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NA PARAÍBA

A crise em números
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CASOS

Foto: Ortilo Antônio

Clementino Fraga implanta ambulatório para que pessoas que já testaram 
positivo para covid-19 e foram curadas sejam acompanhadas. Página 12

Foto: Francisco França/Secom-PB

Estado injeta meio bilhão 
de reais na economia da PB
Valor é a soma dos salários com a primeira parcela do 13o; para João Azevêdo, recursos geram renda e emprego. Página 13

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

DE COMUNICAÇÃO

Educação, saúde e infraestrutura foram as principais necessidades elencadas pelos participantes do Orçamento Democrático Estadual, realizado este ano de forma digital. Página 5

Coronavírus mata mais do que 
acidentes de trânsito na Paraíba
Com 2.330 mortos em quase cinco meses, doença também 
fez mais vítimas do que homicídios. É o que revelam 
dados da Secretaria de Estado da Saúde. Página 4

Programa regulariza débitos 
fiscais de contribuintes da PB
Detalhes do “Sefaz Sem Autuação” foram publicados no 
Diário Oficial do último dia 22, mas programa só entrará 
em vigor no dia 8 de setembro. Página 3
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Flordelis no banco dos réus Investigação 
concluiu que deputada mandou matar o marido. Página 14

Brasil-Mundo

As principais demandas 
da população no ODE
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‘Mulheres Inspiradoras’: livro 
do Cendac reúne 30 perfis 
“Live” marca o lançamento da obra publicada pela edito-
ra A União e que lança luz sobre personagens que fizeram 
história na Paraíba, no Brasil e no mundo. Página 9

Foto: Roberto Guedes/Arquivo

Só deverá reabrir em novembro Fechada ao público por conta da pandemia, 
a Vila Olímpica Parahyba passa por uma manutenção completa de sua estrutura. Página 15

Paraíba
Duas novas linhas de ônibus 
entram em circulação em JP
Novas rotas foram criadas para atender demanda da 
Zona Sul; outras cinco foram reativadas e a capital 
passou a operar com cerca de 70% da frota. Página 5

Governo convoca médicos para 
o Hospital de Trauma de JP
Vinte e dois profissionais aprovados em Processo Seletivo 
Simplificado do Estado começam suas atividades já nesta 
quarta-feira. Página 17
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Houve um recorte de tempo, entre o fim do século 19 e iní-
cio do século 20, em que a literatura brasileira, ou pelo menos 
aquela que então gravitava em torno da Academia Brasileira de 
Letras, não refletia a realidade social do país, e sim modelos 
europeus. Na “belle-époque” dos trópicos, na infeliz definição 
de Afrânio Peixoto, “a literatura é como o sorriso da sociedade”.

Se, na esfera beletrista, os problemas sociais maculavam o 
bom gosto que, segundo os seguidores do autor do drama “Rosa 
Mística”, de 1900, deveria reger o verso e a prosa, o mesmo não 
será diferente, cerca de cem anos depois, na seara da política 
brasileira. Hoje, quem falar de problemas ao presidente da Re-
pública pode enfear a sociedade, por ficar sem os dentes.

Foi o que quase aconteceu com o repórter de O Globo 
que, cumprindo seu papel, interpelou Jair Bolsonaro acer-
ca do dinheiro depositado por Fabrício Queiroz na conta 
da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. A resposta do man-
datário resume a política de relações com a imprensa em 
voga no Palácio do Planalto: “Minha vontade é encher tua 
boca com uma porrada, tá?”.

A imprensa não pode recuar de suas responsabilidades. E 
uma de suas mais importantes missões é exatamente revelar 
para a sociedade quem de fato está no comando da Nação. Se 
Bolsonaro não deve nada a ninguém, como ele e os filhos apre-
goam (aliás, foram eleitos também por jurarem que são fichas-
-limpas), por que a investigação jornalística o irrita tanto?

Lamentável, sob todos os pontos de vista, ver um presidente 
da República usar expressões chulas para se referir a homens 
e mulheres que constituem um dos pilares da sociedade de-
mocrática, no caso, a imprensa. A agressividade de Bolsonaro 
acirra os ânimos dos incautos contra os jornalistas e incentiva 
a violência em uma comunidade marcada pela criminalidade. 

Natural, portanto, que veículos de comunicação e entida-
des representativas da imprensa, tanto do Brasil como do 
exterior, manifestem repúdio à maneira pela qual Bolsona-
ro trata empresas e jornalistas que não rezam pela cartilha 
do autoritarismo. A imprensa realmente incomoda o poder, 
mas, com o perdão da rima, apenas quando o poder tem algo 
de relevante a esconder. 

Pisar nos calos
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Crispim, o imortal 

Artigo Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Eu o conheci na redação do sau-
doso O Norte, em meados dos anos 
70,  quando ele já pontificava  na li-
teratura da Paraíba como jornalista, 
ensaísta, cronista e crítico literário. 
Havia ganho o Prêmio Esso de Jorna-
lismo, a mais importante premiação 
da imprensa brasileira daquela época, 
e mantinha crônica diária na página 
de Opinião do jornal ao lado de outras 
figuras estelares como Virgínius da 
Gama e Melo, Genésio de Sousa, Gonza-
ga Rodrigues, Natanael Alves, Barreto 
Neto  e Francisco Pereira Nóbrega. 

Alto, com mais de um metro e 
oitenta,  corpo de 
atleta, bonito, bem 
nascido e bem cria-
do, tinha tudo para 
ser um cara arro-
gante, chato e pre-
potente. Daí a minha 
surpresa quando ele 
foi apresentado  a 
mim, um “foca”  re-
cém-chegado do Rio 
de Janeiro, e deu as 
boas-vindas “ao me-
nino de Abelardo”. 
Me tratou com carinho e intimidade 
como se já me conhecesse antes mes-
mo do meu nascimento. 

Na redação via-o passar sob o 
olhar de admiração dos homens e de 
cobiça das mulheres. O seu talento era 
uma unanimidade. Luiz Augusto da 
Franca Crispim era um nome que im-
punha respeito e reverência. Conquis-
tava pela simplicidade. Apaixonava 
pela sensibilidade. Seduzia pelo cará-
ter e pela força de  sua personalidade 
íntegra, solidária  e generosa. 

A  diferença de idade não impediu 
que nos aproximássemos e nos tor-

nássemos grandes amigos. Cúmplices. 
Irmãos de sentimentos e afinidades. 
Podíamos conversar durante horas e 
revelar os nossos segredos, falar sobre 
as nossas angústias e preocupações 
ou comemorar as nossas conquistas. 
Os quase 10 anos de diferença que nos 
separavam em nada influíam em um 
relacionamento cheio de convergên-
cias, de sintonia, de dois homens que 
tinham a mesma paixão pelo jornalis-
mo, pelas letras, pela natureza, pelo 
meio ambiente e pelos prazeres que a 
vida oferece. 

Esta semana, estive no memorial 
construído pelo seu 
filho, o advogado Luiz 
Augusto Lula Crispim, 
onde estão todos os 
seus objetos pesso-
ais, documentos, fo-
tos e até a máquina 
elétrica que ele utili-
zava para escrever os 
seus textos imortais 
e, também,  as peças 
jurídicas onde, como 
advogado, sempre en-
contrava lugar para 

inserir o humanismo de suas ideias e o 
lirismo de suas palavras. 

Domingo, ele completaria 75 
anos. Faleceu precocemente, há 12 
anos, depois de enfrentar,  com va-
lentia e destemor, um câncer que lhe 
ceifou a vida em seu momento de 
maior criação. Mas a imortalidade de 
Crispim, conferida pela Academia Pa-
raibana de Letras, está materializada 
em seu memorial e no coração dos 
seus familiares e amigos; perpetuada 
na história da Paraíba como  um dos 
homens  mais brilhantes e fascinan-
tes  do nosso tempo.  
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Artigo Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com  | Colaborador

Da Rússia com amor
Eu pensava que comunista era di-

ferente – disse o jovem que fora ver 
o hóspede recém-chegado da capi-
tal, e que adormecera no aconchego 
de uma espreguiçadeira da sala de 
visitas. Muito melhor que o pau-de-
-arara que o esperava no Dops, caso 
a repressão botasse as mãos no ado-
lescente: falava-se em lança-chamas, 
consistente em lançar um jato de 
desodorante que atravessasse a dita 
chama contra os olhos do prisionei-
ro; no “foguete”, que era a introdução 
de um jornal dobrado e embebido em 
combustível, aceso, no ânus do inter-
rogador; a fricção com escova de aço 
na pele do interrogado, até obter-lhe 
a confissão desejada 

O holofote aceso 
diante o rosto da víti-
ma: a tortura era pra-
ticada em série. Se-
guia-se o afogamento, 
que é o mergulho da 
cabeça do prisioneiro 
em um balde d’água; 
mais tarde essa tor-
tura evoluiu para outras práticas, 
como a introdução de um saco plás-
tico na cabeça do prisioneiro, e a pos-
tura do prisioneiro, com os olhos ven-
dados, na beira de uma calçada, ou de 
alguns tijolos, dizendo-lhe que está à 
beira de um abismo; a introdução de 
felpas de madeira nos órgãos genitais 
das prisioneiras, o despejo de sabão 
em pó nos olhos.

Noites insones: colocavam-se au-
tos falantes dentro das celas, a todo 
volume, para que os torturados não 
dormissem. Essas e outras tortu-
ras foram praticadas pelo coronel 
Brilhante Ustra durante a ditadura 
militar que afligiu o Brasil no ainda 
recente vintênio autoritário. Referin-

do-se ao coronel, o presidente Bolso-
naro disse que aquele militar era “um 
herói nacional.”

O comunismo e qualquer forma de 
socialismo são abominadas pelo atual 
presidente. Mas foi um país até recen-
temente comunista – Rússia de todos os 
tzares -, que legou para a humanidade a 
cura do coronavírus, a maior praga de 
todos os tempos, de todos os Egiptos e 
de todas as Bíblias. Esse remédio só foi 
possível por conta da geração de cien-
tistas e da confecção de apetrechos so-
fisticados, que o progresso da ciência 
trouxe ao povo russo.

Enquanto o presidente do Brasil 
convocava o povo a não seguir a tera-

pia recomendada pela 
ciência diante da infec-
ção viral que assolou 
o País, toda a nação 
russa dava combate 
ao vírus invasor, como 
fez na II Guerra Mun-
dial aos alemães, que 
foram enfim derrota-
dos, assim como seus 

comparsas italianos e japoneses. O povo 
italiano compreendeu o erro a que foi 
conduzido e revoltou-se, derribando o 
governo e justiçando seus falsos líderes, 
devidamente fuzilados, dependurados e 
expostos à visitação pública.

Agora, num gesto fraternal de 
amor, a antiga União Soviética, hoje 
Federação Russa, abre o acesso de 
sua vacina contra o vírus Corona – 19 
aos povos do mundo, inclusive o Bra-
sil de Bolsonaro.

A educação – tão mal vista pelo 
bolsonarismo – é o trunfo que o povo 
brasileiro tem para vencer a inguino-
ransa (sic) que saiu da caserna e já in-
vade a terra brasileira das praias ao 
Planalto Central.

 Conheço a filha 
de um general da reserva 

que passou por 
essa tortura.   

 Domingo, ele completaria 
75 anos. Faleceu precocemente, 

há 12 anos, depois de 
enfrentar,  com valentia e 

destemor, um câncer que lhe 
ceifou a vida em seu momento 

de maior criação.   



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 25 de agosto de 2020

Débitos fiscais com o Estado ocorridos entre janeiro e julho deste ano podem ser quitados à vista ou parcelados sem multa

Diante dos impactos causa-
dos pela pandemia da covid-19 
e das projeções econômicas que 
apontam para um cenário nacio-
nal restritivo que afetam os cai-
xas dos contribuintes paraiba-
nos em decorrência da redução 
abrupta da atividade econômi-
ca, o Governo da Paraíba lançou 
um programa de regularização 
de débitos fiscais denominado 
de “Sefaz Sem Autuação”. O de-
creto nº 40.453, assinado pelo 
governador João Azevêdo, foi 
publicado no último sábado, dia 
22, no Diário Oficial do Estado 
(DOE-PB), trazendo as regras e 
o detalhamento do novo progra-
ma, que entrará em vigor no dia 
8 de setembro.    

O programa, que tem ob-
jetivo de regularizar os débitos 
fiscais dos contribuintes parai-
banos perante o Estado, inclui 
o principal tributo do Estado, o 
ICMS, além do Fundo Estadual 
de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e do 
Fundo de Combate e Erradica-
ção da Pobreza no Estado da 
Paraíba (Funcep). A regulariza-
ção será feita por meio de par-
celamento ou quitação à vista 
dos débitos com vantagens e 
benefícios extraordinários aos 
contribuintes.

“Segundo a legislação vi-
gente, os valores poderiam 
chegar até 100% no valor da 
multa, que deverá ser dispen-
sada, gerando uma economia 
significativa do tributo, o que vai 
ajudar muito nesse momento de 

dificuldade. Com esse programa, 
nós estamos fazendo com que 
as empresas, que tenham pas-
sado por situações de dificulda-
de nesse período, possam fazer 
sua autorregularização sem a 
interferência do Estado”, expli-
cou o governador João Azevêdo, 
ontem, durante o programa se-
manal ‘Fala, Governador’, trans-
mitido em cadeia estadual pela 
Rádio Tabajara.

 
Benefícios
O programa ‘Sefaz Sem Au-

tuação’, que abrange todos os dé-
bitos fiscais ocorridos no período 
de janeiro a julho de 2020 que 
foram notificados pela Sefaz ou 
autodeclarados tanto do impos-
to ICMS como dos dois fundos 
(FEEF e Funcep), vai possibilitar 
a regularização do contribuinte 
com o pagamento à vista ou par-
celado (em até 12 vezes), sem 
acréscimo de multa por infração. 
Caso fosse aplicada a multa por 
infração, segundo as legislações 
vigentes, os valores poderiam 
chegar até a um aumento de 
100% sem o novo programa.

O ‘Sefaz Sem Autuação’, 
que cria um novo espaço para 
amenizar a situação econômica 
e financeira dos contribuintes, 
começa a vigorar a partir do dia 
8 de setembro e se estende até o 
dia 30 do mesmo mês.

Zera as autuações
O secretário de Estado da 

Fazenda (Sefaz-PB), Marialvo 

Programa ‘Sefaz Sem Autuação’ 
facilitará pagamento de dívidas

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Anísio Maia, pré-candidato a 
prefeito de João Pessoa, e Fer-
nando Haddad, candidato a 
presidente em 2018, estarão em 
live, nesta terça-feira, a partir 
da 18h, no Instagram. “Será um 
diálogo sobre políticas públicas 
e o legado petista que se con-
solidou para a maior cidade do 
país”, explicou Maia, referindo-
-se ao fato de que Haddad foi 
prefeito de São Paulo.  

Anísio e HAddAd em live
A propósito de Roberto Pau-
lino, ele confirmou a data da 
convenção do MDB que de-
verá confirmar o seu nome 
como candidato do partido a 
prefeito de Guarabira: dia 15 
de setembro. O evento está 
marcado para ocorrer no 
Parque do Poeta, que tem o 
nome de um emedebista his-
tórico: Ronaldo Cunha Lima, 
nascido em Guarabira.

Pré-candidato a prefeito de Guarabi-
ra, Roberto Paulino (MDB), revelou que 
convidou filiado de outra legenda – ci-
tou o PDT – para que ingressasse no 
MDB e disputasse a prefeitura. A ideia 
era ter um candidato mais jovem. Com 
a negativa, decidiu pôr seu nome como 
opção. “Tenho idade madura, mas meu 
espírito é jovem e tenho boa relação 
com a juventude da cidade”, disse.

“meu espírito é jovem” 

pp e CidAdAniA CogitAm esColHer mulHer pArA 

CHApA, porém Bruno FAriAs ContinuA CotAdo 

no pArque do poetA 

Uma fonte fidedigna me revelou que, semana passada, o pré-candidato do PP a prefeito de João 
Pessoa, Cícero Lucena (foto), convidou a pré-candidata a vereadora pelo Cidadania, Fabíola Re-
zende, para uma conversa em seu escritório, na Praça da Independência. A conversa não gi-
rou precisamente sobre a escolha de um nome feminino para compor a chapa dele, mas em 
algum momento Cícero revelou que esta possibilidade estava sendo cogitada por ele e pela 
cúpula do Cidadania, que anunciou, ontem, apoio à sua postulação, por meio de uma live, 
com a participação do governador João Azevêdo. Outro nome ventilado nos bastidores é o 
de Valquíria Alencar, presidente estadual das Mulheres pelo Cidadania. Estrategicamente, 
essa ideia de colocar uma figura feminina na condição de candidata à vice-prefeita é justifi-
cável, se considerarmos que existem mais mulheres eleitoras na capital do que homens – algo 

superior a mais de 50 mil votos entre um gênero e outro. Contudo, isso não será determinante 
para que uma mulher seja a escolhida. O nome do presidente municipal do Cidadania, 

vereador Bruno Farias, ainda continua sendo um dos mais cotados para assumir esse 
posto. “São etapas que serão vencidas. Dentro dos próximos dez dias, teremos ou-
tro momento para anunciar o vice”, afirma o governador João Azevêdo.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O deputado estadual Felipe Leitão, presidente 
do Avante em João Pessoa, já avisou: “Não ire-
mos aceitar nenhum desertor, filiado anuncian-
do apoio à outra candidatura” – o Avante apoia 
a pré-candidatura de Cícero Lucena (PP). Dinho, 
vereador da legenda, fez ouvidos moucos: con-
tinua participando de eventos políticos ao lado 
de Edilma Freire, pré-candidata do PV. 

AvAnte CoBrou FidelidAde, mAs 
vereAdor Fez ouvidos mouCos 

“o psdB não está isolAdo” 

“Apoio muito importAnte” 

Do presidente do PSDB na Paraíba, deputa-
do Pedro Cunha Lima, negando que a pré-
-candidatura de Ruy Carneiro em João Pessoa 
esteja isolada, no que diz respeito às alianças. 
“O PSDB não está isolado. Ao término desse 
processo, estaremos ao lado de outros parti-
dos”. E citou que PSC, PSD e Solidariedade já 
estariam aliados aos tucanos.   

Perguntei ao presidente do Podemos, Galego do Lei-
te, qual a expectativa do partido após o diretório do 
Cidadania de Campina Grande aprovar indicativo de 
apoio à pré-candidatura de Ana Cláudia: “Estamos 
cientes de que o governador João Azevêdo irá se 
posicionar nos próximos dias. Para nós do Podemos, 
seria um apoio muito importante”, afirmou.
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Laureano, afirmou que o progra-
ma ‘Sefaz sem Autuação’ é “um 
reconhecimento do governador 
João Azevêdo diante da dificul-
dade que o empresariado parai-
bano enfrentou, e ainda enfrenta, 
durante o período de pandemia 
do novo cororavírus. A medida 
possibilitará o saneamento dos 
débitos dos contribuintes parai-
banos, inclusive de forma parce-
lada, sem a majoração por meio 
de incidência das multas de ofício 
(por infração). Este programa, 
inclusive, permitirá que o contri-
buinte faça outro parcelamento, 
em caráter extraordinário, se a 

limitação prevista na legislação 
atual de se ter apenas um par-
celamento na fase administra-
tiva. Ou seja, programa com sua 
abrangência mostra o Governo 
da Paraíba dando mais uma vez a 
mão ao empresário paraibano e 
reconhecendo a sua importância 
nesse processo de retomada do 
crescimento do nosso Estado”, 
detalhou o secretário.

