, 
muitas vezes desgastadas. Elas en-
tram e saem, são lavadas, passadas e 
usadas, enquanto muitas outras acu-
mulam poeira e são esquecidas. 

E, muitas vezes, até acordamos 
com o desejo de usar algo novo, dife-
rente, e pensamos em sair para com-
prar novas peças. A solução parece 
vir de fora, sobretudo das belas vi-
trines cheias de roupas lindas, novas 
e cheirosas.

O que muitas 
vezes esquecemos 
é de buscar o novo 
dentro do nosso 
próprio armário. O 
que aconteceria se 
você retirasse do 
armário tudo aquilo 
que você mais usa? 
Como seria olhar 
para os 80% de pe-
ças empoeiradas e 
dar as boas-vindas? 
Pode ser desconfortável de repente 
ter que usar peças que sempre esti-
veram disponíveis e você nunca deu 
importância.

O pensamento sistêmico tem uma 
gramática para quem precisa liberar 
espaço. Nesse contexto, a intervenção 
mais adequada é “deixar ir”. 

É fácil sentir a necessidade de 
viver algo novo, é gostoso pensar em 
todas as vantagens de se abrir para 
esse novo, e é difícil liberar este espa-
ço. Deixar ir significa encerrar ciclos 
e se despedir com gratidão de situa-
ções, comportamentos e até pessoas 

que já cumpriram o seu papel no seu 
processo de desenvolvimento. Esse 
movimento abre o caminho para a 
mudança.

O desconforto faz parte. A adap-
tação também. O mais importante: 
Dedicar um tempo para todo o pro-
cesso. Muitos imaginam ser possível 
iniciar algo novo antes de se encer-
rar ciclos e antes de deixar ir. 

A pergunta que se deve fazer é: 
Onde esse “novo” vai se acomodar, se 
não se abre um espaço para ele usar? 
Onde acomodar peças novas em um 
armário lotado? 

Eu parei um pou-
co e percebi que esta-
va repetindo as mes-
mas roupas. Eu me 
senti incomodada de 
não explorar as pos-
sibilidades do meu 
guarda-roupa. Ref leti 
um pouco a respeito. 
Separei um tempo na 
minha agenda. Tirei 
todas as peças do ar-
mário. E, me despedi 
de várias (quase to-

das). Dei as boas-vindas àquelas que 
eu nunca havia usado, ou as que eu 
nem lembrava que estavam lá. Fui às 
compras e trouxe peças novas. Orga-
nizei tudo. 

Se desenvolver é uma escolha, e faz 
parte do processo observar, perceber, 
agir e sentir. Cada uma dessas etapas 
leva o seu tempo e tem a sua importân-
cia e o seu valor. No final do dia, o que 
nós queremos é estar bem, com a vida 
fluida e próspera, e para que isso acon-
teça, novos padrões de comportamento 
vão se moldando aos nossos desejos e 
ao nosso contexto. Experimente.

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.

sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / 
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)

ASSINATURAS:  Anual ..... R$200,00  /  Semestral ..... R$100,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

William Costa
dirETor dE mÍdia imprEssa

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mÍdia imprEssa

Albiege Léa Fernandes
dirETora dE rÁdio E Tv

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A :
9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direçao e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com

Pelo telefone
Voz sumida, aquele murmúrio de 

palavras indistintas. Com a concha 
da mão imprenso o ouvido ao fone. 
Quem... por favor? O ciciar ainda não 
diz se é de gente ou do vento. Me-
lhora um pouco, é de gente mulher, 
sim. A impaciência relaxa para uma 
escuta mais calma, até fagueira. Os 
que chegam a essa distância de vida 
compreendem. 

Resta saber quem é Ina... lina? 
Falta alguma coisa. 

“É Ce..lina, seu Gonzaga, Celina!”
Ah, sim... Agora vamos atrás das 

duas ou três Celinas que a memória, 
mesmo pronta, demora a definir.

“É Celina de João Edson!”- abre-
-se a cortina. 

Que instantâneo 
de luz, de bons mo-
mentos! Apesar da 
distância no tempo, 
em tudo.

Terminada a no-
vena, já encontra-
mos a calçada cheia, 
uns entrando para o 
cinema, o São José, e 
a maior parte se dis-
tribuindo entre o pá-
tio de chão batido, com suas barra-
cas de prendas, e a outra calçada dos 
cartazes. A rapaziada deixava a cal-
çada para a ida e vinda das garotas, 
as beldades da lábia de João Edson. 
Trabalhávamos juntos, ele no balcão 
da mercearia de seu Sizino Uchoa, 
atrás do Grande Hotel, e eu numa 
sala dos fundos, ensacando em pa-
cotes de 250 gramas as bolachas da 
Pilar que meu primo trazia do Recife 
para fornecer às bodegas e barracas 
mais populares de Campina. Os bis-
coitos eram os mesmos de hoje, tal-
vez mais gostosos para nosso ape-

tite, e os que saíam com pequenas 
falhas eram vendidos a granel por 
metade do preço. Era aí que o primo 
Viana entrava, eu no ensacamento 
e com a carrocinha da distribuição 
pela Liberdade, o Quarenta, aquela 
região suburbana depois do antigo 
Treze ou do Hospital Pedro I. 

Nessa ida e vinda das beldades, 
na festa do bairro, colei os olhos nos 
de Celina, ela quebrando e eu sem 
sair do lugar, doido pra ir mas a ti-
midez me segurando. Foi mais audaz 
João Edson, certamente atraído pelo 
mesmo olhar risonho, a mesma fon-
te de sedução, eu julgando que fosse 
pra mim e João, sem a menor dúvi-

da, para ele. Só ela 
sabia.

Já aposentado 
da Previdência, eles 
foram morar em Ma-
ceió, onde os filhos 
progrediram, um 
no comércio e dois 
creio que no magis-
tério federal. A úl-
tima vez que estive 
em Maceió fomos 
visitá-los, salvo en-

gano com Neiva ou Aécio Diniz. Não 
faz esses tempos todos, fui revê-los 
de férias na Colônia do Sesc. 

- Não me digam que estão aqui 
com esse coronavírus! – foi como 
atendi neste sábado.

- Não é isso, Gonzaga,  Edson par-
tiu no último dia de junho. (...) Fugiu 
da quarentena em casa, temendo 
contagiar, internou-se e não resistiu. 
Pensávamos ...

Não deu para ouvir. Desta vez 
não foi o telefone, nem meus ouvi-
dos. Foi a vida mesma... Para não di-
zer a morte. 

 Não deu para ouvir. 
Desta vez não foi o 
telefone, nem meus 
ouvidos. Foi a vida 
mesma... Para não 
dizer a morte.   

 O que muitas vezes 
esquecemos é de buscar o 

novo dentro do nosso 
próprio armário. O que 

aconteceria se você retirasse 
do armário tudo aquilo que 

você mais usa?   
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Evento online faz parte da programação do Dia do Economista que homenageará também o Correio das Artes, do Jornal A União

A programação em come-
moração ao Dia do Economista 
celebrado amanhã, começa hoje 
e se encerra na sexta. A data sur-
giu em 1951 quando o ex-presi-
dente Getúlio Vargas sancionou 
a Lei 1.411 de 13 de agosto de 
1951, que reconhecia a profis-
são no país. Hoje, às 18h30 será 
realizado o 9º webinar da série 
“A Economia que Queremos” 
com o tema “As Quatros Refor-
mas Tributárias” com o ex-mi-
nistro da Fazenda, o economista 
paraibano Maílson da Nóbrega.

Celso Mangueira, presi-
dente do Conselho Regional de 
Economia da Paraíba (Core-
con-PB), destaca que a catego-
ria tem alguns pontos a serem 
comemorados, entre eles a re-
dução da inflação. “Temos a re-
dução da inflação que durante 
muito tempo foi muito elevada 
no Brasil e comprometia o po-
der de compra da população. 
Com os níveis atuais bem mais 
reduzidos, fica mais fácil para as 
pessoas se planejarem financei-
ramente.”

Além da redução da infla-
ção, Celso Mangueira menciona 
outros pontos a serem come-
morados. “Redução da taxa da 
Selic, que define a remuneração 

básica dos investimentos finan-
ceiros. Essa redução na remune-
ração das aplicações financeiras 
direciona os investidores que vi-
viam de renda para aplicarem os 
seus recursos em investimentos 
produtivos, com maiores possi-
bilidades para a geração de no-
vos empregos, o que é muito im-
portante para a economia como 
um todo”, pontuou. 

O presidente do Corecon
-PB ainda ressaltou as soluções e 
estratégias para ajudar pessoas e 
empresas durante a crise provo-
cada pela pandemia do coronaví-
rus. Destacando, ainda, a propos-
ta de Reforma Tributária que, de 
acordo com o economista, “o 
modelo vigente é considerado 
ultrapassado e motivo provoca-
dor das desigualdades sociais, da 
má distribuição e retribuição da 
renda e ainda penaliza, de forma 
injusta, o trabalhador e as mé-
dias e pequenas empresas.”

Sobre o momento econô-
mico do país, Celso Mangueira 
analisa que, “apesar do forte 
desaquecimento da atividade 
econômica verificada ao longo 
dos meses de março a maio, de-
corrente do isolamento social, 
vários indicadores apontam 
no sentido de que a atividade 
econômica voltou a apresentar 
relativo crescimento a partir 
de junho com a implementação 

Nilber Lucena 
Especial para A União

Maílson da Nóbrega debate 
sobre a reforma tributária 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

A representação eleitoral para 
a retirada do vídeo da inter-
net, protocolada pelo Patrio-
tas do também pré-candidato 
a prefeito, Wallber Virgulino, 
acusava Cícero Lucena de 
fazer “propaganda eleitoral 
antecipada”. A defesa do pré-
-candidato argumentou que 
“não restou demonstrada a 
presença de pedido explícito 
de votos”.    

RepResentação do patRiotas 
Pré-candidato a prefeito de 
João Pessoa, Cícero Lucena 
(PP) poderá manter na internet 
o vídeo em que faz alusão ao 
seu aniversário e ao aniversá-
rio de João Pessoa, exibido em 
5 de agosto. Ele entrou com 
recurso, deferido pelo juiz fe-
deral Rogério Gonçalves de 
Abreu, contra decisão da 1ª 
Zona Eleitoral, que determinou 
a retirada do material do ar.

Perguntou-se a Bruno Farias se existe 
a possibilidade de o Cidadania for-
mar aliança com o PP: “O governa-
dor conversou com Cícero Lucena e 
também o nosso presidente, Ronaldo 
Guerra. Mas não há decisão tomada 
sobre isso”, afirmou. Guerra, por sua 
vez, confirmou conversa com Cícero 
e descartou o PV: “Está fora do arco 
de alianças com o governador”.  

ConveRsa Com o pp 

pResidente muniCipal do Cidadania sobRe aliança 

foRa da base em Jp: ‘pReCisa dialogaR Com o pRoJeto’ 

fiCa na inteRnet 

Autoproclamado ‘Soldado do Cidadania’, referindo-se ao fato de que milita há 13 anos no par-
tido – desde quando ainda se chamava PPS – e sempre assumiu “todas as missões que me 
foram confiadas”, o vereador Bruno Farias (foto), não descarta a possibilidade de a legenda 
lançar candidatura própria em João Pessoa – ele e o também vereador Léo Bezerra são os 
nomes postos como pré-candidatos a prefeito. E disse, numa emissora de rádio, que o go-
vernador João Azevêdo e o presidente estadual do Cidadania, Ronaldo Guerra, “não vetam 
a candidatura própria, tanto é assim que até estimulam a gente a apresentar nossos proje-
tos [para a cidade]”, embora admitam aliança com outra legenda, no sentido de indicar o 
candidato a vice. Presidente municipal do partido, Bruno Farias reafirmou que a condução 
desse processo na capital será do governador. Embora seja entusiasta da tese de candida-

tura própria, ele assegura que o partido caminhará unido, seja qual for a decisão partidária: 
“Qualquer que seja o caminho tomado, nós estaremos juntos. Não existe deserção em 

nosso partido. Pode-se optar por um candidato da base ou formatar aliança com ou-
tro partido que não seja da base, mas que dialogue com o projeto [do Cidadania], 
que tenha identidade com esse projeto”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

E o vereador Bruno Farias, que se posta como 
“soldado do Cidadania” no que tange a concor-
rer à Prefeitura de João Pessoa, traz um dado 
importante sobre a mobilidade urbana na ca-
pital: “74% da população está nos bairros das 
zonas Sul e Oeste. É nesses bairros que se con-
centram 70% das ruas não pavimentadas da ci-
dade, é onde tem menos infraestrutura”.  

bRuno: áReas Com mais ConCentRação  
humana têm menos Ruas pavimentadas 

lula: RelatóRio sobRe Jp 

aCoRdo CondiCionado 

O deputado Anísio Maia ficou entusiasmado 
após reunião com Lula e outros pré-candida-
tos a prefeito de capitais do Norte e Nordeste. 
Lula pediu que os pré-candidatos fizessem re-
latórios sobre as possibilidades da campanha 
em seus municípios. “Lula nos pediu que fosse 
feito um relato sobre os prós e os contras, e 
sobre os adversários”.   

Anísio Maia afirma que está próximo o dia em que 
o partido vai anunciar o nome para a vaga de vice 
na chapa petista: “Esta semana, estamos concluindo 
o debate com o PCdoB. Quem está cuidando dis-
so é Giucélia Figueiredo [presidente do diretório]. O 
PT condiciona o apoio a Inácio Falcão, em Campina 
Grande, ao fechamento de acordo em João Pessoa.
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CoNFirA A progrAMAção: 
n Hoje, às 18h30, realização do 9o webinar da série “A Economia que Queremos” com o tema “As Quatros Refor-
mas Tributárias” com o ex-ministro da Fazenda,. economista paraibano, Maílson da Nóbrega;
n Amanhã, dia 13, das 9h às 11h, reunião da Frente Parlamentar do Desenvolvimento do  Semiárido da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba presidida pela Deputada Pollyana Dutra, que reunirá parlamentares, economistas e 
outros profissionais para debater soluções para o período pós-pandemia dos municípios do Semiárido paraibano. 
Ao final da reunião organizada pelo Corecon-PB, elaborar-se-á um documento, que será protocolado e enviado 
aos órgãos competentes; 
n Amanhã, dia 13, das 18h às 18h30, Live Cofecon “A Economia e o Economista”, com a mediação do presidente  
do Cofecon, Antônio Lacerda, e dos economistas André Perfeito, Ana Cláudia Arruda e Haroldo da Silva;
n Amanhã, das 20h às 21h30,  solenidade Dia do Economista com exposição pelo presidente Corecon-PB, econ. 
Celso Mangueira, sobre a importância da profissão de economista diante da crise econômica provocada pelo novo 
coronavírus. Assinatura do contrato para realização de pesquisa de opinião/satisfação dos economistas. Entrega de 
Honrarias destaques: “Economista na Mídia”, ”Jornalista de Economia”, “Professor de Economia” e “Economista do 
Ano”;
n Homenagens especiais à TV Assembleia pela edição do documentário “O legado do paraibano Celso Furtado”, 
ao Jornal União pela edição do Suplemento Literário Correio das Artes “As Lições de Celso Furtado” e a Revista 
Nordeste pela edição “Centenário de Celso Furtado,  o legado do saber econômico que permanece”;
n Sexta-feira, dia 14, às 19h, entrevista do presidente Corecon-PB no programa do economista Jorge Cury da rádio 
virtual “Sua Vez, Sua Voz”.

efetiva do auxílio emergencial 
para milhões de trabalhadores 
informais, microempreende-
dores individuais, autônomos e 
desempregados, além de outras 
medidas econômicas do Gover-
no Federal voltadas para a pre-
servação dos empregos e aque-
cimento da economia. Como 
consequência, projeta-se uma 
trajetória de recuperação da 
economia neste segundo semes-
tre revertendo as expectativas 
pessimistas de queda do PIB que 
passou de 5,77% para 5,66%”.

Boletim Covid-19

Sefaz aponta estabilização da queda da arrecadação  
A Secretaria de Estado da 

Fazenda (Sefaz-PB) publicou, 
ontem, a edição Nº 11 do ‘Bo-
letim Covid-19’, que aborda os 
dados, gráficos e análises dos 
impactos da pandemia do novo 
coronavírus na arrecadação da 
receita própria (ICMS, IPVA e 
ITCD) do mês de julho de 2020 
e também do acumulado dos 
meses de abril a julho e do ano. 

Segundo dados do boletim, 
a arrecadação dos três impostos 
estaduais (ICMS, IPVA e ITCD), 
no último mês de julho, regis-
trou uma leve queda de 1,04%, 
quando comparada ao igual 
mês de 2019, puxada pela re-
tração do ICMS (4,15%). Outro 
dado publicado no Boletim são 
as perdas de arrecadação pró-
pria dos três tributos estaduais 

no período de abril a julho de 
2020, meses de maiores impac-
tos da pandemia nas receitas, 
que somaram R$ 244,2 milhões.

O informativo traz, nesta 
edição ainda, os valores do re-
passe do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE), incluindo a 
transferência do Apoio Finan-
ceiro pela União aos Estados 
Federativos (AFE). 

As duas parcelas das trans-
ferências federais, via Apoio 
Financeiro pela União aos Es-
tados Federativos (AFE-2), para 
a compensação dessas perdas, 
somaram R$ 224,1 milhões, re-
sultando ainda numa diferença 
negativa de R$ 20,1 milhões, 
diferença das perdas da receita 
e do repasse sobre o auxílio fe-
deral (AFE-2).

A publicação do informati-
vo, que reafirma o princípio da 
transparência dos dados rele-
vantes da administração tribu-
tária do Governo do Estado, tem 
sido disseminada para os di-
versos segmentos da sociedade 
paraibana. Os dados analisados 
possibilitam também maior as-
sertividade na tomada de deci-
sões dos gestores públicos.

Através do QR Code, acesse
 o Boletim Covid-19

Ex-ministro da Eco-
nomia, o paraibano 
Maílson da Nóbrega 
falará sobre “As Quatro 
Reformas Tributárias”

Foto: Divulgação



Secretaria de Estado da Saúde registrou ontem a primeira ocorrência da doença no município de São Domingos

Após 145 dias desde a 
primeira confirmação de caso 
na Paraíba, o município de São 
Domingos teve a sua primei-
ra confirmação de caso. Com 
a nova atualização, o Estado 
tem 222 das 223 cidades já 
atingidas pela doença. Apenas 
o município de Ouro Velho se-
gue sem registros da doença 
no Estado. Ontem novos 1.453 
novos casos de covid-19 e 23 
falecimentos em decorrência 
da doença foram registrados. 
No total, a Paraíba tem 91.819 
contaminados, 2.046 óbitos e 
45.744 pacientes já recupera-
dos. Cerca de 266.663 testes 
para diagnóstico da doença já 
foram realizados em todo o 
Estado. 

O primeiro caso em São 
Domingos é de uma mulher 
de 60 anos que não apresen-
ta comorbidades. A paciente 
apresenta sintomas leves da 
doença e está em isolamento 
domiciliar sendo acompanha-
da por equipes da Atenção 
Básica e da Vigilância Epide-
miológica da cidade. A mu-
lher teve o diagnóstico após 
a realização do teste rápido. 
Outros dois casos estão sendo 
investigados como suspeitos, 
7 pessoas estão cumprindo 
isolamento domiciliar e 149 
casos já foram descartados. A 
cidade tem 3.200 habitantes.

Com a confirmação de 
contaminação em São Domin-
gos, apenas o município de 
Ouro Velho permanece sem 
registro do novo coronavírus. 

A cidade, que tem o muni-
cípio de Monteiro como re-
gião imediata, é localizada na 
mesorregião da Borborema, 
Cariri Ocidental, e conta com 
2.928 habitantes de acordo 
com dados do IBGE. Dados da 
secretaria de saúde de Ouro 
Velho informam que o municí-
pio tem 5 casos suspeitos que 
estão em investigação e 9 pa-
cientes cumprindo isolamento 
domiciliar por apresentarem 
sintomas gripais. Cerca de 221 
casos foram descartados, cor-
respondendo a 7,55% da po-
pulação da cidade.

O crescimento de casos 
continua sendo observado nas 
demais cidades. João Pessoa 
segue liderando a lista com 
23.298, seguida por Campina 
Grande que tem 11.379 conta-
minados, Guarabira tem 3.657 
casos, Patos chegou a 3.120, e  
Santa Rita chegou a 2.616.

Ontem, foram confirma-
dos mais 23 óbitos pela SES. A 
faixa etária entre as vítimas foi 
de 30 dias e 90 anos. O bebê 
em questão não possuia co-
morbidades, era residente em 
João Pessoa. Entre os mortos, 
apenas 8 apresentavam me-
nos de 65 anos de idade; Seis 
não apresentavam comorbi-
dades; Cinco tiveram o óbito 
ocorrido em hospitais priva-
dos e os demais em hospitais 
públicos. Entre os fatores de 
risco nos pacientes estavam 
hipertensão, diabetes, car-
diopatia, doença respiratória, 
neoplasia, doença renal, trans-
torno psiquiátrico, doença 
neurológica e doença hepáti-
ca. 

A residência das vítimas 
se divide entre João Pessoa 
com 9 vítimas, seguida de 
Cabedelo e Campina Gran-
de com quatro cidadãos fa-
lecidos em cada. As demais 
se dividem entre Cajazeiras, 
Itapororoca, Uiraúna, Sapé, 
Pombal e Bayeux com uma 
morte em cada. 

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o Estado 
é de 41%. A Região Metropo-
litana de João Pessoa, Campina 
Grande e o Sertão, três regiões 
de referência no tratamento 
da doença, possuem, respecti-
vamente a taxa de 45%, 35% 
e 51% dos leitos de UTI para 
adultos ocupados.  O índice de 
Isolamento Social, referente 
a segunda-feira, foi de apenas 
36,9%.

No Brasil
O Brasil registrou, ontem, 

1.274 mortes em decorrência 
do novo coronavírus, infor-
mou há pouco o Ministério 
da Saúde. O total de óbitos é 
de 103.026 - o segundo maior 
número de vítimas no mundo, 
atrás somente dos Estados 
Unidos (162.407.565 desde 
ontem). Já o total de casos su-
biu 52.160 no país, ao mon-
tante de 3.109.630. Também 
nesta métrica, o Brasil está so-
mente atrás dos Estados Uni-
dos. Segundo o Centro de Pre-
venção e Controle de Doenças 
(CDC, na sigla em inglês), o 
total de contaminações em 
solo americano subiu 40.522 
desde ontem, para 5.064.171.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Ouro Velho é a única cidade da 
Paraíba sem casos de covid-19

UNIÃO  A Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto
João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 12 de agosto de 2020

Durante live

João Azevêdo destaca 
projetos para a juventude

“O fortalecimento de 
qualquer política pública 
voltada a juventude é a ga-
rantia de um futuro seguro 
para a sociedade como um 
todo. Quando a gente pensa, 
planeja e implementa polí-
ticas voltadas a juventude, 
elas entrarão para um futuro 
cada vez melhor”, ressaltou o 
governador da Paraíba João 
Azevêdo durante uma trans-
missão ao vivo na noite de 
ontem no canal do Youtube 
do Governo do Estado e pelo 
Facebook e Instagram das 
secretarias de Juventude, Es-
porte e Lazer e de Educação. 

Na oportunidade o ges-
tor destacou as ações dire-
cionadas aos jovens parai-
banos nas áreas de esporte, 
educação e empreendedo-
rismo. Segundo João Azevê-
do são mais de 30 políticas 
desenvolvidas para esta faixa 
da população. Entre elas, a 

manutenção da Vila Olím-
pica Parahyba, ampliação 
da escola cidadã integral, a 
premiação dos melhores do 
esporte paraibano em 2019, 
os Jogos Indígenas, os Jogos 
Escolares e Paraescolares, o 
Campus Festival, as bolsas 
rurais, além dos programas 
Incentive Esporte, Gira Mun-
do, Ouse Criar, Empreender 
Juventude, Profissional Li-
beral Juventude, Primeira 
Chance e outras iniciativas 
voltadas a educação remota 
durante a pandemia da co-
vid-19.

A live deu início a sexta 
edição do Mês da Juventude, 
desta vez comemorado den-
tro do “novo normal” devi-
do à pandemia da covid-19. 
Além do governador, o even-
to contou com a presença 
do Secretário de Juventude, 
Esporte e Lazer, Hervázio 
Bezerra, do Secretário da 
Educação, Cláudio Furtado, 
além de jovens e atletas con-
vidados como a vice campeã 

pan americana de judô, Ma-
ria Eduarda e o paraatleta 
do basquete em cadeira de 
rodas, Eric Gabriel.

O mês da Juventude é 
dedicado ao Dia Interna-
cional da Juventude (12 de 
agosto) e Dia do Estudante 
(11 de agosto) e acontece 
entre os dias 10 e 30 deste 
mês, envolvendo debates, 
exposições, música e con-
cursos. “Nós vivemos em um 
momento de pandemia e a 
juventude tem compreen-
dido claramente a necessi-
dade da gente manter esse 
esforço por mais algum tem-
po. O futuro está nas mãos 
dos jovens escolherem os 
melhores caminhos que é 
através da educação e do 
esporte. Queremos conti-
nuar ajudando os jovens e 
melhorar a estrutura física 
das escolas”, concluiu João 
Azevêdo. 

Foto: Secom-PB

Os municípios que 
apresentaram elevados 
números de casos do novo 
coronavírus (covid-19) re-
ceberam, ontem, alertas 
do Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE
-PB). As notificações fo-
ram publicadas no Diário 
Oficial Eletrônico (DOE) 
do órgão e emitidas para 
sete cidades, demandando 
que os gestores adotem 
medidas urgentes para 
tentar reverter tendência 
de crescimento na conta-
minação.

Os municípios que 
receberam alertas foram 

Baía da Traição, Cuité de 
Mamanguape, Marcação, 
Cabedelo, Lucena, Maman-
guape e Mataraca. Segun-
do o TCE, as cidades foram 
identificadas, de acordo 
com levantamento reali-
zado pela auditoria, com 
elevados números de casos 
da covid-19 em relação às 
suas respectivas popula-
ções, ficando acima da mé-
dia de outros municípios.

Além do problema 
com o número de casos, 
outras situações foram 
identificadas pelos au-
ditores durante análise 
das ações de combate ao 
novo coronavírus e tam-
bém constam nos alertas. 
Elevado percentual de 

despesas empenhadas na 
função saúde, sem a iden-
tificação do subelemento, 
e baixa aplicação de recur-
sos recebidos do governo 
federal foram alguns dos 
outros problemas citados.