Segundo Marialvo Laurea-
no, os contribuintes que ade-
rirem ao Programa ‘Sefaz Sem 
Autuação’ de forma integral “seja 
por pagamento à vista ou o par-
celamento não serão sujeitos, 

quanto a esses débitos, à lavra-
tura de auto de infração, repre-
sentação para fins penais nem à 
consequente imputação de mul-
ta por infração, bem como a ma-
nutenção dos regimes especiais 
e benefícios fiscais vigentes”.

O que será incluído
Os contribuintes parai-

banos com inscrição estadual 
poderão incluir todos os débi-
tos tributários relacionados ao 
ICMS,  FEEF e Funcep no perío-
do de janeiro a julho, declarados 
pelos contribuintes; detectados 
em monitoramento pelo Fisco 

Estadual ou confessados pelos 
contribuintes, com exigibilidade 
suspensa ou não, ou que tenham 
sido objeto de parcelamento an-
terior, não integralmente quita-
do, ainda que cancelado por falta 
de pagamento.

Para formalizar a adesão ao 
programa, o contribuinte deverá 
fazer a confissão dos débitos tri-
butários quitados ou parcelados 
à Fazenda Estadual a partir de 8 
setembro, ficando condicionada 
à desistência de eventuais ações 
ou embargos à execução fiscal, 
com renúncia ao direito sobre o 
qual se fundam, e da desistência 
de eventuais impugnações, defe-
sas e recursos apresentados no 
âmbito administrativo.

O contribuinte tem duas 
opções para formalizar o paga-
mento. A opção à vista do valor 
do saldo remanescente do débi-
to tributário consolidado até o 
dia 30 de setembro de 2020 ou 
o parcelamento em até 12 vezes 
mensais e sucessivas, sendo a 1ª 
parcela também até o dia 30 de 
setembro de 2020.

Já os contribuintes que 
possuírem débito fiscal entre 
janeiro a julho e que não ade-
rirem ao Programa ‘Sefaz Sem 
Autuação’ estarão sujeitos à 
lavratura de auto de infração 
com as respectivas multas agra-
vadas, à representação fiscal 
para fins penais, bem como à 
suspensão ou cassação dos re-
gimes especiais e benefícios fis-
cais, se existentes.

Com o tema “A Inteli-
gência do Turismo Rural”, 
a Ruraltur Digital acontece 
na próxima semana, de 1 a 
4 de setembro, e terá uma 
programação voltada para 
empresas, produtores rurais 
e artesãos que atuam em ati-
vidades econômicas vincula-
das ao turismo rural. Promo-

vida pelo Sebrae Paraíba, a 
edição será a primeira feira 
de turismo rural 100% digi-
tal do mundo com transmis-
são gratuita e totalmente on-
line para diversos países. 

De acordo com Regina 
Amorim, gestora de Turismo 
do Sebrae Paraíba, a dife-
rença dos resultados de um 

evento físico para um digital 
é enorme. “Os resultados são 
bem maiores, por ter maior 
abrangência, visibilidade, 
segurança para todos em 
tempos de pandemia, pros-
pecção de negócios, otimiza 
tempo, minimiza investimen-
tos, e o número de visitantes 
é incomparável”, afirma.

O evento contará com 
57 palestras, 15 visitas téc-
nicas, 4 rodadas de negócios, 
60 filmes na Sala de Cinema 
que todos terão acesso, das 
22h às 0h, de 1 a 3 de setem-
bro. Haverá também a inau-
guração online da Pousada 
Rural Matuto Sonhador, em 
Cabaceiras, sala de cinema 

com a produção de empresá-
rios parceiros e a exposição 
de mais de 200 lojas virtuais 
com produtos e serviços do 
turismo e da produção asso-
ciada. 

A Ruraltur sediará en-
contros paralelos, como a II 
Conferência Intercontinental 
de Turismo Rural (Cinturr), 

considerado um dos maiores 
eventos do setor. 

Por ser um evento on-
line e gratuito, os partici-
pantes podem ter acesso à 
programação com apenas 
alguns clicks por meio do 
smartphone ou computador 
no site www.ruralturdigital.
com.br.

Ruraltur Digital acontece na próxima semana

João Azevêdo anunciou o “Sefaz Sem Autuação” como mais uma medida para ajudar a economia a se recuperar da crise

Foto: Roberto Guedes



Dados da SES apontam que o coronavírus também faz mais vítimas que homicídios e indicam que a doença não é ‘gripezinha’

Há quase cinco meses 
após a confirmação do pri-
meiro óbito em decorrên-
cia do novo coronavírus na 
Paraíba, o Estado registra 
um total de 2.330 vítimas 
da doença. Mesmo apresen-
tando queda, o número de 
vítimas por covid-19, des-
de o dia 31 de março, data 
da primeira ocorrência, é 
maior do que a soma de 
mortes ocasionadas por cri-
mes violentos e acidentes de 
trânsito na Paraíba, em com-
parativo com o ano de 2019. 
Para o secretário de Saúde 
do Estado, Geraldo Medei-
ros, os números mostram 
que a doença não é uma gri-
pezinha.

“Nós estamos na vi-
gência de uma pandemia, a 
maior catástrofe sanitária 
do século 21 que vem pro-
vocando a morte e o adoe-
cimento de milhões de pes-
soas no mundo todo. São 
mais de 130 mil brasileiros 
que morreram em decorrên-
cia da covid-19 superando 

essa tragédia que a de trân-
sito no nosso país. Se trata 
de uma doença que tem um 
alto poder de transmissibi-
lidade e de propagação, é 
um vírus que, apesar da sua 
taxa de letalidade não ser 
comparativamente elevada 
em relação a outras pande-
mias que ocorreram, ele tem 
uma característica que é o 
seu alto poder de contami-
nação e transmissibilidade. 
Daí mesmo tendo uma baixa 
letalidade, ele causa o adoe-
cimento de um quantitativo 
elevado e consequentemen-
te a morte de um percentual 
importante de brasileiros”, 
observou Geraldo Medeiros.  

No ano passado foram 
1.041 óbitos por acidentes 
de trânsito, de acordo com 
levantamento de indeniza-
ções pagas pela Segurado-
ra Líder, responsável pelo 
Seguro DPVAT. Já o número 
de falecimentos por crimes 
violentos letais intencio-
nais, como homicídios dolo-
sos (quando há intenção de 
matar), latrocínios (roubo 
seguido de morte) e lesões 
corporais seguidas de mor-

te, foi de 942 ocorrências, 
segundo o Anuário da Segu-
rança Pública de 2019. Com 
a soma, foram 1.983 mortes 
envolvendo as causas citadas 
durante todo o ano passado.

Em um intervalo de 
tempo menor, os números 
da covid-19 já são mais ex-
pressivos e apresentam uma 
tendência de continuidade, 
segundo levantamento do 
Comitê Científico do Con-
sórcio Nordeste que avaliou, 
no seu 10º boletim, que a 
Paraíba já atingiu um pico 
de óbitos e há uma tendên-
cia de decaimento de óbitos 
diários para as próximas se-
manas, mesmo que as mor-
tes sejam continuadas.

Segundo o último bole-
tim epidemiológico publica-
do pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), 30,8% dos 
falecimentos por covid-19 
foi de pessoas com mais de 
80 anos, 23,4% entre pes-
soas de 70 a 79 anos, 19% 
na população entre 60 e 69 
anos, entre 50 e 59 anos o 
número foi de 12,7%, 7,5% 
de pessoas entre 40 e 49 
anos, 4,1% na população en-

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Covid-19 provoca mais mortes 
que acidentes de trânsito na PB
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Secretário Geraldo Medeiros ressalta que a covid-19 tem um alto poder de contaminação da população
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tre 30 e 39, 1,6% entre 20 e 
29 anos, 0,9% de bebês entre 
0 e 9 anos e, apresentando a 
menor mortalidade, o grupo 
de 10 a 19 anos com 0,1% do 
montante total.

De acordo com a SES, um 
total de 150 das 223 cidades 
paraibanas registram mortes 

por covid-19. As cidades com 
maior incidência são: João 
Pessoa com 800 mortes, Cam-
pina Grande com 295, Santa 
Rita tem 243 óbitos, Bayeux 
registra 93, um total de 82 fa-
lecimentos ocorreram em Pa-
tos e Cabedelo com 59.

Mesmo com os núme-

ros, o Estado mantém uma 
taxa de letalidade de 2,2%, 
a segunda menor do Nor-
deste dividindo lugar com 
o Maranhão que tem a mes-
ma média e ficando atrás 
apenas da Bahia que regis-
tra 2,1%.

Paraíba totaliza 2.330 óbitos

Começam novas flexibilizações

Com novos 171 casos e 22 óbitos, 
a Paraíba chegou a 101.303 paraibanos 
contaminados pela covid-19. Segundo 
dados do boletim diário da Secretaria 
de Saúde do Município (SES), o Estado 
registra 63.037 recuperados e 2.330 
óbitos em decorrência do agravamento 
da doença. Todas as cidades as 223 da 
Paraíba possuem casos confirmados e 
150 possuem mortes.

A baixa confirmação de novos casos 
se deu devido a uma instabilidade no 
sistema nacional de notificação de casos 
e será normalizado quando o problema 
for resolvido. 

Os 22 óbitos registrados ontem 
ocorreram entre 18 de maio e 24 de 
agosto, quatro deles aconteceram entre 
o domingo e a segunda-feira. A faixa 
etária foi de 5 meses a 95 anos, sendo 
7 deles com menos de 65 anos. Três 
pacientes não apresentaram comorbida-
des. Hipertensão, diabetes, cardiopatia, 
etilismo, doença respiratória, doença 
renal e neoplasia foram os fatores de 

risco mais recorrentes entre as vítimas 
nesta segunda-feira.

Foram vítimas da doença pessoas 
residentes em João Pessoa (8), Ma-
manguape, Matinhas, Sumé, Monteiro, 
Santa Rita, Alagoa Grande, Cajazeiras, 
Serraria, Uiraúna, Sapé, Patos, Baía da 
Traição, Caaporã, Marcação e Brejo do 
Cruz. 

Dezenove cidades possuem mais 
de mil casos da doença, entre elas João 
Pessoa (25.819) e Campina Grande 
(12.152), que lideram a lista.

Um total de 297.710 testes para 
diagnóstico da covid-19 já foram rea-
lizados em todos os 223 municípios. 
Até o fechamento do boletim diário, a 
ocupação total de leitos de UTI (adulto, 
pediátrico e obstétrico) em todo o Estado 
é de 38%. Nas regiões de referência, 
como Região Metropolitana de João Pes-
soa, Campina Grande e Sertão, a taxa 
de ocupação é de, respectivamente 33%, 
32% e 61%. O índice de Isolamento So-
cial, referente ao domingo, foi de 43,6%.

O Governo do Estado da Paraíba re-
comenda maior sustentação e empenho 
das medidas preventivas contra a covid-19 
para os municípios, a partir dos resultados 
analisados na 6ª avaliação do Plano Novo 
Normal. De acordo com o levantamento, 
a situação epidemiológica no Estado se 
mantém estável. Com a nova relação de 
cidades e suas respectivas bandeiras, as 
retomadas correspondentes ao momento 
epidemiológico devem ocorrer de acordo 
com os protocolos definidos pelas Secretaria 
de Estado da Saúde (SES).

No entanto, parte significativa dos mu-
nicípios que se encontravam em bandeira 
amarela na 5ª avaliação apresentaram 
um discreto crescimento que deve servir de 
atenção para intensificar as medidas pre-
ventivas para impedir a elevação do número 
de casos. Mesmo com o aumento, a ban-
deira amarela foi mantida nas cidades. Dos 
municípios com a classificação de bandeira 
amarela, observou-se um crescimento de 

1% em relação ao levantamento anterior. 
Já a bandeira laranja teve redução de 1% 
e a bandeira verde demonstrou um ligeiro 
crescimento de 0,44%. 

O aumento faz parte da retomada de 
diversos setores econômicos e, consequen-
temente, maior circulação de pessoas. No 
novo levantamento, 20 (9%) municípios 
encontram-se em bandeira laranja, 193 
(87%) estão em bandeira amarela, 10 (4%) 
estão com a classificação verde e nenhum 
está na condição vermelha. 

O secretário de Estado da Saúde, 
Geraldo Medeiros, afirma que os cuidados 
devem ser mantidos. “As medidas proteti-
vas mais eficazes para a população são o 
uso ostensivo de máscaras, a lavagem das 
mãos e a manutenção do distanciamento 
social o quanto possível. Mesmo com a 
flexibilização, e a retomada de diversas 
atividades produtivas, a população precisa 
continuar atenta à essas medidas e manter 
os cuidados”, enfatizou.

No Paraguai

Ronaldinho Gaúcho e Assis 
fazem acordo e são soltos

Ronaldinho Gaúcho e 
Roberto Assis Moreira, seu 
irmão, estão livres. Ontem, a 
Justiça do Paraguai soltou os 
dois ex-jogadores, que esta-
vam detidos há mais de cinco 
meses, embora eles tenham 
sido culpados. Assim, agora 
eles poderão retornar ao Bra-
sil. A defesa de Ronaldinho 
trabalha para que ele retorne 
ainda hoje ao Brasil. Os irmãos 
eram acusados pela utilização 
de passaportes falsos para en-
trarem no país em março. Eles 
foram condenados, com pena 
suspensa de dois anos para As-
sis e de um para Ronaldinho.

A soltura foi possível 
porque Ronaldinho e seu ir-
mão aceitaram a proposta do 
Ministério Público. Eles irão 
pagar uma multa de US$ 200 
mil (R$ 1,12 milhão), que será 
descontada da fiança paga 
quando foram colocados em 
prisão domiciliar. E Assis terá 

de comparecer a cada quatro 
meses perante a um juiz bra-
sileiro durante o período da 
pena suspensa.

Na audiência de ontem, 
realizada no Palácio da Justiça, 
em Assunção, o Ministério Pú-
blico do Paraguai apontou que 
Assis e Ronaldinho tiveram 
atuações diferentes no caso. 
Por isso, a multa que Assis 
pagará - US$ 110 mil (R$ 616 
mil) - é maior do que a do ir-
mão - US$ 90 mil (R$ 504 mil). 
Do valor pago pelo pentacam-
peão mundial, US$ 60 mil vão 
para um hospital e outros US$ 
30 mil para a campanha soli-
dária "Todos somos Bianca".

Ronaldinho desembar-
cou em Assunção ao lado do 
irmão em 4 de março para par-
ticipar da inauguração de um 
cassino e uma ação social que 
utilizava a sua imagem. Na noi-
te do dia da chegada, a polícia 
do Paraguai foi ao quarto do 

hotel onde eles estavam, para 
investigar a acusação de que 
portavam documentos falsos. 
Ele prestaram depoimentos no 
dia seguinte e chegaram a ad-
mitir terem cometido um cri-
me. Inicialmente, seriam libe-
rados da acusação e voltariam 
ao Brasil, mas uma reviravolta 
judicial os levou para a prisão.

Em abril, a Justiça aceitou 
a transferência para o regime 
domiciliar, em um hotel de As-
sunção, após o pagamento de 
uma fiança de US$ 1,6 milhão 
(o equivalente a cerca de R$ 
8,5 milhões), que será devolvi-
da com o fim do processo, ex-
ceto os US$ 200 mil do acordo 
firmado ontem. No último dia 
7, os promotores pediram ao 
juiz a suspensão condicional 
do procedimento para que o 
ídolo do Barcelona e seu irmão 
pudessem retornar ao Brasil, 
desde que aceitassem o acor-
do proposto.

A Energisa Borborema - 
Distribuidora de Energia S/A 
foi condenada ao pagamento 
de indenização, a título de da-
nos materiais, no montante de 
109.937,00, e por danos mo-
rais, no valor de R$ 10 mil, em 
virtude da falha na prestação 
do serviço de fornecimento de 
energia elétrica que implicou 
na perda de oito mil unidades 
de peixes. A sentença é da juí-
za em substituição Andreia 
Silva Matos, num processo em 
tramitação na 7ª Vara Cível de 

Campina Grande.
A parte autora alega que 

investiu para criação, desen-
volvimento e posterior comér-
cio de 8 mil peixes alevinos em 
sua pequena propriedade ru-
ral, inclusive, com despesas de 
contas de energia elétrica para 
o funcionamento dos tanques 
de criação.

Em 10 de fevereiro 2018, 
houve uma queda de energia 
elétrica em sua propriedade 
rural que ocasionado a morte/
perda inicial de metade (4 mil 

unidades de peixe) da criação, 
sendo tal fato agravado com o 
passar do tempo – ocasionada 
por força da queda de tensão/
energia elétrica, e que, ao final, 
toda a criação de peixes (8 mil 
unidades) foi perdida.

"A perda da criação de 
peixes, afirmada pela autora, 
ocorreu em razão do nível de 
tensão de energia, considera-
do abaixo do recomendado 
pela Aneel que deveria ter sido 
fornecido pela requerida", res-
saltou a juíza.

Morte de 8 mil peixes gera 
indenização de R$ 119 mil
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Balanço apresentado pelo governador João Azevêdo mostra infraestrutura também como prioridade da população

Educação foi a princi-
pal demanda apresentada 
pela população paraibana 
no Orçamento Democráti-
co Estadual (ODE), realiza-
do este ano de forma digi-
tal, devido à pandemia do 
coronavírus. Investimen-
tos em saúde e infraes-
trutura também ficaram 
entre as principais priori-
dades na maioria das re-
giões geoadministrativas 
do Estado. O balanço da 
votação, finalizada no úl-
timo dia 16, foi realizado 
pelo governador João Aze-
vêdo, nesta segunda-feira 
(24), durante o programa 
semanal ‘Fala, governa-
dor’, transmitido em ca-
deia estadual pela Rádio 
Tabajara. No total, 35.314 
paraibanos reivindica-
ram a inclusão de obras 
e ações no orçamento do 
Governo do Estado para o 
ano de 2021 e 98.968 pes-
soas acompanharam as 
audiências virtuais pelas 
páginas oficiais do gover-
no no YouTube, Facebook, 
Instagram e pelo site                
digital.pb.gov.br.

“Eu fico feliz de sa-
ber que a população da 
Paraíba, mesmo de forma 
virtual, tenha realizado o 
maior Orçamento Demo-
crático Estadual da his-
tória, com quase 100 mil 
pessoas. O ano passado, 
realizamos o maior Orça-

ODE: educação e saúde são 
principais demandas na PB

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

mento presencial, com cer-
ca de 50 mil participantes. 
Isso nos dá a certeza de que 
a ferramenta mantém sua 
credibilidade. Mesmo em 
tempos difíceis, como esse 
de pandemia, tivemos a 
oportunidade de conversar 
com 100 mil paraibanos 
que tiveram a oportunida-
de de dizer quais as prio-
ridades para suas regiões”, 
destacou o chefe do Execu-
tivo estadual.

 Balanço
Na primeira região, pola-

rizada pelo município de João 
Pessoa, as prioridades foram 
educação, saúde e infraes-
trutura; na 2ª região, que 
compreende a região de Gua-
rabira, educação, saúde e ha-
bitação foram as prioridades; 
educação, abastecimento de 
água e segurança pública es-
tiveram entre as três maiores 
demandas da 3ª região, pola-
rizada por Campina Grande.