O Tribunal de Contas 
do Estado vem fazendo 
acompanhamento conco-
mitante de todas as ações 
realizadas por Estado e 
municípios no combate à 
pandemia causada pela 
covid-19. O monitorando 
é feito de toda a execução 
orçamentária dos juris-
dicionados, evolução do 
número de casos, óbitos, 
leitos disponíveis, além de 
dados epidemiológicos di-
versos.

TCE alerta municípios com 
elevado número de doentes

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Guedes confirma pedidos de 
demissão de dois secretários

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, informou que o 
secretário especial de Deses-
tatização, Salim Mattar, e o se-
cretário de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital, Paulo 
Uebel, pediram demissão on-
tem. Segundo Guedes, o motivo 
da demissão seria a insatisfação 
de Mattar com o ritmo das priva-

tizações de estatais.  “O que ele 
me disse é que é difícil privati-
zar”, disse. No caso de Uebel, o 
ministro disse que o secretário 
deixou o cargo pela falta de an-
damento da reforma adminis-
trativa. 

A confirmação foi feita em 
entrevista coletiva após uma 
reunião entre o ministro e o 

presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia. Guedes 
reafirmou que não há apoio para 
uma eventual tentativa de furar 
o teto de gastos do governo. 

“Não haverá nenhum apoio 
do Ministério da Economia a fu-
ra-tetos. Se tiver ministro fura-
teto, eu vou brigar com ministro 
fura-teto”, disse. 

Guerra judicial movimenta 
eleição indireta em Bayeux

Mais duas decisões ju-
diciais movimentaram on-
tem a “novela” das eleições 
indiretas para prefeito de 
Bayeux. A primeira foi favo-
rável à realização do pleito 
e a segunda foi suspenden-
do o processo e anulando o 
edital, pedindo mais prazo 
para permitir que os parti-
dos tenham condições de le-
galizar a situação de alguns 
integrantes das seis chapas 
de candidatos que já haviam 
encaminhado o registro 
desde o sábado, dia 8.

A última decisão, sus-
pendendo as eleições pre-
vistas para amanhã, foi 
provocada pela vereado-
ra Lucília Freitas (DEM). 
Ela teve o nome registrado 
como vice na chapa enca-
beçada por Inaldo Andrade 

(Republicanos), mas teve o 
registro impugnado.

A outra decisão, assi-
nada pelo juiz convocado 
Miguel de Britto Lyra Fi-
lho, negava o agravo pro-
tocolado pelo presidente 
da Câmara, Inaldo Andrade 
(PRB) tentando suspender 
as eleições. Até o final da 
tarde de ontem, terceira de-
cisão judicial reconfirman-
do as eleições estava sendo 
aguardada, mas, neste caso, 
prorrogando a data de reali-
zação do pleito.

A escolha do novo pre-
feito de Bayeux via eleição 
indireta foi provocada pela 
renúncia de Berg Lima (PL) 
no começo do mês passado. 
Ele vem sendo substituído 
interinamente pelo presi-
dente da Câmara, Jefferson 
Kita (Cidadania). De acordo 
com a Lei Orgânica Munici-
pal (LOM), estando vagos 

os cargos de prefeito e de 
vice-prefeito, faltando seis 
meses para o término do 
mandato, deve ocorrer uma 
eleição indireta pelo Poder 
Legislativo municipal.

Com alguns candida-
tos em situação sub judice, 
seis chapas continuam na 
disputa. São elas: a chapa 
1, formada por Carlos Antô-
nio dos Santos (prefeito) e 
Amanda Fernandes (vice); a 
2, com os vereadores Lucie-
ne Andrade Gomes e Adria-
no Martins; a 3, com Inaldo 
Andrade e Lucília Freitas; a 
4, com o coronel Ardinildo 
Moraes dos Santos e Jani-
cleide de Lima Paiva; a 5, 
com o atual prefeito inte-
rino de Bayeux, Jefferson 
Luiz e Fabiano Constâncio 
do Rego; e a Chapa 6, com o 
vereador Roni Perterson de  
Alencar e Fernando Rama-
lho Diniz.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Taxa de ocupação de leitos de UTIs na Paraíba para pacientes com covid-19 está em 41%; na Capital é de 45%

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Leia mais na página 8
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Mumbaba em JP
A incorporação de Mumbaba, que pertencia a Santa Rita, à 
zona urbana de João Pessoa foi aprovada em sessão remota 
pela Câmara Municipal da capital.   Página 7
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Secretaria de Saúde afirma que volta das atividades será possível devido à desocupação de leitos e ocorrerá de forma reduzida

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) está pla-
nejando a retomada das 
cirurgias eletivas na Paraí-
ba para o início do mês de 
setembro. Elas serão reali-
zadas através do programa 
Opera Paraíba, que atende 
a 12 unidades do Estado, e 
o Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires, em 
Santa Rita, com a realiza-
ção de cirurgias cardíacas 
e  neurocirurgias. Segundo 
a SES, a diminuição do per-
centual de ocupação dos 
leitos em todas as regiões 
da Paraíba e o crescimento 
da fila de espera para esses 
tipos de cirurgias motiva-
ram a decisão. 

De acordo com o secre-
tário de Saúde do Estado, 
Geraldo Medeiros, a reto-
mada das cirurgias eletivas 
vai ocorrer em menor de-
manda. No entanto, aten-
dendo a todas as 12 uni-
dades do Programa Opera 
Paraíba e às cirurgias do 
Hospital Metropolitano. 
“Elas foram suspensas des-
de 17 de março. Então a se-
cretaria está analisando a 
possibilidade de, no início 
do mês de setembro, serem 
reiniciadas. Desde que nós 
tenhamos uma demanda 
refreada”, disse. 

O secretário ressaltou 
que boa parte da popula-
ção de baixa renda, e que 
depende do Sistema Único 
de Saúde (SUS), espera por 
essas cirurgias. Suspensas 
desde o início do isolamen-
to social no Estado, a fila 
de espera tem aumentado. 
“Essas pessoas são usuárias 
do SUS e necessitam de uma 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Retorno de cirurgias eletivas 
está previsto para setembro

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Segmento de eventos e shows será o último a voltar
De acordo com o secretário 

de Saúde, os últimos segmentos 
a retomarem suas atividades na 
Paraíba serão a educação e os 
eventos, como shows e formaturas. 
Ele explicou que ainda não há data 
definida para que essas atividades 
retornem, mas que elas são as que 

mais geram riscos à população. 

Ainda em análise
“Os eventos e as aulas pre-

senciais ainda não foram contem-
pladas com a abertura e, somente 
após uma análise, daqui a 15 dias, 
através dos elementos epidemio-

lógicos, é que esse retorno será 
novamente analisado. Mas esses 
segmentos serão abertos mais 
tardiamente, porque eles promo-
vem aglomeração de pessoas e, 
consequentemente, aumentam os 
números de casos e de mortes”, 
disse Geraldo Medeiros.

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) divulgou, 
no início da semana, uma 
Nota Técnica alertando 
profissionais de saúde e 
Secretarias Municipais de 
Saúde sobre a ocorrên-
cia e notificação imediata 
obrigatória da Síndrome 
Inflamatória Multissistê-
mica Pediátrica (SIM-P), 
potencialmente, associada  
ao coronavírus.

O documento emiti-
do pela SES informa que 
crianças e adolescentes 
que se contaminaram 
pelo novo coronavírus 
têm chances de desenvol-
ver uma doença rara, que 
pode levar à morte. O Mi-
nistério da Saúde monito-
ra os casos da síndrome 
para entender a relação 
entre a doença e o corona-
vírus. Foram três jovens 
que morreram, desde o 
começo do ano, no Rio de 

Janeiro. Outros 71 casos 
foram registrados no Bra-
sil, tudo de acordo com o 
Ministério da Saúde. Os 
pacientes tinham entre 
7 meses e 16 anos. Até o 
momento, a Paraíba não 
apresenta nenhum caso 
confirmado da doença. 

Em comunicado pu-
blicado pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria 
“desde abril, foram re-
latados casos de uma 
síndrome rara grave em 
crianças e adolescentes, 
temporalmente associada 
à covid-19, inicialmente 
na Europa e América do 
Norte e mais recentemen-
te em vários países da 
América Latina. As crian-
ças e adolescentes que 
manifestam a SIM-P são 
habitualmente saudáveis, 
mas podem apresentar 
alguma doença crônica 
preexistente, particular-

mente doenças imunossu-
pressoras...”. 

Entre os sintomas 
mais comuns dessa sín-
drome estão febre elevada 
e persistente, acompa-
nhada de pressão baixa, 
conjuntivite, manchas no 
corpo, diarreia, dor abdo-
minal, náuseas, vômitos e 
comprometimento respi-
ratório, associado a mar-
cadores de inflamação 
elevados e evidência de 
covid-19.

Nota Técnica alerta sobre 
Síndrome Pediátrica e covid

Prevenção

Brigada Sanitária faz visitas 
a 769 moradias na capital

As equipes da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS) visitaram 769 resi-
dências e abordaram 1.300 
pessoas, nessa terça-feira 
(11), durante a Brigada 
Sanitária da Prefeitura de 
João Pessoa (PMJP), nos 
bairros do Bessa, Manga-
beira, Valentina Figueiredo 
e Bairro das Indústrias. Do 
total de pessoas abordadas, 
68 apresentaram sintomas 
de síndromes gripais e ou-
tras doenças, sendo que 
apenas uma delas precisou 
ser encaminhada para uma 
unidade de saúde da famí-
lia (USF). Foram identifica-
das também 139 pessoas 
com comorbidades.

De acordo com o coor-
denador da Brigada Sani-
tária, Késsio Brito, a ação 
está visitando os bairros 
da capital com números 

altos de casos de covid-19 
e baixos índices de isola-
mento social. “Estamos 
fazendo uma busca ativa 
dentro dos bairros, espe-
cialmente nas comunida-
des, para investigar se há 
pessoas com sintomas, 
comorbidades, orientando 
sobre as formas de pre-
venção e encaminhando 
para tratamento, quando 
necessário”, explicou.

As abordagens e vi-
sitas às residências acon-
tecem de forma educativa 
para diagnóstico e trata-
mento de pessoas com 
sintomas de síndromes 
gripais, a exemplo da co-
vid-19, e para o combate 
ao Aedes aegypti, mosqui-
to transmissor da dengue, 
zika e chikungunya. A ação 
conta com a participação 
de agentes de endemias 

da Vigilância Ambiental e 
Zoonoses, agentes comu-
nitários de saúde e outros 
profissionais da Atenção 
Básica.

As visitas seguem os 
protocolos do Ministério 
da Saúde para evitar a dis-
seminação do coronavírus 
e, por isso, os agentes só 
entram nas casas se houver 
foco do mosquito Aedes 
aegypti no local. As pes-
soas identificadas com al-
guma comorbidade passa-
rão a ser monitoradas. As 
que apresentam sintomas 
gripais ou algum agravo, 
como dispneia (falta de ar), 
serão encaminhadas para 
a Unidade de Saúde da Fa-
mília (USF), de referência 
para consulta, prescrição 
de medicamentos, se ne-
cessário, e para fazer o tes-
te do novo coronavírus.

Foram relatados 
casos de uma 

síndrome rara em 
crianças e 

adolescentes, 
temporalmente ligada 

à covid-19 

cirurgia de vesícula, de ca-
tarata, de gastrectomia, de 
cálculo renal, varizes, en-
tre outras. Há muito tempo 
elas têm grandes dificulda-
des para ter acesso a esse 
tipo de cirurgia. Esperam 
semanas, meses e até anos. 
O advento do Opera Paraí-
ba, realizado pelo governa-
dor João Azevêdo, permite a 
essa população ter esse tipo 
de assistência. Há uma ne-
cessidade dessas cirurgias 
serem retomadas, visto que 
tem uma fila já grande de 
pessoas esperando”, disse. 

Leitos disponíveis
Além disso, Geraldo Me-

deiros ressaltou que a reto-
mada dessas cirurgias será 
possível no Estado graças à 
diminuição no percentual de 
ocupação de leitos. “Nós te-
mos uma ocupação de leitos 
de UTI e enfermaria de me-
nos de 50% em todas as re-
giões da Paraíba. Então nós 
temos leitos e salas cirúrgi-
cas que estão disponíveis. Os 
profissionais que estavam 
trabalhando em UTIs Covid, 
como cirurgiões cardíacos e 
neurocirurgiões, estão reto-
mando a suas cirurgias habi-
tuais e, consequentemente, 
vem a ideia de em setembro 
haver o retorno”.

Procedimentos serão 
realizadas pelo ‘Opera 
Paraíba’, que atende 

a 12 unidades do 
Estado e o Hospital 
Metropolitano, em 

Santa Rita

Desde 17 de março, cirurgias como de vesícula, cálculo renal, varizes, catarata e outras estavam suspensas pelo risco de contágio do novo coronavírus

Foto: Secom-PB
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Matheus “Loketa” se escondeu na zona rural de Sertânea, em Pernambuco, e chegou a pedir ajuda a morador da cidade

Suspeito de matar estudante 
é preso 24h após assassinato

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

A Delegacia Especializada da Mulher funciona em todo o Estado, com atendimento 24 horas, e oferece apoio psicológico, jurídico e social 

O jovem Matheus Bezerra 
dos Santos, também conheci-
do por Matheus “Loketa”, de 
20 anos, foi preso na manhã 
de ontem, na zona rural de 
Sertânea, em Pernambuco. Ele 
confessou ter assassinado a 
estudante Ana Clara Teixeira 
Feitosa, de 15 anos, na manhã 
de segunda-feira (10) em Za-
belê, no Cariri paraibano que 
faz divisa com a cidade per-
nambucana de Sertânea.

A localização dele foi pos-
sível após Matheus pedir ajuda 
a uma pessoa daquela cidade 
que desconfiou da atitude dele 
e acionou a Polícia Militar de 
Pernambuco. De acordo com o 
delegado Jorge Luiz, o suspeito 
foi conduzido para a sede da 
Delegacia Regional de Montei-
ro.

Segundo o delegado, após 
assassinar a ex-namorada, Ma-
theus Loketa fugiu em direção 
a cidade de Sertânea, se escon-
deu em um matagal e na ma-
nhã de ontem, foi até uma resi-
dência onde pediu ajuda. Mas 
a pessoa que atendeu descon-
fiou e chamou a polícia. Antes 
da prisão, um tio dele esteve 
no local e negociou a sua ren-
dição. Logo após a prisão, o 

suspeito foi levado para o hos-
pital regional daquela cidade 
pernambucana para o exame 
de corpo de delito.

A estudante Ana Clara 
Teixeira Feitosa foi assassi-
nada com aproximadamente 
trinta golpes de faca nas costas 
e no pescoço. Na delegacia, o 
suspeito confessou o crime, 
revelando que conheceu Ana 
Clara quando ela tinha 12 anos 
através de uma amiga, mas o 
namoro começou algum tem-
po depois. “Durante a pande-
mia da covid-19 eles chega-
ram a conviver juntos no sítio 
dos pais de Ana Clara, mas 
após uma discussão entre o 
casal em junho deste ano, o pai 
da adolescente disse que não 
queria mais a presença de  Ma-
theus na sua casa”, informou o 
delegado Jorge Luiz. 

No dia do crime, ele cha-
mou Ana Clara, apesar de con-
selhos dos familiares, mais ela 
foi ao encontro de Matheus 
que imediatamente passou 
a esfaquear a jovem. Várias 
pessoas ouviram os gritos de 
Clara, mais não conseguiram 
evitar o crime. Matheus fugiu 
em sua moto, que alguns me-
tros depois foi abandonada, 
pois acredita-se que tenha se 
envolvido em acidente. A roda 
estava empenada. 

Uma ação realizada por 
equipes do Regime de Polícia 
Montada (Cavalaria) na co-
munidade Jardim Itabaiana, 
no Bairro do Cristo Redentor, 
em João Pessoa, apreendeu 
dois revólveres, três rádios 
comunicadores e outros equi-
pamentos que estariam sen-
do usados por suspeitos de 
atuarem no tráfico de drogas. 
A apreensão aconteceu na ma-

nhã de ontem.
Todo material apreendido 

foi localizado em uma casa onde 
ficava armazenado o material. 
Os acusados conseguiram fugir, 
mas segundo policiais que par-
ticiparam da operação, todos já 
foram identificados. A residên-
cia fica em um beco da comu-
nidade e os policiais chegaram 
até lá após receberem informes 
sobre a atuação dos suspeitos 

de forma sigilosa.
As armas e rádios apreen-

didos foram levados para a 
Central de Flagrantes, no Gei-
sel. As buscas pelos suspeitos 
continuam.

Outras ações
Também na manhã de 

ontem, no Agreste da Paraíba, 
a Polícia Militar desarticulou a 
quadrilha que seria responsá-

vel pelos roubos de veículos, 
casas e contra trabalhadores, 
na zona rural das cidades de 
Remígio e Esperança. Seis inte-
grantes do grupo foram detidos 
em uma casa, na divisa dos dois 
municípios, durante mais uma 
edição da Operação Alvorada, 
realizada pelo 15º BPM.

Com o bando, que é for-
mado por três homens e três 
adolescentes, a PM recuperou 

televisores, bicicleta e moto 
roubadas, e apreendeu as ar-
mas que eram usadas nos as-
saltos, sendo dois revólveres e 
uma espingarda.

De acordo com o coman-
dante do 15º Batalhão, major 
Benevides Pessoa, o grupo já 
vinha sendo monitorado. “Eles 
vinham agindo na zona rural 
de Remígio e Esperança, sem-
pre no horário entre 4h e 6h 

da manhã. Hoje cedo rouba-
ram uma moto em Remígio e 
nas diligências, as guarnições 
da Força Tática e Rádio Patru-
lha que estavam na Operação 
Alvorada receberam informes 
de onde eles estavam escondi-
dos, que era em uma casa, no 
Sítio Mulatinha, na zona rural 
das duas cidades, conseguindo 
desarticular o grupo e apreen-
der todos os materiais.

Rádios comunicadores eram usados pelo tráfico

O resgate de cobras 
continua sendo realizado 
pela Polícia Ambiental. Nes-
sa segunda-feira (10) foram 
localizadas seis répteis de 
cinco espécies diferentes 
em João Pessoa e na cidade 
de Conde, no Litoral Sul do 
Estado. Na capital, os resga-
tes aconteceram nos bair-
ros do Valentina Figueiredo, 

Novais, João Paulo II e Cas-
telo Branco. Os animais res-
gatados foram duas corre-
campo (Thamnodynastes 
pallidus), uma cobra-verde 
(Philodryas olfersii), uma 
jiboia (Boa constrictor), 
uma coral (Micrurus lem-
niscatus) e uma salamanta 
(Epicrates cenchria).

No Bairro dos Novais, 

o caso registrado durante 
a noite, quando os policiais 
chegaram ao local encon-
traram uma serpente da es-
pécie salamanta, com apro-
ximadamente um metro 
que já estava em um balde. 
O resgate tinha sido feito 
pelos moradores da área, 
após encontrarem a cobra 
na principal rua do bairro.

Cobras continuam sendo 
resgatadas em via pública

Dois suspeitos, de 31 e 
27 anos, que estariam en-
volvidos em furtos de casas 
e de motos, foram presos 
nessa segunda-feira (10), 
em Campina Grande. Com os 
homens, que são moradores 
de rua, foram encontradas 
duas chaves de fenda, duas 
chaves mestras, tesoura, es-
tilete, chaves de veículos e 

controles remotos de portão 
eletrônico – materiais que 
possivelmente eram usados 
nas práticas criminosas.

A prisão da dupla acon-
teceu durante uma aborda-
gem realizada pela Polícia 
Militar, no bairro do Catolé. 
Eles estavam em uma moto 
que tinha sido furtada da ga-
ragem de uma casa, no fim 

de semana, na rua Vereador 
Arthur Vilarim, que fica no 
Centro do município. Além 
das ferramentas e do veículo, 
também foram encontradas 
cédulas de moeda estrangei-
ra com os suspeitos.

Os presos foram apre-
sentados na Central de Polí-
cia Civil, em Campina Gran-
de.

PM prende dupla suspeita 
de furtar casas e motos

Foto: Divulgação

Polícia atua no combate à violência doméstica

Agressor está na cadeia

Delegacias especializadas e fun-
cionando durante 24 horas diárias. 
Policiais treinados e preparados para 
socorrer vítimas e prender agresso-
res. Apoios psicológico, jurídico e 
social para mães e crianças. Aten-
dimento discreto e acesso rápido 
aos canais de denúncia. Estas são 
algumas das estratégias usadas pela 
Polícia Civil da Paraíba no combate à 
violência doméstica no Estado. 

 Por meio das 14 Delegacias Es-
pecializadas de Atendimento à Mu-
lher (Deams) existentes na Paraíba, 
a Polícia Civil realiza constantemente 
ações para aprimorar a atuação 
contra esse tipo de criminalidade 
na Paraíba.

 Só no mês do julho deste ano, 
as Delegacias Especializadas de 
Atendimento à Mulher (Deams) rea-
lizaram a prisão em flagrante delito 
de 90 pessoas suspeitas de praticar 
agressões contra companheiras, ex-

companheiras e outras parentes com 
as quais possuíam vínculo afetivo ou 
familiar, no Estado. 

 Além disso, os policiais instau-
raram outros 101 procedimentos 
policiais para apurar denúncias e 
solicitaram à Justiça a decretação de 
243 medidas protetivas em favor das 
vítimas, segundo dados da Delega-
cia Geral da Polícia Civil da Paraíba.

 A delegada e coordenadora das 
Delegacias de Atendimento à Mulher 
na Paraíba, Maísa Félix, explica que 
o atendimento às vítimas é feito em 
conjunto com outras instituições, a 
exemplo do Ministério Público da 
Paraíba, Tribunal de Justiça, Polí-
cia Civil, Guarda Municipal, que 
compõem uma rede de proteção e 
atuação em defesa das mulheres na 
Paraíba.

 “A mulher que chega à delega-
cia em busca de auxílio é acolhida e 
incluída, caso deseje, em programas 

de proteção, como casa abrigo, SOS 
Mulher e Patrulha Maria da Penha”, 
afirma a delegada. 

 Além de delegacias abertas 
durante as 24 horas do dia, a Polícia 
Civil ainda disponibiliza canais de 
comunicação para vítimas ou até 
mesmo parentes ou amigos que 
tiverem conhecimento da ocorrência 
desse tipo de crime. As denúncias 
podem ser feitas pelo Disque 197 e 
por meio da delegacia on-line, dis-
ponível no endereço eletrônico:www.
delegaciaonline.pb.gov.br

 As ações da Polícia Civil da 
Paraíba em proteção da mulher 
foram destaque no Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, realizado no 
ano passado, em João Pessoa. As 
estratégias adotadas na Paraíba 
levaram o Estado a receber impor-
tantes prêmios que reconheceram a 
atuação no combate a esse tipo de 
violência no Brasil.

Na cidade de Alagoa 
Grande, policiais civis prende-
ram um homem de 22 anos, 
suspeito de ter praticado 
crime de violência doméstica 
com base na Lei Maria da 
Penha. Ele reside na Vila São 
João, naquela cidade. 

Segundo a delegada 
titular de Alagoa Grande, 
Maria Solidade, “o suspeito 
está sendo investigado por 
agredir com um pedaço de 
madeira sua ex-companheira, 
deixando-a com várias lesões 
pelo corpo, principalmente na 
cabeça, além de ameaçá-la 

de morte ao ponto de ter que 
ficar abrigada há cerca de 
dois meses em casa de aco-
lhimento a vítimas de violência 
doméstica em outra cidade, 
pois temia pela sua integrida-
de física e de seus filhos”.

Diante das ameaças, a 
delegada solicitou a Medida 
Protetiva e representou pela 
prisão preventiva do suspeito.

Após os procedimentos 
formais na Delegacia, o preso 
foi encaminhado à cadeia 
pública de Alagoa Grande, 
onde permanece à disposição 
da Justiça.

A equipe do Bata-
lhão de Polícia Ambien-
tal (BPAmb) que rece-
beu o animal reforçou a 
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Decisão melhora a vida dos moradores da área, destinando moradia digna e outras ações municipais para a população

A incorporação de Mum-
baba à zona urbana de João 
Pessoa é questão de tempo. 
O bairro que pertence ao 
município de Santa Rita dei-
xará de fazer parte daquela 
cidade porque o plenário da 
Câmara Municipal da capital, 
aprovou, em sessão remota 
realizada na última quinta-
feira (6), a incorporação da 
área que se situa no limite 
entre as duas cidades. O pe-
dido para a mudança foi do 
prefeito Luciano Cartaxo, e 
visa a expansão imobiliária 
da localidade destinando a 
área para a população de bai-
xa renda.

Segundo a vereadora 
Sandra Marrocos, a incorpo-
ração do bairro ao município 
de João Pessoa tem a fina-
lidade maior de melhorar a 
vida dos moradores da área. 
“Eles vão ser melhor assisti-
dos nas áreas de educação e 
saúde. Para ser referenciado 
por um programa Saúde da 
Família na capital, por exem-
plo, o morador do bairro 
de Mumbaba não podia ser 
atendido em João Pessoa, 
mas com essa mudança, ele 

vai poder ter acesso”, argu-
mentou.

A proposta de zonea-
mento foi enviada pelo ges-
tor municipal para a Câmara 
dos Vereadores na semana 
passada buscando a mudan-
ça, ou seja, incorporando 
Mumbaba a João Pessoa. “De 
forma concreta as políticas 
em saúde, educação e habita-
ção agora poderão ser feitas 
de forma legitimada porque 
o território passa a perten-
cer à capital. 

Naturalmente o IPTU 
passa a ser cobrado pela ges-
tão, mas em compensação 
todas as políticas públicas 
tendem a melhorar para os 
habitantes do bairro”. Para 
Sandra Marrocos a mudan-
ça só trará benefícios para 
todos que residem na locali-
dade.

O Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) 57/2020, 
de autoria do Executivo, 
que dispõe sobre o mapa de 
macrozoneamento e altera 
os limites da zona urbana 
(previstos nos anexos I, II 
e III da Lei Complementar 
54/2008), já foi aprovado. 
O PLC também criou a Zona 
Especial de Interesse Social 
(Zeis), localizada no Bairro 

de Mumbaba, destinando 
moradia digna e outras ações 
municipais para a população 
local.

Mesmo antes da alte-
ração consta nos processos 
que os serviços prestados 
na região já vinham sendo 
realizados pela Prefeitura 
da capital. O vereador Rena-
to Martins publicou no site 
da Câmara que é de suma 
importância resolver as 
questões da localidade com 
investimentos em postos de 
saúde e em creches. Já San-
dra Marrocos entende que 
“Mumbaba é de fato uma 
Zona Especial que precisa de 
intervenção da Prefeitura de 
maneira eficaz para incluir 
a população daquele espaço 
como cidadão e cidadã de di-
reitos”. 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Mumbaba será incorporado à 
zona urbana de João Pessoa

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel Noronha

O bairro que pertence a Santa Rita deixará de fazer parte daquela cidade e será incorporado a João Pessoa

Prédio da UEPB em Campina Grande: escolha do novo reitor deve ocorrer até o mês de outubro

Foto: Reprodução/Google street view
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Em meio à pandemia

Consuni da UEPB decide este mês 
se eleição para reitor será on-line

  

Apesar de a curva de 
contágio estar diminuindo 
nos últimos dias, é imprová-
vel arriscar o retorno presen-
cial das aulas na Paraíba para 
2020. Por isso, uma das apos-
tas do reitor da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
Rangel Júnior, é que o pro-
cesso eleitoral para a escolha 
do seu sucessor se dê pela 
internet, com a participação 
de professores, técnicos e 
alunos. Os membros do Con-
selho Universitário (Consuni) 
devem tomar uma decisão 
até o fim do mês sobre a aber-
tura do processo eleitoral. 
Júnior, que foi reconduzido, 
termina o mandato em 13 de 
dezembro.

“As eleições têm que ser 
convocadas até 45 dias an-
tes do fim da minha saída, 
ou seja, em 25 de outubro”, 
disse o professor, que por en-
quanto alega estar mais con-
centrado em avaliar e testar 
os mecanismos de um novo 
sistema que garanta a inte-
gridade, segurança e sigilo do 
pleito do que com a compo-
sição de nomes para a futura 
chapa. “Estamos fazendo um 
estudo técnico neste sentido 
e, a depender do resultado, o 
Consuni avaliará as possibili-
dades [de um pleito virtual] 
e chegará a uma decisão”. O 
resultado homologado será 
encaminhado ao Consuni e ao 
Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (Consepe) que, 

Manutenção da Energisa interrompe 
abastecimento d’água em 5 localidades

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
vai interromper, a pedido da 
Energisa, o abastecimento 
de água hoje, das 13h às 19h, 
no Alto do Mateus e nos con-
juntos Ivan Bichara, Juracy 
Palhano, dos Motoristas e 

Luís Fernandes, na capital.
De acordo com a direto-

ria de Operação e Manuten-
ção da empresa, a suspen-
são é necessária para que 
técnicos da concessionária 
de energia elétrica realizem 
serviços de manutenção pre-

ventiva na estação elevató-
ria de água do reservatório 
R-17, que atende aquela re-
gião.

A Cagepa pede a colabo-
ração de todos, no sentido de 
limitar o consumo de água 
apenas para o essencial, ao 

longo do período da manu-
tenção. Mais informações 
sobre esse e outros serviços 
podem ser obtidas gratui-
tamente pelo telefone 115, 
pelo aplicativo Cagepa e pe-
las redes sociais da compa-
nhia.

em reunião conjunta, esco-
lherão os nomes que compo-
rão a lista tríplice a ser enca-
minhada ao governador, para 
posterior nomeação do novo 
reitor. A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) realizará 
eleições online para a reitoria 
no dia 26.

As aulas do calendário 
2020.1 da graduação, pós 
e do Ensino Médio e Técni-
co, que estavam suspensas 
presencialmente desde 17 
de março, foram retomadas 
na UEPB desde o último dia 
3, com o uso de plataformas 

digitais. Rangel Júnior se 
diz surpreso com a adesão 
dos estudantes dos 8 cam-
pi (Campina Grande, Lagoa 
Seca, Guarabira, Catolé do 
Rocha, João Pessoa, Monteiro, 
Patos e Araruna) ao novo for-
mato, apesar de ainda não ter 
sido feita nenhuma pesquisa: 
“Está sendo excepcional; tudo 
uma grande novidade! Es-
tamos entrando na segunda 
semana de aulas e realizando 
levantamentos e avaliações”, 
entusiasma-se. Dentro das 
ações do programa “Conecta 
UEPB”, eles têm acesso a um 

curso gratuito sobre as plata-
formas Google Meet, Google 
Classroom e Google Agenda.

Prestes a completar oito 
anos à frente do mais alto 
cargo da hierarquia acadê-
mica, Rangel Júnior fez um 
balanço dos dois mandatos: 
“Os seis primeiros anos fo-
ram muito desafiadores, de 
só sossegar um pouco em 
2019; e, neste ano, veio a 
pandemia. O lado bom é que 
soubemos dialogar bem com 
a comunidade para resolver 
os conflitos e somos abertos 
a críticas, cita.

A realização do 8º Sor-
teio da Nota Cidadã, na se-
gunda-feira (10), na sede da 
Loteria Estadual da Paraíba 
(Lotep), em João Pessoa, 
contou com recorde do nú-
mero de participantes com 
16.039 cidadãos e também 
de notas emitidas com CPF: 
79.895. Os 21 ganhadores, 
20 deles premiados com R$ 
2 mil e o 21º com o prêmio 
especial de R$ 20 mil, foram 
das cidades de João Pessoa, 
Cabedelo, Campina Grande, 
Patos, Pombal e o prêmio 
especial de R$ 20 mil saiu 
para um morador do muni-
cípio de Sapé, no Brejo pa-
raibano.

Devido à pandemia da 
covid-19, pelo quinto mês 
consecutivo, o sorteio foi 
realizado sem a presença 
de público, mas transmitido 
pelo canal do YouTube da 
Secretaria de Estado da Fa-
zenda (Sefaz-PB) e pelo per-
fil do Instagram da Lotep.

Como as repartições 
públicas do Estado estão fe-
chadas, devido às medidas 
de isolamento social para 
evitar a disseminação da co-
vid-19, as dúvidas e esclare-
cimentos sobre o pagamen-
to dos prêmios podem ser 
respondidos pelo e-mail da 
Lotep (lotep@lotep.pb.gov.
br) ou no direct do Insta-
gram (@lotep.pb).

O secretário executivo 
da Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB), Bruno 
Frade, destacou a elevação 
de 30% de bilhetes no 8º 
Sorteio, realizado no mês 
de agosto. “Isso constata o 
sucesso e o crescimento do 
programa Nota Cidadã mês 
a mês no Estado, mesmo 
durante a pandemia. Con-

clamo todos os paraibanos 
a fazerem o cadastro único 
e simplificado no Programa 
de Cidadania no portal do 
Governo do Estado e inserir 
o CPF em cada compra no 
comércio local para partici-
par dos sorteios mensais em 
dinheiro”, frisou.

 Bruno também desta-
cou a importância do pro-
grama Nota Cidadã para 
fortalecer a economia local. 
“Ele tem estimulado o cida-
dão paraibano a fazer suas 
compras no comércio físico 
local para concorrer men-
salmente aos 21 prêmios. 
Isso leva o consumidor a 
comprar mais nas lojas fí-
sicas locais. A premiação 
também serve, no período 
de pandemia, como mais 
um vetor de distribuição de 
renda às famílias que estão 
sofrendo com dificuldades 
devido às consequências da 
pandemia da covid-19. Em 
cada sorteio, temos tido a 
satisfação de ter ganhado-
res de todos os locais, in-
clusive cidades de pequeno 
porte da Paraíba. No último 
mês de julho, tivemos a ale-
gria de entregar o prêmio 
especial de R$ 20 mil a um 
cidadão do município de 
Caturité, no Cariri Oriental”, 
comenta.

Nota Cidadã: divulgados 
os ganhadores de agosto

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

Veja relação dos ganhadores da 
Nota Cidadã no QR Code acima
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Equipe integrada do Governo elaborou uma série de atividades que acontecerão ao longo do mês de agosto

Uma série de ações em 
alusão ao Mês da Juventu-
de, comemorado em agosto, 
foram anunciadas pelo Go-
verno do Estado. Bate-pa-
po, palestras, entrevistas, 
painéis, concurso de reda-
ção e de fotografia, webi-
nar do Gira Mundo e shows 
serão transmitidos através 
da internet. O objetivo é 
fomentar o protagonismo, 
autonomia e emancipação 
juvenil. Para hoje, Dia da 
Juventude, estão programa-
das uma live do governador 
João Azevêdo com jovens 
beneficiados pelas políticas 
públicas do Estado, anúncio 
da reforma e ampliação da 
Casa do Estudante e lança-
mento do Edital de Auxílio 
Estudantil. 

As ações envolvem as 
Secretarias de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel) e Educação, Ciência 
e Tecnologia, além da Em-
presa Paraibana de Comu-
nicação (EPC), Fundação 
Espaço Cultural (Funesc), 
Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambien-
te (Sudema) e Fundação 
Desenvolvimento da Crian-
ça e do Adolescente “Alice 
de Almeida” (Fundac).

O secretário da Juven-
tude, Esporte e Lazer, Her-
vázio Bezerra, comentou 
sobre as ações voltadas 
para esta população. “O 
investimento no jovem é 
indispensável e nesse sen-
tido percebemos a esponta-
neidade do governador em 
investir na juventude em 
todos os setores, inclusive 
no esporte”. 

Hervázio Bezerra pon-
tuou a importância de os 
Jogos Escolares e Paraes-
colares, maior evento es-
portivo-social do Estado, 
responsável por mobilizar 
cerca de 23 mil atletas de 
escolas públicas e privadas 
da Paraíba e que este ano, 
devido à pandemia, preci-
sou ser adiado. A atenção 
vai além do apoio e incenti-
vo à prática esportiva, com 
programas como o Primei-

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Dia Mundial da Juventude 
tem programação especial
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ra Chance; Ouse Criar; In-
cluir Paraíba (destinado a 
jovens da zona rural); Gira 
Mundo; Desafios Nota Mil 
e Celso Furtado; ‘Se Liga no 
Enem’; Arte em Cena; Prima 
e a própria assistência du-
rante a pandemia, por meio 
da implantação do regime 
especial de ensino e entre-
ga de cestas básicas, além 
dos editais da Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado 
da Paraíba  (Fapesq) e do 
Programa de Educação Pro-
fissional e Tecnológica do 
Estado da Paraíba (Paraiba-
tec), demonstram o cuidado 
do Governo do Estado com 
esse público, que segundo 
o censo de 2010 representa 
cerca de 30% da população 
paraibana.

O secretário da Educa-
ção, Ciência e Tecnologia, 
Cláudio Furtado, lembrou 
que as ações da secretaria 
têm como foco o jovem e 
que trabalhar para esse pú-
blico específico é investir 
em dias melhores. 

“A razão de a educação 
existir é o jovem por isso 
investimos desde a idade 
mais tenra, até que possam 
ser protagonistas de suas 
vidas. Investir no jovem é 
investir no futuro do Estado 
e da nação”.

Na Paraíba é o Comitê 
Intersetorial de Políticas Pú-
blicas de Juventude (Coijuv), 
criado em 2017 e coordena-

do pela Secretaria da Juven-
tude, o responsável por ge-
rir, monitorar e integrar as 
políticas públicas para os jo-
vens. O comitê reúne secre-
tarias de Estado, fundações, 
universidades entre outros 
entes da sociedade civil.

A data e estatuto
Uma resolução da As-

sembleia Geral da Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU), ocorrida em 1999, 
foi responsável por criar o 
Dia Internacional da Juven-
tude. 

A data comemorada em 
12 de Agosto tem o objetivo 
de homenagear e também 
conscientizar sobre a im-
portância dos jovens para o 
futuro do planeta. 

No Brasil, o Estatuto 
da Juventude, aprovado em 
2013, pela então presidenta 
Dilma Rousseff, caracteriza 
como jovens as pessoas  en-
tre 15 e 29 anos. 

Ações envolvem as secretarias de Juventude, Esporte e Lazer e Educação, Ciência e Tecnologia, além da EPC, Funesc, Sudema e Fundac através de iniciativas como apoio ao esporte e à educação

A programação do Dia da Juventude 
pode ser acessada no QR Code

Wendy Melo, estudante, 
conta que já foi 

descredibilizada por 
causa de sua idade

Jovens precisam ser levados a sério
“... O que eles falam sobre o 

jovem não é sério, o jovem no Brasil 
nunca é levado a sério...” Será que a 
música que fez sucesso no repertório 
da banda Charlie Brown Jr. repre-
senta o tratamento que, em geral, 
a juventude recebe? Para Wendy de 
Melo, estudante de 17 anos,  a can-
ção faz todo sentido. “Por pensarem 
que o jovem não tem experiência 
suficiente para ter opinião própria ou 
para agir de determinada maneira, e 
muitas vezes isso já começa em casa”. 
Wendy, que é presidente do Núcleo 
de Cidadania dos adolescentes de 
Rio Tinto (Nuca-RT) e alu-
na da rede estadual 
de ensino, afirma 
que, inclusive, já 
foi descredibili-
zada por conta 
da idade.

“ P r a  a 
gente ter um 
maior avanço 
como juventu-
de, é preciso 
tornar aces-
síveis os 

espaços de destaque e isso parte da 
conjuntura da sociedade de conseguir 
ver que nós estamos ocupando espa-
ços importantes”, falou.

Tarcísio Júnior tem 24 anos e 
opinião formada quanto à posição 
do jovem no contexto social e como a 
realidade ainda bate de frente com o 
ideal. “Dentro dos 11 direitos contidos 
no estatuto eu acho que o que mais 
falta é o direito ao trabalho e renda. 
Porque por mais que a gente tenha 
acesso e meios para estudar e nos 
profissionalizar, acredito que ainda falta 
oportunidade”. O direito à igualdade 
e a diversidade também foram des-
tacados pelo jornalista. Mas mesmo 

em meio aos inúmeros desafios 
enfrentados, o entrevistado 
aponta evoluções que consi-

dera importantes. “Hoje eu 
acredito que o jovem é 
bem mais incentivado em 
relação à cultura e à edu-

cação, com vários projetos 
importantes e isso faz toda 
a diferença”.

Foto: Divulgação/Secom-PB

Foto: Arquivo Pessoal

Programação interativa

Fundac realiza a mostra “Juventude Ativa”
Em comemoração ao 

Mês da Juventude, a Fun-
dação Desenvolvimento 
da Criança e do Adoles-
cente “Alice de Almeida” 
(Fundac) está realizando 
a mostra “Juventude Ati-
va”, que acontece até o dia 
16 de agosto nas unidades 
socioeducativas do Estado 
da Paraíba. No evento, que 
também marca a retoma-
da das atividades nas uni-
dades, os adolescentes e 
jovens participam de uma 
ampla programação inte-
rativa, que utiliza as novas 
tecnologias da educação 
realizando de forma on-li-
ne uma série de apresen-
tações, debates, oficinas e 
palestras.

Entre outras ativida-
des, que começaram no 
dia 8, já ocorreram ofi-
cinas de Kung Fu, com 
o professor e agente 
Washington, e apresenta-
ções com o mestre Cândi-
do, que aconteceu no CSE 
com transmissão para o 
CEA-JP, CEJ, Rita Gadelha 
e CEA de Sousa por video-
conferência, além de per-
sonalidades do esporte e 
da cultura que conversa-
ram e conversarão com 
os socioeducandos sobre 
seus projetos de vida e 
suas realizações.

De acordo com coor-
denador do projeto e do 
Eixo Esporte, Cultura e 
Lazer da Fundac, Nilton 

Santos, esta ação em tem-
pos de pandemia “serve 
como um instrumento de 
a g r e g a ç ã o 
de valores 
e d u c a c i o -
nais e cul-
turais, uma 
vez que os 
jovens que 
c u m p r e m 
medidas ti-
veram suas 
rotinas alte-
radas”. 

Ele ex-
plicou que 
a Mostra 
“Juventude Ativa” se con-
figura como espaço para 
o exercício do protago-
nismo dos adolescentes 

e jovens, seja na atuação 
educacional, artística, 
profissional, política ou 

em qual-
quer outra 
esfera. “O 
p l a n e j a -
mento das 
ações levou 
em consi-
deração o 
papel de 
ser jovem 
dentro do 
contexto de 
socioeduca-
ção, eviden-
ciado novos 

discursos de empode-
ramento da juventude”, 
acrescentou Nilton. 

O presidente da Fun-

dac, Noaldo Meireles, en-
fatizou que as atividades 
têm muita importância. 
“Primeiro, por ser o iní-
cio da retomada das ati-
vidades nas unidades e, 
segundo, pela diversida-
de e qualidade das apre-
sentações, que inclusive 
trazem pessoas simples 
que venceram e que que-
rem despertar o talento e 
o interesse desses jovens 
pelo esporte, pela cultura, 
pelas artes como um todo 
e que eles são capazes de 
vivenciar isso como pro-
tagonistas e não somente 
como espectadores”, ob-
servou Meireles.

Já a diretora Técnica 
da Fundac, Waleska Ra-

malho, disse que a Sema-
na da Juventude materia-
liza a missão da Fundac 
de promover práticas 
participativas, pedagógi-
cas e emancipadoras para 
o protagonismo dos ado-
lescentes e jovens que es-
tão privados de liberdade.  
“Apostar na juventude é 
acreditar na transforma-
ção social e investir no 
amanhã’, enfatizou.

O evento tem como 
objetivo promover a dis-
cussão sobre a diversida-
de humana e o papel dos 
jovens na sociedade esti-
mulando novos discursos 
de empoderamento atra-
vés de ações de arte, cul-
tura e educação.

O planejamento 
levou em consideração 
o papel de ser jovem 
dentro do contexto de 

socioeducação, 
evidenciando novos 

discursos de 
empoderamento 



Foto: Thercles Silva/Divulgação
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Foto: Bruno Oliveira/Divulgação

‘De Repente na Rede’
A poesia cantada pelo paraibano Acrizio de França - que 
tem mais de duas décadas de carreira - é a atração de 
hoje do projeto virtual de cultura popular. Página 11
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Nas áreas de teatro, dança, circo, cinema, música e artes visuais, Funesc prepara e disponibiliza atividades adaptadas para a web

Celebrando o Dia Nacional das 
Artes através do mundo virtual

Hoje se comemora o Dia 
Nacional das Artes. Seguindo 
um calendário alternativo de 
atividades, a Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc) 
migrou sua programação para 
o virtual, no qual realiza gran-
de parte das videoaulas, apre-
sentações e encontros. Além 
disso, a equipe está se dedican-
do também para intensificar 
no auxílio, juntamente com a 
Secretaria de Estado da Cultura 
da Paraíba (Secult-PB), aos ar-
tistas que vão receber recursos 
através da Lei Aldir Blanc.

Para os entusiastas das 
artes, é possível encontrar di-
ferentes formatos de vídeos no 
canal do Youtube da Funesc. A 
começar pelas apresentações 
de mais de 100 artistas selecio-
nados pelo edital de emergên-
cia ‘Meu Espaço’, com oficinas 
e apresentações nas áreas de 
Contação de Histórias, Circo, 
Teatro, Dança, Literatura, His-
tórias em Quadrinhos, Música, 
Cultura Popular, Artes Visuais, 
Poesia Falada e Cinema.

Entretanto, a Fundação 
prepara também outras ativi-
dades adaptadas para a pla-
taforma virtual. Gerenciando 
a parte de Circo, Josemberg 
Pereira informa: “Estamos pro-
duzindo videoaulas e produ-
zindo debates com convidados 
artistas. O objetivo é incentivar 
o público a fazer as atividades 
de casa mesmo, com o material 
que tiver. Temos também pro-
curado realizar debates com 
circos para vermos de quais 
formas podemos auxiliá-los 
em relação à Lei Aldir Blanc, 
servindo como intermediado-
res entre a Secult-PB e os artis-
tas”, completa.

Ainda serão disponibili-
zadas performances de pro-
fissionais vinculados à Funesc, 
como espetáculos da Escola 
de Circo em anos anteriores. 
“Assim, quem não teve aces-
so antes, pode assistir agora, 
virtualmente”, diz Josemberg. 
As alternativas, por enquanto, 
seguem voltadas ao âmbito 
virtual, e a comemoração ape-
nas é possível através da tela 
do computador ou celular. “É 
bem difícil, porque as come-
morações sempre são cheias 
de energia física. Realizamos 
formações, debates, conversas 
e, infelizmente, esse período 
está sendo bem limitante. Te-
mos saudade da comemoração 
e vivência das experiências 
pessoalmente”, completa.

Gerente de Dança, Ange-
la Navarro também relatou as 
atividades de sua área. “A Fun-
dação está com opções bem 
bacanas, a exemplo de proje-
tos formativos como o ‘Painel 
Funesc’ voltado à dança e de-
ficiência”. Ela destaca também 
as performances selecionadas 
para o ‘Meu Espaço’, além de 
videoaulas ministradas por 
Thaismary Ribeiro voltados à 
dança do ventre. “Tem coisas 
preciosas, de alto nível de cria-
ção e qualidade”.

Por não ser possível rea-
lizar aglomerações, as limita-
ções prosseguem, ao mesmo 
tempo em que a arte promo-
ve o deslocamento mental e é 
necessária em tantos aspec-
tos. Para a atriz Suzy Lopes, 
coordenadora de Teatro da 
Funesc, as artes são respon-
sáveis pelo equilíbrio e saúde 
mental. “Mesmo quem não te-
nha noção do valor cultural da 
arte, estava se refugiando nela. 
Ainda assim, a classe artística 
ainda tem sido vista com maus 

olhos. Mas, por sua própria na-
tureza, ela não morre, é infinda 
e ficará. Não há o que se come-
morar no sentido de que esta-
mos vivendo tempos sombrios 
em muitos aspectos e a arte 
não está livre desse sofrimen-
to. Por outro lado, temos muito 
a se comemorar por termos, no 
Brasil, grandes artistas. Em to-
dos os segmentos, somos gran-
des. Viva a arte brasileira e sua 
história de luta e resistência”.

Com alguns projetos no 
ar e outros em andamento, a 
coordenação de Teatro segue 
produzindo. “O curso de teatro 
continua realizando encontros 
virtuais nos quais discutimos 
aspectos da estética teatral; re-
alizamos um ciclo de leitura e 
discussão de textos de Lourdes 
Ramalho e estamos, até ama-
nhã, em um processo de filma-
gem do vídeo Guiomar - Sem 
Rir Sem Chorar, que será exibi-
do na abertura do Agosto das 
Letras, evento anual realizado 
também pela Funesc”, explica 
Suzy Lopes.

Há também o prossegui-
mento de um programa sobre 
a obra de Clarice Lispector em 
memória ao centenário da es-
critora e outros projetos ainda 
sendo definidos. “Temos rea-
lizado muitas reuniões discu-
tindo o momento e as soluções 
que podemos ter”.

Responsável por geren-
ciar a parte de Artes Visuais, 
Edilson Parra destaca o ‘Meu 
Espaço’ como uma reação da 
Funesc em meio à pandemia, 
para valorização e retribuição 
aos artistas locais. “Ainda não 
sabíamos exatamente quan-
to tempo ficaríamos isolados 
mas, em virtude ao cenário 
atual, seguimos com ativida-
des virtuais. Seguimos reali-
zando reuniões remotas para 

definição e planejamento de 
outras ações, como o ‘Painel 
Funesc’. São lives nas quais a 
gente convida pelo menos dois 
artistas de cada linguagem. A 
nossa está prevista para 1º de 
setembro”, adianta o coorde-
nador. “Por enquanto devemos 
focar nas atividades remotas e 
estamos com muitos projetos 
acontecendo de outras gerên-
cias e seguimos elaborando 
uma programação relacionada 
à exibição do acervo da Funesc. 
Está ainda em processo e deve 
ser lançado em breve”.

Apesar do contexto pan-
dêmico, a plataforma on-line 
deve ser adotada de forma per-
manente pela entidade, e par-
te disso se deve ao alcance de 
seus eventos nas redes sociais. 
“A gente estima que o público 
tenha aumentado cerca de 200 
a 300%, ao mínimo”, analisa 
Edilson Parra.

Apesar do Cine Bangüê 
ainda mantém suas portas fe-
chadas, a parte de cinema pode 
ser conferida em vários curtas-
metragens disponíveis através 
do ‘Meu Espaço’.

Nesta semana, foi lança-
do o edital ‘Ação de Formação 
para elaboração de Projetos 
de Curta-metragem’, cujas 
inscrições gratuitas vão até o 
próximo sábado.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Projetos contemplam 
o popular e o erudito

A Funesc segue com uma intensa preocupação 
em valorizar os artistas paraibanos, como diz Jader 
Finamore, coordenador de Música. “A Fundação 
não segue uma postura esperando a provocação do 
artista, mas vai à frente, chama ele para o diálogo, 
propõe, incentiva. Antes mesmo de entrar para a 
Funesc, eram esses os tópicos que me cativavam. 
Agora, estamos nos readaptando e organizando 
eventos on-line”.

Atualmente, as principais plataformas utilizadas 
pela Funesc são o Instagram e o Youtube, nas quais 
podem ser encontradas informações sobre a progra-
mação e os próprios eventos na íntegra. “A gente se 
reorganizou e se readaptou com uma programação 
de lives de música, como a ocorrida no Dia da Mulher 
Negra e Latino-Americana e Caribenha e estamos 
organizando um evento para o Dia da Visibilidade 
Lésbica (29). Também estamos promovendo cursos 
de produção de música e auxiliando os artistas inte-
ressados a receber através da Lei Aldir Blanc”.

Para além da vertente de música popular, a 
Orquestra Sinfônica da Paraíba (OSPB) e a Orques-
tra Jovem (OSJPB) intercalam as quintas-feiras com 
reexibição de apresentações antigas no Youtube. 
A partir das 20h, é possível relembrar alguns dos 
concertos que já aconteceram na Fundação Espaço 
Cultural. “Realizamos também uma live especial 
com o regente Luiz Carlos Durier na qual ele revelou 
muitas histórias. Seguimos mantendo o espaço de 
destaque nacional com a Orquestra”, diz Jader.

O maior desafio agora, para o coordenador, é 
estender à tecnologia as apresentações musicais. “A 
internet é uma ferramenta, um caminho de trans-
missão”, justifica.

Semanalmente ocorrem postagens de concertos da OSPB e da Jovem
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A Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba aposta nas redes 

sociais e no Youtube para fortalecer 
e valorizar os artistas locais, produzindo 

conteúdo como aulas, oficinas, apre-
sentações e debates on-line

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube
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“Mas é preciso navegar, navegar... cá ‘stou ca-
rente... querendo um cheirinho de alecrim...”

É isso: eu gosto do cheirinho e do chá de ale-
crim. Me acalma. Me consola.