Na 5ª região, polarizada 
por Monteiro, as principais 
demandas foram nas áreas 
de educação, infraestrutura e 
agricultura; nas 4ª, 6ª, 7ª, 9ª 
e 11ª regiões, representadas 
pelos municípios de Cuité, 
Patos, Itaporanga, Cajazeiras 
e Princesa Isabel, respectiva-
mente, a população solicitou 
ações na educação, saúde e 
infraestrutura. A 8ª e 14ª re-
giões, polarizadas pelos mu-
nicípios de Catolé da Rocha e 

Mamanguape, as prioridades 
foram educação, saúde e es-
tradas de rodagem. Na décima 
10ª, representada pelo muni-
cípio de Sousa, as principais 
demandas foram nas áreas 
de educação, infraestrutura 
e abastecimento de água. Na 
12ª região, polarizada pelo 
município de Itabaiana, a 
maioria dos votantes solicitou 
obras em educação, infraes-
trutura e segurança pública. 
Já na 13ª região, polarizada 

por Pombal, os paraibanos 
pediram ações nas áreas de 
educação, saúde, agricultura, 
pecuária e pesca.

Durante as audiências 
virtuais, que ocorreram en-
tre os dias 3 e 14 de agosto, 
o governador João Azevêdo 
teve a oportunidade de fazer 
uma prestação de contas das 
ações do governo, realizar 
entregas simbólicas de obras 
e autorizar novas ordens de 
serviço e de licitação.

Em todas as regiões, a educação foi eleita como principal demanda do Orçamento Democrático Estadual (ODE), que este ano ocorreu de forma virtual, entre os dias 3 a 14 de agosto, em todo o Estado
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Duas novas linhas de ôni-
bus entraram em circulação e 
cinco foram reativadas ontem, 
em João Pessoa. Com cerca de 
70% da frota de transporte 
coletivo ativa, foram inaugu-
radas as linhas 210 (Man-
gabeira por dentro/Rangel/
Lagoa) e a 515 (Mangabeira 
por dentro/Epitácio/Lagoa), 
além de reativar as linhas 003, 
502, 503, 512 e 522. Desde o 
último dia 6 de julho, com a 
retomada dos ônibus na Ca-
pital, após o início do período 
de pandemia, as linhas em cir-
culação passaram de 40 a 57, 
sendo três novas. 

O presidente do Sindica-
to das Empresas de Transpor-
tes Coletivos de JP (Sintur), 
Isaac Junior Moreira, explicou 
que as linhas foram criadas 
para atender a demanda da 
população de Mangabeira, 
que fizeram reclamações 
sobre a oferta de ônibus na 
região. A Superintendência 
Executiva de Mobilidade Ur-
bana (Semob-JP) informou 
que as mudanças são fruto de 
avaliações diárias para garan-
tir uma oferta de transporte 
compatível com a quantidade 
de passageiros, que varia en-
tre 80 mil e 90 mil.

De acordo com o diretor 
de planejamento da Semob-JP, 
Eduardo Varandas, a retoma-
da do transporte coletivo as-
sim como a criação de novas 

linhas está sendo realizada de 
forma gradual, a partir da ne-
cessidade da população. 

“Essa semana tivemos a 
retomada do transporte aos 
domingos com nove linhas 
circulando durante todo o dia. 
Nesta segunda, sete linhas fo-
ram incorporadas à operação 
por percebermos que existia 
uma demanda a ser atendida 
nessas rotas. Esse é um perío-
do de flexibilização e por isso 
estamos atentos às necessida-
des da população, assim como 
ao retorno das atividades eco-
nômicas”, disse. 

Segundo o presidente do 
Sintur, os ajustes na frota de 
ônibus da capital são realiza-
dos de acordo com uma aná-
lise diária. Ele ressaltou que 
ainda não há previsão para a 
retomada total da frota. 

“Os ônibus estão aten-
dendo a demanda que hoje é 
de menos de 50% dos passa-
geiros e não temos ainda uma 
data para integralidade do 
serviço retomar. Essa análise 
está sendo feita diariamente e 
a cada semana estamos fazen-
do ajustes. ”, comentou. 

A Semob também se ma-
nifestou sobre as reclamações 
de superlotação: “consideran-
do os dados internos obtidos 
pela Semob hoje o sistema 
opera com média diária de 90 
mil passageiros, o que é com-
patível com a oferta atual. Isso 
vai ser alterado sempre que se 
verificar aumento da deman-
da”, informou a assessoria 

Transporte coletivo ganha mais duas linhas
Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Infectologista fala sobre cuidados no ônibus

Desde a retomada dos trans-
portes coletivos em João Pessoa, 
a desinfecção vem sendo feita 
diariamente nos veículos que 
circulam na Capital. Esta orien-
tação está prevista na lei 11.763 
de autoria do deputado estadual 
Ricardo Barbosa, entrou em vigor 
no início de agosto e determina 
que as concessionárias de trans-

portes públicos cumpram com 
os protocolos no contexto da 
pandemia da covid-19.

Segundo a infectologista 
Sonia Maria Barbosa de Souza, 
o processo de desinfecção dos 
transportes públicos apresenta 
eficácia quando feito com os 
produtos adequados para matar 
o vírus, como água sanitária ou 
desinfetante.

Sonia Maria destaca os cui-
dados que os passageiros devem 

tomar ao utilizar o serviço de 
transporte público. “Os passa-
geiros devem ficar atentos que 
irão tocar em superfícies dentro 
dos ônibus e que haverá troca 
de passageiros, com um fluxo de 
entrada e saída de passageiros 
grande. Então ele deve sempre 
levar álcool em gel e álcool 70% 
para fazer a desinfecção das 
mãos”, disse, acrescentando a 
obrigatoriedade do uso de más-
caras e o distanciamento social. 

Foto: Marcus Antonius

As duas linhas atendem à demanda dos moradores do bairro de Mangabeira, que reclamam dos poucos veículos disponíveis para viagens

Nilber Lucena
Especial para A União



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 25 de agosto de 2020

Cinco suspeitos de envolvimento nos crimes são presos após uma vítima de assalto abordar uma guarnição da Polícia 

Esquema de desmanche de 
carros é descoberto em CG

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Foto:  Polícia Civil

Peças de carros, ferramentas, placas e até uma máscara foram apreendidas durante a operação numa oficina usada para o desmanche dos veículos

O veículo foi apreendido e o condutor conduzido para a Central de Polícia

A Polícia Civil da Pa-
raíba, através do trabalho 
investigativo da Delegacia 
Especializada de Crimes 
Contra o Patrimônio de 
Campina Grande (Roubos 
e Furtos) prendeu em fla-
grante cinco homens e de-
sarticulou um esquema de 
roubo e desmanche de car-
ros em Campina Grande. 

A ação aconteceu na 
tarde da sexta-feira, 21, 
depois que um homem viu 
a viatura da Polícia Civil 
e avisou aos policiais que 
tinha acabado de ser as-
saltado e ter seu carro, um 
Gol de cor branca, levado 
pelo bandido, fato ocor-
rido na Avenida Juscelino 
Kubitschek.

Paralelo a esse fato, 
agentes de investigação 
da DRF/CG conseguiram 
desarticular um local de 
desmanche de veículos 
no Bairro Três Irmãs, que 
realizava suas atividades 
mediante associação cri-
minosa e corrupção de 
menores voltados para 
a receptação de veículos 
produtos de roubo e furto.

Segundo o delegado 
Diego Beltrão, o chefe do 
bando é dono de uma su-
cata no Distrito dos Me-
cânicos. “Ele locou a casa 

no Bairro Três Irmãs para 
esconder os carros rouba-
dos, desmontar e levar as 
peças para sua sucata. Isso 
era uma prática recorren-
te na sucata em questão, 
que foi sendo desvendada 
a partir das investigações 
realizadas pela DRF de 
Campina, e pela denúncia 
da vítima que avisou ao 
policial que seu carro aca-
bara de ter sido levado por 
um assaltante”, destacou.

O policial estava tran-
sitando numa viatura pela 
Avenida Juscelino Kubits-
chek quando foi abordado 
por um homem e infor-
mou que um bandido ti-
nha lhe assaltado e levado 
seu carro em direção a um 
local conhecido como Clu-
be dos Taxistas. “A equipe 
da DRF saiu em diligência 
e localizou o veículo aban-
donada em frente a uma 
boca de fumo no Distri-
to dos Mecânicos. Mais à 
frente, o homem descrito 
pela vítima foi visto pelo 
policial e com ele foi en-
contrada uma arma e as 
chaves do carro roubado, 
além disso o homem esta-
va usando uma tonozelei-
ra eletrônica e estava com 
o celular da vítima”, disse 
o delegado.

Uma mulher identifi-
cada por Ana Cleide Flo-
rentino Mariano, de 33 
anos e a filha, uma crian-
ça de apenas cinco me-
ses morreram vítimas do 
acidente ocorrido na tar-
de de domingo (23), na 
BR-426, que liga Piancó a 
Santana dos Garrotes, no 
Sertão do Estado.

No local do aciden-
te policiais militares que 
atenderam a ocorrência 
o veículo era conduzi-
do por Pedro Bezerra da 
Silva Neto, de 36 anos  
que sobrou em uma cur-

var, perdeu o controle e 
capotou caindo em um 
barranco. No teste do ba-
fômetro foi constatado 
que Pedro havia ingerido 
bebida alcóolica.

O bebê morreu no lo-
cal do acidente, enquanto 
que Ana Cleide e o mari-
do foram socorrido para 
o hospital Regional de 
Piancó, onde ela faleceu. 
Pedro ainda foi transferi-
do para o Hospital de Pa-
tos para ser submetido a 
uma tomografia e depois 
voltou para Piancó, onde 
se encontra custodiado.

Acidente mata mulher 
e filha de cinco meses

Um homem com man-
dado de prisão expedido 
pelo Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro, acusa-
do de roubo, foi preso por 
policiais do 4º Batalhão de 
Polícia Militar, no Bairro 
do Mutirão, na cidade de 
Guarabira, na madrugada 
de domingo (23). 

A prisão do carioca 
aconteceu quando os poli-
ciais foram atender a uma 
denúncia de que membros 
de uma mesma família esta-
vam discutindo e causando 
perturbação e alvoroço na 
rua onde a família reside.

Ao proceder a abor-
dagem a todos que esta-
vam na casa, os policiais 

verificaram que um dos 
envolvidos na confusão 
demonstrou nervosismo. 
Na consulta ao Banco Na-
cional de Mandados de 
Prisão, foi verificada a 
existência de um mandado 
expedido contra o homem 
que não teve a identidade 
revelada.

O acusado foi condu-
zido e apresentado ao de-
legado plantonista para 
ser encaminhado a um dos 
presídios da cidade e, pos-
teriormente, ser transferi-
do para o Rio de Janeiro. A 
prisão do carioca foi comu-
nicada ontem e a transfe-
rência ainda não tem data 
prevista.

PM prende foragido da 
justiça do Rio de Janeiro

Homem é eletrocultado 
em tentativa de assalto

A polícia está solicitando 
da população para que infor-
mem a identidade do homem 
que tentou entrar numa resi-
dência, no Bairro Presidente 
Médici, em Campina Grande 
e, na ocasião foi vítima de 
uma descarga elétrica.

O fato aconteceu na ma-
drugada de domingo, (23). 
Imagens de uma câmera de 
segurança da casa mostram o 
momento em que o rapaz se 
aproxima do muro da residên-
cia e ao tentar escalar o muro 
sofre a descarga elétrica.

Ao cair, o suspeito per-
manece alguns minutos no 
chão, aparentando estar de-
sacordado, mas pouco tempo 
depois se levanta e sai cami-

nhando tranquilamente to-
mando destino ignorado.

A polícia acredita que 
que o homem não sabia da 
existência da cerca elétrica, 
que ele poderá ser identifi-
cado através das imagens e 
espera o apoio da população 
através do Disque Denúncia 
(197) da Polícia Civil e pelo 
190 da Polícia Militar para 
prendê-lo. 

Polícia Civil já investigava a ação do grupo
Há viários dias a equipe da 

DRF-CG recebeu um informe que 
no imóvel localizado no bairro Três 
Irmãs, funcionava um desmanche 
de carros roubados, razão pela 
qual se deslocou até a localidade 
para confirmar a veracidade das 
informações, sendo que ao chegar 
na casa e olhar por cima do muro, 
visualizou na garagem um veículo 
branco parcialmente desmontado.

“Este fato chamou a atenção 
da nossa equipe, que passou a 
investigar e descobriu que havia 
uma movimentação constante 
de pessoas e veículos naque-
le imóvel. Montamos campana 
nas proximidades e flagramos a 
chegada de veículos para serem 
desmontados. Várias ferramentas 
foram encontradas, bem como 
veículos revirados na garagem 

da casa. Descobrimos que a casa 
havia sido alugada ao dono de 
uma sucata localizada no Distrito 
dos Mecânicos e as peças foram 
se encaixando.  Com essa ação, 
conseguimos prender cinco ho-
mens que faziam o desmanche 
dos veículos e ainda desarticular 
a ação do bando na casa alugada 
da Rua Três Irmãs, no bairro de 
mesmo nome”, concluiu.

Suspeito sofreu choque 
elétrico no momento 
que tentava escalar 
muro de residência

Irregularidades

Operação evita transporte ilegal de passageiros
Um estabelecimento 

comercial, localizado na ci-
dade de Queimadas foi in-
terditado por comercializar 
passagem de forma ilegal. 
A ação faz parte da Opera-
ção Pascal que está sendo 
realizada pela Polícia Ro-
doviária Federal em parce-
ria com a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) em todo o país.

Também foram apreen-
didos quinze veículos que 
realizavam transporte clan-
destino de passageiros na 
Paraíba. Os veículos apre-
sentavam diversas irregu-
laridades, como pára-bri-
sas trincados, pneus sem 

condições mínimas de se-
gurança, sem extintor e/ou 
sem lacre, motoristas sem 
o curso obrigatório para 
condução do transporte co-
letivo de passageiros, entre 
outras irregularidades.

Os veículos apreendi-
dos foram autuados pela 
PRF, como previsto no Có-
digo de Trânsito Brasileiro, 
e também sujeitos à multa 
aplicada pela ANTT no valor 
aproximado de R$ 7,5 mil. 
Os condutores dos veículos 
apreendidos responderão 
pelo exercício irregular da 
função e/ou atividade.

Na Paraíba, as equipes 
se concentram nos locais de 

grande fluxo de transporte 
interestadual, abrangendo 
as cidades de Campina Gran-
de, Queimadas, Alhandra e 
Mamanguape. A Operação 
Pascal está sendo concen-
trada nas cidades de Cam-
pina Grande, Queimadas, 
Alhandra e Mamanguape. 

Prisão
Um homem de 38 foi 

preso na manhã de ontem 
(24). Ele foi flagrado pela PRF 
fazendo manobras perigosas 
em uma Nissan Frontier.

Os policiais faziam fis-
calização na BR 230, km 22 
e deram ordem de parada, 
porém o motorista não obe-

deceu e empreendeu fuga. 
Houve perseguição e ele 
adentrou no bairro Jardim 
Cidade Universitária para 
fugir dos policiais. O veículo 
colidiu com um motociclis-
ta, que sofreu lesões leves. 
Após continuou a tentativa 
de fuga e não prestou so-
corro ao motociclista ferido. 
A fuga só finalizou  quando 
o condutor perdeu o con-
trole, subiu em uma calçada 
e furou o pneu do veículo. 
O condutor não possui car-
teira de habilitação e apre-
sentava visíveis sinais de 
embriaguez. Ele já possui 
antecedentes criminais por 
embriaguez ao volante. 

Foto: PRF
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Trabalho estimula conscientização ambiental e sustentabilidade com espaços adequados e confortáveis para os animais e a flora

Prefeitura entrega segunda 
etapa da reforma da Bica

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

A Prefeitura de João 
Pessoa entregou, na manhã 
de ontem, dentro das come-
morações aos 435 anos da 
capital, o novo recinto dos 
grandes felinos, o recinto dos 
mamíferos e a reforma do ser-
pentário do Parque Zoobotâ-
nico Arruda Câmara (Bica). O 
trabalho faz parte da segunda 
etapa das obras de requalifi-
cação, que vêm sendo realiza-
das pela prefeitura. A gestão 
estimula a conscientização 
ambiental e sustentabilidade 
ao mesmo tempo em que ofe-
rece espaços mais adequados 
e confortáveis para abrigar as 
espécies de animais e da flora 
existentes.

Também foi apresenta-
do o “Plano de Uso do Parque 
Zoobotânico Arruda Câmara”, 
elaborado pelos técnicos da 
Semam e servidores da Bica. 
O Plano, um documento com 
230 páginas, tem o objetivo 
de apresentar as diretrizes de 
uso, atividades e procedimen-
tos a serem adotados tanto 
por visitantes, quanto pela 
equipe técnica e administra-
tiva. Dividido em três partes, 
o Plano é um amplo estudo 
de contextualização históri-
ca e arquitetônica, diagnós-
tico ambiental e diretrizes 
de uso com procedimentos 
de visitação, que assegurem 
o respeito às espécies que 
habitam no Parque da Bica, 
bem como conscientização 
ambiental e noções de sus-
tentabilidade.

Durante este período de 
atividades suspensas no Par-
que da Bica, os técnicos da 
Secretaria de Meio Ambiente 
(Semam) estão preparando, 
junto à Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), o protocolo 
sanitário que seguirá todas 
as normas de segurança da 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS). E quando o Plano 
Estratégico de Flexibilização 
autorizar a volta às ativida-
des, os visitantes poderão 
conhecer o novo recinto dos 

Foram inaugurados, 
ontem, o novo recinto 
dos grandes felinos, o 
recinto dos mamíferos 

e a reforma do 
serpentário

grandes felinos, um dos mais 
modernos do país. No local, 
que vai abrigar uma leoa, um 
casal de sussuaranas e uma 
onça pintada, as pessoas po-
derão observar os animais se-
parados por vidros blindados, 
que oferecem a segurança, 
mas permitem uma melhor 
visualização das espécies.

Inaugurada em dezem-
bro de 1922, a Bica vem pas-
sando pela maior requalifica-
ção de sua história. O parque 
tem tradição em abrigar e re-
cuperar os bichinhos vítimas 
de maus-tratos e vítimas do 
tráfico de animais. As equi-
pes recuperam e, quando têm 
condições, os animais são de-
volvidos à natureza.

A primeira etapa das 
obras integraram a Bica ao 
bairro do Róger, além de in-
vestir em uma estrutura in-
terna mais harmoniosa. A 
transformação teve início 
desde a entrada com um pór-
tico anunciando a nova expe-
riência de visitação. A bilhe-
teria ganhou uma estrutura 
mais moderna, o que permi-
tiu também a adequação da 
Bica às normas de acessibi-
lidade. A transformação pas-
sou também pelo canteiro 
das palmeiras, preservando 
o paisagismo e foi instalada 
uma praça de alimentação. 
Entre as novidades, o parque 
ganhou três novas trilhas, 
ampliação do jardim senso-
rial e do orquidário, além de 
intervenções no recinto dos 
jacarés e no espaço falconi-
forme, entre outros.

Preparação on-line

Concurso exige dedicação aos estudos 
e pandemia provocou a readaptação

Ser concurseiro é um 
trabalho bastante tortuo-
so. É abdicar da saída com 
os amigos, de viagens e de 
festas em família em nome 
da dedicação total aos estu-
dos – uma rotina que exige 
foco e disciplina. O concur-
seiro experiente não espe-
ra sair o edital para iniciar 
os estudos, ele desenvolve 
estratégias e um ritmo de 
estudo a ser cumprido dia-
riamente a fim de garantir 
uma melhor preparação. 
Mas como tem sido manter 
o foco em meio à pandemia 
do novo coronavírus? Quais 
as principais dificuldades 
enfrentadas? 

Este contexto inespe-
rado exigiu uma readap-
tação do aprendizado, que 
passou a ocorrer exclusiva-
mente, de forma on-line. Na 
opinião da professora de 
Português do Everest Con-
cursos, Denise Carneiro, a 
pandemia desnorteou mui-
tos concurseiros, provocan-
do ansiedade e sentimento 
de incerteza diante da pos-
sibilidade de suspensão 
dos editais. “Percebi mui-
tos alunos desesperados, 
pois alguns tiveram a fonte 
de renda fortemente preju-
dicada. Observei também 
muitos alunos ansiosos de-
vido à necessidade de iso-
lamento social e ao medo 
de contrair a doença. Em 
relação ao rendimento das 
aulas, boa parte dos alunos 
está mais dispersa. Eu mi-
nistrava a aula da isolada 
presencial para cerca de 
70 pessoas, mas atualmen-
te sigo com uma média de 
20 alunos participando das 
aulas extras on-line. Muitos 
estão aguardando o retor-
no das aulas presenciais 
para continuarem os estu-
dos”, avaliou. 

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

• Defina a área de estudo e os motivos que te levam a estudar, assim terá forças para continuar a longo prazo; 

• Tenha clareza dos objetivos e estabeleça um conjunto de metas para alcançá-lo;

• Quando o desânimo vier à tona, relembre o que te move a querer tornar-se um servidor público;

• Defina as matérias que precisa estudar, faça questões e simulados e mantenha a constância;

• Enxergue sua rotina como um trabalho profissional;

• Aprenda a dizer “não” ao que não for importante ou não tiver alinhado com seus objetivos;

• Tenha momentos de lazer como forma de recompensa pelas metas de estudos cumpridas;

• Se você tem dúvida se aquele concurso serve para você, procure algum vídeo no Youtube de ex-concurseiro 
falando da rotina de trabalho. Ouça de quem já chegou lá e extraia aquilo que funcione para você;

• Tenha metas e objetivos, estipule prazos de acordo com seu tempo disponível;

• Procure um local de estudo que você considera calmo.

Dicas importantes para alavancar os estudos

Apesar do cenário crí-
tico colocado pela pande-
mia, Denise Carneiro res-
salta que este momento de 
isolamento social deve ser 
aproveitado para potencia-
lizar os estudos ou suprir 
alguma deficiência que o 
candidato tenha de algum 
conteúdo. “Eu tento fazer 
o possível para motivá-los, 
mas entendemos que a 
pandemia desnorteou a 
todos. Foram poucos os 
alunos que se mantiveram 
totalmente focados e essa 
realidade deve ser seme-
lhante em todo o Brasil. 
Os editais vão continuar 
saindo e quem puder ir re-
tomando a rotina dos estu-
dos será muito beneficiado, 
pois a promessa é a de que 
haja muitos concursos até 
2022”, afirmou.

A diretora do Everest 
Concursos, Paula Miguel 
afirma que estudar para 
concurso exige muita disci-
plina e renúncias, mas o es-
forço vale à pena diante da 
aprovação. “As pessoas que 
resolvem estudar para um 
concurso público, precisam 
ter em mente que o caminho 
é longo. As renúncias são 
em virtude de algo maior, 

a tão sonhada recompensa. 
Visualizar seu nome na lista 
é uma emoção indescritível. 
As oito horas de estudos, os 
passeios em família, festas 
com amigos tudo pode es-
perar em nome de um ideal 
a ser alcançado”, enfatizou.

A administradora Da-
niela de Almeida, 33 anos, 
almeja ser analista admi-
nistrativa do Ministério 
Público da Paraíba ou do 
Tribunal Regional Fede-
ral. Ela trabalhava em uma 
empresa até dezembro de 
2019, mas para dedicar-se 
melhor aos estudos, decidiu 
fazer do concurso público a 
sua nova profissão. “Meu 
marido apoiou a minha de-
cisão de deixar o emprego 
para me dedicar, exclusiva-
mente, aos estudos. Eu levo 
este compromisso assumi-
do muito a sério. Desde en-
tão, comecei a estabelecer 
metas para alcançar meu 
objetivo final, pois sei que 
alguns sonhos só serão pos-
síveis mediante a aprova-
ção”, afirmou.

Ela ressalta a impor-
tância de manter o foco ao 
optar por ser exclusiva-
mente concurseira, pois a 
probabilidade de dispersão 

é muito maior quando você 
não estabelece um ritmo 
de estudos na sua rotina. 
“Sempre faço analogia a um 
emprego. Se você trabalha 
em uma empresa, o coorde-
nador irá te delegar tarefas 
a serem cumpridas diaria-
mente. A dificuldade em ser 
seu próprio ‘chefe’ é que 
você tem que estar o tempo 
todo se policiando. No tra-
balho você acaba criando 
o hábito. Por isso é tão im-
portante estabelecer méto-
dos de estudo”, afirmou.

Diferentemente de 
Daniela, Cássia Camila tem 
encontrado dificuldades 
para manter o foco duran-
te a pandemia. “Confesso 
que desanimei e pensei 
em desistir de estudar 
para concurso até que 
tudo volte à normalidade, 
mas, como percebi que a 
pandemia não vai acabar 
tão cedo, o apoio dos pro-
fessores tem sido impres-
cindível. Eu trabalho o dia 
todo, e aos sábados. Uma 
rotina bem definida em 
horários ajuda no planeja-
mento dos estudos e a de-
finição das metas a serem 
alcançadas”, concluiu.

Fotos: Everest Cursos

A professora de Português Denise Carneiro (acima) diz que a pandemia desnorteou muitos concurseiros; Daniela Almeida (abaixo) sonha com a aprovação

A madrugada da se-
gunda-feira (24) foi bas-
tante fria na cidade de 
Monteiro, no Cariri pa-
raibano.  O setor de Mo-
nitoramento da Agência 
Executiva de Gestão das 
Águas do Estado (Aesa) 
registrou 15,9ºC. A tem-
peratura mais baixa do 
ano na Paraíba também 
foi anotada em Montei-
ro, 12,7ºC no dia 21 de 
julho.

De acordo com a 
meteorologista da Aesa, 
Marle Bandeira, nesta 
época do ano, é comum 
o registro de tempera-
turas em torno dos 13 
graus na região do Cari-
ri paraibano. 

“O recorde do mês 
de agosto é da cidade de 
Cabaceiras, com 13,3ºC 
no dia 12 e no dia 11 ti-
vemos 13,8 ºC em Mon-
teiro. Estamos na esta-
ção de inverno que teve 

início no dia 20 de junho 
e vai até o dia 22 de se-
tembro. Com a chegada 
da primavera as tempe-
raturas nas madrugadas 
irão subir gradativa-
mente até a chegada do 
verão em 21 de dezem-
bro”, explicou.

Segundo os dados 
da meteorologia, a tarde 
de ontem no Cariri pa-
raibano foi de céu par-
cialmente nublado com 
temperaturas variando 
entre a máxima de 31 ºC 
e a mínima de 17ºC. “Ob-
serva-se na imagem de 
satélite de segunda-fei-
ra, redução de nebulosi-
dade em toda a Paraíba”, 
informou o meteorolo-
gista, Lindenberg Luce-
na da Silva, no Boletim 
de Análise e Previsão do 
Tempo da Aesa. No de-
correr do dia, o tempo 
permaneceu estável sem 
ocorrência de chuvas.

Aesa registrou 15,9ºC 
em Monteiro ontem
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Contribuintes já podem consultar o quarto lote do Imposto de Renda através do site oficial da Receita Federal

Na Paraíba, mais de 34 mil 
receberão restituição do IR

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

O quarto lote de res-
tituição multiexercício do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física de 2020 está dis-
ponível para consulta no 
site da Receita Federal. As 
disponibilidades serão as 
restituições daqueles que 
têm prioridade legal e os 
não prioritários que en-
tregaram a declaração até 
o último dia 16 de junho. 
Na Paraíba, 34.147 contri-
buintes receberão o crédito 
bancários no próximo dia 
31 de agosto, totalizan-
do o valor de mais de R$ 
47.598.566,57. 

A consulta está dis-
ponível no site da Recei-
ta: (receita.economia.gov.
br), onde os contribuintes 
podem ter acesso a infor-
mações como acessar o 
extrato da declaração, ver 
se ela está disponível e se 
há inconsistências, além de 
fazer autorregularização, 
mediante entrega de decla-
ração retificadora. 

Além disso, essas con-
sultas podem ser realizadas 
através de um aplicativo 
para tablets e smartpho-
nes, que facilita consulta às 
declarações do IRPF e situ-
ação cadastral no CPF. Com 
ele será possível consultar 
diretamente nas bases da 
Receita Federal informa-
ções sobre liberação das 
restituições do IRPF e a 
situação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

Porto do Capim

Casas na Vila Nassau são demolidas
Laura Luna
lauraragao@gmail.com 

A Associação de Mulhe-
res do Porto do Capim e o 
procurador da República, 
José Godoy Bezerra, con-
testaram a forma de como 
ocorreu a demolição de 
casas na Vila Nassau, loca-
lizada no Porto do Capim, 
pela Prefeitura Municipal 
da João Pessoa (PMJP), na 
última quinta-feira. 

Segundo acordo entre 
as partes, a ação estava 
marcada para sexta-feira 
e pegou os moradores de 
surpresa. Além disso, os 
moradores e o procurador 
acreditam que está havendo 
pressão para que as famí-
lias saiam do local, já que há 
um projeto em curso a ser 
implantado na área. As fa-
mílias que tiveram as casas 
demolidas vão receber um 
aluguel social para morarem 
em outro local da cidade.

Sobre a ação ocorrida 
na semana passada, mora-
dores denunciaram ainda 
que agentes encarregados 
do serviço provocaram 
aglomeração e  muitos não 
usavam máscaras. além de 
despejar resíduos de almo-
ços e lanche no local. 

Pressão
Para a presidente da 

Associação de Mulheres 
do Porto do Capim, Rossa-
na Holanda, está havendo 
pressão da PMJP para que 
as famílias da Vila Nassau 
saiam do local. 

“A insalubridade está 
sendo provocada pela pró-
pria prefeitura que ainda 
não recolheu os entulhos 
das casas derrubadas em 

SaIba maIS 

n O prazo para o 
contribuinte fazer o 
resgate da restituição 
no banco é de um 
ano. Caso isso não 
ocorra, ele deverá so-
licitar o valor  no site 
da Receita, através do 
Formulário Eletrôni-
co - Pedido de Paga-
mento de Restituição, 
ou diretamente no 
e-CAC, no serviço 
Extrato do Processa-
mento da DIRPF. 
Caso o valor não seja 
creditado, o contri-
buinte poderá con-
tatar pessoalmente 
qualquer agência do 
Banco do Brasil ou 
ligar para a Central 
de Atendimento por 
meio do telefone 
4004-0001 (capitais) 
e 0800-729-0001 
(demais localidades) 
e 0800-729-0088 (te-
lefone especial exclu-
sivo para deficientes 
auditivos) para agen-
dar o crédito em con-
ta-corrente ou pou-
pança, em seu nome, 
em qualquer banco.

Consultas podem ser 
realizadas através de 
um aplicativo para 

tablets e smartphones, 
que facilita consulta às 
declarações do IRPF e 

situação do CPF

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nesse lote, estão incluídas as restituições daqueles que têm prioridade legal e de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração do IR até o último dia 16 de junho

2019. Por isso os moradores 
estão sendo impulsionados 
a sair”. 

A intenção, disse, seria 
enfraquecer o movimento 
de resistência iniciado pe-
las famílias que há décadas 
ocupam o Porto do Capim. 
“As pessoas estão sendo en-
curraladas e não há diálogo. 
Trata-se de uma gestão fe-
chada que não quer dialo-
gar”, disse.

O procurador da Repú-
blica José Godoy Bezerra de 
Souza chamou  de ‘absurdo’ 
o que está sendo provocado 
pela prefeitura e aguarda re-
sultado da ação civil pública 
e administrativa que preten-
dem proteger e regularizar 
a área em função da comuni-

dade local. “A prefeitura tem 
deixado entulhos e sujeira 
no local forçando a saída das 
pessoas. A PMJP não é dona 
e não tem posse e mesmo 
assim tenta entrar de forma 
irregular na área, que é da 
União.”

A luta da comunidade 
tradicional ribeirinha do 
Porto do Capim teve início 
em março do ano passado 
quando uma ordem de des-
pejo foi emitida pela PMJP 
para desocupação voluntá-
ria dos imóveis com intuito 
de viabilizar a construção 
do Parque Ecológico Sa-
nhauá.

A equipe de A União 
falou com Noé Estrela, co-
ordenador da Defesa Civil, 

responsável pela ação. “Es-
tamos dando continuidade 
à remoção das famílias da 
Vila Nassau, que fica por 
trás da CBTU. É uma área 
de risco, insalubre e que tem 
duas situações: pessoas que 
vivem à margem do man-
gue e que têm suas casas 
alagadas quando chove e 
a outra situação é de pes-
soas que moram dentro de 
um galpão onde moradias 
foram improvisadas. Todos 
os envolvidos respeitaram 
as medidas de segurança 
contra a pandemia”, disse.

Segundo Noé Estrela 
as próprias famílias procu-
raram a Prefeitura de João 
Pessoa para solicitar a re-
moção do local. 

Obras suspensas
Em fevereiro des-

te ano a Justiça Federal 
suspendeu as obras do 
parque mas em maio uma 
liminar favorável à pre-
feitura foi concedida. “É 
com base nisso que a pre-
feitura está agindo, vio-
lando direitos humanos”, 
acrescentou o procurador 
da República. Em junho 
deste ano o Ministério 
Público Federal (MPF) 
ajuizou ação civil públi-
ca com pedido de liminar 
requerendo a manutenção 
de medida concedida pela 
Justiça Federal, parando 
as atividades referentes 
às obras do Parque Eco-
lógico Sanhauá. 

Segundo Rossana Holanda, a demolição foi feita um dia antes do que havia sido acordado, deixando famílias surpresas com a ação da Prefeitura

Foto: Edson Matos



Representatividade
Programa on-line Painel Funesc de hoje debate o tema 
“Cinema, Diversidade e Representação” com os cineastas 
paraibanos Carine Fiúza (foto) e RB Lima. Página 11
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Publicação reúne 30 perfis de importantes mulheres da história da Paraíba escolhidas por alunos da Rede Estadual de Ensino

Obra ‘Mulheres Inspiradoras’  
ganha lançamento virtual hoje

Trinta perfis de perso-
nagens femininas integram 
o livro Mulheres Inspirado-
ras, publicado pela Editora A 
União e produzido pelo Cen-
tro de Apoio à Criança e ao 
Adolescente (Cendac), como 
resultado de uma ação reali-
zada com escolas públicas da 
rede estadual em 2017 e cujo 
lançamento virtual acontece 
hoje, em transmissão ao vivo a 
partir das 15h, no canal oficial 
da Secretaria de Educação do 
Estado no Youtube.

Além da presidente do 
Cendac e uma das organizado-
ras da obra, Valquíria Alencar, 
participarão do evento virtual 
o secretário de Estado da Edu-
cação, Ciência e Tecnologia, 
Cláudio Furtado, a presidente 
da Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), a jornalista 
Naná Garcez, a atriz Zezita Ma-
tos, a escritora Maria Valéria 
Rezende e a professora Janete 
Lins Rodriguez.

“A live vai ser uma miscelâ-
nea, pois terá as participações 
de pessoas de várias áreas”, 
disse Valquíria Alencar, que or-
ganizou Mulheres Inspiradoras 
junto com a assessora de comu-
nicação da entidade, jornalista 
Mabel Dias. “É uma satisfação 
termos essa publicação, que 
vem mostrar que a história não 
foi feita apenas por homens, 
mas também por mulheres. O 
livro reúne mulheres inspira-
doras, o pioneirismo de suas 
ações acompanhado da cora-
gem, ousadia, rebeldia, paixão 
e luta nas suas diferentes áreas 
de atuação. São mulheres brasi-
leiras que, ontem ou hoje, atu-
am na sociedade, rompendo a 
cultura do machismo, plantan-
do sementes da transformação. 
Por conseguinte, lutando pelo 
protagonismo feminino na so-
ciedade”, ressaltou ela.

A presidente da Cendac 
ainda destacou que a obra é 
uma biografia bem qualificada, 
contendo informações como 
desde o nascimento até o que 
cada mulher realizou, em sua 

respectiva época – ou que ain-
da está realizando – para se 
sobressair em sua área de atua-
ção, que inclui, por exemplo, as 
artes. “Com isso, queremos tirar 
da invisibilidade essas mulhe-
res que ficaram na história, ou 
então aquelas que ainda a estão 
escrevendo na atualidade”.

A ação que resultou na 
produção do livro faz parte do 
projeto ‘Ampliando o diálogo 
sobre violência de gênero nas 
escolas, através de novos olha-
res para a educação’, que contou 
com o envolvimento de mais de 
1.900 estudantes e 182 profes-
sores pertencentes a escolas 
estaduais em três Regionais de 
Ensino: João Pessoa, Campina 
Grande e Patos, os quais elege-
ram as homenageadas.

“Selecionamos apenas 30 
nomes para a obra, mas foram 
escolhidas mais de 60 mulhe-
res, que deverão ser incluídas 
na próxima edição”, prometeu 
Valquíria Alencar. “O livro está 
muito bonito, que contém ilus-
trações para cada mulher, num 
trabalho fantástico do artista 

Tônio, ilustrador do Jornal A 
União. E também quero agra-
decer a todos que colaboraram 
com esse projeto, como os pro-
fessores, alunos e pelas gran-
des parcerias com a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), na 
Paraíba, que participou ativa-
mente nas três Regionais de 
Ensino, e o apoio de empresas 
nas cidades”.

Ferramenta escolar
De acordo com a análise 

de Valquíria Alencar, a mulher 
ainda tem sido vista como cida-
dão de segunda e até de terceira 
classe nos dias de hoje, em ple-
no século 21. “Queremos que 
esse livro seja distribuído para 
todas as escolas estaduais e 
sirva como ferramenta de pes-
quisa em sala de aula. Pretende-
mos apresentar a obra quando 
as aulas forem retomadas para 
ser discutida e sirva de inspira-
ção para os estudantes”.     

A jornalista Mabel Dias, 
que divide a autoria da organi-
zação de Mulheres Inspiradoras, 
também destacou a importân-

cia do lançamento. “Registra a 
história de mulheres paraiba-
nas e brasileiras que, em suas 
respectivas áreas de atuação, 
contribuíram para a história”, 
resumiu. “A obra inclui, por 
exemplo, Anayde Beiriz, Íracles 
Pires, Dora Limeira, a mulher 
trans Márcia Gadelha, Luiza 
Erundina, Elizabeth Teixeira, 
Maria Valéria Rezende, Lygia 
Fagundes Telles, Zezita Matos, 
Janete Lins Rodriguez e Marga-
rida Maria Alves”, elencou.