Ontem não foi fácil! Depois da notícia do mar-
co dos 100 mil mortos, eu só conseguia me lembrar 
da cara do moleque dizendo: “E daí? “Toma cloro-
quina! Nós vamos todos morrer um dia!” “Eu não 
sou coveiro.”

Molecagem! E não é um moleque qualquer que 
está dizendo isso. É o chefe supremo da nação!

Tou besta! De queixo caído! E ainda tem gente 
que ri com ele, que o acompanha em passeatas, 
carreatas e redes sociais!

Depois de tudo, ainda tem quem o ache en-
graçado! Eu hein?

E as covas rasas abertas às pressas pelo país 
adentro e afora? 

Não contam não, é?
Não desejo mal a ninguém, nem a ele, nem aos 

seus, mas a tentação é grande. Só não sucumbo à 
tentação porque temo a lei do retorno e que meus 
queridos sejam castigados em meu lugar.

Mas vamos mudar de assunto, que esse já está 
ficando chato e quem quiser mais vá ler o texto 
superior de Eliane Brum. Ela que falou bem sobre 
isso tudo que está aí, com toda a autoridade e in-
teligência que lhes são peculiares.

Mas estamos no mês de agosto, mês dos incên-
dios, dos ventos e das tempestades, do suicídio de 
Getúlio, da Noite de São Bartolomeu e tantas outras 
desgraças mais. Eu também perdi um filho amado 
no mês de agosto. No meu calendário de mesa, na 
ilustração do mês de agosto constam um gato preto 
e um corvo... Mais Edgar Allan Poe, impossível! Ne-
ver more! Nunca mais!

E o mês de agosto iniciou com uma mega tra-
gédia, as explosões no porto de Beirute. E já se fala 
em outro incêndio de proporções gigantescas nos 
Emirados Árabes! Só a astrologia explica tanta ca-
tástrofe! Isso é coisa de Plutão! Só se fala nisso. Al-
guém sabe da data do incêndio de Troia? Será que 
foi em agosto também?

Mas agosto é também o mês dos pais. E ontem, 
o dia dos pais, houve uma comemoração musical 
fantástica com os filhos de alguns dos maiores 
artistas brasileiros. Foram os filhos de Tim Maia, 
de Simonal, de Morais Moreira; Max Viana cantou 
‘Lilás’, música de seu pai, Djavan; Marcelo Bonfá 
cantou lindamente ‘Tempo Perdido’, música tão 
tocante do Legião Urbana, que me empurra de ré 
no túnel do tempo, do qual não consigo sair, desde 
ontem... principalmente agora, que soube do desa-
parecimento prematuro de uma amiga, uma amiga 
que tinha deixado de ver há algum tempo, mas que 
de quem gostava muito. Tudo misturado. As per-
das, as memórias, os de aqui e agora, os de ontem 
e os hoje. Os de perto e os de longe. Os vivos e os 
mortos, que são, no mais das vezes, mais vivos que 
os vivos...

“Começaria tudo outra vez”, mas o danado é 
que não posso mais recomeçar. Não tenho mais 
forças nem a alegria que me animava a começar 
tudo outra vez...

Que tudo se resolva da melhor maneira para to-
dos nós, do Brasil e os de longe, os de hoje e os de 
ontem e que a gente, como povo, como nação, consiga 
começar tudo outra vez, porque preciso é.

Tanto Mar...
Tanto Mar

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Foto: Reprodução

‘Climáx’, de Gaspar Noé: um terror 
que arrepia por trazer a possibilidade 
real de uma festa que deu errado

‘Chão de Estrelas, Céu de Giz’

O Brasil contemporâneo vivenciou 
duas fases estruturantes na concep-
ção e aplicação de políticas culturais 
de Estado, com ênfase em programas 
inclusivos, definição de estratégias mer-
cadológicas e partilha de olhares, laços 
e abraços sociais, fazendo pulsar um 
coração nacional, adormecido em inter-
valos regulares, na cadência de inércias 
e displicências históricas.

O fenômeno contou com dois formu-
ladores, notórios e emblemáticos. Mais 
recentemente, sob o comando de Gilber-
to Gil, e ao renascer da democracia, em 
meados da década de 1980, sob a tutela 
de Celso Furtado. Não por acaso, dois 
conterrâneos, moldados no forno criativo 
do Nordeste. Duas estrelas, de grandeza 
planetária. Gizes a laser, riscando céus 
embaçados pelo desdém das elites. 
Planejadores e executores dos amanhãs. 
Arautos dos dias que seguem agora. Peda-
cinhos cósmicos da alma brasileira.

Hoje, instigados pela passagem de 
seu centenário, ocorrido em 26 de julho, 
nos inspiremos no pensamento de Celso e 
suas visões sinérgicas e transcendentais. 
Recebamos as setas analógicas de seu 
satélite quântico. Reflitamos. Pincemos, 
entre milhares de pérolas, frase pronun-
ciada pelo então ministro da Cultura, em 
1987, durante entrevista ao Roda Viva, 
resumindo uma certeza pessoal, aplicada 
ao eixo programático da pasta:

“Só interessa guardar o passado se 
ele nos alimenta para recriar o futuro”, 
chancelaria à posteridade.

Didática e sinteticamente, o criador 
da Sudene cunha na ocasião um dos 
pilares do viés ideológico que norteia 

sua extensa e robusta obra, lastreada 
pela (re)ordenação constante da cultura 
acumulada, amalgamada pelos avanços 
e recuos civilizatórios e das experiências 
doces e amargas de pessoas e agrupa-
mentos. Pensador, mais que economista, 
o paraibano de Pombal sempre usaria, 
em salas, gabinetes e auditórios, farpas de 
memórias do aprendizado formal e das 
interfaces soltas dos sertões nordestinos. 
Aprendia, liquidificava e distribuía em 
generosas doses de altivez, servidas em 
canecos de barro fundidos em dor, des-
temor e esperança. Fazia o que dizia que 
fizessem. Bebia em goles largos. 

Bebamos, pois, da fonte fecunda 
de Furtado. Nos alimentemos de suas 
reflexões e exercícios. Sejamos, como ele, 
desprovidos de barreiras estéticas e fron-
teiras econômicas. Valorizemos nossos 
tesouros humanos e ambientais, únicas 
forças capazes de movimentar sonhos e 
moinhos. Nos conheçamos. Estudemos 
mais. Conversemos mais. Dividamos mais. 
Paraibanemos teias e poeiras, polindo o 
carvão que brota do solo fértil.

Nessa perspectiva, a Fundação Casa 
de José Américo, abrigo de memórias far-
tas, inicia amanhã, na esteira da passagem 
do Dia do Economista, uma mesa virtual 
de conferências, inspirada e relacionada 
ao ilustre paraibano, conclamando ao 
debate especialistas, agentes públicos e 
privados, ativistas culturais e o público 

em geral para, numa perspectiva perene, 
absovermos referências do passado e do 
presente, ativando o processo evolutivo 
e elucidativo que o conhecimento e a 
autoestima costumam induzir. ‘Chão de 
Estrelas, Céu de Giz’, o projeto amplo que 
abrigará personagens e temas, começa-
rá sob as bênçãos filosóficas de “Celso 
Furtado, o Pensador”, fragmentado pela 
lucidez analítica e sensibilidade social de 
Zélia Almeida, Martinho Campos e Cidoval 
Morais, agentes transformadores, expoen-
tes em seus campos e paraibanos de “boa 
cepa”, como o próprio homenageado. 

Celso é o primeiro, mas não o único 
ou último. Em outubro retornaremos com 
o Capítulo 2 da série, enfocando personali-
dade de envergadura similar e proporcio-
nal, semeando paraibanidades pelo chão 
que nos abriga. Isto é só o (re)começo.

* * *
Parceira de gestão e história, A 

União abre páginas e janelas para a “Casa 
de Zé” passar com suas paisagens de 
tempos. “A Velhinha”, mais moderna que 
nunca, prega e agrega cultura e conheci-
mento. Espalha ventos  nordeste. Folheia 
os dias distanciados.  

Valeu, William! Somos todos Paraíba, 
desde os primórdios. 

* * *
Para Francisco de Assis Vilar, geógra-

fo, pesquisador e guardião da FCJA. 
Na vitrola, ‘Feira de Mangaio’, de 

Sivuca e Glorinha Gadelha. 
Na estante, A Paraíba e seus Proble-

mas, de José Américo de Almeida.
No prato, tapioca com queijo coalho.
Na copo, cachaça envelhecida de Areia.
Na lembrança, Wills Leal.

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

O cinema europeu conta com algumas daquelas figuras 
polêmicas que o público ama odiar. Em Cannes, essas figu-
ras sempre ganham um tapete vermelho para guiá-las até 
a esperada sessão de estreia de um novo filme provocateur. 
Para Gaspar Noé (Love, 2015, Viagem Alucinante, 2009), 
cineasta franco-argentino, criar obras polêmicas é um dos 
principais motes de seu trabalho. Porém, Climáx (2018) 
– uma das produções mais recentes dele – traz uma expe-
riência mais equilibrada unindo um terror grotesco com o 
cinema autoral. 

Na década de 1990, uma companhia de dança da cida-
de de Paris decide fazer uma grande festa no prédio onde 
habita para comemorar uma turnê aos Estados Unidos 
que aconteceria no dia seguinte. Algumas horas depois do 
início da badala, um comportamento estranho e visceral 
é visto nos jovens, que descobrem – tarde demais – terem 
bebido sangria batizada com LSD. A história é levemente 
baseada num fato.

Ler o nome de Gaspar Noé pode assustar alguns co-
nhecedores de sua obra, já que o longa Irreversível (2003), 
protagonizado por Monica Bellucci, é tido como uma das 
produções mais grotescas e cruas do cinema francês graças 
a, entre outras coisas, uma cena de estupro com mais 
de 15 minutos de duração gravada em plano-sequência. 
Justamente por saber disso, nunca tive vontade de assistir 
o filme e mantive por anos os dois pés atrás com o diretor. 
Mas parece que Gaspar aprendeu que não é necessário 
usar cenas e enredos nesse grau de exploitation para fazer 
um filme impactante. 

Calma: isso não quer dizer que Climáx é um filme com 
bolhinhas de sabão e ursinhos carinhosos. O longa conta 
com cenas realistas de sexo, forte consumo de drogas e 
situações perturbadoras como é de se esperar do universo 
“cinema chocante de festival francês” que se passa na cabe-
ça de Noé. Todas as escolhas do filme, entretanto, parecem 
proporcionais e condizentes com o que a produção preten-
de entregar ao público. 

Climáx é um filme curto, de pouco mais de uma hora 
e meia de duração, e de excelentes escolhas cinemato-
gráficas. Plano-sequência que se estende por mais de 20 
minutos, longos takes com a câmera inversa e esquemas 
monocromáticos tornam o filme ousado sem ser preten-
sioso. Arrisco a dizer que a cena inicial, uma fantástica 
introdução sem cortes às habilidades dançantes do elenco, 
sob um remix de ‘Supernature’ (Cerrone), é uma das mais 
marcantes aberturas do cinema contemporâneo. Com o 
desenho de som cuidadosamente caótico, os 97 minutos 
de filme parecem durar duas horas, não por ser monótono, 
mas justamente por ilustrar a decadência progressiva de 
maneira detalhada, transportando o espectador para den-
tro daquele prédio dos horrores.

Esse é um terror que arrepia por trazer uma possibi-
lidade real de uma festa que deu errado e a forma como a 
história é contada, definitivamente, não é para os fracos 
de coração. Climáx é impactante mas não traumatizante, 
tornando-se uma experiência imperdível para ser consumi-
da principalmente por amantes do cinema não comercial 
– ainda para que ame ou odeie o filme.

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Sexo, drogas e pista de dança

Mês de agosto iniciou com tragédia: as explosões no porto de Beirute

Foto: Reprodução

Fernando Moura  Bebamos, pois, da fonte 
fecunda de Furtado. Nos 

alimentemos de suas reflexões 
e exercícios 
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Poesia de Acrizio de França é a
atração em ‘De Repente na Rede’

O poeta repentista paraibano 
Acrízio de França é o homenageado 
da série ‘De Repente na Rede’, versão 
alternativa do projeto ‘De Repente no 
Espaço’, que a Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) vem reali-
zando em vídeo, o seu novo formato 
por conta da pandemia.

“Ele é um dos grandes repre-
sentantes da nova geração”, garantiu 
Iponax Vila Nova, declamador e apre-
sentador oficial do programa, cuja 
exibição se realiza hoje, a partir das 
19h, através do canal oficial da Fu-
nesc no Youtube. A atração pode ser 
assistida semanalmente, sempre no 
mesmo horário.

Coordenador do projeto virtual 
no qual, além de conduzir as canto-
rias e declamações, realiza oficina de 
declamação e versos pelo Estado, den-
tro da programação do evento, Iponax 
Vila Nova comentou que Acrízio Fran-

ça tem menos de 40 anos de idade e 
já vem se destacando com sua poe-
sia pelo Brasil. Natural da cidade de 
Paulista, mas residindo em Catolé do 
Rocha, o cantador que recebe a home-
nagem do programa tem mais de duas 
décadas de carreira e já é um veterano 
em festivais, se sobressaindo com sua 
arte pelo país.

O apresentador também fez um 
balanço dos programas exibidos vir-
tualmente até agora. “Tem sido muito 
bom, com muitos comentários positi-
vos, e até superou a minha expectati-
va e a da Funesc, por se tratar de uma 
atração que é exibida pela Internet. 
O público já se acostumou e espera 
o momento para assistir”, disse Vila 
Nova, acrescentando que, após o re-
torno dos eventos presenciais, a ver-
são on-line também continuará sen-
do mantida no catálogo do canal.

Em seu novo formato, cada epi-
sódio é protagonizado por um poeta 
repentista semanalmente. No mês 
de julho os homenageados foram os 

seguintes paraibanos: Rogério Mene-
ses, Raimundo Caetano, João Louren-
ço e Nonato Neto.

Iponax Vila Nova ainda informou 
que, por enquanto, o projeto vai ho-
menagear os poetas repentistas pa-
raibanos que estão em atividade. Na 
próxima semana, será a vez do canta-
dor Gilmar de Oliveira e, na sequên-
cia, Fenelon Dantas. Depois, ele an-
tecipou que a ideia é prestar tributo 
para os artistas que já morreram.

Cultura Popular

Creio que devamos fazer uma correção no dito 
popular que diz: “quem é vivo sempre aparece”. 
O que no meu entender  merece correção vem da 
seguinte constatação: nesses tempos de pandemia 
os vivos estão desaparecendo mais do que qual-
quer outra coisa. Melhor seria o adágio se fosse 
como é o título dessa crônica.

Nem estou falando das vítimas fatais que su-
cumbiram a essa moléstia poderosa que anda  en-
terrando gente sem piedade. As minhas conjectu-
ras vão no sentido de que  criaturas vivinhas da 
silva se escafederam deixando poucos rastros e 
nenhuma notícia.

Quem habitualmente lê esse poderoso rota-
tivo, assim como eu, deve se deleitar duas vezes 
por semana com as crônicas de Martinho Moreira 
Franco. Na quinta-feira da semana passada, quan-
do escrevi esse texto, li “Veneno nas minhas lem-
branças” do periodista em questão.  Fiquei assus-
tado. Vou explicar o porquê.

Inicialmente, convenhamos, uma delícia de 
escritura, onde o grandão faz algumas reclama-
ções aos canais pagos de TV por estarem exage-
rando nas reprises de alguns filmes. Adiante faz 
uso de uma pequena mentira (os cronista podem, 
mas só as pequenas) de que estaria até abusado 
dos filmes de aventuras  que tanto apreciara nos 
seus tempos de meninote quando se aboletava 
nas poltronas dos cines Rex e Plaza. Tudo por-
que Escorpião Rei e outros do gênero estavam ca-
rimbando a telinha à exaustão. Por que mentira? 
MMF se empanturrar dos capa e espada? Das fitas 
de ladrões lá de Bagdá, das que exaltavam lendas 
daqueles povos de turbante na cabeça? Dos pira-
tas que assaltavam embarcações pelos sete ma-
res? Duvido! Pena que ele não assistiu como eu 
um o seriado Perigos de Nyoka que vi no mágico 
Cine Santana lá nas latitudes de baixo na minha 
distante São José do Campos. Dos que mencionou 
só não vi A túnica escarlate. 

Uma pena não tenha lembrado de nenhum dos 
doze filmes em que o nadador Johnny Weissmuller 
interpreta o homem macaco que seria batizado de 
Tarzan. “Me Tarzan, you Jane”, nenhuma vez só.  

O que me assustou não foram essas perdoá-
veis idiossincrasias desse notável cronista dizen-
do que está abusado até de Errol Flynn, mas sim 
o fato de que o texto é atemporal. Poderia muito 
bem ter sido escrito meses atrás e estar na gaveta 
da editoria do jornal esperando só um momento 
para ser publicado.

Confesso que me assustei. Logo nesses tempos 
com gente indo comer capim pela raiz, o grandão 
acha de desaparecer. Simplesmente sumiu! E foi 
eclipsando em doses homeopáticas. Primeiro dei-
xou de atender o celular alegando que engenhoca 
“estava com problemas”, mas ainda respondia às 
mensagens pelo WhatsApp. Agora nem isso. En-
vio notícias e elas adormecem na tela do aparelho. 
Ele não só não responde como não as visualiza. 
Aquelas marquinhas em forma de aspas ao final 
das mensagens não ganham coloração azul. Des-
prezo total e absoluto. Pensei no telegrama. Ainda 
se lembram do que era ou é isso? Nem sei se existe 
mais. E-mail não responde também. 

 Na sua crônica não mencionou Tarzan, mas eu 
me lembrei e pensei até em usar o tambor como fa-
zia o homem macaco quando queria usar o What-
sApp daqueles tempos. Talvez Martinho atendesse 
por uma questão de contemporaneidade. 

Mas enfim, tive que tomar minhas providências. 
Liguei para Paulo Emmanuel, filho do Gonzaga.

– Tem notícias do Martinho?
– Nada. Também gostaria de falar com ele. Mas 

pelo que sei está vivo.
Saí à cata de informações. E dos amigos em 

comum a tese unânime de que “Martinho é assim 
mesmo”. De vez em quando desaparece. 

 Estava só querendo agradecer à viva voz um 
comentário que ele fez de um livro meu de contos 
que está no prelo. Dizer quão honrado fiquei em 
aparecermos juntos, lado a lado, na antologia Espe-
lhos de Papel, lançada recentemente pela Editora A 
União. Mas, persistente como sou, um dia acho esse 
danado e mesmo que seja virtualmente quero dei-
xar o meu abraço lhano. É isso gente. Não há como 
negar; quem é vivo sempre desaparece. Pelo menos 
Martinho não desdiz essa premissa.

Quem é vivo
sempre desaparece

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador
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Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Natural de Paulista, o cantador paraibano 
tem mais de duas décadas de carreira e já 
é um veterano em festivais

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

O filme Vai Trabalhar, 
Vagabundo, de 1973, é 
considerado um marco do 
renascimento da comédia 
no cinema nacional. Pro-
duzido no Rio de Janeiro, 
o longa-metragem tam-
bém marcou a carreira de 
Hugo Carvana: além de ter 
sido ator protagonista, ele 
estreava como diretor de 
cinema. O filme é um ma-
nifesto, debochado e de 
alma carioca, contra a fal-
sa moral e os bons costu-
mes pregados nos anos de 
chumbo da ditadura mili-
tar brasileira.

Quatro décadas de-
pois, Vai Trabalhar, Vaga-
bundo é revisto e comen-
tado por Carvana e outros 
realizadores do filme no 
documentário Éramos To-
dos Loucos, que será exibi-
do no canal Curta! hoje, a 
partir das 22h30.

Os depoentes inte-
graram a geração do “des-
bunde”, um movimento de 
contracultura – formado 
por artistas, jornalistas e 
demais intelectuais – que 
se utilizava da ironia e do 
escracho para, de alguma 

forma, enfrentar o autori-
tarismo vigente.

Na produção de 
1973, Hugo Carvana vive 
o personagem Secundi-
no Meireles, o Dino, típi-
co malandro que vive de 
apostas e pequenos tram-
biques. “Um personagem 
adorável, rebelde, louco, 
moleque. E que, ao sair 
da cadeia, olha pro sol e 
fala: Bom dia, professor!”, 

relembra o ator e diretor, 
morto em 2014, durante 
a realização do documen-
tário, dirigido pelos filhos, 
Pedro e Rita Carvana.

Com uma trajetória  
iniciada em 1955, Hugo 
Carvana ficou marcado por 
retratar o típico “malandro 
carioca” não só em Vai Tra-
balhar, Vagabundo, mas em 
outras produções em que 
atuou: foram mais de 50 fil-

mes, a exemplos de Se Segu-
ra, Malandro (1977), Bar Es-
perança, o último que fecha 
(1982), O homem nu (1996), 
Casa da mãe Joana (2007) e 
Não se preocupe, nada vai 
dar certo (2009).

Recentemente, uma 
significativa parte de seus 
filmes foi lançada pela 
Encripta em plataformas 
de streaming, como Now, 
Looke e Vivo Play.

Obra de Hugo Carvana é revisitada 
por realizadores em documentário

No documentário ‘Éramos Todos Loucos’, Carvana fala sobre a clássica comédia ‘Vai Trabalhar, Vagabundo’ (1973)

Foto: Divulgação



Ação incentiva financeiramente os estados de acordo com o cumprimento de uma série de objetivos para os recursos hídricos

Bacias hidrográficas: PB cumpre 
100% das metas de programa

A Paraíba cumpriu 100% 
dos objetivos estabelecidos 
pelo Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas (Procomi-
tês), que é desenvolvido pela 
Agência Nacional das Águas 
(ANA). O programa incentiva 
financeiramente os estados de 
acordo com o 
cumprimento 
de metas que 
visam promo-
ver a gestão 
participativa 
dos recursos 
hídricos.

O tra-
balho desen-
volvido pela 
Agência Exe-
cutiva de Gestão das Águas da 
Paraíba (Aesa) para o cumpri-
mento das metas será apresen-
tado ao Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos  da Paraíba 
(CERH-PB) em uma reunião 
virtual programada para as 
8h30 desta quarta-feira. Além 
da análise feita pela ANA, que 
avaliou a Paraíba com 100% 
das metas, os resultados alcan-

çados precisam ser discutidos e 
certificados pelos membros do 
Conselho Estadual. 

Com o cumprimento de 
todas as metas e a certificação 
do CERH-PB, o Governo do 
Estado conquista o direito de 
receber 100% do incentivo fi-
nanceiro disponibilizado pela 

ANA, R$ 150 
mil, valor que 
será investido 
de forma igua-
litária nos três 
comitês de ba-
cias hidrográ-
ficas estaduais: 
Litoral Norte, 
Litoral Sul e 
Rio Paraíba. 

Os Comi-
tês de Bacias Hidrográficas 
são parte essencial do Sis-
tema de Gestão de Recursos 
Hídricos. Conhecidos como 
“Parlamentos das Águas”, eles 
reúnem representantes do 
poder público, usuários de 
água bruta e sociedade civil 
organizada de uma bacia hi-
drográfica para discutir a ges-
tão dos recursos hídricos.
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A primeira etapa do 
PB Rural Sustentável vai 
contemplar 299 demandas 
encaminhadas às gerên-
cias regionais do Projeto 
Cooperar, entre os meses 
de junho e julho deste ano, 
atendendo às necessidades 
na área de segurança hídri-
ca de 10.025 agricultores 
paraibanos, cuja maioria 
escolheu a implantação de 
cisternas para armazena-
mento d’água destinada 
ao consumo humano. O 
programa do Governo do 
Estado é executado pela 
Secretaria de Agricultura 
Familiar e do Desenvolvi-
mento do Semiárido (Sea-

fds) e Cooperar, em parce-
ria com o Banco Mundial. 
Nessa primeira fase, serão 
investidos recursos da or-
dem de R$ 50 milhões.

O coordenador geral 
do Projeto Cooperar, Omar 
Gama, informou que foram 
apresentadas 299 deman-
das, sendo 114 do primei-
ro lote e 185 do segundo, 
priorizando o acesso à água 
para consumo humano. “As 
demandas apresentadas fo-
ram para cisternas, sistema 
de abastecimento d’água 
completo - ADC, passagem 
molhada, recuperação de 
sistema de abastecimento 
d’água completo, sistema de 

abastecimento d’água sin-
gelo - ADS e dessalinizador”. 

A grande quantidade 
de cisternas, segundo Omar 
Gama, foi surpreendente, 
nesses dois primeiros lotes. 
“Foram solicitadas 3.152 
cisternas para armazenar 
água, destinada ao consumo 
humano, com 16 mil litros 
cada, que irão amenizar a 
falta d’água nas comunida-
des rurais”, salientou Omar.

Omar Gama ressaltou 
que o Programa PB Rural 
teve, também, uma quanti-
dade expressiva de pedidos 
de passagem molhada, que 
totalizaram 87, distribuídas 
nas áreas das cinco gerên-

cias regionais: a do Litoral 
(com sede no Projeto Coo-
perar, na capital do Estado 
da Paraíba), Patos, Sousa, 
Soledade e Sumé.

O PB Rural Sustentá-
vel é um programa que tem 
financiamento do Banco 
Mundial junto ao Governo 
do Estado da Paraíba. Omar 
enfatizou as linhas de atua-
ção do PB Rural, desta-
cando o acesso à água. “O 
acesso à água vai ser, exa-
tamente, a ação principal 
do PB Rural Sustentável. 
Nessa primeira etapa do 
programa, até dezembro de 
2020, a prioridade  núme-
ro um vai ser essa. Isso foi 

uma determinação conjun-
ta do Governo do Estado 
e do Banco Mundial”, pon-
tuou Omar.

Conforme Omar, nessa 
época de pandemia se sabe 
o quanto é difícil trabalhar 
na zona rural, até porque 
em tempos de normalidade 
as ações são realizadas no 
corpo a corpo, no atendi-
mento e nas reuniões. “Es-
tamos preocupados com a 
situação e têm sido ofereci-
das as condições para que o 
agricultor não se exponha, 
mantendo e incentivando os 
contatos on-line através de 
reuniões virtuais, e-mails, 
videoconferências e dis-

ponibilizando cinco linhas 
telefônicas com um serviço 
de Tira Dúvidas”, observou, 
adiantando que o Projeto 
Cooperar está trabalhando 
diuturnamente, em home 
office, com toda a equipe à 
disposição.

PB Rural beneficia mais de 10 mil agricultores

Foram solicitadas 
3.152 cisternas 
para armazenar 
água destinada 

ao consumo 
humano, com 16 mil 

litros cada

O Governo do Estado 
conquista o direito 

de receber 100% do 
incentivo financeiro 

disponibilizado pela ANA

Foto: Francisco França

Os Comitês reúnem representantes 
do poder público, usuários de água 
bruta e sociedade civil organizada 

de uma bacia hidrográfica para 
discutir gestão dos recursos hídricos

Lixo cultural total. Como resistir? Lem-
brando os homens-livros que Ray Brad-
bury concebeu para “Fahrenheit 451”?
       No teatro, o verbo não é resistir. É 
recomeçar. Renascer. Aprender e ensinar 
tudo novamente.  A luz, o contra-regra, 
a voz, a carpintaria, a base no rosto, a 
marcação, Martins Pena, a associação, 
o relax, tanto mais. Nisto um curso é 
fundamental. Ninguém e nenhuma 
estrutura oficial ou não, repetiu ou fez 
coisa semelhante até agora; refiro-me ao 
curso que a UFPBb apoiou e foi ministra-
do no antigo Departamento Cultural, na 
Rua Princesa Isabel, sob coordenação de 
Leslie McAneny. Curso que no primeiro 
ano provocou a montagem de cenas, no 
mesmo espetáculo, de Ionesco, Shakespeare, 
Arthur Miller, Eugene O’Neill, e no segun-
do ano um excepcional momento de Jean 
Anouilh: “A cotovia”. Anos que deixaram 
base técnica. 
       Alguém pode afirmar: um retor-
no pleno ao teatro de repertório é um 
retrocesso e chega a desestimular o 
aparecimento e a produção de autores 
paraibanos. Em verdade, não seria um 
retrocesso, porque ele aconteceu exata-

Para recomeçar o teatro da Paraíba

mente quando toda uma experimentação 
cultural, política e estética, foi cortada 
com a junta militar que governou o país a 
partir do final de 1968. Corte aprofunda-
do com o governo de Médici. Com o fim 
da ditadura não tivemos, até agora, uma 
consequente política cultural bem  aplica-
da para o teatro. Diante das coisas como 
ficaram e continuam, só vejo um caminho: 
a retomada, o recomeço. Seria essa a etapa 
ideal para o restante do ano de 2020.      
       Quanto à autoria de textos locais, 

lembro que os escritos por novos autores 
pré-junta de 1968 acompanhavam a infor-
mação político-cultural de então. Um en-
tão jovem autor como o já saudoso Marcos 
Tavares (foto), por exemplo, ao lançar seu 
“Despertar do medo”, em 1967, já vinha 
de uma total familiaridade com a lin-
guagem de teatro (onde, inclusive, foi ator) 
e de um processo de autoria poética que 
fundia a experimentação de linguagem 
(Grupo Sanhauá) com a noção constante 
de participação política no ato cultural e 
vice-versa (geração do Cineclube Charles 
Chaplin, no Lyceu Paraibano).
       O teatro chamado de repertório não 
é retrocesso. É um belo ponto de partida 
e, dentro da atual circunstância histórica, 
um começo revolucionário. Há empecil-
hos para que isso aconteça, obviamente. 
Os valores culturais e econômicos nesta 
sociedade foram arrumadinhos de tal ma-
neira, nos últimos anos, que muitos cole-
gas, artistas & intelectuais & jornalistas, 
torcem a boca, os olhos e o nariz, diante 
do uso de palavras como revolucionário, 
repertório, alienação. O condicionamento 
existencial ao sistema que gera empre-
gos e contratos os mais diversos a nível 
oficial ou par’oficial faz com que alguns 

desses artistas & intelectuais & jornalistas não 
consigam ainda - depois de tantos anos - curar 
a ressaca do coquetel pós68-redemocratização. 
De repente, o termo “numa boa” passa a ter 
sentido e expressão, enquanto “revolucionário” 
passa a ser palavra chata e velha. Os mais 
condicionados ao oficialismo ou par’oficialismo 
absorvem de tal maneira a ideologia desse(s) 
sistema(s) que passam a considerar o uso de 
palavras tipo “intelectual” e “alienação” como 
uma manifestação de saudosismo.
       Voltando especificamente ao teatro, 
pergunto: até que ponto ou em que o “novo” 
linguajar consagrado pela televisão reno-
vou, melhorou ou salvou a linguagem teatral 
brasileira? Em estados nordestinos, então, a 
resposta é ainda mais cruel.
       

nnnnnnnnnn

       Que as instituições oficiais e os artistas 
deixem de lado as obras em si (Teatro Pedra 
do Reino e o reformado Espaço Cultural, 
por exemplo) e comecem a replanejar os 
seus usos. É uma maneira (também) de 
recomeçar o teatro de cá. Não esquecendo a 
movimentação e o reforço de espaços cul-
turais como a Piollin, a Juteca, o Santa Roza, 
o DAC, o Lima Penante, os pontos do Baixo 
Centro Histórico. E de criar e abrir outros 
espaços culturais.
       Sobre e sob tudo, o repertório. Como pon-
to e estratégia de partida.
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É hora de decisão
Após 12 anos, Campinense e Treze voltam a decidir um título do 
Campeonato Paraibano. Hoje, às 16h, no Estádio Amigão, os dois clubes de 
Campina Grande vão fazer a primeira partida da decisão. Página 15
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Aprovação do regime previdenciário livra PB de punições e exclusões de convênios e repasses de recursos federais

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Assembleia vota hoje reforma 
da Previdência e a LDO 2021

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Notas & Fatos

Ação Parlamentar

Atividade Eleitoral

Parque sustentável
A UFPB terá um parque tecnológico sus-
tentável no campus I, em João Pessoa. O 
projeto executivo e planejamento das 
obras devem começar no primeiro se-
mestre de 2021. O ambiente favorável à 
inovação tecnológica, com concentração 
geográfica de centros de pesquisa, labo-
ratórios, incubadoras de negócios e em-
presas, atenderá aos Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável (ODS) da ONU. 
O Parque contará com edificações que 
funcionarão com energia mista (eólica e 
solar), com aproveitamento de águas das 
chuvas e consumo sustentável.

Atualização de cadastro
A comissão da UFPB que organiza consul-
ta on-line para a escolha do novo reitor 
informa sobre a atualização de cadastro 
para participar da eleição, no dia 26 de 
agosto. Os estudantes devem fazer a atua-
lização por meio do Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) 
da UFPB. Já os técnico-administrativos e 
professores podem atualizar seus cadas-
tros tanto pelo Sigaa quanto pelo Sistema 
Integrado de Patrimônio, Administração 
e Contratos (Sipac) ou pelo Sistema In-
tegrado de Gestão de Planejamento e de 
Recursos Humanos (Sigrh).

Povos refugiados
A situação de vulnerabilidade social dos 
povos refugiados no município de João 
Pessoa foi tema de audiência pública vir-
tual realizada pelo vereador Lucas de Brito 
(PV), da Câmara Municipal de João Pessoa 
(CMJP). Com a presença de integrantes do 
poder público municipal, de entidades que 
dão assistência aos migrantes e de univer-
sidades, os próprios migrantes relataram 
as dificuldades vivenciadas atualmente. O 
evento ainda contou com a presença de re-
presentantes da Organização das Nações 
Unidas (ONU) no Brasil.

Valorização do professor
O pré-candidato a prefeito de Sapé Major 
Sidnei (Podemos) destaca que promover 
melhorias na educação passa pela valori-
zação e formação do professor. Seu plano 
de governo destinaria espaço especial para 
essa área, como programa continuado de 
valorização do professor com capacitação 
e acesso a especializações.

Novos conselheiros
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil e os 27 Conselhos de Arquitetura 
e Urbanismo das Unidades da federação 
(CAU-UF) vão eleger seus conselheiros 
no dia 15 de outubro. Arquitetos e urba-
nistas do Conselho têm a reponsabilidade 
de orientar, disciplinar, fiscalizar e aper-
feiçoar o exercício da profissão no país. 
No país, são 203 mil profissionais ativos 
e 27 mil empresas do setor, que executam 
anualmente mais de 1,6 milhão de serviços 
nas áreas de projetos, execução de obras, 
gestão de obras, meio ambiente, ensino, 
pesquisa e segurança do trabalho.

Transportes públicos
Concessionárias de transportes públicos 
intermunicipais deverão realizar semanal-
mente a desinfecção e a limpeza de seus 
veículos para contenção do novo corona-
vírus na Paraíba. É o que determina a Lei 
11.763, de autoria do deputado estadual 
Ricardo Barbosa (PSB), sancionada pelo 
governador João Azevêdo (Cidadania). A 
desinfecção e a limpeza serão realizadas 
em horários de não funcionamento dos 
serviços de transportes ou em intervalos 
de circulação. As empresas que não cum-
prirem poderão ter suas concessões sus-
pensas ou até mesmo cassadas no Estado.

Em sessão remota marca-
da para começar às 10h, a As-
sembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) vota hoje a PEC do gover-
nador João Azevêdo (Cidadania) 
que adéqua o regime previden-
ciário da Paraíba à Reforma Na-
cional da Previdência. Na mesma 
sessão, os deputados também vão 
aprovar a Lei de Diretrizes Orça-

mentária (LDO) que vai nortear 
o Orçamento estadual para 2021.

A PEC da Previdência inclui 
sete de um total de 16 emendas 
que foram apresentadas pelos 
parlamentares e que, segundo o 
presidente da Comissão Especial, 
deputado Taciano Diniz (Avante), 
foram resultado de muita nego-
ciação envolvendo a mesa dire-
tora da ALPB, o governador João 
Azevêdo e representações de ser-
vidores públicos do Estado.

O relator da matéria foi o 
deputado Ricardo Barbosa (PSB) 
e a adequação, ainda segundo 
Taciano, permite que a Paraíba 
fique livre de eventuais punições 
e exclusões de convênios e repas-
ses de recursos por parte de ór-
gãos do Governo Federal.

Os valores reais do orça-
mento da Paraíba para 2021 
serão definidos com a Lei Orça-
mentária Anual (LOA), a ser fe-
chada entre novembro e dezem-

bro deste ano, mas a LDO que 
entra em pauta hoje já aponta 
para um percentual de 0,6% do 
Orçamento 2021 em favor das 
emendas impositivas que, pela 
primeira vez, devem acontecer 
no Estado.

A matéria já passou em maio 
pela Comissão de Finanças e Or-
çamento da Casa, presidida pelo 
deputado Wilson Filho (PTB), 
e teve como relator o deputado 
Tião Gomes (Avante).

O deputado estadual Fe-
lipe Leitão (Avante) terminou 
sendo o único a se inscrever, 
até as 17h de ontem, e deve 
ser eleito hoje como primeiro-
vice-presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB), 
em pleito que acontece a partir 
das 9h30, antes da sessão ple-
nária da Casa.

Ele vai substituir o depu-
tado Genival Matias (Avante), 
que morreu no mês passado. 
Felipe disse ontem por tele-
fone que se inscreveu aten-
dendo também a um convite 
do presidente da Assembleia, 

A sessão ordinária de hoje 
na Assembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB) vai marcar a estré-
ia do deputado Jullys Rammon 
Rezende Ramalho da Silva, mais 
conhecido por Jullys Roberto 
(MDB). Primeiro suplente, ele 
assume a vaga do deputado Ra-
niery Paulino (MDB) que proto-
colou pedido de licença de 122 
dias para tratar de assuntos par-
ticulares.

Jullys é filho do ex-deputado 
Márcio Roberto e chega ao man-
dato também como resultado de 
duas articulações. A primeira que, 
além do pai, envolveu também o 

prefeito de São Bento, Jarques 
Lúcio da Silva, que recentemente 
trocou o DEM pelo Cidadania do 
governador João Azevêdo.

A outra articulação envolveu 
Raniery, que deixou a liderança 
da oposição para se compor com 
o governo numa aliança que deve 
transformou seu pai, Roberto 
Paulino, pré-candidato do Palá-
cio da Redenção à Prefeitura de 
Guarabira.

Jullys Roberto foi empos-
sado no final da tarde de ontem 
pelo presidente da Assembleia, 
deputado estadual Adriano Gal-
dino (PSB). Ele obteve 15.234 
votos nas eleições de 2018, tem 
33 anos, é natural de São Bento e 
formado em Direito.

A partir do sábado (15), 
agentes públicos de todo o país 
vão estar proibidos de praticar 
diversas condutas devido às elei-
ções municipais marcadas para o 
dia 15 de novembro. O prazo de 
três meses que antecede o pri-
meiro turno está de acordo com 
a legislação eleitoral e visa dar 
mais condições iguais de opor-
tunidades entre os candidatos na 
disputa.

A regra está prevista na Lei 
das Eleições (Lei 9.504/1997) e 
tem como objetivo evitar o uso 

de cargos e funções públicas em 
benefício de determinadas can-
didaturas e partidos. Entre as 
condutas vedadas aos candida-
tos estão a de nomear, contratar, 
admitir ou demitir sem justa cau-
sa servidor público municipal. 
Também fica proibido remover, 
transferir ou exonerar esses ser-
vidores do município, até a posse 
de quem for eleito.

Outra proibição imposta 
pela lei é a de fazer transferên-
cias voluntárias de recursos da 
União aos estados e municípios, e 

dos estados aos municípios. A ex-
ceção, nesse caso, cabe somente 
nos casos de verbas destinadas a 
cumprir obrigação prévia para a 
execução de obra ou serviço em 
andamento, com cronograma já 
fixado, e as utilizadas para aten-
der emergência e calamidade pú-
blica.

Ainda de acordo com a legis-
lação, publicidade institucional 
dos atos praticados por agentes 
públicos também fica suspen-
sa, bem como programas, obras, 
serviços e campanhas dos ór-

gãos públicos ou de entidades 
da administração indireta, salvo 
em situação de grave e urgente 
necessidade pública, assim reco-
nhecida pela Justiça Eleitoral.

Os agentes públicos também 
não podem fazer pronunciamen-
to em cadeia de rádio e televisão 
fora do horário eleitoral gratuito. 
A exceção é se o pronunciamen-
to se tratar de matéria urgente, 
relevante e que esteja relaciona-
da às funções de governo, já que 
o Brasil está enfrentando uma 
pandemia.

Felipe deverá ser nome de consenso para 
posto de primeiro-vice-presidente da ALPB

Suplente toma posse no Poder Legislativo 
estadual com a licença de Raniery Paulino

Eleições: candidatos entram na regra de 
conduta vedada a partir deste sábado

Ademilson José 
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Único inscrito para a disputa, Felipe Leitão se diz honrado em substituir Genival

Formado em Direito, Jullys Roberto tem 33 anos e é natural do município de São Bento

Adriano Galdino (PSB), com 
aval dos colegas, sobretudo 
do seu partido e do chamado 

G11 (grupo de deputados que 
se consideram independen-
tes). No Legislativo, Felipe era 

o amigo de maior convivência 
com Genival.

“Ainda há e sempre have-
rá um clima de tristeza com a 
morte do nosso colega Genival, 
mas, de certa forma, para mim 
também não deixa de ser uma 
honra ser conduzido a ocupar 
o cargo para o qual ele foi elei-
to e exercia com muita compe-
tência”, disse Felipe.

“É um bom nome”, an-
tecipou, ontem, o presiden-
te da Assembleia, Adriano 
Galdino, confirmando ou 
ao menos apontando para a 
possibilidade de hoje Felipe 
Leitão vir a ser apresentado 
como nome de consenso para 
o cargo.
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Lava Jato deve ser afetada
por mudanças no Supremo
 Embate entre o procurador-geral Augusto Aras com membros das forças-tarefa reforçou a polarização existente no STF

O embate do procurador-
-geral da República, Augusto 
Aras, com as forças-tarefa da 
Lava Jato reforçou a polari-
zação existente no Supremo 
Tribunal Federal (STF) entre a 
ala que reprova a postura dos 
procuradores e a que defende 
os métodos da operação. En-
quanto Aras tenta enquadrar 
a “República de Curitiba”, uma 
série de mudanças dentro do 
Supremo deve afetar nos pró-
ximos meses a correlação de 
forças entre esses dois grupos.

A Segunda Turma - for-
mada por cinco dos 11 mi-
nistros - evidencia as divisões 
internas do Supremo: de um 
lado, o relator da Lava Jato, 
Edson Fachin, e Cármen Lú-
cia costumam votar a favor 
de medidas da operação e 
pela condenação de réus; de 
outro, Ricardo Lewandowski 
e Gilmar Mendes tendem a se 
manifestar contra os interes-
ses da Operação e são mais 
propensos a ficar ao lado dos 
investigados.

Muitas vezes cabe ao de-
cano do STF, Celso de Mello, 
dar o voto decisivo que defi-
ne o placar. Celso se aposenta 
compulsoriamente em 1º de 
novembro, quando completa 
75 anos, abrindo a primeira 
vaga na Corte para indicação 
do presidente Jair Bolsonaro.

Na sessão da terça-feira 
passada da Segunda Turma, 

diante da ausência de Cármen 
e Celso, Fachin se viu isolado 
e foi derrotado em dois julga-
mentos que envolviam pedi-
dos de Lula.

A sessão foi marcada pe-
los votos de Gilmar e Lewan-
dowski contra a atuação do 
então juiz Sérgio Moro na 13ª 
Vara Federal de Curitiba.

As declarações dos dois 
magistrados sinalizam que 
ambos devem apontar a sus-
peição de Moro em outro 

julgamento, o que analisa a 
conduta do ex-juiz ao conde-
nar Lula no caso do triplex do 
Guarujá. Cármen e Fachin já 
votaram contra declarar Moro 
parcial, mas ainda faltam os 
votos de Gilmar, Lewandowski 
e Celso de Mello.

A discussão, iniciada em 
dezembro de 2018, não tem 
data para ser retomada.

Transferência
A abertura de uma vaga 

na Segunda Turma, com a apo-
sentadoria de Celso, reacen-
deu as especulações no tribu-
nal de que eventualmente um 
ministro da Primeira Turma 
seja transferido para a Segun-
da. Isso serviria para preen-
cher internamente a vaga do 
decano no colegiado - e pode-
ria evitar que o nome que vier 
a ser escolhido por Bolsonaro 
integre o grupo que discute ca-
sos ligados à Lava Jato.

Em um movimento pare-

cido, em 2017, Fachin migrou 
da Primeira para a Segunda 
Turma, depois do acidente aé-
reo que levou à morte de Teori 
Zavascki.

Só depois que Fachin foi 
transferido de turma e confir-
mado como o novo relator da 
Lava Jato é que o então presi-
dente Michel Temer oficializou 
o nome de Alexandre de Mora-
es para a vaga de Teori. Mora-
es acabou indo para a Primeira 
Turma. 

A abertura de uma vaga no STF, com a aposentadoria de Celso de Mello, reacendeu as especulações de que mudanças na Corte podem afetar a Lava Jato

Foto: Agência Brasil

Ainda sem comprovação

Agência Brasil

Autoridades de segu-
rança do Líbano alertaram 
o primeiro-ministro e o pre-
sidente, mês passado, que 
2.750 toneladas de nitrato de 
amônio armazenados no por-
to de Beirute representavam 
um risco de segurança e po-
deriam destruir a capital, se 
explodissem, segundo docu-
mentos vistos pela Reuters e 
autoridades de segurança.

Pouco mais de duas sema-
nas depois, os produtos quí-
micos industriais foram pelos 
ares em uma enorme explosão 
que destruiu quase todo o por-
to e faixas da capital, matando 
pelo menos 163 pessoas, ferin-
do outras 6.000 e destruindo 
6.000 prédios, segundo autori-
dades municipais.

Um relatório da Direção 
Geral de Segurança Pública 
sobre os eventos que levaram 
à explosão incluiu referência 
a uma carta enviada ao pre-
sidente Michel Aoun e ao pri-
meiro-ministro Hassan Diab, 
em 20 de julho.

Embora o conteúdo da 
carta não estivesse no rela-
tório visto pela Reuters, uma 
autoridade superior de segu-
rança disse que resumia as 
descobertas de uma inves-
tigação judicial, iniciada em 
janeiro, que concluiu que as 
substâncias químicas deve-
riam ser postas em segurança 
imediatamente.

O relatório de segurança 
pública, que confirmou a cor-
respondência ao presidente 

e ao primeiro-ministro ainda 
não havia sido publicada.

“Havia o risco de que esse 
material, se roubado, pudesse 
ser usado em um ataque ter-
rorista”, disse a autoridade à 
Reuters.

“No fim da investigação, 
o procurador-geral (Ghassan) 
Oweidat preparou um relató-
rio final que foi enviado às au-
toridades”, disse, referindo-se 
à carta enviada ao primeiro-
-ministro e ao presidente pela 
Direção Geral de Segurança 
Pública, que supervisiona a 
segurança portuária.

“Eu os alertei que isso 
poderia destruir Beirute, se 
explodisse”, afirmou a autori-
dade, envolvida na redação da 
carta e que se recusou a ter a 
identidade divulgada.

A Reuters não conseguiu 
confirmar a descrição da car-
ta de maneira independente. 
A presidência não respondeu 
ao pedido por comentários 
sobre a carta de 20 de julho.

Um representante de Diab, 
cujo governo renunciou na 
segunda-feira (10), disse que 
o primeiro-ministro recebeu a 
carta em 20 de julho e ela foi 
enviada ao Conselho Supremo 
de Defesa para aconselhamen-
tos dentro de 48 horas. “O atual 
ministério recebeu o documen-
to 14 dias antes da explosão e 
agiu em resposta a ela em ques-
tão de dias. As administrações 
anteriores tiveram seis anos e 
não fizeram nada”.

O procurador-geral não 
respondeu aos pedidos por 
comentários.

Líbano: líderes foram 
alertados sobre riscos

Sergio Caldas
Agência Estado

O Governo Federal in-
formou que o presidente 
Jair Bolsonaro enviou on-
tem ao Congresso Nacional, 
em caráter de urgência, o 
projeto de lei que institui o 
Programa de Incentivo à Ca-
botagem, conhecido como 
‘BR do Mar’. Bolsonaro assi-
nou o texto em uma soleni-
dade fechada no Palácio do 
Planalto na tarde de ontem, 
que contou com a presença 
do ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio de Freitas. 

A cabotagem é a nave-
gação entre portos ou pon-
tos da mesma costa de um 
país. A medida tem como 
objetivo aumentar a oferta 
da cabotagem, incentivar a 
concorrência, criar novas 
rotas e reduzir custos.

Em nota, o governo ex-
plica que o envio da matéria 
ocorre após amplo debate 
entre diversos ministérios, 
como da Infraestrutura, De-
fesa, Economia e Casa Civil, 
além de reuniões com outras 
autoridades do governo, usu-
ários, armadores, represen-
tantes da construção naval e 
sindicatos de marítimos.

Projeto do 
governo vai 
incentivar a 
navegação

Sob desconfiança, Rússia anuncia 
primeira vacina contra a covid-19

O presidente da Rús-
sia, Vladimir Putin, disse 
ontem que seu país foi o 
primeiro a desenvolver e 
registrar uma vacina contra 
covid-19, segundo a agên-
cia de notícias russa RIA 
Novosti. Putin também ale-
ga que uma de suas filhas 
recebeu a vacina.

“Pelo que sei, uma va-
cina contra a infecção do 
novo coronavírus foi re-
gistrada nesta manhã, pela 
primeira vez no mundo”, 
disse Putin, durante reu-

nião com membros de seu 
governo, informou a RIA 
Novosti.

Putin afirmou ainda 
esperar que em breve pos-
sa começar uma campanha 
de vacinação em massa na 
Rússia, de acordo com a 
Dow Jones Newswires.

Dúvidas
Os estudos sobre o pro-

duto russo geram dúvida na 
comunidade científica. As 
pesquisas para a vacina es-
tão na fase 3, segundo o go-
verno Putin, mas a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 

aponta que a droga está na 
primeira etapa dos estudos. 
Os desenvolvedores russos 
ainda não divulgaram de-
talhes sobre os resultados, 
duração e dados sobre as 
fases anteriores. Além disso, 
o antídoto para a covid-19 
foi aprovado após menos de 
dois meses do início dos tes-
tes em humanos.

Paraná 
O governo do Para-

ná deve anunciar hoje um 
acordo com o Ministério de 
Saúde russo para a produ-
ção de uma vacina contra 

o coronavírus. O acordo 
prevê que o Estado realize 
testes, produza e distribua 
a vacina. 

O embaixador da Rús-
sia no Brasil, Sergey Ako-
pov, tem encontro agen-
dado com o governador 
do Paraná, Ratinho Junior 
(PSD), às 14h. A expecta-
tiva é de que o encontro 
defina a parceria para a 
produção da vacina. Embo-
ra tenha sido registrada, o 
imunizante ainda será sub-
metido a ensaios clínicos 
para testar sua segurança e 
eficácia.

Rafael Moraes Moura
Agência Estado

Agência Estado

Saúde: não há provas suficientes da eficácia

O Ministério da Saúde 
considera que ainda não há 
provas de segurança e eficá-
cia da vacina russa contra a 
covid-19 que justifiquem abrir 
negociações para a compra 
do produto com recursos do 
Governo Federal. Segundo 
integrantes da cúpula da 
pasta, deve ser realizada nos 

próximos dias uma nova reu-
nião com desenvolvedores da 
droga.

A expectativa é que repre-
sentantes da embaixada da 
Rússia participem do novo en-
contro, previsto para acontecer 
nesta ou na próxima semana. 

Na mesma data, o minis-
tério recebeu representantes 
da farmacêutica chinesa Sino-
pharm, que tem uma vacina 
em fase 3 de estudos, a última 

etapa antes de a droga poder 
ser registrada. Presente nas 
reuniões, a Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) demonstrou 
interesse em apoiar a pesquisa 
clínica das empresas da Rússia 
e da China.

Por enquanto, a aposta 
do governo Jair Bolsonaro é 
no modelo desenvolvido pela 
farmacêutica britânica Astra-
Zeneca e a universidade de 
Oxford, do Reino Unido. 

Mateus Vargas
Agência Estado
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Primeiro confronto acontece hoje, a partir das 16h, no Amigão, e o segundo está programado para o próximo sábado

Campinense e Treze iniciam
a decisão do título estadual

Após 12 anos, Campi-
nense e Treze voltam a deci-
dir um título do Campeonato 
Paraibano. A última vez que 
o clássico dos maiorais deci-
diu um título estadual foi em 
2008, e o Campinense levou 
a melhor, sendo o campeão. 
Agora, o Treze quer dar o tro-
co. Hoje às 16 horas, no Ami-
gão, os dois clubes vão fazer 
a primeira partida da grande 
decisão. O segundo jogo está 
programado para o próximo 
sábado. Por causa da pande-
mia do coronavírus, o clássico 
será disputado sem a presen-
ça de torcedores no estádio.
Uma das atrações da partida 
entre Raposa e Galo será o 
árbitro da Fifa, Anderson Da-
ronco. Ele será auxiliado por 
Oberto da Silva e Luís Filipe 
Gonćalves Correia.