Mabel acrescentou que 
a publicação será distribuída 
para as escolas públicas esta-
duais e para as personagens 
incluídas na obra. No caso de 
quem já morreu, a entrega será 
para os familiares. “Alguns dos 
nomes foram sugeridos pelo 
próprio Cendac, como a pro-
fessora Maria do Bonsucesso 
Lacerda Fernandes, natural 
de Pombal, e que morreu em 
2011, em Cajazeiras, onde ficou 
conhecida como ‘mestra das 
mestras’; a ex-prefeita de Cam-
pina Grande, Cozete Barbosa; e, 
atendendo sugestão do coman-

dante-geral da Polícia Militar da 
Paraíba, coronel Euller Chaves, 
incluímos a capitã Dayana Cruz, 
comandante da Patrulha Maria 
da Penha”, afirmou.

Para o levantamento, o 
Cendac contou com um aluna-
do pertencente de 30 escolas. 
“A ideia era lançar a obra em 
março, mas veio a pandemia e 
agora haverá o lançamento vir-
tual”, revelou Mabel Dias, acres-
centando que a nova edição do 
projeto ‘Ampliando o diálogo 
sobre violência de gênero nas 
escolas, através de novos olha-
res para a educação’ deverá ser 
realizada no próximo ano.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Fotos: Divulgação

“Um trabalho bem feito de educação pública”
No evento de lançamento 

de Mulheres Inspiradoras, três 
personagens das 30 estarão 
presentes virtualmente: Zezita 
Matos, Maria Valéria Rezende e 
Janete Rodriguez.

“Além da surpresa, estou 
extremamente honrada por 
meu nome ter sido escolhido 
para participar do livro. Estar no 
rol de mulheres que já fizeram 
história, ou então que agora a 
fazem, me deixa emocionada”, 
confessou a gerente do Museu 
Casa de José Américo, profes-
sora Janete Rodriguez.

 Natural da cidade de 
João Pessoa, formada em Geo-
grafia pela Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e mestre na 
disciplina pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), 
Janete foi escolhida pelos alunos 
da Escola Estadual Pedro Augus-
to Caminha (Epac), localizada no 
bairro de Jaguaribe, na capital 

paraibana. Ela lançou, dentre 
outras obras, Atlas Geográfico 
da Paraíba e Paraíba: desenvol-
vimento econômico e a questão 
ambiental, este último em coau-
toria com Sérgio Tavares. “Desde 
cedo, sempre tive a ideia de 
escrever sobre a nossa realidade 
regional. Quando eu estudava, 
usava obras de autores de outros 
estados, que falavam, por exem-
plo, dos problemas de poluição 
do Rio Tietê, de São Paulo, mas 
queria mesmo era saber de mi-
nha realidade local, como os rios 
Sanhauá e Paraíba”.

Além de premiada atriz, 
veterana dos palcos de tea-
tro com inúmeras peças, das 
telonas do cinema (em filmes 
como A História da Eternidade 
e Pacarrete) e da dramaturgia 
das novelas da TV (Velho Chico, 
Amor de Mãe), a presidente da 
Academia Paraibana de Cinema 
(APC), Zezita Matos, falou que 

se sente muito bem em  estar 
ao lado de mulheres como Ma-
rielle Franco, Marcélia Cartaxo 
e Maria Valéria Rezende na 
publicação. “Estar ao lado de 
Elizabeth Teixeira, por exemplo, 
é poder voltar aos anos 1960, 
quando eu era secretária do 
Partido Comunista”, relembrou. 
“Vivi aqueles momentos quando 
estava no início de carreira e 
lutava por melhores condições 
de vida para os trabalhadores. 
Só me dá indignação ao ver a 
situação em que o Brasil ainda 
está hoje”, confessou a atriz.    

Por fim, completando a 
participação da transmissão ao 
vivo, a escritora santista Maria 
Valéria Rezende, radicada na 
Paraíba desde os anos 1980. 
Ela ganhou o Prêmio Jabuti 
em 2009, na categoria Infantil, 
com No risco do caracol, e, em 
2013, na categoria Juvenil, 
com Ouro dentro da cabeça 

(ambos da Autêntica). Os Jabu-
tis para Melhor Romance e Li-
vro do Ano de Ficção chegaram 
em 2015, pela obra Quarenta 
Dias (Alfaguara). O seu mais 
recente romance, Outros Can-
tos (Alfaguara, 2016) rendeu o 
Prêmio Casa de las Américas 
(Cuba, 2017), o Prêmio São 
Paulo de Literatura e o terceiro 
lugar no Jabuti 2017.

“É a maior alegria, para 
mim, participar do livro. É sinal 
de que os estudantes estão 
lendo e a juventude está se 
interessando pelo que escreve-
mos. Essa obra é um trabalho 
bem feito de educação pública 
que me enche de esperança. 
Não por eu estar incluída, mas 
é uma alegria participar de um 
livro que reúne uma constelação 
de pessoas que contribuíram – e 
contribuem – para uma cultura 
libertadora, que não é de mer-
cado”, disse a escritora.

Foto: Divulgação
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De cima para baixo: na transmissão de hoje, 
vão participar as personagens de ‘Mulheres 
Inspiradoras’ Janete Rodriguez, Zezita Matos 
e Maria Valéria Rezende

Publicado pela Editora A União, livro foi organizado pela 
presidente do Cendac, Valquíria Alencar (E), junto com a 
assessora de comunicação da entidade, Mabel Dias (D)

Imagem: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal da Secretaria de 
Educação do Estado no Youtube
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Quando completei 55 anos, escrevi uma crônica 
intitulada Aniversariar, na qual perguntava: o que é 
aniversariar? É comer bolo com a família reunida, ir 
a um bar ou restaurante, viajar? Ou mandar celebrar 
uma missa pelo evento? Aniversariar é mais do que 
isso. E, até então, essa estória de aniversário não era 
comigo. Não me lembrava de nenhum aniversário na 
família quando era criança ou adolescente. Parece 
que o pessoal da minha cidadezinha do interior não 
gostava muito de aniversário. 

Gostava mesmo era de participar de festa 
dos outros. Bebia, discursava, tocava violão. Mas, 
no meu aniversário, “sumia”. Inventava viagens, 
doenças, mas no dia do meu aniversário não que-
ria muita conversa.

Porém, em 2005, no dia 22 de agosto, foi dife-
rente. Queria comemorar o aniversário de qualquer 
maneira. E, a partir daí, aos 60 e aos 65, fizemos 
grandes festas. E pensava comigo: nos 70 vou fazer 
uma festa de arromba! Chamar a família, os amigos 
de infância, meus colegas das universidades, meus 
conterrâneos e as pessoas com quem trabalhei. Deu 
errado! Mas a culpa foi da pandemia!

Mas, graças a Deus, cheguei aos 70 com saúde 
e colhendo os louros do lançamento do meu livro 
Missão Cumprida: história da minha vida. Quando era 
pequeno, via pessoas próximas dos 60 anos alque-
bradas, doentes, muitas delas morrendo. E pensava 
comigo: será que vou chegar um dia aos 60 anos? 
As coisas mudaram: alimentação, cuidados com a 
saúde, exercícios físicos. E, graças à minha nutri-
cionista, Carolina Vasconcelos, e a uma verdadeira 
mudança de hábitos, cheguei na histórica fase dos 
70 anos 20 quilos mais magro!

Chegar aos oitenta?
Outro dia, li uma entrevista, onde o famoso 

maestro Caçulinha afirmava: “Vou aproveitar meus 
últimos 50 anos”. O músico, que tocou com Elis Re-
gina, João Gilberto e se tornou popular no programa 
do Faustão, chegara aos 80 querendo viver muito 
mais. “Agora não é mais aniversário, né? É adversá-
rio”, brincava ele. “É gostoso chegar até aqui tocan-
do. Foi uma carreira bonita”. Acho que todas as pes-
soas gostariam de ser mais jovens, aparentar menos 
idade e parecer em forma. Lógico, para ter tempo 
de fazer mais coisas ainda. A gente tem que se cons-
cientizar de que vai chegando numa idade em que 
não se deve arriscar mais, não deve fazer mais de-
terminadas coisas. 

Chegar aos 80, como Caçulinha, em plena pan-
demia do novo coronavírus, deve ser motivo de 
júbilo. Mas, assistimos pela TV, à recuperação de 
pessoas com 90 ou até mais de 100 anos, exibindo 
a placa “eu venci a covid-19”. Claro que, para sermos 
sensatos, não iremos querer, chegando aos 70 ou 80, 
parecermos jovens com 30 ou 40 anos. Seria estu-
pidez. Cada um deve observar os seus limites. Mas, 
numa coisa todos concordam: deve-se acentuar a 
vontade de viver mais e com alegria; devemos nos 
cuidar, ficar mais próximos da família, que deve ser 
o nosso sustentáculo: e, principalmente, não lamen-
tar a vida, não relembrar as coisas ruins do passado, 
enfim, jogar de lado o pessimismo.

Quando lancei minha autobiografia no Seminá-
rio de Ipuarana, em fevereiro deste ano, um colega 
pediu a palavra e disse que não concordava com o 
título. Todos ficaram espantados! Mas ele explicou:  
“Como é que um homem com a energia que esse tem 
vem aqui dizer que a missão foi cumprida?” Termi-
nei concordando. E espero que Deus me conceda for-
ças para continuar no caminho certo, com o apoio 
da minha linda família para tentar chegar aos 80, 
igual a Caçulinha, com saúde e discernimento.

Cheguei aos 
setenta

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

Fernando

Colunista colaborador

Foto: Arquivo Pessoal

Registro feito antes da pandemia da família do colunista Fernando Vasconcelos

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Continuo acompanhando, com misto 
de alegria e espanto, o ressurgimento do 
mercado de DVDs e blu-rays. Tido como 
um comércio falido após a populariza-
ção dos serviços de streaming, a mídia 
física ganhou um novo fôlego a partir 
do interesse (e da mobilização em redes 
sociais) dos colecionadores, como cheguei 
a comentar algumas colunas atrás. E se a 
pandemia aqueceu esse mercado, hoje ele 
pega fogo com anúncios de títulos através 
de lives, muitos deles exclusivos desta ou 
daquela loja, todas on-line.

Aquele comércio de DVD de “balaio” 
que os consumidores do home vídeo 
encontravam nas Lojas Americanas 
pré-streaming, em que era possível com-
prar três DVDs e pagar dois, acabou. A 
mídia física se reinventa a partir de um 
mercado de nicho, tal qual aconteceu 
como o LP: a diferença é que, com os 
filmes, o mercado me parece mais dinâmico, com donos de 
lojas especializadas conversando diretamente com os clien-
tes através das redes sociais, e negociando, na outra ponta, 
com as distribuidoras a partir de uma demanda palpável 
que emana diretamente do público interessado.

Um case recente e muito emblemático para esse frisson 
é o filme O Barco: Inferno no Mar (Das Boot, 1981), do alemão 
Wolfgang Petersen. Tido como o Santo Graal dos coleciona-
dores, a edição nacional, lançada na aurora do blu-ray em 
uma tiragem minúscula, logo se tornou mosca branca e che-
gou a ser comercializada por coisa de R$ 2 mil o mísero disco 
acondicionado no famoso estojo azul.

De olho nessa cobiça, a FamDVD entrou em campo e 
negociou com a Sony (detentora dos direitos da obra) uma 
nova tiragem a partir do próprio bolso, bancando, para 
isso, os direitos para o Brasil de uma master da Coreia. O 
resultado foi uma bela edição dupla, com tiragem limitada 
a mil unidades, vendidas a R$ 59,90, cada, que, em menos 
de dois meses, esgotou. 

Nada mal para um filme que não é de super-herói, não 
é blockbuster, nem franquia de sucesso, mas, sim, um filme 
alemão com quase 40 anos, apreciado apenas por cinéfilos, 
que talvez tivesse passado despercebido se não se tornasse 
um item raro e alcançasse preços estratosféricos no Merca-
do Livre a partir dos valores praticados por comerciantes 
de raridades.

O Barco ilustra bem o mercado que 
se formou em torno do home vídeo neste 
ano da pandemia. Distribuidoras como 
Versátil e Obras-Primas do Cinema têm 
entrado numa corrida para lançar edições 
cada vez mais caprichadas, dentro e fora 
dos discos de alta definição, em em um 
volume que os colecionadores comemo-
ram, mas sentem no bolso: afinal, têm 
saído muitos e apetitosos títulos, para 
todos os gostos, com preços que variam 
de R$ 29,90 a R$ 129,90. 

Somente na semana passada, a 
Versátil anunciou, para janeiro, o lança-
mento de uma caixa contendo quatro 
conhecidos faroestes do diretor John 
Ford, restaurados e com impressionan-
tes sete horas de material extra, entre 
documentários e entrevistas, além de 
uma apresentação que inclui luva refor-
çada que embala o produto, pôster e um 

card (pôster em miniatura) para cada filme (a saber, Rastros 
de Ódio, No Tempo das Diligências, O Homem Que Matou o 
Facínora e Paixão dos Fortes).

No dia seguinte, a Obras-Primas lançou uma caixa 
que vai embalar Halloween: A Noite do Terror e Halloween 
2: O Pesadelo Continua!, em uma edição que se anuncia 
com mais de quatro horas de material extra, tudo acomo-
dado em embalagem digipak com luva, quatro cards, um 
pôster para cada filme e livreto… numa tiragem inicial, 
acompanha o kit até uma máscara para evitar a transmis-
são da covid-19.

Há quem vibre muito com esses penduricalhos. Acompa-
nhando esse mercado há bastante tempo, enxergo que há dois 
tipos de colecionadores de DVDs e blu-rays: os que compram 
a embalagem e os que compram o filme. No primeiro grupo 
estão consumidores mais jovens, que se deixam encantar pela 
apresentação e pelo potencial “item de colecionador”, sem se 
importar muito com a qualidade da obra. No segundo, há os 
cinéfilos, pessoal interessado na obra, em si, e nos extras que a 
edição oferece. E, claro, há os híbridos...

Fato é: viva a mídia física! Mercado, ou não, importante 
é que toda obra de arte tangível, seja filme, música, pintura, 
literatura etc., deve ter um lar, um lugar aconchegante onde 
possa reluzir e dizer, ao seu modo: estou aqui, para lhe infor-
mar, emocionar ou fazer pensar. E não em sua forma etérea, 
submersa em um mar de informações chamado Internet.

A volta dos que não foram

Em uma sociedade justa, meninas 
não são mães

Não sei o seu nome, mas quando 
soube pelo que você passou, logo vi que 
você tinha o nome de muitas meninas 
deste nosso país, que não cuida das 
suas meninas.

A cada hora, quatro meni-
nas brasileiras de até 13 anos são 
estupradas, de acordo com o Anuá-
rio Brasileiro de Segurança Pública, 
e a maioria dos crimes é cometido 
por um familiar. Em 2018, último 
dado disponível, foram mais de 66 
mil estupros no Brasil, 53,8% de me-
ninas com menos de 13 anos. Violên-
cia maior? Não existe. Sei que temos 
leis (Maria da Penha, Feminicídio) e 
tantos recursos jurídicos, mas pare-
ce-nos que nem a lei é suficiente para 
a impunidade dos homens covardes/
vis/doentes que, invadem literal-
mente o corpo de alguém inocente, 
pequeno, e impotente.

Chorei ao ouvir as notícias. Ao 
saber das estatísticas já conhecidas, 
avisadas, discutidas, e tão denunciadas. 
O que faz o nosso país ter essa marca de 
ferro a fogo e tão vergonhosa? Serão os 
nossos homens diabólicos e monstros 
diante do mundo? Sei que por aí afora 
existem deformações também. Nunca 
esqueci daquele pai austríaco que pren-
deu uma filha no porão pela vida toda e, 
com ela teve quatro filhos, meio cegos, 
meio zumbis, tudo a poucos palmos da 
terra e da cozinha, onde a sua mulher 
esquentava a sopa do jantar.

Você faz parte daquele grupo 
que é estuprada pelos que deveriam 
cuida-las: pai, padrasto, padrinho, tio, 
avô, vizinho, primo, parente. Como 
menina que um dia fui, não consigo 
entender esse crime. Que tesão é essa? 

Que pervertido é esse ser que, vê numa 
criança de seis anos, a possibilidade de 
satisfação sexual? Um corpo que ainda 
não está pronto ao prazer, e menos 
ainda, à fecundação. Acho que o prazer 
está exatamente aí, na desigualdade, 
na força e intimidação. O Barba Azul 
impotente, que precisa desse abismo de 
um pretenso tamanho.

Nem consigo imaginar esses qua-
tro anos pelos quais você passou.  Um 
homem feito, com seu corpo pronto, 
sua excitação, seus líquidos e respira-
ção ofegante, num pescoço frágil, um 
sexo infantil, espaços estreitos, medos, 
tremores outros, e um horror por aque-
le suor, latejos, e pulsões esquisitas à 
sua compreensão. Sim, onde estavam a 
sua mãe, pai, avó, ou outro parente que 
não viam nenhum vestígio desse crime? 
Uma mancha na calcinha, um olhar de 
assombro e horror? Um silêncio espan-
toso e fora do lugar. 

Sou a favor do aborto. Desde 
sempre. Desde que assisto as mulhe-
res pobres não terem acesso, e as ricas 
terem o conforto do atendimento. Sãs 
e salvas. A minha geração, pós-pílula 
viveu tudo isso e mais. Tivemos, sim, 
que fazer escolhas. Ser clandestinas. 
Arcar com as consequências físicas e 
psíquicas e simbólicas de um aborto 
às escondidas.

Mas o pavor maior, querida me-
nina, foi ver as manifestações funda-
mentalistas de seres nada humanos e 
hipócritas na porta do hospital onde 

você teria seu aborto garantido por 
lei. Você, menina, que deveria ter sido 
amparada e acolhida pelo seu Estado 
de nome de Espírito Santo, mas teve 
portas e janelas fechadas em nome da 
moral cristã. Que vergonha! 

Ivone Gebara (freira católica, filó-
sofa e teóloga feminista brasileira) es-
creveu um artigo, Sobre Estupradores 
e Estupradas, falou pelas mulheres to-
das indignadas com esse(s) crime(s): 
“Mesmo se falarem do estupro como 
crime, os senhores e grande parte da 
sociedade são mais condescendentes 
com eles, os estupradores. São crimes 
de macho!(...) Não senhores, vocês não 
podem falar em nome da comunidade 
cristã. Vocês não a representam na 
sua inteireza. Seu báculo e sua mitra 
não lhes dão o direito de passar pelas 
dores das meninas que tiveram suas 
vidas usadas... Basta de discurso! 
Tomem a atitude de reconhecimento 
das dores da menina e das mulheres.
(...) Senhores e senhoras: a vida da 
menina importa! Basta de malabaris-
mos teóricos para justificar políticas 
genocidas e basta de purismo teoló-
gico doentio para propagar uma falsa 
justiça, dita divina.”

Quando vi no jornal da TV que 
tudo tinha ido bem, chorei novamen-
te de alívio e solidariedade a você e a 
todas as meninas brasileiras que, um 
dia passam/passaram por esse abuso 
revoltante. Espero que tenhas calma, 
assistência, oportunidade, acolhimento 
e amor para superar toda essa tragédia 
e que, um dia, possas encontrar um 
amor que te mostre o caminho da li-
berdade de escolha, prontidão, e acesso 
ao sexo saudável, ao amor entre duas 
pessoas, e ao esquecimento, ou pelo 
menos a transcendência dessa violência 
que nem ouso dizer o nome.

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

Minha querida menina

Foto: Divulgação

‘O Barco’: Santo Graal dos colecionadores de BD

 A cada hora, quatro meninas
brasileiras de até 13 anos são 

estupradas, (...) a maioria dos crimes 
é cometido por um familiar 
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No dia 21 de agosto completou 38 anos da 
morte da psicóloga e poeta Violeta Formiga. Rece-
bi, há cerca de cinco anos, do poeta Luiz Fernan-
des da Silva (in memoriam) este texto inédito que 
Violeta escreveu pensando nas crianças. Violeta 
foi vítima de feminicídio de um ex-marido incon-
formado com a separação.

A menina e o passarinho
 
Que mais lindo passarinho 
a menina ganhou de presente de seus tios.
Um canarinho desses bem cantador 
porém muito triste ele anda ultimamente
porque agora está vivendo em uma gaiola 
apesar da gaiola ser bonita e colorida e cheia 

de comida.
E assim o pequeno passarinho inconformado 
passou a viver bem tristinho. 
– É que passarinho é como gente 
gosta de ar puro, de liberdade, 
gosta das f lores, das borboletas e das f lores-

tas, 
também gosta de outros animais e também 

gosta de gente.
E, somente em liberdade, em plena liberdade 
ele pode viver verdadeiramente e voar 
e ser o único dono do seu próprio destino. 
Uma certa manhã sua tristeza era tanta 
que de tristeza não cantou 
nem um pouquinho para a menininha 
e nas outras manhãs quando cantava 
todo cheio de melancolia 
o espaço da gaiola era tão pequeno 
em relação ao universo para seu maravilhoso 

canto 
que de bem fraquinho que saía 
quase ninguém ouvia o cantar do passarinho. 
E a menina nesta manhã de domingo 
tentou brincar com o passarinho 
dando até na sua mão a comida 
mas o passarinho, o canarinho 
permaneceu encostadinho num canto de sua 

bonita gaiola:  
Ele estava doente de solidão. 
E então a menina compreendeu o seu compor-

tamento 
e pensou: 
– Não é que passarinho é como gente? 
Como ele se parece comigo! também quando 
estou muito doente não canto para minha mãe 

nenhum versinho.
E assim ela se viu 
no lugar daquele triste passarinho 
e de mansinho abriu a porta da gaiola 
que dava para o mundo 
e ele, o passarinho de um só bater de asas
com toda intensidade cantou voando
pela janela, da sua pequena janela
e pela janela da casa da menininha
desapareceu no infinito em busca de espaço e 

de liberdade 
E a menina ficou olhando 
e de saudades porém feliz 
chorou...

Violeta Formiga

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora

Foto: Arquivo A União

Poetisa e psicóloga paraibana Violeta Formiga (1951-1982)

Diversidade e representatividade 
no audiovisual é tema do debate

O audiovisual produzido 
na Paraíba é protagonista do 
‘Painel Funesc’ de hoje com o 
tema “Cinema, Diversidade e 
Representação”. O debate é um 
projeto semanal transmitido 
pelo canal oficial da Funesc no 
Youtube, a partir das 19h. Com 
mediação do jornalista Jãmarrí 
Nogueira, nesta edição parti-
cipam os cineastas RB Lima e 
Carine Fiúza. 

RB Lima é graduado em 
Cinema e Audiovisual pela 
UFPB e, nas artes, tem uma 
inclinação para o desenvolvi-
mento de roteiros cujos temas 
são principalmente relaciona-
dos a questões sociais voltadas 
para o público LGBTQI+, como 
sexualidade e identidade de gê-
nero. Lima também está envol-
vido em um projeto para rea-
lização de 10 curta-metragens 
com a mesma temática.

Carine Fiúza tem seus es-
tudos com foco na representa-
tividade negra, o qual aborda 
também no seu Mestrado em 
Comunicação pelo PPGC-UFPB. 
Ela tem um documentário, Odò 
Pupa, Lugar de Resistência 

(2018), pelo qual discute o ra-
cismo estrutural no Brasil com 
aspectos como política, social e 
cultural através de histórias de 
vida de dois jovens negros que 
nadam na contramão desse re-
flexo histórico. 

Seguindo o padrão na-
cional, a Paraíba demonstra 
a mesma falta de representa-
tividade do público negro. “A 
começar pelos realizadores, da 
qual a minoria é negra. A maior 
parte é formada por homens 
brancos e as narrativas criadas, 
no geral, também não falam 
sobre questões raciais”, apon-
ta Carine Fiúza. “Estou nessa 
nova geração que traz o emba-
te sobre questões raciais”.

A Paraíba, principalmen-
te por ter em seu histórico 
produções como Aruanda, de 
Linduarte Noronha, precisa es-
tar mais aberta para explorar 
cada vez mais temáticas vol-
tadas para a diversidade, um 
caminho que está, aos poucos, 
sendo percorrido. “O Aruanda 
retrata uma comunidade qui-
lombola, mas, como um todo, a 
questão do racismo estrutural 
não é abordada no cinema”.

A pesquisadora e cineasta 
reforça a importância de trazer 

o assunto da diversidade étnica 
para debates como o painel de 
hoje. “Há uma pesquisa recen-
te da Ancine, de 2018, que faz 
um recorte de gênero e raça no 
audiovisual nacional e lá tem 
uma pirâmide de representa-
ção, cuja base é representada 
por homens brancos, depois 
mulheres brancas, seguidas 
de homens negros até chegar 
a um por cento de realizações 
por mulheres negras”.

A cineasta menciona ainda 
a edição mais recente do edital 
Walfredo Rodriguez. “Foi um 
dos primeiros editais com uma 
significativa representação de 
mulheres e pessoas negras. Isso 
indica que estamos caminhan-
do em algum sentido. Acredito 
que vá promover a mudança de 
representatividade para o cine-
ma paraibano”.

Formada em Rádio e TV, 
Carine Fiúza buscou realizar o 
Odò Pupa, Lugar de Resistência 
como reflexo de uma neces-
sidade. “Deve-se trazer essa 
discussão para o meio audio-
visual, tanto para TV quanto 
para o cinema. A ideia do cur-
ta foi também nesse sentido, 
de fortalecer o debate neces-
sário na sociedade brasileira. 

Embora haja atualmente uma 
grande influência da Internet, 
a televisão ainda é um dos 
principais canais com a socie-
dade brasileira. Como a pro-
dução ainda é muito escassa, 
torna-se ainda mais impor-
tante trazer à tona a questão 
racial nesses meios”.

Em seu segundo mês de 
programação semanal, o ‘Pai-
nel Funesc’ já abordou em suas 
noites de transmissão temas 
como os 30 anos da Gibiteca 
Henfil, a dramaturgia do tea-
tro paraibano com foco em 
Lourdes Ramalho, a juventude 
protagonista na arte e teatro 
de rua. Os vídeos na íntegra po-
dem ser conferidos no canal da 
Funesc do Youtube. 

Painel Funesc

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: DivulgaçãoFoto: Caio César/Divulgação

Cineastas paraibanos RB Lima (E) e Carine Fiúza (D) são os convidados da edição de hoje, que envolve discussões sobre o público LGBTQI+ e racismo estrutural

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

A Sinédoque Par é resul-
tado de uma parceria criativa 
em composições próprias a 
partir do companheirismo 
em outros âmbitos do casal 
Gi Ismael e Matheus Pimenta. 
A estreia conta com a música 
‘Despretensiosa’, cujo clipe e 
single podem ser conferidos 
nas plataformas digitais.

A parceria não acontece 
pela primeira vez no novo 
projeto. Matheus Pimenta, 
que também integra a Sky 
Boon Seasoning, musicou 
algumas composições de Is-
mael para o primeiro disco 
da banda, lançado em abril. 
“No meio desse processo, a 
gente pensou em lançar al-
gum projeto nosso. Se já fi-
zemos músicas juntos antes, 
por que não começar mais 
um projeto?”, brinca a jorna-
lista Gi Ismael, que pensava 
em integrar algo no meio 
musical e viu a oportunidade 
a partir da convivência diária 
com a música.

Para Pimenta, o projeto 
é um misto de sentimentos. 

“É um prazer compartilhar 
das aptidões, vontades e ta-
lentos de quem tanto se ama. 
Por outro lado, paradoxal-
mente, a intimidade faz com 
que os dois lados se exijam 
mais mutuamente”.

O Sinédoque Par faz a 
vez de um dos catalisadores 
da relação, como explicado 
pelo músico. “A forma como 
as canções são pensadas e 
produzidas tem muito a ver 
com o que se quer, e muito a 
ver com a percepção da sa-
tisfação do outro com o re-
sultado. Nesse exercício de 
ceder e pedir, assim como 

uma relação saudável, a 
gente procura o melhor dos 
dois mundos”.

Para o lado artístico, 
Matheus explica o mesmo 
princípio da dinâmica do duo 
em outros aspectos. “A gen-
te abre ainda mais o leque 
das possibilidades, contando 
com as referências do outro, 
expandindo possibilidades 
de timbres, tons, cores que 
raramente conseguimos al-
cançar sozinhos”.

Ainda tímida, o novo 
projeto representa a estreia 
de Gi Ismael nos vocais. “Es-
tou ganhando confiança aos 

poucos, mas tento pensar no 
projeto com algo realmente 
despretensioso. Enrolei Ma-
theus por um mês para publi-
car o material porque ainda 
estava com vergonha”. 

Por enquanto, a dupla 
continua com a produção 
de novas canções. “Às vezes, 
Matheus pensa em uma nova 
harmonia e eu crio algo novo. 
É algo que sempre fez parte 
do nosso cotidiano, de parar 
um pouco e produzir algo”, 
comenta Ismael.

Atualmente, o foco do 
Sinédoque Par é lançar ain-
da neste ano outros singles 
e dois EPs, incluindo um de 
parcerias com amigos.

Duo é formado pelo músico Matheus Pimenta e a estreante Gi Ismael

Música

Sinédoque Par lança primeiro single
Foto: Luciana Urtiga/Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o clipe ‘Despretensiosa’ 

no Youtube



Pacientes curados serão acompanhados, o que ajudará a compreender o comportamento da pandemia no Estado

Hospital terá ambulatório 
para egressos da covid-19

O Complexo Hospita-
lar de Doenças Infectocon-
tagiosas Clementino Fraga 
(CHCF), unidade da Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES), implantou um serviço 
diferenciado no âmbito do 
SUS. Trata-se do Ambulató-
rio de Egressos da Covid-19. 
O novo serviço é destinado 
às pessoas que já testaram 
positivo para covid-19 e que 
também passaram pelo pro-
cesso de internação no Cle-
mentino Fraga por conta da 
doença.

De acordo com a direto-
ra técnica do CHCF, a médica 
infectologista Joana D’Arc 
Frade, a ideia do Ambulató-
rio de Egressos da Covid-19 
surgiu entre conversas com a 
direção geral e direção clíni-
ca do Complexo, do que po-
deria ser feito para otimizar 
a atenção aos portadores de 
covid, que tivessem passado 
pelo processo de internação 
no hospital, visando compre-
ender melhor o perfil da do-
ença e as consequências que 
poderiam ser geradas em 
médio e longo prazo. 

Como funciona 
A princípio, o Ambu-

latório de Egressos da Co-
vid-19 do Clementino Fraga 
conta com assistência pri-
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mária em pneumologia, com 
a possibilidade de ampliação 
para as outras especialida-
des oferecidas pelo CHCF, 
referenciadas a partir deste 
novo ambulatório. 

O paciente de covid-19, 
quando recebe a alta médica, 
já sai com um agendamen-

to programado para, após 
15 dias, efetuar o retorno e 
passar pelo atendimento do 
novo serviço, se desdobran-
do para avaliações posterio-
res. 

“Esse novo serviço deve 
permitir, ao longo do tempo, 
entender melhor o compor-

tamento da pandemia no 
nosso Estado e, particular-
mente, no Clementino Fraga.  
Antes de tudo, esse atendi-
mento é importante em ter-
mos até maiores do que o 
próprio Clementino Fraga, 
porque é um serviço que não 
se tem muitas referências de 

existir com esse perfil, in-
clusive em outros estados. É 
uma estratégia de acompa-
nhamento inovadora, mos-
trando que o Clementino 
tem uma preocupação com a 
qualidade da atenção à saú-
de”, destacou a infectologista 
Joana D’Arc Frade.

Será realizada hoje 
pela manhã, de maneira 
remota, uma reunião da 
Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban) com 
o Comando Nacional dos 
Bancários para formula-
ção de nova proposta de 
negociação com a clas-
se trabalhista. A partir 
disso, à noite, acontece 
uma assembleia nacio-
nal com os bancários 
para analisar a proposta 
encaminhada e discutir 
os pontos que podem 
ser viáveis para a classe 
ou não. O Sindicato dos 
Bancários da Paraíba 
(Bancários PB) estará 
presente representando 
o Estado nas discussões 
que, se não avançarem, 
podem levar a uma gre-
ve da categoria.

Os trabalhadores 
desejam manter res-
guardados todos os seus 
direitos e solicitam um 
reajuste de 5% mais o 
percentual de inflação, 
que é pouco mais de 2%, 
segundo Lindonjhonson 
Araújo, presidente do 
Sindicato dos Bancários 
PB. “Já estamos na déci-
ma rodada de negocia-
ção, entramos na décima 
primeira e avançamos 
pouca coisa. Eles estão 
querendo reduzir nossa 
PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados), a 
nossa gratificação que 
é em cima de até 55% 
e querem reduzir para 
50%... Então, nós não va-
mos admitir. Se eles não 
avançarem nessa pro-
posta, nós vamos procu-
rar fazer greve”, afirmou.

Bancários 
se reúnem e 
já admitem 
fazer greve
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Depois de quatro meses 
de suspensão de atendimen-
tos ambulatoriais em razão da 
pandemia do novo coronaví-
rus, o Hospital Universitário 
Alcides Carneiro, localizado 
em Campina Grande, retoma 
cirurgias e exames em 50% 
de sua capacidade, inicial-
mente. A decisão aconteceu 
em comum acordo da direção 
do HU com a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde de Campina 
Grande, após a desativação 
dos 24 leitos, entre UTI e en-
fermaria, que estavam há 90 
dias cedidos aos tratamentos 
da covid-19.

Para o retorno dessas 
atividades, a direção do hos-
pital informou que os pacien-
tes que estavam agendados, 
mas devido à pandemia não 
puderam ser atendidos, fo-
ram priorizados. “Eles foram 
chamados e ofereceram tele-
fones, email ou whatsapp. En-

tão, nossa equipe do HU está 
entrando em contato com es-
ses pacientes, no sentido de 
remarcar esses procedimen-
tos que foram suspensos há 
quatro meses”, explicou Ho-
mero Rodrigues, superinten-
dente do HUAC.

Dentre as principais re-
comendações sanitárias para 
quem for utilizar os serviços 
ambulatoriais do HU, Home-
ro destaca aos pacientes que, 
nesse atendimento, apareçam 
na hora marcada, evitando 

aglomerações; usar máscaras 
e haverá ainda álcool em gel 
nas entradas e nas saídas. “Re-
comendamos também que os 
acompanhantes só se façam 
presentes se for indispensá-
vel, ou seja, acompanhando 
uma pessoa idosa, crianças ou 
alguém com uma limitação de 
mobilidade.”, disse o superin-
tendente.

As ações tomadas para 
viabilizar a retomada das 
atividades que estavam sus-
pensas foram coordenadas 

pela Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH) 
do HUAC. Dentre as medidas 
tomadas – além das reco-
mendações, estão: controle 
quantitativo de residentes 
nos consultórios para que se 
respeite o distanciamento 
entre os pacientes e os profis-
sionais de saúde; treinamen-
tos sobre paramentação/des-
paramentação e ações para a 
segurança dos colaboradores 
relacionadas à disponibiliza-
ção de EPIs.

HU de Campina retoma atendimentos

Foto: Ortilo Antônio

Conheço o composi-
tor paraibano Bombinha 
(foto) há mais de 20 anos 
e me satisfez - e até mes-
mo me emocionou - veri-
ficar que em seu primeiro 
disco o tempo não acabou 
com seu grande potencial 
de criatividade.
   De primeira, escutei umas 
cinco vezes o “Espantalho 
fonográfico” e me emocionei 
com o vigor de suas faixas.
     Bombinha (de nascimen-
to, João Gomes de Araújo) é 
um artista-personagem da 
Torre, de Jaguaribe, da pe-
riferia, da densidade urbana já pós-moderna 
que encontramos no Centro e no Litoral e em 
qualquer Capital nordestina. Ele me disse 
que compõe desde os 12 anos de idade. Con-
fesso que somente vim a saber no ano que 
passou. Entretanto, o assunto que mais me 
iunteressa é que seu disco comprova que ele 
é um dos cinco melhores de sua geração nor-
destina do que podemos chamar livremente 
de pop-emepebê. Pop, sim, e por que não?
     Porque Bombinha demonstra, com indis-
cutiveis talento e personalidade, que é pos-

Espantalho de Bombinha
sível ser pop 
sem fugir de 
algumas “gi-
násticas” mu-
sicais rítmicas 
regionalistas, 
como na me-
lhor faixa, 
“Garota am-
bulante”, e em 
“Teia de enor-
me cor azul” 
e “Pode crer, 
Zinho”. Assim, 
ensina aos no-
vos como ser 
nordestino e 
cosmopolita; 

que não há nenhuma contradição nesse ca-
minho estético, demonstrando que depois 
do conteúdo vem a forma. Afinal, é um óti-
mo letrista. Não é para qualquer um arquite-
tar uma frase aparentemente simples como 
“moradia é papo sério, meu bem, é teto que o 
povo arquiteta” no final de “Pode crer, Zinho”.
    Tenho orgulho com o fato    dele ter me con-
vidado para escrever a apresentação do CD, 
em seu encarte. Afirmo nela que Bombinha 
construiu estrofes que poderiam ser assina-
das por alguns dos tais grandes da emepebê.

Mautner e a estética “udigrudi”
Perder a própria 
sensação de transar 
a poesia?... A dor 
às vezes bloqueia a 
“armação” do poeta. 
Armação que não é 
limitada ou ilimita-
da. Não é de cimen-
to, nem mármore. 
    A mansidão dos 
justos e belos de alma 
ainda é um dos mitos 
do poeta que perdeu o 
sossego por não ter mais medo de chorar.
     Ver um cometa a olho nu é uma aventura 
menor que atravessar o corpo e a alma do 
próximo como se o atrevimento fosse o de 
atravessar a si mesmo.
      Se houvesse uma travessia a pé, agora, até 
Júpiter, a estrada seria tão longa e oscilante 
que os pés do poeta teriam de ser revestidos 
pela mais rígida ou mais láctea pelúcia que 
algum humano conseguisse criar.
     Os olhos atravessam os outros olhos 
sempre mais que qualquer palavra por 
mais poética que cresça entre todos nós. Os 
olhos brilham, brilham, brilham e ficam no 
ar (mesmo quando corpo não mais há).
    Aprendi a ler Jorge Mautner (foto) e a 
discernir a geração, a estética “udigrudi”. A 
geração “udigrudiana” não usou os discur-

sos da formalida-
de. Aliás, não usou 
discursos. Usou 
palavras, gestos, 
sons, atos de amor 
e rebeldia.
     Não acabou a 
geração “udigrudi”. 
Apenas ela oculta-se 
por necessidade, no 
meio de toda essa 
selvageria onde cam-
peiam pulhas, covar-

des, mentirosos, desagregadores, venais, adesistas. 
     Há, no dicionário, o termo adesistas com a su-
ficiência absoluta que pressupõe o verbo aderir 
em noites e dias como estes pré-eleitoreiros que o 
Brasil atravessa?...

nnnnnnnnnn

       A morte é e será a última de todas essas tena-
zes ilusões que nos circundam a e das ilusões não 
menos tenazes que costumamos criar. 
     Insisto em que o pensamento é a substância 
primitiva do Universo. O átomo já é uma criação 
do pensamento. É um conceito em torno de Deus.
       Não confundir pacifismo com imobilismo é ne-
cessário. O mundo não está para brincadeiras de fal-
so pacifismo. Basta olhar os venais, que se entregam 
por qualquer moeda e dormem em aparente paz. 