Campinense e Treze já se 
enfrentaram na história 410 
vezes e o Galo está na frente 
no confronto, com 140 vitó-
rias, contra 109 da Raposa. 
Houve 161 empates. O Alvi-
negro marcou 499 gols e o 
Rubro-negro 450. Este ano, os 
dois times já se enfrentaram 2 
vezes no Campeonato Parai-
bano. Deu empate de 1 a 1 no 
jogo de ida e na volta o Treze 
venceu por 1 a 0.

Em toda a competição, a 
campanha do Galo foi supe-
rior ao do rival. Em 12 jogos 
disputados, o Treze fez 23 
pontos, com 7 vitórias, 2 em-
pates e 2 derrotas. Marcou 
13 gols e sofreu 8, ficando 
com um saldo de 5 gols. Já o 
Campinense conquistou 19 
pontos, nos 12 jogos, com 5 
vitórias, 2 empates e 3 derro-
tas. A Raposa marcou 17 gols 
e sofreu 8, ficando com um 
saldo de 9 gols. 

O Campinense vem de 
dois empates com o Sousa e 
uma vitória nos pênaltis, nas 
semifinais. Mesmo com a che-
gada do técnico Ney Júnior, 
a equipe anda devendo uma 
grande exibição para a sua 
torcida. Nos dois jogos das se-
mifinais, sobretudo no último, 
quando empatou em 0 a 0 com 
o Dinossauro, o time mostrou 
muitas dificuldades no setor 
ofensivo. Hoje, o experien-
te atacante Fábio Junior, que 
chegou recentemente ao clu-
be, é uma das esperanças de 
gol da torcida. Ele está super 
empolgado em poder partici-
par de mais um clássico dos 
maiorais.

“Eu já estou com uns 75 
por cento de minha capaci-
dade física, e se o professor 
necessitar, estou pronto para 
colaborar com uma grande 
vitória e deixar minha marca 
nas redes do Galo. Vou ten-
tar passar minha experiência 
para a garotada, porque este 
não é um jogo comum. Além 
de muita rivalidade é também 
uma decisão e temos que sair 
com uma vitória para decidir 
o título com mais tranquilida-
de no jogo da volta, no próxi-
mo sábado”, disse o atacante.

O técnico Ney Júnior faz 
muito mistério em relação a 
escalação da equipe para en-

carar o Galo. Durante toda a 
semana, o zagueiro Ueslei, o 
lateral Vinícius Araújo e o Go-
leiro Dias fizeram tratamen-
to no departamento médico 
e não se sabe se poderão ser 
escalados. Nas demais posi-
ções, o time deve ser mais ou 
menos aquele que enfrentou o 
Sousa nas semifinais.

Pelo lado do Treze, o cli-
ma é de muito otimismo, após 
ter eliminado o Botafogo nas 
semifinais, que era apontado 
como o grande favorito para 
conquistar o tetracampeona-
to. Foi a melhor exibição do 
Galo no campeonato, que en-
cheu de esperança os torcedo-
res, os jogadores e comissão 
técnica do clube. Nos jogos 
anteriores, o Galo não vinha 
fazendo boas exibicões e nin-
guém acreditava que a equipe 
pudesse chegar às finais.

Para essa partida, o técni-
co Moacir Júnior tem dúvidas 
entre Resende e Dedé no meio 
campo e entre Thalles e Cea-
rá no ataque. O goleiro titular 
Jefferson está se recuperan-
do de uma contusão sofrida 
no jogo contra o Botafogo e a 

sua escalação ainda não está 
garantida. Caso ele não possa 
ir para o jogo, será substituí-
do por Paulo Wanzeler. Diante 
destas dúvidas, o treinador 
preferiu não revelar o time 
que deve começar jogando 
hoje à tarde.

Apesar da grande exibi-
ção na vitória por 2 a 0 sobre 
o Botafogo, os jogadores não 
querem saber de clima de já 
ganhou. Todos sabem que o 
clássico contra o Campinense 
costuma ser imprevisível. “É 
um jogo à parte, e temos que 
manter a humildade. Temos 
que esquecer as semifinais e 
focar no nosso principal ob-
jetivo, que é conquistar o tí-
tulo do Paraibano”, afirmou o 
zagueiro Breno Calixto, após 
ver a empolgação dos torce-
dores com a eliminação do 
Botafogo.

Segurança
Apesar da partida ser 

disputada sem a presença 
dos torcedores no Estádio 
Amigão, o Ministério Público 
está preocupado com a possi-
bilidade de aglomerações no 

entorno e também nos bares 
da cidade. Ontem, houve uma 
reunião do Núcleo de Despor-
to e Defesa do Torcedor - Nu-
detor, com a Polícia Militar da 
Paraíba, Corpo de Bombeiros, 
representantes da Secretaria 
da Juventude, Esporte e Lazer 
e da Federacão Paraibana de 
Futebol. 

 Na oportunidade, ficou 
acertado um rígido esquema 
de segurança para impedir 
aglomerações, cumprindo 
assim o protocolo para pro-
teger a população do corona-
vírus.

“Nós temos recebido 
muitas denúncias de que em 
Campina Grande a população 
anda desrespeitando o pro-
tocolo médico e espalhando 
fake news, que tudo já está li-
berado, o que não é verdade. 
Ainda é muito alto o número 
de infectados e de mortos na 
Paraíba, e muita gente não 
está nem aí participando de 
confraternizações nos bares”, 
disse o procurador do Minis-
tério Público, Valberto Lira, na 
reunião que foi realizada por 
videoconferência. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No último final de semana falou-se muito nas 
redes sociais sobre a volta do torcedor aos estádios 
da Paraíba, pegando carona na flexibilização de al-
guns setores como a abertura de bares, restauran-
tes, shoppings, eventos religiosos, entre outros. Nada 
se compara a um evento futebolístico ou um show, 
onde é inevitável a aglomeração. Ora, nem as aulas 
presenciais estão sendo recomendáveis neste tempo 
de pandemia imagine liberar os portões de estádios 
para que os torcedores, mesmo com número limita-
do, marquem presença! Uma insanidade para quem 
está pensando dessa forma.

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro já 
mostrou que o perigo está rondando as quatro linhas 
diante da suspensão dos jogos Goiás x São Paulo e 
Treze x Imperatriz, quando vários jogadores do time 
goiano e do maranhense estavam infectados, desco-
berta somente feita horas antes das partidas, numa 
prova inconteste de que o protocolo da CBF precisa 
ser revisto. Foi uma grande irresponsabilidade.

Não queria estar na pele dos dirigentes e joga-
dores do Imperatriz que enfrentaram uma marato-
na  para chegar em Campina Grande. Eles infectados 
passaram o vírus para quantos? Difícil fazer fazer 
um prognóstico. A CBF apostou todas as fichas no 
trabalho do Hospital Albert Einstein, de São Paulo, e 
se deu mal. E agora?

Qual a segurança médica nas próximas rodadas? 
E ainda tem gente falando em retorno de torcedor 
aos estádios, esquecendo que já passamos de 100 mil 
mortes e mais de 3 milhões de infectados. Só aqui na 
Paraíba já passamos das duas mil mortes e se aproxi-
mando dos 100 mil infectados. Só sabe o terror des-
sa doença quem já perdeu um parente bem próximo. 
Então chega de menosprezar a Covid-19!

Volta de torcida
é insanidade

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Não sei a quem interessa essa desesta-
bilização no Botafogo. Estão querendo 
retroceder e trazer de volta um passa-
do negro, onde as famosas alas, não 
de escolas de samba, mas de pessoas 
altamente vaidosas querendo resolver 
tudo, ignorando o coletivo. O Botafogo 
é uma patrimônio de sua torcida e mui-
to maior que esse ou aquele dirigente. 
Gente é hora de união em busca da 
estabilização e a retomada do respeito 
conquistado com muito trabalho nos 
últimos oito anos. Torço como ninguém 
para que a paz volte a reinar na Ma-
ravilha do Contorno e que o processo 
eleitoral se desenrole de forma consen-
sual para o bem do clube.

Botafogo

Flamengo
A derrota da estreia no 
domingo para o Atlé-
tico Mineiro não pode 
ser debitada na conta 
do técnico Domènec 
Torrent e sim na apatia 
dos jogadores que estão 
achando que o nome 
simplesmente resolve e 
põe medo nos adversá-
rios. Lêdo engano!

Kashima
A equipe Sub-17 do 
Kashima já iniciou os 
treinamentos no cam-
po denominado Chico 
Matemático, no Cristo, 
de olho no Paraibano 
da categoria, ainda 
sem data pra começar. 
O time feminino tá 
treinando em Bayeux. 
Kashima a todo vapor!

Hoje começa pra valer a decisão do Campeo-
nato Paraibano de 2020 em Campina Grande. Há 
muito tempo - 12 anos - Campinense e Treze não 
proporcionavam uma final de Estadual. O primeiro 
jogo, hoje, às 16h, no Amigão, promete bastante 
porque as equipes estão niveladas. Aliás, o futebol 
paraibano está em baixa quando o assunto é técnico.

Decisão em Campina

Fo
to

: D
an

ie
l L

in
s/

C
am

pi
ne

ns
e

Fo
to

: E
st

er
 V

as
co

nc
el

os
/T

re
zeJogadores do Campinense e Treze 

treinam com muita determinação 
para o primeiro jogo da decisão do 
Campeonato Estadual no Amigão
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Rogério Zimmermann fala dos planos para soerguer o clube, que anunciou a saída de Cássio Gabriel e Maikon

Botafogo apresenta o novo
técnico e dispensa jogadores

Em dia de protestos 
da torcida, Rogério Zim-
mermann foi apresentado 
como novo treinador do 
Botafogo pelo presidente 
do clube, Sérgio Meira, e 
pelo diretor executivo de 
futebol, Edgard Monte-
mor. Gaúcho de 55 anos, 
o novo técnico chega para 
treinar a equipe alvinegra 
da Estrela Vermelha em 
um dos momentos mais 
conturbados da história 
da agremiação dentro e 
fora dos gramados. Zim-
mermann será, só nes-
sa temporada, o quarto 
comandante da equipe 
e terá a tarefa de recons-
truir um elenco desacre-
ditado, especialmente 
após a eliminação ines-
perada nas semifinais do 
Campeonato Paraibano.

No dia em que se es-
perava paz e a abertura 
de um novo ciclo na Mara-
vilha do Contorno, centro 
de treinamentos do Bota-
fogo no bairro do Cristo 
Redentor em João Pessoa, 
o novo treinador do clu-
be, Rogério Zimmermann 
foi apresentado em meio 
aos protestos da torci-
da do lado de fora das 
instalações de treino da 
equipe. No entanto, as re-
clamações da torcida não 
são direcionadas ao novo 
comandante técnico do 
Belo, mas sim em relação 
à diretoria do clube, espe-
cialmente ao presidente 
Sérgio Meira e o diretor 
adjunto de Marketing 
Rennan Cavalcanti. 

A contratação de Zim-
mermann, na realidade, 
foi uma das poucas ações 
da diretoria com boa acei-
tação dos torcedores na 
última semana, além dela 
a contratação do diretor 
executivo de futebol, pos-
to que estava vago no clu-
be ao longo de toda tem-
porada. Visto como um 
treinador disciplinador 
e linha dura com atletas, 
assim como a autonomia 
do seu trabalho, a op-
ção pelo técnico gaúcho 
é tida como um acerto, 
já que uma das queixas é 
em relação ao baixo nível 
das exibições da equipe, 
assim como do compro-
metimento dos jogadores 
dentro e fora de campo. 
Ao assumir a nova função, 
o técnico gaúcho se disse 
empolgado com a opor-
tunidade e confiante em 
uma campanha positiva 
pelo time pessoense.

“São 30 anos de fute-

Coronavírus adia 
jogo Chape x CSA

O jogo entre Chapecoense e 
CSA, marcado para esta quar-
ta-feira, às 16h30, na Arena 
Condá, em Chapecó, pela 
Série B do Campeonato Brasi-
leiro, foi adiado. A CBF tomou 
esta atitude, ontem, após nove 
jogadores da equipe alagoa-
na testarem positivo para a 
covid-19, no último domingo, 
juntando-se a outros nove que 
já haviam sido diagnosticados 
na quarta-feira passada, após 
o jogo com o CRB. O CSA ga-
rante que "todos os positiva-
dos estão clinicamente bem" 
e sendo acompanhados pelo 
DM do clube.

Neymar é a última
esperança do PSG

Nas duas últimas temporadas, 
Neymar teve que assistir do 
lado de fora as eliminações do 
PSG na Liga dos Campeões. 
Desta vez, a responsabilidade 
de levar o time ao tão sonha-
do título europeu está nos pés 
do brasileiro. Logo no primei-
ro jogo oficial do clube após 
quatro meses de paralisação,  
Mbappé sofreu uma lesão no 
tornolezo e virou dúvida para 
o jogo contra a Atalanta, hoje, 
às 16h (horário de Brasília). 
É provável que Neymar e 
Mauro Icardi assumam a 
responsabilidade se Mbap-
pé não entrar em campo. 

Brasileirão prevê
sete partidas hoje

A segunda rodada do 
Campeonato Brasileiro 
começa hoje com os jogos 
Bragantino x Botafogo, 
Atlético-MG x Corinthians 
e Athletico-PR x Goiás, 
os três às 19h15; e ainda 
Bahia x Coritiba e Atléti-
co-GO x Flamengo, esses 
às 20h30; fechando com 
Fluminense x Palmeiras e 
Ceará x Grêmio, a partir 
das 21h30. Na quinta-feira 
teremos São Paulo x For-
taleza, às 19h15; Interna-
cional x Santos, às 19h30; 
e Vasco x Sport. Estão, pelo 
menos, programados.

Corinthians com
casos de covid-19

Três funcionários do Corin-
thians testaram positivo para 
a covid-19 e foram retirados 
da delegação que viajou para 
Belo Horizonte, onde o time 
enfrenta, nesta quarta-feira, 
às 19 horas, no Mineirão, o 
Atlético-MG, pela segunda ro-
dada do Campeonato Brasilei-
ro. “Os nomes serão mantidos 
em sigilo, porém, ressalta-se, 
mais uma vez, que toda a 
delegação que participará da 
partida realizou testes PCR e 
sorológicos e tiveram o resul-
tado negativo para o vírus”, 
informou um comunicado do 
clube em suas redes sociais.

Curtas
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A contratação de Zimmermann, na realidade, foi uma das poucas ações da diretoria com boa aceitação dos torcedores depois da eliminação do Paraibano

bol, iniciei com as catego-
rias de base onde trabalhei 
por 17 anos, sendo 10 de-
les pelo Grêmio, depois fui 
para o futebol profissional 
onde trabalhei por equipes 
do Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina e Pernambuco 
para chegar no Botafogo. 
Tivemos várias conversas 
antes do acerto e fiquei 
muito contente com a pre-
ocupação do clube de pen-
sar um modelo de futebol. 
Estou muito entusiasmado 
com essa oportunidade 
e confiante que com um 
bom planejamento as coi-
sas vão ocorrer bem agora 
na Série C”, afirmou.

Nesse cenário contur-
bado e amplificado após a 
derrota da equipe na es-
treia da Série C, segunda 
consecutiva na tempora-
da – algo que não ocorria 
desde julho do ano passa-
do – incluindo aí a derrota 
para o Treze que eliminou 
o Botafogo no Campeona-
to Paraibano, a direção do 
Botafogo ganhou o reforço 
de Nelson Lira, ex-presi-
dente do clube com duas 

passagens vitoriosas pelo 
Belo, a última delas, res-
ponsável pelo título da 
Série D e o acesso para o 
atual estágio do clube. 

Nelson assumiu a fun-
ção de vice-presidente de 
Futebol, cargo que até a 
semana passada era ocu-

pado por Ariano Wander-
ley que não integra mais a 
direção do clube. Além de 
Ariano, quem está de saí-
da do Botafogo é o meia 
Cássio Gabriel e o atacan-
te Maikon Aquino, ambos 
acertaram suas rescisões 
de forma amigável. A ex-

pectativa é que esse mes-
mo processo aconteça com 
mais integrantes do atual 
elenco, visando a libera-
ção de folha salarial para 
novas contratações, estas, 
já como resultado do tra-
balho de Zimmermann e 
Montemor.

 São 30 anos de 
futebol, iniciei com as 

categorias de base 
onde trabalhei por 17 
anos, sendo 10 deles 

pelo Grêmio, depois fui 
para o futebol 

profissional 
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Torcedores do Botafogo fizeram um protesto, ontem, contra a diretoria do clube, em frente a Maravilha do Contorno

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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UFPB desenvolve capacete 
de ventilação não-invasiva
Projeto, que vai servir para o tratamento da covid-19, tem apoio do Governo do Estado por meio da Fapesq

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

Pesquisadores da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) desenvolvem capa-
cetes de ventilação não-in-
vasiva  especialmente para o 
tratamento da covid-19, ten-
do em vista a indisponibili-
dade de versões comerciais 
no país. O projeto está sendo 
desenvolvido pela equipe 
do Laboratório de Fabrica-
ção Digital (FABLAB/UFPB), 
com apoio do Governo do 
Estado por meio de edital da 
Fundação de Apoio à Pesqui-
sa da Paraíba (Fapesq).

A partir da utilização do 
capacete pretende-se dispo-
nibilizar uma alternativa de 
realizar ventilação não inva-
siva com geração mínima de 
aerossóis, garantindo assim, 
a segurança para a equipe e 
possibilitando oferecer oxi-
gênio e pressão positiva sem 
realizar a entubação oro-
traqueal caso o paciente se 
adapte e responda satisfato-
riamente, reduzindo assim, 
as possíveis complicações 
geradas pela ventilação me-
cânica, diminuindo uma das 

principais causas de infec-
ção hospitalar, que é a pneu-
monia associada a ventila-
ção mecânica.

Para o coordenador 
da pesquisa, Euler Macedo, 
os capacetes de ventilação 
não-invasiva são adequados 
ao tratamento clínico de co-
vid-19 pois evitam a disper-
são de aerossóis no ambien-
te ambulatorial, permitindo 
maior segurança da equipe 
hospitalar e economizando 
recursos materiais e huma-
nos. 

“É uma técnica efetiva e 
de baixíssimo risco e custo 
para reduzir a mortalidade 
geral da doença. Além de que 
existe documentação con-
solidada acerca desse tipo 
de metodologia que permite 
suportar o uso desse tipo de 
equipamento, confirmando 
sua segurança e superiorida-
de em relação a outros méto-
dos disponíveis”, afirmou.

O pesquisador observou 
que uma vez constatada boa 
adaptação, é previsto o uso 
do capacete de ventilação 

não-invasiva por até 15 dias. 
A continuação além desse 
período ou a interrupção de-
verá ser avaliada caso a caso, 
segundo critérios clínicos. 

O grupo pesquisou ma-
neiras de manufaturar os ca-
pacetes, culminando numa 
versão inicial composta de 
capuz manufaturado de PVC 
“cristal” 0,1mm; anel fabri-
cado por método aditivo 
FDM feito em impressora 
3D; membrana de vedação 
cervical adaptada de balão 
látex; conectores de saída e 
entrada de gases feitos com 
tubos de PVC “cristal”. 

Os protótipos estão sen-
do testados no Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderley, 
em João Pessoa. Não haverá 
gastos por parte do Hospital 
para a avaliação do protó-
tipo. O FABLAB/UFPB com 
apoio de patrocinadores 
custeará o desenvolvimento 
e manufatura dos capacetes. 
Os ventiladores estão em 
fase de adequações finais 
para começar a serem utili-
zados em pacientes. Os protótipos dos capacetes estão sendo testados no Hospital Universitário Lauro Wanderley, em João Pessoa

Foto: Divulgação

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA,
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
Registro CGE Nº 20-00187-9

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIAS Nº 01/2020 (Obras de Pavimentação Asfáltica em 
Projeto de Requalificação de seis Ruas na cidade de Sousa/PB: Rua Sinfrônio Nazaré; Rua D. Pedro 
II; Rua Emílio Pires; Avenida Angelim (continuação da Rua Emílio Pires); Rua Timóteo Morais e a 
Rua Carlos Pires de Sá) , que após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, 
respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 
considera classificadas as Empresas na seguinte ordem:1º lugar: CVM CONSTRUTORA LTDA-EPP 
-R$ 3.459.440,73; 2º lugar: AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP- R$ 3.622.145,35; 
3º lugar: SIGA CONSTRUTORA EIRELI-  R$ 3.718.354,58; 4º lugar:  CONSTRUTORA GURGEL 
SOARES LTDA– R$ 3.752.670,28  e  5º lugar: CLPT CONSTRUTORA EIRELI-R$ 3.930.800,85.

.A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, será(ão) feito(s) no protocolo do DER/

PB que encontra-se aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 11 de agosto de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
      COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 03/2020
Registro CGE Nº 20-00386-6

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 03/2020 (Obras de Recuperação e Recapeamento 
Asfáltico do Acesso à Cachoeira dos Guedes, Trecho: Entr. PB- 073/Cachoeira dos Guedes), que 
após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação 
em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, 
e inabilitadas as Empresas: F SOUZA CAMARGO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA   por não 
cumprir o exigido no edital no item 10.4 subitens: 10.4.1 “d” (não apresentou o ANEXO 14– QUA-
DRO DE PESSOAL TÉCNICO) e  “e” ou “e.1” (não apresento atestado de visita ou documento 
equivalente)  e AQ CONSTRUTORA EIRELI -EPP por não cumprir o exigido no edital no item 
10.4.subitens 10.4.1: “b” [não apresentou atestado técnico operacional para b) BASE, SUB-BASE 
E/OU REESTABILIZAÇÃO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE] ,  “e” ou “e.1” 
(não apresentou atestado de visita ou documento equivalente)  e “f” “f.1” (não apresentou relação 
mínima explicitas dos equipamentos).

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, será(ão) feito(s) no protocolo do DER/

PB que se encontra aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 11 de agosto de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Durante pandemia

INSS amplia serviço alternativo para 
receber documentação de segurados

Os beneficiários do Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) têm uma nova 
alternativa para entregar 
a documentação que falta 
para concluir a análise de 
seus requerimentos. Com 
as agências fechadas desde 
março, por causa da pande-
mia do novo coronavírus, 
o atendimento no instituto 
está sendo feito apenas re-
motamente. A novidade é o 
serviço chamado Exigência 
Expressa que, desde julho, 
está em vigor em São Pau-
lo e agora será estendido a 
todo o país.

Passo a Passo
Os documentos pode-

rão ser entregues em urnas 
que ficam na entrada das 
agências. O interessado 
deve depositar nelas có-
pias simples dos documen-
tos solicitados pelo INSS na 
unidade mais próxima de 
sua residência.

Para assegurar a en-
trega dos documentos é 
preciso fazer agendamento 
pelo telefone 135 ou no site 
Meu INSS, tendo em mãos 
o número do protocolo do 
benefício em análise, nome 
e CPF da pessoa que efeti-
vamente depositará o en-
velope na urna.

Ao agendar o serviço 
de Exigência Expressa, o 
usuário deverá preencher 
o formulário de autode-
claração de autenticidade 
e veracidade das informa-
ções, incluindo o formulá-
rio e os documentos soli-
citados em envelope que 
deverá ser lacrado e iden-
tificado pelo lado de fora, 
com os seguintes dados: 
nome completo, CPF, en-
dereço completo; telefone 
(mesmo que para recado), 
e-mail (se tiver) e número 
do protocolo do agenda-
mento.

Depois disso, o cidadão 
deve depositar o envelope 
em urnas posicionadas nas 
portas das agências, pelo 

lado de fora. A caixa coleto-
ra fica disponível de segun-
da a sexta-feira, das 7h às 
13h. Segundo o INSS para 
pedidos de antecipação do 
auxílio-doença a Exigência 
Expressa não vale, nesses 
casos, os documentos só 
podem ser anexados pelo 
Meu INSS.

Não serão aceitos os 
documentos originais, so-
mente as cópias, que não 
precisam ser autenticadas 
em cartório. É imprescin-
dível, porém, que estejam 
legíveis e sem rasuras. A 
autenticação só é obriga-
tória quando se exige do 
segurado que apresente 
procuração para fins de 
recebimento de benefício.

Além da documenta-
ção solicitada é preciso co-
locar no envelope o formu-
lário de cumprimento de 
exigência expressa. Esse 
documento pode ser reti-
rado ao lado da caixa co-
letora e devem ser preen-
chidas todas as lacunas 
(nome completo, endere-

ço com CEP, e-mail, data 
de entrega do envelope e 
relação de documentos). 
Ao final, basta assinar no 
campo da autodeclaração 
de autenticidade e vera-
cidade das informações 
apresentadas. Não é ne-
cessário escrever qual-
quer informação do lado 
de fora do envelope.

Os papéis deposi-
tados na urna são esca-
neados e inseridos em 
sistema, para que os servi-
dores do INSS possam dar 
continuidade ao processo. 
Para a conclusão da aná-
lise, é fundamental que 
sejam anexadas as cópias 
de todos os documentos 
solicitados. O andamen-
to do processo pode ser 
acompanhado pelo Meu 
INSS ou telefone 135.

Exigência Expressa
A Exigência Expressa 

já está disponível em 803 
municípios, sendo 215 em 
São Paulo, 158 na Região 
Sul e 430 no Nordeste. 

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
publicou um guia com no-
vos critérios para a triagem 
clínica e epidemiológica de 
candidatos a doação de san-
gue. Em vigor desde o dia 7 
de agosto, o material atuali-
za as orientações aos servi-
ços de hemoterapia.

A norma elimina, por 
exemplo, a restrição de 
doação de sangue por ho-
mens que tiveram relações 
sexuais com outros homens 
e/ou com parceiras sexuais 
destes nos últimos 12 me-
ses antes do procedimento. 

“Além de formalizar no-
vas recomendações para o 
setor, o guia será um instru-
mento para coleta de contri-
buições da sociedade sobre 
a proposta de inclusão dos 
novos critérios. Para isso, foi 
disponibilizado um formu-
lário para o envio de suges-
tões”, informou a Anvisa.

O prazo da consulta 
será de 180 dias, contados 
desde a última segunda-fei-
ra (10), ou seja, até 5 de fe-
vereiro de 2021.