Clementino Fraga é referência 
no tratameto da covid, na Paraíba, 
e agora terá ambulatório para 
manter o acompanhamento 
de pacientes curados
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Um péssimo começo
Em três partidas pela Série C do Brasileirão, o Botafogo conseguiu angariar 
até agora apenas um ponto: em um empate. Já foram duas derrotas e a 
última dentro de casa, um revés de 2 a 1 para o Santa Cruz.  Página 16
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Servidores recebem salários de agosto a partir da próxima sexta-feira, começando pelos aposentados e pensionistas

Os servidores públicos 
do Estado começam a receber 
os salários do mês de agosto 
a partir da próxima sexta-fei-
ra (28), com o pagamento de 
aposentados e pensionistas, se-
gundo informou o governador 
João Azevêdo (Cidadania), on-
tem, durante o programa ‘Fala 
Governador’, transmitido pela 
Rádio Tabajara FM (105,5). O 
calendário se estende até o dia 
31, com o depósito dos salários 
dos servidores da ativa, totali-
zando R$ 500 milhões injeta-
dos em 18 dias na economia do 
Estado, somando o pagamento 
da primeira parcela do décimo 
terceiro salário.

“Tem sido um esforço gran-
de fazer a gestão fiscal do Esta-
do neste período de pandemia, 
mas isso tem sido recompensa-
do. Esses recursos geram renda 
e garantem a sobrevivência dos 

funcionários do Estado. A obri-
gação e o compromisso de pagar 
em dia continuam na Paraíba”, 
celebrou Azevêdo.

Nos últimos dias, o gestor 
esteve visitando obras em João 
Pessoa, como a via de ligação 
entre os bairros dos Bancários e 
Altiplano, bem como as reformas 
do Museu do Artista Popular e 
do Centro Administrativo Esta-
dual. O governador ainda desta-
cou os repasses para cidades do 
Estado nos meses de combate à 
covid-19. “Esses R$ 877 milhões 
para os 223 municípios são fru-
tos do ICMS e IPVA e permitem 
uma injeção de recursos impor-
tantes na economia. Sabemos 
que isso é uma obrigação cons-
titucional e nós cumprimos re-
ligiosamente, mesmo diante da 
pandemia”, salientou.

Entre outras ações, o gover-
nador falou sobre a liberação de 
novas linhas do Empreender e 
sobre as ações da agricultura fa-
miliar com o incentivo à produ-

ção de alimentos. “Esse é um es-
forço que une vários programas 
do Estado. Ao tempo em que fa-
zemos a aquisição de alimentos, 
fazemos a doação para as entida-
des que recebemos do produtor. 
É o fortalecimento da economia 
e uma ação social importante no 
momento como este que esta-
mos passando”.

Na área social, João Azevê-
do destacou acolhimento aos 
venezuelanos na Paraíba com 
a entrega de uma nova sede na 
semana passada para receber os 
refugiados. “É uma ação que une 
Ministério Público, Arquidiocese 
da Paraíba e Governo do Estado 
para que a agente possa dar dig-
nidade a essas famílias que che-
gam fugindo de uma condição da 
miséria onde residiam e, agora, 
contam com uma unidade equi-
pada e pronta para recebê-los”.

Orçamento 2021
Com a conclusão do Orça-

mento Democrático neste ano, 

o governador destacou as prio-
ridades em recursos para 2021 
elencadas pelos quase 100 mil 
paraibanos que participaram da 
modalidade virtual do ciclo de 
encontros. “As áreas mais citadas 
nas 14 regiões foram educação 
(com a construção de ginásios e 
escolas), saúde e infraestrutura. 
Cada região tem sua característi-
ca e temos a contabilização desses 
dados para conseguirmos colocar 
as prioridades da população”, des-
tacou (leia mais na pág. 5).

João Azevêdo voltou a salien-
tar a necessidade de seguir cau-
tela na liberação de atividades 
em virtude da pandemia do novo 
coronavírus e aproveitou para 
parabenizar os profissionais de 
saúde, destacando que o Estado, 
em nenhum momento, entrou em 
colapso na rede hospitalar. “Esse 
é resultado de importante plano 
executado pela Paraíba e seus 
profissionais de saúde. É extraor-
dinário, mas não podemos baixar 
a guarda”, alertou.

Thaís Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Estado injeta R$ 500 milhões 
na economia da PB em 18 dias

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Justiça & Adjacências

Política em Movimento

Espaço de poder
Um webinar a ser realizado pelo Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB) discutirá o 
tema ‘Mulheres em Espaço de Poder: Avan-
ços e Desafios’. O debate será realizado por 
mulheres ocupantes de cargos do Poder 
Judiciário Estadual paraibano, Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), Ordem dos 
Advogados do Brasil na Paraíba (OAB-PB) 
e Poderes Executivo e Legislativo. O evento 
ocorrerá no dia 31 de agosto, às 19h e será 
transmitido pelo canal do TJPB na Plata-
forma YouTube.

Moradia na capital
O pré-candidato a prefeito de João Pessoa e 
deputado estadual Anísio Maia (PT), inten-
sificou as atividades de diálogo com diver-
sos setores da sociedade. Na tarde do sába-
do (22), ele se reuniu com o Movimento de 
Moradia Mãos Dadas, no Bairro de Jagua-
ribe. Os integrantes da entidade apresen-
taram uma síntese dos vários problemas 
não apenas de moradia como também de 
saúde, cultura e segurança. O Movimento se 
comprometeu a entregar um relatório com 
propostas, sugestões e depoimentos sobre 
as dificuldades em várias localidades.

Coordenação Eleitoral
O presidente estadual do Cidadania 
na Paraíba, Ronaldo Guerra, assinou 
na última sexta-feira (21) a Resolução 
Orgânica Estadual 001/2020, criando 
a Coordenação Eleitoral Estadual, res-
ponsável por apoiar e articular chapas 
junto aos municípios paraibanos para 
a disputa eleitoral que se aproxima. Fa-
zem parte da coordenação os secretá-
rios Nonato Bandeira, Tibério Limeira e 
Deusdete Queiroga; e os filiados Júnior 
Pires, Ísis Rafaela Rodrigues da Silva, 
Ronaldo Benício, Ronaldo Barbosa, Ed-
valdo Rosas, Robéria Balbino da Silva e 
Rubens Freire.

Conselho Superior
Cinco defensores públicos foram eleitos na 
sexta-feira (21) para o Conselho Superior 
da Defensoria Pública da Paraíba (biênio 
2020-2022). A votação ocorreu de forma 
eletrônica e virtual em razão das medidas de 
prevenção ao contágio do novo coronavírus. 
Dos 221 defensores públicos aptos a votar, 
206 participaram da eleição. Foram eleitos 
Maria Madalena Abrantes Silva (148), Gerar-
do Lins Rabello Filho (97), Coriolano Dias de 
Sá Filho (90), Elson Pessoa de Carvalho (89) 
e José Celestino Tavares de Souza (89).

Democratas e Podemos
O Democratas anunciou apoio à pré-can-
didatura de Major Sidnei (Podemos) para 
prefeito de Sapé. O DEM indicou Lenilda 
Leôncio como pré-candidata a vice-prefei-
ta em uma futura chapa para as eleições 
deste ano na cidade. O anúncio aconteceu 
durante um almoço e contou com o presi-
dente estadual da legenda, o ex-senador 
e secretário da Agricultura da Paraíba, 
Efraim Morais; o deputado federal Efraim 
Filho; o senador do PSB, Veneziano Vital 
do Rego (PSB); e pré-candidatos a verea-
dores. Lenilda é filha do ex-prefeito de 
Sapé, João Leôncio.

Mercados públicos
O pré-candidato do Democratas a prefei-
to de João Pessoa, Raoni Mendes, visitou 
o Mercado da Torre, na capital, na ma-
nhã do domingo (23). “A prática será ter 
uma equipe permanente para acompa-
nhar a situação dos mercados públicos 
de João Pessoa, tão importantes para a 
economia da cidade”, ressaltou Raoni. 
Ele destacou a necessidade de transfor-
mar todos os mercados de João Pessoa 
em ambientes híbridos com presença 
também virtual através de integração 
digital com o portal de negócios do em-
preendedor e microempreendedor.

O governador João Azevêdo 
(Cidadania), anunciou, ontem, o 
apoio do seu partido à pré-can-
didatura de Cícero Lucena (Pro-
gressistas) à Prefeitura de João 
Pessoa, durante uma coletiva 
virtual à imprensa. A indicação 
do nome para vice-prefeito na 
chapa encabeçada pelo Progres-
sistas deverá sair do Cidadania.

“Temos vários nomes, es-
tamos analisando com a devida 
cautela e, pela nossa previsão, 
deveremos fazer isso nos pró-
ximos dez dias”, prometeu o 
governador, ao comentar que a 
aliança com o Progressistas em 
João Pessoa foi pensada e re-
passada, podendo se estender a 
outros municípios e às eleições 
estaduais de 2022.

O anúncio do governador 
aconteceu por volta das 11h 
de ontem, durante live que foi 
transmitida por meio de suas 
páginas no YouTube e Facebook, 
e de Cícero Lucena, que estava 
ao seu lado. O evento também 
contou com as participações 
do presidente do Cidadania na 
Paraíba, o secretário de Estado 
Ronaldo Guerra; do presidente 
do Progressistas e vice-prefeito 
de Campina Grande, Enivaldo 
Ribeiro; do deputado federal 
Aguinaldo Ribeiro e da senado-
ra Daniela Ribeiro.

Em clima de coletiva virtual 
que acolheu perguntas de jorna-
listas de vários veículos de co-

Deve continuar hoje o julga-
mento no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) sobre a destinação de verbas 
do Fundo Eleitoral para candidatos 
negros nas próximas eleições. O jul-
gamento também analisa se o tempo 
de propaganda eleitoral gratuita no 
rádio e na televisão também deve ser 
distribuído a candidatos.

Na última sessão, foi a vez do 
ministro Alexandre de Moraes votar 
a favor da criação de uma cota para 
negros no Fundo Especial de Finan-
ciamento de Campanhas (FEFC), de 
forma semelhante do que acontece 
para candidatas mulheres. Moraes 
defendeu que o sistema deve ga-
rantir igualdade de oportunidades 

para todos os candidatos. Segundo 
ele, a forma que o sistema político 
funciona atualmente perpetua de-
sigualdades.

Moraes também defendeu que 
seja criada uma regra de transição 
em que os recursos e o tempo de 
tevê devem corresponder à quan-
tidade de candidatos negros que 

participaram das últimas eleições 
municipais. Se um determinado 
partido tinha 10% dos candidatos 
negros em 2016, significa que 10% 
da verba do Fundo Eleitoral e 10% 
do tempo de tevê e rádio precisa-
riam ser destinados obrigatoria-
mente aos candidatos negros que 
estejam concorrendo neste ano.

Cidadania apoia a pré-candidatura do 
Progressistas para prefeito da capital

Votação que define cotas para negros no 
Fundo Eleitoral será retomada hoje no TSE

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Foto: Divulgação

municação, a fala do governador 
foi marcada pela garantia de que 
a aliança é fruto de um entendi-
mento que objetiva uma união 
de força capaz de adotar polí-
ticas públicas e de fazer frente 
aos problemas pós-pandemia 
que toda cidade vai enfrentar no 
próximo ano.

“Além disso”, acentuou o 
governador, “levamos em con-
ta também que um nome com 
a experiência de Cícero Lucena 
também seria de fundamental 
importância para atingirmos 
nossos objetivos de parceria e 
de desenvolvimento. Já há dias 
que conversamos e é com esse 
propósito que esperamos estar 
ajudando a construir o melhor 
para João Pessoa e para seu 
povo”.

O governador disse que a 
aliança pode trazer consequên-
cias para outros municípios, 
mas que, de comum acordo en-

tre Cidadania e Progressistas, 
ficou acertado que, onde um ou 
outro partido já tiver posição ou 
pré-cadidatura colocada, que 
seja respeitada. “Onde não for 
como em João Pessoa, será tema 
de entendimento e conversa-
ção”, completou.

O pré-candidato Cícero 
Lucena, que já foi ministro, go-
vernador, senador e prefeito de 
João Pessoa por dois mandatos, 
começou sua fala agradecen-
do o apoio do governador e do 
partido, anunciando que, além 
dos projetos normais de desen-
volvimento e dos cuidados com 
os segmentos mais carentes da 
população, sua meta principal 
é fazer um planejamento para 
preparar a cidade para o perío-
do pós-pandemia.

“Essa união é marcada pela 
nossa experiência, a minha e a 
do governador, e tenho certeza 
de que juntos, com ações sobre-

Governador João Azevêdo (D) fez o anúncio ao lado do pré-candidato Cícero Lucena

tudo nas áreas de saúde e políti-
cas públicas, conseguiremos fa-
zer com que nossa cidade supere 
as dificuldades dessa pandemia 
e retome o desenvolvimento”, 
disse.

Depois de cumprimentar o 
pré-candidato e as lideranças do 
Progressistas, Ronaldo Guerra 
aproveitou para traçar um qua-
dro do Cidadania com poucos 
meses com a presença do go-
vernador, destacando a parceria 
já com 59 prefeitos e diante da 
possibilidade de o partido dispu-
tar as eleições este ano em pelo 
menos 170 dos 223 municípios.

“Deveremos contar nas pró-
ximas eleições de novembro com 
cerca de dois mil candidatos a 
vereador”, anunciou Ronaldo 
Guerra, ao confirmar que a alian-
ça de João Pessoa vai se ampliar 
a muitos outros municípios onde 
for possível e que pode, de fato, 
se estender para outros pleitos.

Os Ribeiro – Enivaldo, Agui-
naldo e Daniela – fizeram ques-
tão de abrir seus pronuncia-
mentos agradecendo ao apoio 
do governador João Azevêdo, e 
foram no mesmo diapasão quan-
do colocaram que a opção pelo 
nome de Cícero Lucena foi uma 
prova de parceria em defesa do 
melhor caminho para a cidade 
de João Pessoa.

“Com a experiência admi-
nistrativa que já tem e com essa 
parceria com o governador, Cí-
cero é hoje o melhor nome que 
temos para João Pessoa”, afirmou 
Enivaldo Ribeiro.
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MP denuncia deputada Flordelis
por planejar a morte do marido
Outras 10 pessoas também foram denunciadas pela Promotoria, que realizou operação para cumprir ordens de prisão e  buscas
Agência Estado

O Ministério Público e a 
Polícia Civil do Rio de Janei-
ro denunciaram a deputada 
federal Flordelis dos Santos 
de Souza (PSD-RJ) e mais 10 
pessoas pelo assassinato do 
pastor Anderson do Carmo 
na madrugada do dia 16 de 
junho de 2019 em Niterói, 
Região Metropolitana do Rio. 
Segundo a Promotoria, a de-
núncia foi aceita pelo Juízo 
da 3ª Vara Criminal de Nite-
rói, que expediu mandados 
de prisão preventiva contra 
nove dos 11 acusados. 

Na manhã de ontem, o 
MP do Rio e a polícia defla-
graram a Operação Lucas 12 
para cumprir as ordens de 
prisão, além de realizarem 
14 buscas em endereços li-
gados aos denunciados em 
Niterói, São Gonçalo (RJ), Rio 
de Janeiro e Brasília.

Foram alvos dos man-
dados de prisão preventi-
va: Marzy Teixeira da Silva, 
Simone dos Santos Rodri-
gues, André Luiz de Oliveira, 
Carlos Ubiraci Francisco da 
Silva, Flávio dos Santos Ro-
drigues, Adriano dos Santos 
Rodrigues, Rayane dos San-
tos Oliveira, Andrea Santos 

O Ministério Público do Rio informou que não requereu mandado de prisão da deputada federal Flordelis dos Santos em razão de sua imunidade parlamentar

Foto: Fernando Frazão-Agência Brasil

O Partido Republicano 
dos Estados Unidos endos-
sou formalmente a reeleição 
do presidente Donald Trump 
no primeiro de quatro dias 
de uma convenção reduzida 
concebida para ressaltar seu 
desempenho como presidente 
antes da pandemia e semear 
dúvidas sobre o desafiante de-
mocrata Joe Biden.

Trump obteve oficialmen-
te os votos que precisará para 
pleitear a indicação do partido 
em Charlotte, na Carolina do 
Norte, onde correligionários 
estão se reunindo em meio a 
uma pandemia do novo coro-
navírus. que já matou mais de 
176 mil norte-americanos, eli-
minou milhões de empregos e 
erodiu a reputação do presi-
dente entre os eleitores.

Trump falará em todas as 

noites da festa, em parte vir-
tual, em parte presencial, re-
pleta de familiares, apesar de 
manifestantes estarem visan-
do o local da convenção.

O evento contrasta com o 
dos democratas, que optaram 
por um formato inteiramente 
virtual para indicar o ex-vice-
-presidente Biden e sua colega 
de chapa, a senadora Kamala 
Harris. A mudança foi pensa-
da para diminuir o risco de o 
vírus se disseminar durante a 
convenção.

“A escolha nesta eleição 
nunca foi mais clara, e as apos-
tas nunca foram tão altas”, 
disse o vice-presidente Mike 
Pence aos presentes no início 
da convenção republicana.

Biden, de 77 anos, está à 
frente de Trump, de 74 anos, 
nas pesquisas de opinião sobre 
a eleição de 3 de novembro.

Republicanos indicam 
Trump para reeleição

Repasses de Queiroz a Michelle

Doria e Maia criticam Bolsonaro por 
ameaçar repórter ao fazer pergunta
João Ker
Agência Estado

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
criticou ontem a ameaça 
feita pelo presidente Jair 
Bolsonaro a um repórter 
do jornal O Globo, classifi-
cando a atitude como “la-
mentável” e “triste”. “Nem 
o senhor nem ninguém vai 
ameaçar a democracia do 
Brasil. A democracia, presi-
dente Bolsonaro, é mais for-
te que o senhor”, afirmou.

Na véspera, Bolsonaro 
foi questionado sobre os 
repasses de R$ 89 mil fei-
tos por Fabrício Queiroz, 
ex-assessor de seu filho, 
o senador Flávio Bolso-
naro (Republicanos-RJ), à 

primeira-dama Michelle 
Bolsonaro.

“Vontade de encher tua 
boca de porrada”, respon-
deu o presidente da Repú-
blica ao jornalista que fez a 
pergunta.

Na manhã de ontem, 
durante evento no Palácio 
do Planalto, o presidente 
voltou a atacar a imprensa. 
Ele referiu-se a jornalistas 
como “bundões” e afirmou, 
sem embasamento, que os 
profissionais teriam “chan-
ce de sobreviver bem me-
nor do que a minha” a uma 
infecção pela covid-19.

“Eu não me lembro de 
um presidente que tenha 
dito isso frontalmente a 
um jornalista que gostaria 
de agredi-lo e esmurrá-lo 

fisicamente”, afirmou Doria 
durante entrevista coletiva.