Mudanças
O fim da restrição de 

doação de sangue por ho-
mens que tiveram relações 
sexuais com outros homens 
e/ou com suas parceiras se-
xuais atende a uma decisão 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que considerou a 
medida inconstitucional.

Recomendações
Além da inclusão de 

novos critérios a serem apli-
cados, o guia traz sugestões 
de requisitos que possam 
ser avaliados na história da 
pessoa candidata à doação, 

independentemente dos 
grupos populacionais que 
represente, buscando a tria-
gem de indivíduos de baixo 
risco na população geral 
para a doação de sangue.

Propostos na forma 
de recomendações, os cri-
térios, segundo a agência, 
foram pactuados com espe-
cialistas da Rede Nacional 
de Serviços de Hematologia 
e Hemoterapia e já vêm sen-
do aplicados desde a forma-
lização da decisão do STF, 
em junho deste ano.  

Informe
A Anvisa também coor-

dena a elaboração de um 
informativo destinado à so-
ciedade sobre a doação e a 
transfusão de sangue mais 
seguras, com participação 
de especialistas e de repre-
sentantes da comunidade 
LGBTI+ (lésbicas, gays, bisse-
xuais, travestis, transexuais, 
intersexo e outras orienta-
ções sexuais e grupos).

“O objetivo é esclarecer 
e reforçar informações im-
portantes para a pessoa que 
queira doar sangue”, infor-
mou a agência.  

Publicado guia para 
doadores de sangue
Agência Brasil 

A norma elimina, por 
exemplo, a restrição 
de doação de sangue 

por homens que 
tiveram relações 

sexuais com outros 
homens e/ou com 
parceiras sexuais 
destes nos últimos 
12 meses antes do 

procedimento

Karine Melo
Agência Brasil 



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 12 de agosto de 2020 18
Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Construção da Praça Elza Soares da Silva Lima - Areia/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2020.
VIGÊNCIA: até 11/11/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00270/2020 - 11.08.20 - 

GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - R$ 36.454,48.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas: Carlos Antônio Silva Santos e Pedro 
Alves Pereira - Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00009/2020.
VIGÊNCIA: até 11/11/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00271/2020 - 11.08.20 - 

GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - R$ 89.797,07.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2020, que objetiva: Aquisição de material 
para tratamento de canal destinado a Secretaria de Saúde de Areia-Pb. HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI - R$ 60.781,40

Areia - PB, 10 de julho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos para o centro 
cirúrgico, bem como material medico hospitalar a fim de atender a Secretaria de Saúde de Areia-
-Pb. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 
Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.
PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 12 de Agosto de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 007/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.  
Data de abertura: 24/08/2020 às 09h00min (horário local), por meio do site https://www.compras-
governamentais.gov.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de 
expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. 
Edital:www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

Boqueirão, 11 de agosto de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA DE BANANEIRAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO PRAZO
Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e VN CONSTRUÇÕES E INCORPORA-

ÇÕES EIRELI – ME, CNPJ: 24.024.359/0001-67. Ref. TP 00002/2019. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Extrato do 4º. 
TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00004/2019, com a empresa acima mencionada, correspondente a 
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 40 (quarenta) dias, contados a partir de 04.08.2020 até 
12.09.2020, sob a dotação orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEI-
RAS: 01.031.2001.1002 – AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinaturas da prorrogação contratual em: 04.08.2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11 (ONZE) RUAS, NESTE 
MUNICÍPIO. DATA, HORA E LOCAL: 31/08/2020, às 09:00 horas (horário local), na sala da CPL, 
Prédio da Prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, Centro, Cuité – PB. EDITAL E IN-
FORMAÇÕES: Os interessados poderão obter cópia do Edital completo junto a CPL no endereço 
supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. Demais informações na sede da 
CPL ou por e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 11 de agosto de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET, PARA MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO-PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Curral Velho: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1004 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DO GABINETE DO PREFEITO, 024 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA; 03.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, 04 124 
1004 2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, 035 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 04.000 PROCURA-
DORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 02 062 1004 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO, 043 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA, 05.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 04 122 1004 2007 
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 052 3390.39 00 001 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 06.000 SECRETARIA E FINANÇAS, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, 070 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 20 
606 1004 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 093 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 08.000 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1004 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, 121 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA; 10.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 08 244 1008 
2028 MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 194 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 10.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1008 2036 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 222 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 11.000 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 12 368 1018 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 328 3390.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA, 329 3390.39 00 150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Curral Velho e: CT Nº 00018/2020 - 05.08.20 - ANA ALICE NAZARIO DE 
OLIVEIRA BRASILEIRO - ME - R$ 12.000,30.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços para operacionalizar o sistema de folha de pagamento dos 

órgãos administrativos da prefeitura, bem assim com assistência técnica e tecnológica da informação, 
cujos serviços serão realizados nos órgãos da prefeitura municipal de Curral Velho-PB. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral 
Velho: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1004 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
GABINETE DO PREFEITO, 024 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA; 03.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, 04 124 1004 2005 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, 035 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 04.000 PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO, 02 062 1004 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO, 043 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA, 05.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 04 122 1004 2007 
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 052 3390.39 00 001 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 06.000 SECRETARIA E FINANÇAS, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, 070 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 20 
606 1004 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 093 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 08.000 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1004 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, 121 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA; 10.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 08 244 1008 
2028 MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 194 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 10.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1008 2036 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 222 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 11.000 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 12 368 1018 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 328 3390.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA, 329 3390.39 00 150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Curral Velho e: CT Nº 00019/2020 - 05.08.20 - FERNANDO VERIATO DE 
SOUSA - ME - R$ 11.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO/TI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI – EPP - R$ 1.346,20.

Cabedelo - PB, 11 de Agosto de 2020
MURILO WAGNER SUASSUNA DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dispensa de Chamamento Público nº2.05.039/2020

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICOEMENDA PARLAMENTAR 
FEDERAL nº 201937740010

OBJETO:OBJETO:A presente justificativa tem por objetivo a publicação de Dispensa de Cha-
mamento Público, visando a celebração do Termo de Colaboração entre o município de Campina 
Grande, por intermédio   do   FUNDO   MUNICIPAL   DE   ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, inscrita 
no C.N.P.J. nº 09.356.616/0001-74 e a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Campina Grande-PB, inscrita no C.N.P.J. nº 70.097.894/0001-65, tendo por objeto o repasse dos 
recursos financeiros fundo a fundo, ou seja, do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo 
Municipal de Assistência Social, para a execução das despesas na função de Assistência Social, 
conforme Portaria nº 130 de 27/03/2017 – SNAS – MDS que dispões sobre a transferência voluntária 
de recursos oriundos de emenda parlamentar ou de programação orçamentária própria, na modali-
dade fundo a fundo, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL:art. 29 e art. 31, inciso II da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015, Portaria 
MDS nº 2300/2018 e Portaria 2601 – MDS- art.6º,II.A celebração do Termo de Colaboração em 
epígrafe justifica-se ser realizada sem chamamento público, visto que os recursos são provenientes 
de Emenda Parlamentar Federal, em conformidade ao disposto no art. 29 e art. 31, inciso II, da Lei 
Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, quando:II - a parceria decorrer de trans-
ferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada 
expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso 
I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.RESUMO DA JUSTIFICATIVA:Verifica-se a formali-
zação de parceria sem Chamamento Público, com base jurídica supracitada, haja vista, tratar-se 
de Organizações da Sociedade Civil destinadas ao atendimento de emendas parlamentares com 
indicação, que desenvolvem atividades voltadas a assistência social.Conforme a seguir : ORGANI-
ZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campina 
Grande-PB, EMENDA PARLAMENTAR Nº201937740010, PROCESSO ADM. Nº2.05.052/2020, 
CNPJ 70.097.894/0001-65, VALOR R$ R$ 100.000,00, Campina Grande, 10 de agosto de 2020

Campina Grande, 10 de agosto de 2020
MAÉSIO TAVARES DE MELO

Secretário de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DE REMARCAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 

N° 00024/2020
A pregoeira oficial do Município de Cacimba de Dentro/PB, torna público, que ONDE se lê no 

Jornal A União e no Diário Oficial do Estado da Paraíba do dia 04/08/2020 fls 18 e 35: remarcada 
para acontecer as 09:00 horas do dia 14/08/2020, leia-se: remarcada para acontecer as 09:00 horas 
do dia 17/08/2020. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Lici-
tação, Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08h00min 
às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 33791045. Email: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

CACIMBA DE DENTRO - PB, 03 de Agosto de 2020. 
GLAUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial

Estado da Paraíba
Município de Conceição

DECISÃO SOBRE RECURSO E ABERTURA DE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL N º. 00034/2020.

A Pregoeira do Município de Conceição/PB torna público para conhecimento dos interessados, 
que após análise do recurso interposto pela empresa PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS 
LTDA pelo conhecimento e provimento do recurso, ficando assim a empresa a ora recorrente 
qualificada a participar do processo licitatório, diante do entendimento a empresa WILNATANAEL 
DE FREITAS SOBRAL-ME-COMERCIAL FREITAS, volta ao processo para a disputa do processo 
em epígrafe. Desta forma comunica a todos os interessados que a sessão de abertura para fase 
de lance da Proposta de Preços (Envelope Nº 01) da licitação em epígrafe será realizada no dia 14 
de agosto de 2020 às 09h30 (hora local), na sala da comissão de licitação na Rua Capitão João 
Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB. Publique-se e registre-se.

Conceição/PB, 11 de Agosto de 2020.
ANALU PEREIRA DE MOURA ZIFINO

Pregoeira substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DMIÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Setembro  de 
2020,  licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo TÉCNICA E PREÇO, para: Prestação de 
serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, de forma contínua, para esta Prefeitura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Informações e retirada do edital: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado e no site: www.damiao.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 10 de Maio de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

CONVOCAÇÃO LICITANTES REMASCENTES
O Pregoeiro Oficial do Município de Damião/PB,  torna público que a empresa ANTONIO A AMA-

RAL JUNIOR ME – CNPJ: 18.044.711/0001-23, vencedora dos itens: 2 - 3 - 15 - 16 - 19 - 28 - 30 
- 31 - 40 - 41 – 46 – 47 – 60 – 62 e 71 do Pregão Presencial nº 0022/2020, cujo objeto é a Aquisição 
parcelada de materiais elétricos para atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura, 
iluminação pública e demais Secretarias desta Administração , não compareceu para assinatura 
do contrato, no prazo legal, conforme convocação publicada no DOE do dia 11.07.2020, decaindo 
o direito à contratação. Assim, convocamos as empresas: CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS 
EIRELI EPP e INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP, remanescentes nos 
mencionados itens, para que compareçam na sede da CPL, na Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - 
Centro - Damião - PB, às 10:00 do dia 14 de Agosto de 2020, para reabertura dos lances dos referidos 
itens. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB,  10  de Agosto de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

 EXTRATO DE CONTRATO
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. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Emas e convênio com a caixa: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.120 SE-
CRETARIA DE ESPORTES CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27 812 1005 1036 Implantação, 
Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiva; ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51 
- Obras e instalações FONTE: 1510 - Convênio (CONTRATO DE REPASSE Nº 1058076-59/2018, 
SICONV n° 873861/2018/ME/CAIXA). VIGÊNCIA: até 11/08/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Emas e: CT Nº 00054/2020 - 11.08.20 - ARARA CONSTRUCOES EIRELI 
- R$ 263.205,30.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: 
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; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ARARA 
CONSTRUCOES EIRELI - R$ 263.205,30.

Emas - PB, 11 de Agosto de 2020
JOSÉ WILLIAM SEGUNDO MADRUGA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.001/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

 Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Emas/PB, no uso de suas atribuições legais, con-
feridas pela Lei Orgânica Municipal, e, de acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/2002, e legislação 
complementar pertinente; CONSIDERANDO o teor do Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeito 
Municipal de Emas/PB, anexado ao Processo Administrativo nº 001/2020; CONSIDERANDO a 
adjudicação proferida pela Senhor Pregoeiro, referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2020; CONSIDE-
RANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade, resolve: I - HOMOLOGAR a adjudicação 
proferida pelo Pregoeiro, referente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o nº 001/2020 
- Processo nº 001/2020, para Aquisição de forma parcelada de Gêneros Alimentícios Destinados a 
MERENDA Escolar do Município De EMAS/PB, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, as empresas a 
seguir vencedoras: ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME, CNPJ nº 18.044.711/0001-23: Item 10 R$ 
R$ 6.528,48 (Seis mil e quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos). BEETHOVEN 
DOS SANTOS DA SILVA – EPP- CNPJ nº 09.323.745/0001-66 Item 01,02,03,05,06,07,08,09,10,11 
II - EMPENHE-SE o valor supracitados as empresas vencedoras, devidamente adjudicado pelo Sr. 
Pregoeiro. III - PUBLIQUE-SE o presente Despacho na forma da Lei para fins de eficácia. IV - fica 
convocado a licitante vencedor para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, 
do citado diploma legal, sob as penalidades da lei

Emas - PB, 10 de agosto de 2020.
José William Segundo Madruga
Prefeito Constitucional de Emas

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.004/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Vice- -prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, às 13:00 horas do dia 24 
de Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de material de informática destinado as atividades do município de EMAS/PB. conforme 
termo de referência e anexo I do edital. conforme termo de referência em anexo. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 8666. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. Edital: http://emas.
pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br.

EMAS – PB, 10 de agosto de 2020.
Edjânio Pereira da Silva
Pregoeiro Oficial/PME

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020.003/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Vice- -prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, às 08:30 horas do dia 24 
de Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de equipamento e material permanente unidade básica de saúde (UBS II Dr. João Cartaxo Lou-
reiro)  conforme termo de referência em anexo. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 
Federal nº. 8666. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. Edital: http://emas.pb.gov.br/acesso-a-informacao/
licitacoes ou www.tce.pb.gov.br.

EMAS – PB, 10 de agosto de 2020.
Edjânio Pereira da Silva
Pregoeiro Oficial/PME 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para 

atender a frota municipal de veículos oficiais do município de Emas-PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00019/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Emas:02.020 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 02.050 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL; 02.060 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; 02.070 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA; 02.080 SECRETARIA DE SAÚDE. Recursos Próprios das secretarias 
solicitantes, na Fonte: 1001 – Recursos ordinários elemento de despesa nº 3.3.90.30. -Material 
de consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Emas e: CT Nº 00052/2020 - 04.08.20 - MARY SOARES & ALTAIR AUTO-
PECAS E PNEUS LTDA - R$ 132.820,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores para atender a frota municipal de veículos 
oficiais do município de Emas-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA - R$ 132.820,00.

Emas - PB, 04 de Agosto de 2020
JOSÉ WILLIAM SEGUNDO MADRUGA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00070/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

de Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 25 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição por compra 
de 01 (um) Veículo novo, capacidade mínima para 07 lugares, movido a gasolina, para melhor 
atender as necessidades da Administração, conforme termo de referência. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacaocplguarabira@gmail.com. Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira - PB, 11 de agosto de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2020 - PRAZO.
TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 80.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 293/2017 datado de 26.07.2017 e com término de vigência em 26.07.2018, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 27.07.2019 e ao Segundo Aditivo de Prazo com 
vigência até 28/07/2020, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando A locação de serviços 
de softwares para melhor funcionamento das atividades administrativas da Prefeitura Municipal

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. CON-
TRATADA: ELMAR - PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI - EPP – CNPJ: 09.164.369/0001-04

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços continuados e mostrar-se vantajoso à Administração 
Pública.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 24/07/2020.
VIGÊNCIA NOVO ADITIVO: 31/12/2020
VALOR ADITIVADO: R$ 34.550,00 – Trinta e Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta Reais 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2020 - PRAZO.
TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 81.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 294/2017 datado de 26.07.2017 e com término de vigência em 26.07.2018, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 27.07.2019 e ao Segundo Aditivo de Prazo com 
vigência até 28.07.2020, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando A locação de serviços 
de softwares para melhor funcionamento das atividades administrativas do Fundo Municipal de 
Saúde de Guarabira

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – FERNANDA MACEDO 
DE CASTRO. CONTRATADA: ELMAR - PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI - EPP – CNPJ: 
09.164.369/0001-04- ADRIANA DE FRANÇA CAVALCANTE

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços continuados e mostrar-se vantajoso à Administração 
Pública.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 24/07/2020.
NOVA VIGÊNCIA: 31/12/2020 
VALOR ADITIVADO: R$ 8.000,00 – Oito Mil Reais 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2020 (REALINHAMENTO DE PREÇOS).
REF: PREGÃO PRESENCIAL 19.2020.
REF: TERMO DE CONTRATO 00227/2020
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
CONTRATADO: MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA
CNPJ: 22.465.640/0001-00.
OBJETO DO TERMO: Realinhamento do preços do item de n.º 10 – Luvas para procedimentos 

não cirúrgico látex tam. PP / caixa com 100 unidades, passando do valor de R$ 15,30 (Quinze Reais 
e Trinta Centavos) para o valor de R$ 36,67 (Trinta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos), o 
preço da unidade.

DATA RATIFICAÇÃO: 07.08.2020.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 19.2020: 07.08.2020.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 04.2020.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 86.2019.
REF: TERMO DE CONTRATO 00005/2020
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou 

locada a Edilidade até o fim do EXERCÍCIO DE 2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 04.2020, tem por objeto, o acréscimo 

de 2,7% (dois vírgula sete por cento) ao preço do litro de gasolina e o acréscimo de 5,1% (cinco 
vírgula um por cento) ao preço do litro de óleo díesel S10, ficando:

R$ 3,50 – óleo díesel S10 (vigência a partir do dia 01.08.2020), preço anterior: (R$ 3,33) – 
Segundo Aditivo

R$ 4,20 – Gasolina Comum (vigência a partir do dia 01.08.2020), preço anterior: (R$ 4,09) – 
Terceiro Aditivo

DATA RATIFICAÇÃO: 30.07.2020.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 04.2020: 30.07.2020.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2020.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 03.2020.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 86.2019.
REF: TERMO DE CONTRATO 00005/2020
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou 

locada a Edilidade até o fim do EXERCÍCIO DE 2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 03.2020, tem por objeto, o acréscimo 

de 7% (sete por cento) ao preço do litro de gasolina comum, ficando:
R$ 4,09 – quatro reais e nove centavos, preço anterior: R$ 3,82 (preço segundo aditivo)
DATA RATIFICAÇÃO: 01.07.2020.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 03.2020: 01.07.2020.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2020.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 00001/2020

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empregador Rural, 

destinados ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE, conforme Resolução 
FNDE n.º 26 de 17 de junho de 2013 e normas posteriores, até dezembro de 2020. FUNDAMENTO 
LEGAL: Chamamento Público nº 00001/2020. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente 
contrato correrão á conta da seguinte dotação orçamentária: Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE/FPM/PROGRAMAS FEDERAIS/OUTROS - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA e: DATAS DOS CONTRATOS: 20.07.2020. ADJAILSON DIAS BELO 
– R$ 1.950,00 - CPF: 046.172.324-78 – TERMO DE CONTRATO Nº 00358/2020 - ANTONIO DOS 
SANTOS SOUZA – R$ 7.960,00 - CPF: 753.180.164-72 – TERMO DE CONTRATO Nº 00359/2020 
- BENEDITO LUIZ DA SILVA – R$ 1.950,00 - CPF: 071.999.374-15 – TERMO DE CONTRATO Nº 
00360/2020 - EDILENE ROQUE DE ARAÚJO – R$ 1.950,00 - CPF: 060.274.384-28 – TERMO 
DE CONTRATO Nº 00361/2020 -FÁBIO SANTOS DA SILVA – R$ 1.635,00 - CPF: 033.187.544-
63 – TERMO DE CONTRATO Nº 00362/2020 - ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS – R$ 
7.960,00 - CPF: 024.667.624-80 – TERMO DE CONTRATO Nº 00363/2020 - FRANCISCO LUIZ 
DOS SANTOS – R$ 1.650,00 - CPF: 012.766.874-86 – TERMO DE CONTRATO Nº 00364/2020 - 
GERALDO VIEIRA DA SILVA – R$ 7.960,00 - CPF: 027.825.484-50 – TERMO DE CONTRATO Nº 
00365/2020 - GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA – R$ 1.950,00 - CPF: 101.174.654-96 – TERMO 
DE CONTRATO Nº 00366/2020 - JOÃO BATISTA DA SILVA – R$ 7.960,00 - CPF: 207.152.344-
04 – TERMO DE CONTRATO Nº 00367/2020 - JOSÉ ANDREZA ALVES DA SILVA – R$ 1.950,00 
- CPF: 726.914.334-04 – TERMO DE CONTRATO Nº 00368/2020 - JOSÉ DE ARIMATEIA DOS 
SANTOS SOUZA – R$ 7.960,00 - CPF: 019.196.564-21 – TERMO DE CONTRATO Nº 00369/2020 
- JOSÉ LOURENÇO GONDIM – R$ 7.960,00 - CPF: 207.165.164-20 – TERMO DE CONTRATO 
Nº 00370/2020 - JOSÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO – R$ 7.960,00 - CPF: 024.337.744-46 – TERMO DE 
CONTRATO Nº 00371/2020 - JOSÉ MANOEL SANTANA – R$ 1.950,00 - CPF: 893.738.634-87 – 
TERMO DE CONTRATO Nº 00372/2020 - JOSÉ MARINHO DOS SANTOS – R$ 7.960,00 - CPF: 
001.285.824-21 – TERMO DE CONTRATO Nº 00373/2020 - JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA 
– R$ 1.950,00 - CPF: 101.188.044-05 – TERMO DE CONTRATO Nº 00374/2020 - JOSÉ XAVIER 
BARBOSA – R$ 7.960,00 - CPF: 412.325.004-10 – TERMO DE CONTRATO Nº 00375/2020 - LU-
CIANA LOURENÇO DE OLIVEIRA – R$ 7.960,00 - CPF: 071.477.234-81 – TERMO DE CONTRATO 
Nº 00376/2020 - LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS – R$ 7.960,00 - CPF: 021.811.404-48 
– TERMO DE CONTRATO Nº 00377/2020 - MARINALDO MOURA DA SILVA- R$ 1.950,00 - CPF: 
040.478.444-54 – TERMO DE CONTRATO Nº 00378/2020 - MÔNICA DA SILVA VICENTE – R$ 
1.950,00 - CPF: 137.788.254-37 – TERMO DE CONTRATO Nº 00379/2020 - PAULO SALUSTIANO 
DA SILVA- R$ 1.650,00 - CPF: 031.712.064-63 – TERMO DE CONTRATO Nº 00380/2020 - PEDRO 
XAVIER BARBOSA – R$ 7.960,00 - CPF: 722.250.487-87 – TERMO DE CONTRATO Nº 00381/2020 
- ROSA MARIA LUCAS DA SILVA – R$ 1.950,00 - CPF: 049.608.444-50 – TERMO DE CONTRATO 
Nº 00382/2020 - SEBASTIÃO MARINHO DOS SANTOS – 7.960,00 - CPF: 675.982.854-20 – 
TERMO DE CONTRATO Nº 00383/2020 - SEVERINO XAVIER BARBOSA – R$ 7.960,00 - CPF: 
025.833.514-94 – TERMO DE CONTRATO Nº 00384/2020 - SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA – R$ 
7.960,00 - CPF: 713.344.674-04 – TERMO DE CONTRATO Nº 00385/2020 - COOPERATIVA DOS 
AGRICL. FAMILIARES DO MUNCÍPIO DE BANANEIRAS - COOPAFAB – R$ 170.314,00 - CNPJ: 
16.491.781/0001-02. – TERMO DE CONTRATO Nº 00386/2020

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para elaboração do Plano de Recuperação de área degradada 
do atual lixão do município de Guarabira, em cumprimento a Ordem Judicial do Ministério Público 
Federal. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00043/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2020 – 4.4.90.51.01 – Obras 
e Instalações. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE GUARABIRA e OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIIA E ENG AMBIENTAL LTDA - R$ 
28.000,00 – Vinte e Oito Mil Reais - CT Nº 00422/2020 – 10.08.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00043/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00043/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para elaboração do Plano de Recuperação de área degradada 
do atual lixão do município de Guarabira, em cumprimento a Ordem Judicial do Ministério Público 
Federal; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: OLIVEIRA E MAYER 
CONSULTORIIA E ENG AMBIENTAL LTDA - R$ 28.000,00 – Vinte e Oito Mil Reais.

Guarabira - PB, 10 de agosto de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00071/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 16h00min, do dia 25 de agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa (mão 
de obra) para instalação de sinalização horizontal e vertical e instalação de tachões nas vias pú-
blicas de Guarabira/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 11 de agosto de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 06.2020
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação asfáltica de ruas no 

município de Guarabira, conforme Contrato de Repasse nº 1064.022-94/2019 e 1066.335-59/2019 
– CAIXA, conforme Termo de Referência.

EMPRESAS HABILITADAS:
03.196.316/0001-99 – AQ CONSTRUTORA EIRELI EPP;
05.052.764/0001-44 – CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, por atenderem a todos os 

requisitos de habilitação
EMPRESAS INABILITADAS:
10.791.675/0001-50 – POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA, motivos: não atendeu as exigên-

cias do subitem 8.2.5.1 e apresentou o balanço patrimonial ainda referente ao exercício de 2018, 
conforme subitem 8.2.6.1 do edital

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 21.08.2020, às 10h00min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB, 11 de agosto de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição Parcelada de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcen-
tagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste 
Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00065/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 
3.3.90.32.01 - Material, bens, serviços para distribuição gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 
00416/2020 – 03.08.2020 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 480.000,00.

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00059/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada no ramo pertinente para prestação de serviços em manutenções em eletrodomésticos 
e outros pertencentes a Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO PEREIRA FILHO - R$ 69.540,00. Fica o licitante 
convocado para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 10 de Agosto de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada 
de Preços nº. 005/2020, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA DE AREIA NO MUNICIPIO DE GURJÃO. Data de abertura: 28/08/2020 às 10h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no site: 
www.tce.pb.gov.br ou no Setor de Licitações da Prefeitura de Gurjão, à Rua Vicente Borges Gurjão, 
158, Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, 
no horário das 08:00 às 12:00

Gurjão, 11 de agosto de 2020
Diêgo Gurjão Ramos

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2020 
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que o aviso da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº. 005/2020, 
do tipo “menor preço”, cujo objeto é Aquisição de Gêneros Alimentícios. Data de abertura para: 
24/08/2020 às 09h30min (horário local), por meio do site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br. Informações: no endereço Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. 
Outras informações pelo E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital:www.gurjao.pb.gov.br; ttps://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. 

Gurjão, 11 de agosto de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de veículo com capacidade para 07 (Sete) passageiros, com motor mínimo 

1.8 Flex, direção hidráulica, câmbio automático, Kit multimídia, ano fabricação a partir de 2016, 
porta malas a partir de 500 LT, para ficar à disposição da equipe de monitoramento e combate ao 
vírus COVID19 (corona vírus) no município de Igaracy–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00018/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: e recursos de 
AFM2020 (auxílio Financeiro aos Municípios) 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 019 3390.39 00 001 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO 
E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLA-
NEJAMENTO, 032 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 
04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE-
CRETARIA DE FINANÇAS, 054 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 073 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 092 3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 10 122 1011 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID–19, 0373 3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 07.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA 
E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E 
REC. HÍDRICOS, 189 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 
08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL, 212 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
(PORTARIA Nº 369 E 378/2020 do Governo Federal; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 260 3390.39 
00 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 09.000 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, 323 3390.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA, 
10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE CULTURA, 364 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES-
SOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00068/2020 - 10.08.20 - MARIA LIANI LEONARDO - ME 
- CNPJ: 17.690.649/0001-84 - R$ 20.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
PROCESSO Nº 036/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020
Objeto: Execução de obras de pavimentação em paralelepípedos nas Ruas: Joaquim Farias, 

Noêmia Maciel de Souza, Marieta Valente de Morais, Iraci da Silva Cordeiro, Sete de Setembro e 
Luiz Duarte da Silva, na cidade de Ingá.

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Adjudico o objeto da licitação modalidade Tomada de Preços n.º 004/2020, a empresa A.S. 

CONSTRUÇÕES EIRELI, no valor total de R$ 685.489,06 (Seiscentos e oitenta e cinco mil quatro-
centos e oitenta e nove reais e seis centavos).

 Ingá(PB), 01 de julho de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2020, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a execução de obras de Tapa Buraco em asfalto, usando massa 
CBUQ, em diversas ruas da cidade de Ingá, no dia 31/08/2020 às 14:00 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 26/08/2020.

 Ingá(PB), 11 de agosto de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços nº 00007/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: DEL ENGENHARIA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 17.415.942/0001-33
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de Academia de 

Saúde, município de Ibiara-PB, conforme Emenda Parlamentar Nº 08892.967000/1200-04
VALOR GLOBAL R$: R$ 137.969,96 (cento e trinta e sete mil novecentos e sessenta e nove 

reais e noventa e seis centavos).
VIGÊNCIA: 31.12.2020.

Ibiara - PB, 11 de Agosto de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 
de Licitação  nº  00009/2020. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
CONTRATADA: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 055470024-70 – CADASTRADA NO CNPJ Nº 

18.008.900/0001-40
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de desinfecção e higienização de prédios 

públicos e dos locais de grande circulação e vias públicas, com o objetivo de reduzir os riscos 
pelo COVID-19, atendendo as necessidades da secretaria de saúde do município de Ibiara – PB.

VALOR GLOBAL R$: 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).   
PRAZO: 31.12.2020.

Ibiara - PB, em 31 de Julho de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00010/2020. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
CONTRATADA: DENTAL FARMA COMÉRCIO LTDA – CNPJ nº 18.110.143/0001-11.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material médico hospitalar e EPI’s para o 

enfrentamento do covid-19, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde do município de Ibiara-PB. 
VALOR GLOBAL R$: 46.230,00 (quarenta e seis mil duzentos e trinta reais).   
PRAZO: 31.12.2020.

Ibiara - PB, em 06 de Agosto de 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
 AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, através do seu Pregoeiro e equipe de apoio, vem pelo presen-

te CONVOCAR a empresa NUNES & TENORIO LTDA, cadastrada no CNPJ nº 35.000.036/0001-94, 
para assinatura do contrato, conforme item 11.2.1.3 do edital, art. 64 § 2º c/c e art. 81 ambos da Lei 
nº 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, no horário de 08:00 à 12:00 nos dias normais 
de expediente. O não comparecimento implicará nas sanções cabíveis.

Ibiara-PB, 11 de Agosto de 2020
VICENTE LUCAS XAVIER RIBEIRO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
 AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, através do seu Pregoeiro e equipe de apoio, vem pelo 

presente CONVOCAR a empresa RITA DE ANDRADE VIEIRA – ME, cadastrada no CNPJ nº 
10.719.048/0001-08, para assinatura do contrato, conforme item 11.2.1.3 do edital, art. 64 § 2º 
c/c e art. 81 ambos da Lei nº 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, no horário de 08:00 
à 12:00 nos dias normais de expediente. O não comparecimento implicará nas sanções cabíveis.

Ibiara-PB, 11 de Agosto de 2020
VICENTE LUCAS XAVIER RIBEIRO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, convoca 

as empresas FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA EIRELI cadastrada no CNPJ nº 
29.377.779/0001-40, ODODNTOCLIN – ME cadastrada no CNPJ nº 35.350.419/0001-58, CON-
SULTÓRIO MÉDICO AV MED LTDA cadastrada no CNPJ nº 37.224.146/0001-20, para abertura dos 
envelopes de HABILITAÇÃO, no dia 20.08.2020 às 08:30 Hrs, o não comparecimento de nenhum 
representante das empresas convocadas será facultada a abertura pela Comissão de Licitação e 
publicado o resultado na imprensa oficial.

Ibiara-PB, 11 de Agosto de 2020.
Vicente Lucas Xavier Ribeiro

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.042/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
AGRONOMICA EM PODAS PROGRAMADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDURB, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/095104.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, torna público que, tendo 

em vista solicitação da Controladoria Geral do Município através do oficio CS/CGM nº 332/2020, 
recomendando a suspensão do presente certame em face de indícios de falha do Termo de Re-
ferência anexo I do Edital que podem comprometer a conformidade do certame, fica SUSPENSA, 
“sine die”, a referida licitação marcada para o dia 11/08/2020 às 15hs00min (horário de Brasília), 
devendo oportunamente ser fixada nova data.

João Pessoa, 11 de agosto de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09003/2020
PROCESSO Nº 2020/025429

Objeto: Pagamento de anuidade da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(UNDIME/PB) do exercício de 2020.

Com base nas informações constantes do Processo nº. 2020/025429, referente à Inexigibilida-
de de Licitação nº. 09003/2020, bem como no Parecer emitido pela douta Procuradoria Setorial/
SEDEC, em cumprimento aos termos do artigo 25, II c/c art. 13, VI da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, ACOLHO O RELATÓRIO e RATIFICO a Inexigibilidade nº. 09003/2020, com fulcro no 
art. 25, caput, da Lei de Licitação, referente ao pagamento da anuidade/2020, decorrente da filiação 
do município de João Pessoa junto à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação da 
Paraíba – UNDIME/PB, inscrita sob o CNPJ nº. 00.947.659/0001-50, com o valor global de R$ 
8.242,00 (Oito mil, duzentos e quarenta e dois reais). 

Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 11 de agosto de 2020.

Gilberto Cruz de Araújo
Secretário de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71005/2020
A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 

“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.330/2019, torna público que 
fará realizar o certame de Pregão Eletrônico nº 71005/2020, por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação – INTERNET, na plataforma https://www.comprasgovernamentais.org.br 
(Comprasnet) – UASG 982051, do TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO (POR ITEM), com recursos 
próprios e do Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR – BID, a ser realizada no dia 24/08/2020, 
às 09:00 horas (horário de Brasília), tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBA-
NO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – PROGRAMA JOÃO 
PESSOA SUSTENTÁVEL, FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 
Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O BANCO 
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID. A cópia do Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados na plataforma https://www.comprasgovernamentais.org.br (Compras-
net) – UASG 982051 e no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no link https://
transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=4985. Qualquer informação será prestada 
através do link acima citado.

João Pessoa, 24 de janeiro de 2020.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.045/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA 
BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL - SEDES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 
E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2020/039684 - SEDES.
DATA DA SESSÃO: 24/08/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09h:00min. 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Fonte de Recurso: (1001 – Recurso Ordinário)
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 11 de agosto de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
GABINTE DO PREFEITO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 029/2020

Pregão Presencial nº 06.011/2020
OBJETO: Registro de preços, para eventual aquisição de Pedras e Meio-fio, destinados a 

execução direta de pavimentação em diversas ruas do município. Com base nas informações 
constantes no Processo Administrativo nº. 029/2020 - Pregão Presencial - SRP nº. 06.011/2020 
e anexos e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores, fica decidida a ADJUDICAÇÃO em favor da empresa Ademir Lourenço de Amorim - 
ME, para os itens 01 e 02 no valor total de R$ 202.023,00 (duzentos e dois mil e vinte e três reais), 
para a contratação em referência, fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. Fábio Carlos Gonçalves 
de Brito - Pregoeiro Oficial. Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 
029/2020 - Pregão Presencial - SRP nº. 06.011/2020 e anexos e em cumprimento aos termos do 
Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida a HOMOLOGAÇÃO 
em favor da empresa Ademir Lourenço de Amorim - ME, para os itens 01 e 02 no valor total de 
R$ 202.023,00 (duzentos e dois mil e vinte e três reais), para a contratação em referência, funda-
mentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e 
demais legislações pertinentes. 

Lagoa de Dentro - PB, 03 de agosto de 2020. 
Fabiano Pedro da Silva - 
Prefeito Constitucional

Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 029/2020. Pregão Presencial nº 06.011/2020. Ata de Registro de 

Preços nº 011/2020
Objeto: Registro de preços, para eventual aquisição de Pedras e Meio-fio, destinados a exe-

cução direta de pavimentação em diversas ruas do município. A Prefeitura Municipal de Lagoa de 
Dentro – CNPJ: 09.071.622/0001-85, RESOLVE registrar os preços ofertados da empresa Ademir 
Lourenço de Amorim - ME, para os itens 01 e 02 no valor total de R$ 202.023,00 (duzentos e dois 
mil e vinte e três reais). A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, 
a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 

Lagoa de Dentro - PB, 03 de agosto de 2020. 
Fabiano Pedro da Silva 
Prefeito Constitucional. 

Publique-se.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 023/2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da 
pregoeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço no dia 26 de Agosto de 2020 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá 
na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, 
n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, 
no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas ou através do site https://www.mamanguape.
pb.gov.br/licitacoes/.

Mamanguape-PB, 11 de Agosto de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ADENDO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI/PB, através da Secretaria Municipal de Saúde em confor-

midade com a legislação e normas pertinentes, torna público para conhecimento dos interessados, 
que o Edital decredenciamento nº 002/2020, foi ALTERADO, dispondo no presente ADENDO, as 
novas condições desua realização.

DO EDITAL:
Fica alterado o ITEM 1.1 do Projeto Básico, para acrescentar a planilha o item 17com a espe-

cialidade de ORTOPEDIA, além da correção dos valores dos itens 1, 12 e 15.
A respectivas alterações visa atender as necessidades e o interesse público, com a alteração fica 

aberto o novo prazo para seleção IMEDIATA que acorrerá no período de 12/08/2020 a 28/08/2020
Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste ADENDO, 

seguem o disposto no Edital.
Mari, 11 de agosto de 2020.

ANTONIO GOMES DA SILVA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020

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 09:00 horas do dia 24 de agosto 
de 2020, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS – PB. 
(ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO PRESENCIAL 00020/2020). Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licita-
caopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; 
www.comprasgovernamentais.gov.br.

Queimadas - PB, 11 de agosto de 2020
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRATUAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ: 09.148.727/0001-95
CONTRATADO:CRM COMERCIAL LTDA, CNPJ: 04.679.119/0001-93.
DECISÃO:reconsidero a decisão inicialmente tomada no sentido de rescindir o contrato n° 

01.077/2020 e suspender o direito da empresa contratada de licitar e contratar com esta admi-
nistração pelo prazo de 5 anos, ratificando apenas a penalidade inicial de multa, e determino o 
restabelecimento contratual nos termos inicialmente pactuados.

Piancó-PB, 10 de agosto de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2020, que objetiva: 
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em consultoria, 
organização e execução de concurso público para provimento de cargos efetivos; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: Advise Consultoria & 
Planejamento Ltda - R$ 171.678,00.

Pedro Régis - PB, 03 de agosto de 2020
JOSÉ AURÉLIO FERREIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados 

em consultoria, organização e execução de concurso público para provimento de cargos efetivos. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Pedro Régis: 02.020 – Departamento de Administração e Finanças; 04.122.0021.2003 
– Manutenção dos Serviços de Aplicação de Concurso e Processo Seletivo Público; 3.3.90.39.00 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.. VIGÊNCIA: até 30/01/2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Pedro Régis e: CT Nº 00062/2020 - 03.08.20 - Advise Consultoria 
& Planejamento Ltda - R$ 171.678,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCETEIRO. 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 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 11 de agosto de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 10:30 horas do dia 27 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 Peças Automotivas. 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 7892/13; Decreto 
Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 11 de agosto de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00025/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000025/2020

PROCESSO ADMINÍSTRATIVO Nº 200306PP00025
Objeto REGISTRAR OS PREÇOS para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-

LIZADA NA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA 
DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO – todo o procedimento realizado, que decidiu pela classificação pelo 
menor preço a empresa: GB COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP, CNPJ: 28.695.805/0001-16, 
referente aoslotes: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 - 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19; - no valor de R$ 606.739,83 (Seiscentos e seis mil, Setecentos e trinta e nove reais 
e oitenta e três centavos).

Ata completa encontra-se no site da prefeitura deRemígio, no diário de 2020.
Remígio - PB, 11 de agosto de 2020

FRANCISCO ANDRE ALVES
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00026/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000026/2020

PROCESSO ADMINÍSTRATIVO Nº 200309PP00026
Objeto REGISTRAR OS PREÇOS para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS PESADAS PERTECENTES A FROTA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO – todo o procedimento realizado, que decidiu pela 
classificação pelo menor preço a empresa: GB COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP, CNPJ: 
28.695.805/0001-16, referente aoslotes: 01 – 02 – 03 – 04 – 05; - no valor de R$ 162.060,00 (Cento 
e sessenta e dois mil e sessenta reais).

Ata completa encontra-se no site da prefeitura deRemígio, no diário de 2020.
Remígio - PB, 11 de agosto de 2020

FRANCISCO ANDRE ALVES
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS 
PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
REMÍGIO. 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 
001461/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Te-
lefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 11 de Agosto de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 26/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CONTRATADA: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 

11.054.242/0001-84.
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares, para serem usados no combate a pandemia da 

Covid-19 no Município de Riachão do Bacamarte.
VALOR TOTAL: R$ 186.390,00 (Cento e oitenta e seis mil trezentos e noventa reais).
FONTE DE RECURSOS: CUSTEIO.
VIGÊNCIA: 11/08/2020 a 31/12/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 11 de agosto de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 006/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 006/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Mu-
nicípio e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Art. 24, Inciso IV, da Lei n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, em favor das empresas: A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA 
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 02.977.362/0001-62 - R$ 87.730,00 (Oitenta 
e sete mil setecentos e trinta reais); e DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, 
CNPJ nº 11.054.242/0001-84 - R$ 186.390,00 (Cento e oitenta e seis mil trezentos e noventa reais).

OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, para serem usados no combate 
a pandemia da Covid-19 no Município de Riachão do Bacamarte.

FONTE DE RECURSOS: CUSTEIO.
Riachão do Bacamarte(PB), 11 de agosto de 2020.   

ERIVALDO GUEDES AMARAL
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 25/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CONTRATADA: A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

LTDA, CNPJ nº 02.977.362/0001-62.
OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, para serem usados no combate 

a pandemia da Covid-19 no Município de Riachão do Bacamarte.
VALOR TOTAL: R$ 87.730,00 (Oitenta e sete mil setecentos e trinta reais).
FONTE DE RECURSOS: CUSTEIO.
VIGÊNCIA: 11/08/2020 a 31/12/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 11 de agosto de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de paisagismo 
na Av. Renato Ribeiro Coutinho e na Praça João Pessoa, neste Município. 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: (83) 8146–1430. 
E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 11 de Agosto de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de recuperação 
de pavimentação – tapa buraco – em asfalto pré–misturado a frio PMF em diversas ruas, neste 
Município. 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: (83) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 11 de Agosto de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UM GINÁSIO NA ESCOLA 

PADRE PAULO. LICITANTE HABILITADO: SERVICON – SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS 
LTDA. LICITANTES INABILITADOS: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI. Por não atender 
ao item 6.1.4.2; J P S DE LIMA CONSTRUCOES. Por não atender ao item 6.1.3.2.1 (apresentou o 
comprovante de regularidade do contador junto ao conselho de contabilidade com prazo vencido).
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 19/08/2020, 
às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 07 de Agosto de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 27 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS. 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@
gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 11 de Agosto de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
construção de Passagem Molhada Sobre Afluente do Rio Das Abertas, na Zona Rural do Município do 
Sumé – 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 11 de Agosto de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
EDITALDE CONVOCAÇÃO

O Município de Sousa, no uso de suas atribuições legais, prestigiando os princípios da Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, bem como da supremacia do interesse público 
para viabilizar a COMPRA de medicamentos, na modalidade cabível, essenciais à saúde, uma vez 
que, houve a busca de empresas do ramo para a cotação de preços, mas sem êxito; CONVOCA as 
empresas interessadas do ramo pertinente para o envio urgente de orçamentos para a formalização 
da compra. Os interessados poderão enviar os respectivos ORÇAMENTOS através do endereço 
eletrônico: cplsousa2017@yahoo.com

CISATRACÚRIO, BESILATO 2MG/ML (amp 10 ml) – ampola
CISATRACÚRIO, BESILATO 2MG/ML (amp5 ml)– ampola
CLOXAZOLAN COMPRIMIDOS DE 2 MG– comprimido
DEXMEDETOMIDINA, CLORIDATO 100MCG/ML (amp2 ml)– ampola
DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML (10 ml)– ampola
DOBUTAMINA12,5 MG/ML SOL INJ– ampola
DOBUTAMINA 250MG AMPOLA– ampola
ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML– ampola
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML– ampola
ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML– ampola
ENOXAPARINA SÓDICA 80MG/0,8ML– ampola
FENTANILA 50 MG/ML 20 ML SOL INJ – ampola
FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML (framp. 10 ml)– ampola
FITOMENADIONA K 10MG/2ML SOL INJ– ampola
HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8MG/4ML– ampola
HIDROXICLOROQUINA 400 MG – comprimido
MIDAZOLAM 5 MG/ML (framp 10 ml)– ampola
MIDAZOLAN 15 MG/3ML SOL INJ– ampola
NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML (EQ. A 1MG/ML DE NOREPINEFRINA) (amp. 

4 ml)– ampola
PROPOFOL 10 MG/ML (framp 100 ml)– ampola
PROPOFOL 10 MG/ML (framp 20 ml)– ampola
RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO - comprimido
RANITIDINA, 25MG/2ML SOL INJ– ampola
ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML (amp5 ml)– ampola
SULFATO DE ZINCO COMPRIMIDO- comprimido
TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ– ampola

Sousa, 10 de agostode 2020.
João Bosco de Queiroga Júnior

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Locação de veículo destinado a Secretaria de Governo. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00044/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contra-
tado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00094/2018 - Jose 
Alves de Pontes Filho - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 12.08.20

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

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

 OBJETO:REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS 
INFANTIS E DIETAS COMPLETAS, PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, VISANDO ATENDER 
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 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 nº00003/2020, que 

objetiva:REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS 
INFANTIS E DIETAS COMPLETAS, PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, VISANDO ATENDER 
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB,com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a:

- EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 26.325.797/0001-90
Valor R$: 28.200,00
- NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 15.218.561/0001-39
Valor R$: 2.832,00
- MSA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 09.074.443/0002-82
Valor R$: 52.581,00
- COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MÉDICOS HOSPI-

TALARES LTDA - EPP
CNPJ: 16.925.732/0001-22
Valor R$: 88.570,00
- SOARES E SOARES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CNPJ: 97.532.879/0001-54
Valor R$: 158.865,50
- HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI - EPP
CNPJ: 27.657.870/0001-94
Valor R$: 648.368,00
- TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.948.769/0001-12
Valor R$: 526.508,00

Santa Rita - PB, 11 de agosto de 2020.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

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

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

 OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO 
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, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº00020/2020, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSI-
DADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DO MUNI-
CÍPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 07.227.808/0001-55
Valor R$: 60.000,00

Santa Rita - PB, 11 de agosto de 2020.
 MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS   

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00003/2020. OBJETO: Aquisição de material de insumo (EPI) 

para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e seus órgãos visando o enfrentamento da 
pandemia do Covid - 19 no município de São José de Espinharas-PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos 
as seguintes empresas para no o prazo de 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, sob pena de decair 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste: DL DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS EIRELI – CNPJ: 31.556.536/0001-11; VALOR: R$ 8.970,00; GLOBAL COMERCIAL 
EIRELI -ME – CNPJ: 17.892.706/0001-08; VALOR: R$ 5.210,00; MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA EIRELI – CNPJ: 31.202.451/0001-35; VALOR: R$ 1.398,00; NNMED - DISTRIBUI-
CAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 15.218.561/0001-39; 
VALOR: R$ 108.793,50; NOEM MEDICAL – CNPJ: 32.737.279/0001-87; VALOR: R$ 25.112,40; 
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA; CNPJ: 09.210.219/0001-90; VALOR: R$ 60.000,00; S 
D DE A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ:26.889.181/0001-42; VALOR: R$ 57.500,00. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL e através do e-mail: licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br.

São José de Espinharas - PB, 11 de agosto de 2020.
Antônio Gomes da Costa Netto

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 002/2020

O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ - PB torna público para conhecimento dos interessados nos termos 
da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão de bens móveis 
inservíveis, nº 002/2020 do tipo maior lance (ONLINE E PRESENCIAL SIMULTÂNEOS), que será 
realizado pelo Leiloeiro Oficial o Senhor José Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015. O 
leilão será realizado no dia 27/08/2020 às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal (Tomando todas as 
medidas de distanciamento entre os participantes e evitando assim aglomerações e disponibilizando 
produtos de higiene para evitar contaminação do COVID-19). Maiores informações serão disponíveis 
na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal ou com o Leiloeiro Oficial (83) 99828-7888 
ou no site: www.abrantesleiloes.com.

Taperoá - PB, 11 de agosto de 2020
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO 

Prefeito Constitucional

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

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

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020
Registro CGE Nº 20-00956-2 27/08/2020 10:00

Obras de Pavimentação da Rodo-
via Vicinal de Acesso ao Distrito de 
São Tomé (Distrito do Município de 
Alagoa Nova)
Valor Estimado - R$  3.137.143,93
Prazo execução -  300 (trezentos) 
dias corridos

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

João Pessoa, 11 de agosto de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312/2019 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 26/08/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E 
DESENTUPIMENTO E MANUTENÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO, destinado à 
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco 3, 1º Andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 19-01441-4
                                                                                                        João Pessoa, 11 de agosto de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 901002020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através 
do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 25/08/2020 às 9h (nove horas - horário 
de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, destinado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca - SEDAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco 3, 1º Andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00796-4
                                                                                                        João Pessoa, 11 de agosto de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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

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

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

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 14 de setembro 
de 2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 11 de agosto de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL 

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 071/2020

REGISTRO Nº 20-00953-7
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA O CENTRO 

ESPORTIVO ESTÁDIO ALMEIDÃO, EM JOÃO PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 28 de agosto de 
2020 às 11h00hrs. 

João Pessoa, 11 de agosto de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL     

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 072/2020

REGISTRO Nº 20-00954-6
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA O CENTRO 

ESPORTIVO ESTÁDIO AMIGÃO, EM CAMPINA GRANDE - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 01 de setembro 
de 2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 11 de agosto de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL  

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 073/2020

REGISTRO Nº 20-00945-5
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA O CENTRO 

ESPORTIVO ESTÁDIO PERPETÃO, EM CAJAZEIRAS - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 01 de setembro 
de 2020 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 11 de agosto de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 074/2020

REGISTRO Nº 20-00946-3
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA PARA ELEVAÇÃO DE DOIS RESERVATÓRIOS 

NA ACADEPOL - JOÃO PESSOA.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 01 de setembro 
de 2020 às 11h00hrs. 

João Pessoa, 11 de agosto de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

Comunicado de Falecimento de Pessoa não identificada/não reclamada
O Instituto de Polícia Científica do estado da Paraíba comunica que se encontra nas dependências 

do Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, NUMOL, da cidade de João Pessoa PB, um cadáver 
NÃO RECLAMADO. Identificado como sendo da MARLUCE DA COSTA GOMES, do sexo, feminino, 
com idade aproximada de 50 anos. Cor parda, cabelos encaracolados; estatura 145cm, constituição 
física boa, sem sinais particulares, morador de rua: Falecido em 12/03/2020, no Complexo Hospitalar 
de Mangabeira. Informações adicionais estão disponíveis no NUMOL, sitio à Rua Antônio Teotônio 
S/N. Bairro do Cristo Redentor da cidade de João Pessoa PB.

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

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

da ação de DESPEJO EM FASE DE EXECUÇÃO (cumprimento de sentença), Processo: 0017589-
37.2014.815.2001, ajuizada pela IPI – URBANISMO, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, 
contra ELIOMARIO SILVA SARAIVA, atualmente residente e domiciliado em local incerto e não 
sabido, tem o presente, a finalidade de INTIMAR o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas 
e despesas processuais, que importa em R$ 13.194,00 (treze mil, cento e noventa e quatro reais), 
conforme planilha de valores, assim demonstrado; 1- Valor devido aluguéis- R$ 9.950,40. 2- Custas 
judiciais atualizadas (fl.09) – R$ 2.044,15. 3- Honorários sucumbenciais- R$ 1.199,45. 4- Valor Total 
– R$ 13.194,00. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 
pagamento voluntário no prazo do art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 
cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Para que não se alegue ignorância, 
é expedido o presente edital, indo publicado na forma da lei. Cumpra-se. Jpa, 04/08/2020. Eu, José 
Alberto de A Melo – Chefe de Cartório.

Juíza GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO MARINHO

INVISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, torna público que recebeu da SEMAM – Se-
cretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação, para construção de um condomínio horizontal 
situado na Rua costa do sol, setor 46, Quadra 282, Lote 2710, Portal do Sol, João Pessoa-PB

HABITACIONAL MORUMBI SPE LTDA – CNPJ: Nº 14.930.396/0001-80 Torna público que requereu 
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Instalação para o Residencial Multifamiliar –  
com 208 (duzentos e oito) unidades, blocos 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 denominado de  Habitacional 
Morumbi, situado a Rua Inácio Albino Neto, 240 – Gramame - João Pessoa/PB.
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