O governador de São 
Paulo também reforçou 
que a democracia garante 
a liberdade de imprensa 
como valor indissociável, e 
que o Estado de São Paulo 
segue esse princípio. “Nem 
o senhor nem ninguém vai 
amedrontar ou empare-
lhar jornalistas e veículos 
de comunicação sérios do 
nosso país. A democracia, 
presidente, é mais forte que 
o senhor. Ela já resistiu em 
tempos recentes a outras 
ameaças. E resistirá tam-
bém ao seu ímpeto de fler-
tar com o autoritarismo.”

Maia reage
O presidente da Câma-

ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
afirmou que “não cabe uma 
reação desproporcional 
como a do presidente Jair 
Bolsonaro”. 

“Espero que o episó-
dio de ontem não se repita. 
Não é bom e não ajuda. Vai 
criando tensionamentos”, 
afirmou Maia nesta segun-
da-feira, em entrevista à 
Rádio Gaúcha.

Na avaliação do pre-
sidente da Câmara, o im-
pacto da frase é “muito 
negativo, interna e exter-
namente”. Segundo o par-
lamentar, “os últimos 66 
dias foram muito positivos 
para o Brasil e para o pró-
prio governo. Seria bom 
que mantivéssemos o mes-
mo caminho”.

Maia e Marcos Siqueira Cos-
ta. Os seis primeiros são fi-
lhos de Flordelis, e a sétima, 
neta da parlamentar.

O MP informou que com 
relação à deputada, não foi 
requerido mandado de pri-
são, em razão de sua imu-
nidade parlamentar - ela só 
pode ser presa se em flagran-
te delito.

Em nota, o MP do Rio 
afirmou que a denúncia 
“aponta que Flávio dos San-
tos Rodrigues, em conluio 
com Lucas Cézar dos San-
tos de Souza, Flordelis e os 
demais denunciados, atirou 
diversas vezes contra An-
derson do Carmo de Souza, 
na madrugada do dia 16 de 
junho de 2019, em sua casa 
no bairro Badu, Pendotiba, 
Niterói”.

“Flordelis é responsa-
bilizada por arquitetar o 
homicídio, arregimentar e 
convencer o executor direto 
e demais acusados a partici-
parem do crime sob a simu-
lação de ter ocorrido um la-
trocínio. A deputada também 
financiou a compra da arma 
e avisou da chegada da víti-
ma no local em que foi exe-
cutada, segundo a denúncia”, 
afirmaram os promotores.

Agência Brasil

Filho executou o crime
De acordo com o delegado Allan Duarte, 

titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, 
São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, as investigações 
apontaram Flávio dos Santos Rodrigues, filho 
biológico da deputada, como executor do crime 
e Lucas César dos Santos, filho adotivo do casal, 
como a pessoa que comprou a arma utilizada no 
assassinato. Ambos já haviam sido denunciados 
em agosto do ano passado.

O MP também imputa à deputada e outros 
denunciados o crime de uso de documento fal-
so, em razão da tentativa de, “através de carta 
redigida por Lucas, atribuir a pessoas diversas a 
autoria e ordem para a prática do homicídio”.

“Segundo a denúncia, o executor Flávio 
tinha o objetivo de livrar ele próprio e Flordelis 
da responsabilização do crime. Flordelis também 
tinha o objetivo de vingar-se de dois de seus filhos 
“afetivos” que não teriam aceitado as ordens de 
calar ou falar a verdade durante os depoimentos. 
Os réus responderão também por associação 
criminosa”, registrou ainda a Promotoria.

O motivo do crime “seria o fato de a vítima 
manter rigoroso controle das finanças familiares 
e administrar os conflitos de forma rígida, não 
permitindo tratamento privilegiado das pessoas 
mais próximas a Flordelis, em detrimento de 
outros membros da numerosa família”, diz ainda 
o Ministério Público do Rio.

A peça enviada pelo MP fluminense à Justiça 
indica ainda que as ações dos outros dez denun-
ciados se deram em diferentes etapas “como no 
planejamento, incentivo e convencimento para 
a execução do crime” e ainda em tentativas de 
homicídio anteriores à morte do pastor, “pela 
administração de veneno na comida e bebida 
da vítima, ao menos seis vezes, sem sucesso”.

Em nota, a Polícia Civil pontuou os crimes 
imputados a Flordelis: homicídio triplamente 
qualificado, tentativa de homicídio, falsidade 
ideológica, uso de documento falso e organiza-
ção criminosa majorada.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São 
Gonçalo, Itaboraí e Maricá informou ainda que 
vai encaminhar à Câmara dos Deputados Federal 
cópia do inquérito com resultado da investigação 
“para adoção de medidas administrativas cabí-
veis”. “O procedimento poderá levar ao afasta-
mento da parlamentar para que ela responda 
pelo crime na prisão”, indicou a polícia em nota.

O Ministério Público 
Federal (MPF) entrou com 
recurso na última sexta-
-feira (21) para garantir 
ao doleiro Dario Messer o 
direito de recorrer em li-
berdade da condenação a 
13 anos e quatro meses de 
prisão em regime fechado 
por lavagem de dinheiro 
no processo aberto a partir 
de provas obtidas na Ope-
ração Marakata.

A sentença do juiz Ale-
xandre Libonati, da 2ª Vara 
Federal Criminal do Rio, 
determinou que o manda-
do de prisão seja expedido 
após a pandemia da co-
vid-19. Até lá, Messer deve 

ser mantido em prisão pre-
ventiva domiciliar.

Os procuradores ale-
gam que houve ‘contradi-
ção’ na decisão uma vez que 
o acordo de colaboração 
firmado por Messer com 
a Lava Jato Rio e a Polícia 
Federal neste mês incluiria 
‘compromissos mútuos en-
tre as partes’ que justificam 
a substituição da prisão por 
medidas cautelares.

“As partes mostram-
-se agora vinculadas ao 
termo de acordo, inclusive 
às sanções previstas para 
o caso de seu descumpri-
mento, mostrando-se, no 
momento, suficiente às 
finalidades do processo 
penal a aplicação de medi-
das cautelares diversas da 
prisão”, sustenta o MPF.

MPF vê contradição e
quer soltura de doleiro
Rayssa Motta e 
Paulo Roberto
Agência Estado
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Reforma dos equipamentos está em plena execução, mas retorno das escolinhas depende das determinações sanitárias

Vila Olímpica ainda não 
tem data para reabertura

A Vila Olímpica Parahyba 
segue fechada ao público por 
conta das determinações dos 
órgãos de saúde no combate 
à covid-19. Além das deter-
minações sanitárias, o espaço 
também passa por uma ma-
nutenção completa de suas 
estruturas em um processo 
de obras que sofreu atrasos 
também por conta da pande-
mia, diante disso, a expectati-
va é que só a partir de novem-
bro o centro de treinamentos 
possa voltar a funcionar e 
ainda assim com restrições.

Caracterizado como um 
espaço esportivo e também 
educativo, a Vila tem como 
uma de suas principais ativi-
dades as escolinhas de mo-
dalidades esportivas que são 
ministradas por professores 
da rede estadual de ensino. 
Diante disso, o espaço res-
ponde pelas mesmas norma-
tivas de saúde que as escolas 
das redes municipal e estadu-
al, por exemplo. 

Segundo Antônio Navar-
ro, gerente operacional da Vila, 
mesmo após a conclusão das 
obras de manutenção e a libe-
ração dos órgãos de saúde, a 
vila precisará se readequar ao 
novo cenário e fazer diversas 
mudanças na sua operação.

“Nós temos uma dinâmi-
ca normal que inclui centenas 
de pessoas diariamente usu-
fruindo do espaço, seja nas 
escolinhas, seja fazendo cami-
nhadas nos espaços comuns 
ou os diversos campeonatos e 
eventos que acontecem den-
tro da Vila. Quando pudermos 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Neymar fracassa mais uma vez

Internacional na frente da Série A

Duas mortes em
briga de torcidas

Jogadoras treinam de olho no Campeonato Feminino de 2020

O sonho de se tornar o melhor joga-
dor do mundo, desde que deixou o 
santos para jogar no Barcelona, vai 
ficando mais distante, a cada ano, de 
de se concretizar e Neymar já passou 
dos 28 anos, completados em 2020. 
Fez uma boa Champions League 
e tinha tudo para se consagrar no 
domingo passado, em Lisboa, dian-
te do Bayern, na decisão do título. 
Mais uma vez, o brasileiro sumiu, um 

fato constante em decisões como na 
Copa da Rússia e até mesmo naque-
la do Brasil onde não chegou a ser o 
grande craque que a mídia sempre 
o rotulou. O jogador chorou bastan-
te após a derrota de 1 a 0 para o 
time alemão. Não teve uma grande 
atuação e teve chance de mudar a 
história do jogo, mas faltou o toque 
sutil na saída de Neuer, característica 
principal do maior de todos: Messi. 

A rodada do fim de semana trouxe 
poucas surpresas no Campeonato 
Brasileiro da Série A. Uma delas, a 
liderança isolada do Internacional 
que chegou aos 12 pontos depois de 
vencer o Atlético Mineiro por 1 a 0. 
O Vasco que tinha tudo para seguir 
na ponta empatou sem gols contra 
o Grêmio e caiu para a segunda 
posição, mesmo assim tem uma 
bela campanha após quatro jogos 

com três vitórias e um empate. O 
badalado Flamengo saiu da zona 
de rebaixamento com o empate de 
1 a 1 diante do Botafogo, alcançado 
de novo nos acréscimos, e segue seu 
calvário neste início de Brasileirão 
com um futebol que nem de longe 
lembra o forte time do ano passado.  
O Palmeiras venceu o Santos e en-
trou no G4. No Z4 estão Atlético-GO, 
Sport, Ceará e Coritiba.

Dois torcedores do Santos morreram 
após confusão com palmeirenses em 
um posto de combustível no Jardim 
Zaíra, bairro da cidade de Mauá, no 
ABC paulista, região metropolitana 
de São Paulo. A confusão aconteceu 
por volta das 22 horas deste do-
mingo. Três homens foram presos e 
confessaram a participação no crime
De acordo com informações da TV 
Bandeirantes e da Globo, teste-
munhas disseram que um grupo 
de torcedores do Palmeiras estava 
reunido em uma avenida quando 
santistas apareceram e teve início 
uma briga generalizada no local. 
Já integrantes da torcida santista 
disseram que eram eles que esta-
vam no posto e foram atacados pelo 
rival.Os torcedores das duas equipes 
trocaram agressões com barras de 
ferro, pedaços de madeira e garra-
fas. Vários torcedores ficaram feridos 
na confusão.

Ainda não existe uma data oficial da Federação para o início do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino de 2020, mas 
as equipes já estão nos preparativos, como as garotas do Mixto que no fim de semana estiveram treinando na praia do Cabo 
Branco, se exercitando com o fisicultor Eduardo Silvestre. O Mixto é o atual vice-campeão já que perdeu o título para o Auto 
Esporte no ano passado. Quem também está treinando são as meninas do Kashima que nesse fim de semana anunciou as con-
tratações das atletas Letícia e Ana Resende que estavam no Lusaca-BA, equipe que disputa a Série A2 do Campeonato Brasileiro. 
A previsão do início das disputas na Paraíba é para a segunda quinzena de outubro, obedecendo todos os protocolos sanitários. 

Curtas
Foto: Wellington Faustino/Mixto

retornar, precisaremos antes 
de mais nada readequar nos-
sas atividades, remanejar tur-
mas e reduzir a quantidade 
de pessoas por turno. Nós tí-
nhamos aqui momentos onde 
mais de 50 alunos estavam ao 
mesmo tempo tendo aula de 
natação, por exemplo e isso 
simplesmente não será mais 
possível”, comentou.

Sobre as obras de manu-
tenção, Navarro esclareceu 
que o prazo inicial para a con-
clusão era para o começo do 

mês de setembro, contudo, 
por conta da pandemia, os tra-
balhos ficaram interrompidos 
por mais de um mês e a pró-
pria empresa, para cumprir 
as normas sanitárias teve que 
reduzir a quantidade de fun-
cionários por turno, o que de-
verá adiar o término das obras 
para o mês de novembro. 

“Estamos passando por 
uma grande manutenção por 
toda a infraestrutura da Vila 
Parahyba. Além da pintura de 
todos os nossos equipamen-

tos, o sistema elétrico e prin-
cipalmente o hidráulico estão 
passando por uma completa 
revisão que inclui melhorias, 
reparos e atualizações. Além 
disso, problemas como ra-
chaduras nas piscinas estão 
sendo corrigidos e também 
está sendo feito o reforço es-
trutural nas arquibancadas 
para que possamos ter ainda 
mais segurança para as pes-
soas que utilizam o espaço no 
dia-a-dia”, explicou Antônio 
Navarro.

Foto: Evandro Pereira

Antônio Navarro, diretor da 
Vila Olímpica, disse que após a 
conclusão da reforma, algumas 
adequações deverão ser feitas 
para o atendimento aos alunos 

 Estamos passando 
por uma grande 

manutenção por toda a 
infraestrutura. Além da 

pintura, os sistemas 
elétrico e o hidráulico 

estão passando por uma 
completa revisão 

O Museu do Futebol de 
Cajazeiras está de portas rea-
bertas após ter suas ativida-
des interrompidas por conta 
da pandemia da covid-19. 
Com grande acervo de docu-
mentos, itens colecionáveis 
e histórias sobre o futebol da 
Paraíba e especialmente o 
desenvolvimento dessa mo-
dalidade no sertão do Estado, 
o espaço foi reaberto para a 
visitação do público através 
de agendamentos prévios, 
garantindo assim a segurança 
das pessoas que desejem co-
nhecer e pesquisar o acervo 
disponível no local.

Ao mesmo tempo que 
reabre para o público, o mu-
seu aproveitará para apre-
sentar novas peças em seu 
acervo que inclui cinco espa-
ços distintos com exposição 
de camisas, fotos, troféus e 
documentos históricos. Entre 
as novidades nessa abertura 
está uma exposição exclusiva 
sobre Renato Cajá, meia natu-
ral de Cajazeiras e que é tido 
como o principal expoente do 
futebol da cidade em nível na-
cional e internacional. Além 
de Renato Cajá, as pessoas 
que forem ao museu locali-
zado no Casarão das Som-
breiras, na rua Epifâneo So-
breira, também poderão ter 
acesso aos novos itens que 
chegaram no espaço como 
uma camisa autografada por 
Zico e a coleção de camisas 
dos clubes de futebol parai-
bano. 

O museu ainda aguarda 
para os próximos meses a 
chegada de um item especial, 
a camisa da Seleção Brasilei-
ra de 1970 autografada por 
Pelé especialmente para o 
acervo do futebol cajazeiren-
se. O item foi obtido através 
do radialista Iata Anderson, 
um dos maiores nomes da 
radiofonia brasileira e que é 
natural de Cajazeiras. Segun-
do Reudesman Lopes, escri-
tor, comunicador e curador 
do museu, o espaço cumpre 
um papel fundamental para a 
pesquisa, memória e história 
do esporte no sertão parai-
bano, assim como na Paraíba 
e no Brasil. Com a flexibiliza-
ção das normas de segurança 
por conta da pandemia, ele 
acredita que mais uma vez o 
museu voltará a ser um espa-
ço de encontros, aprendizado 
e muito futebol. “Nós ficamos 
ao longo desse período da 
pandemia sem atividades, so-
fremos inclusive com dificul-
dades para a manutenção de 
nosso acervo, contudo, agora 
retornamos com a abertura 
do museu para as visitas, as-
sim como os projetos para 
a ampliação e melhoria do 
nosso acervo, pois no futuro 
queremos transformar esse 
espaço em um lugar de pes-
quisa, debates e estudos so-
bre o futebol em Cajazeiras 
e na Paraíba”, comentou. O 
espaço está aberto ao púbico 
e os agendamentos são feitos 
através do site da Secretaria 
de Cultura, assim como por 
mensagens de whatsapp pelo 
número: 999082198.

Cajazeiras reabre 
o museu do futebol 
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Exposição de camisas de vários clubes pode ser vista no museu

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com



Depois de três jogos, sendo dois em casa, o time soma apenas um ponto e técnico ainda vê melhora no desempenho

Botafogo tem pior início na
Série C e segue pressionado

Nem o mais pessimista 
dos torcedores do Botafogo 
poderia imaginar um come-
ço de Série C tão ruim como 
vem acontecendo com o 
clube neste momento. Em 
3 partidas, o Belo só con-
seguiu um ponto com um 
empate e duas derrotas. 
Vale salientar que dois jo-
gos foram disputados den-
tro de casa. No último, o 
time amargou uma derrota 
para o Santa Cruz, por 2 a 1, 
no Almeidão. Um dia após, 
o elenco já se apresentou 
na Maravilha do Contorno, 
dando início a preparação 
para o próxima partida, 
sexta-feira, às 20 horas, 
contra a Jacuipense, no Es-
tádio do Pituaçu, na grande 
Salvador.

A campanha atual su-
pera os começos negativos 
de 2015 e 2017 e passa a 
ser o ano de pior desempe-
nho desde que conquistou 
o acesso ao vencer o Cam-
peonato Brasileiro da Série 
D em 2013. Ainda faltam 
muitos jogos, mas chega 
bastante a preocupar dian-
te da falta de reação neste 
início e com dois jogos em 
casa sem nenhuma vitória.

Apesar da péssima 
exibição da equipe contra 
o Santa Cruz, quando só 
apresentou uns 15 minutos 
de bom futebol no segun-
do tempo, quando o placar 
ainda era 1 a 1, o técnico 
Rogério Zimmermann gos-
tou do que viu e discordou 
da opinião de toda a im-
prensa após a partida.

“Não vou responder es-
sas perguntas porque não 
concordo com a opinião 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Sinal vermelho ligado
Este é sem dúvida o pior começo do Bo-

tafogo na Série C, desde 2014, quando o clube 
iniciou a sua participação na competição. Nem 
bem começou as disputas e o perigo do rebai-
xamento já é visível. É bem verdade que ainda 
tem muita água para rolar debaixo da ponte, os 
novos contratados ainda vão entrar na equipe 
e o técnica Rogério Zimmermann terá mais 
tempo para consertar tanta coisa errada. Po-
rém, a mudança é para ontem. É trocar o pneu 
do caminhão com ele em movimento.

Estive presente comentado o jogo Botafo-
go x Santa Cruz para a Rádio Tabajara e fiquei 
preocupado com o que vi. E fiquei ainda mais 
surpreso com as palavras do técnico após a 
partida, de que tinha visto uma evolução na 
equipe, comparando com o jogo anterior con-
tra o Manaus. Paciência, ele não quis dizer na 
imprensa e botar ainda mais lenha na fogueira, 
mas era notório a insatisfação dele com o time, 
na beira do gramado.

Rogério Zimmermann terá esta semana 

muito trabalho para consertar este time e 
fazer o Botafogo voltar a ser um time vencedor. 
Alguns jogadores estão rendendo muito abaixo 
do que rendiam antes, não só no Botafogo, mas 
principalmente nos outros clubes que passa-
ram. Este é o caso por exemplo do zagueiro 
Fred, que vem falhando seguidamente e do 
meio de campo Rodrigo Andrade que chegou 
ao clube com muita fama e para substituir 
o armador Marcos Aurélio, que fez demais 
vestindo a camisa do Belo. O lateral esquerdo 
Christiano, com passagens por grandes clubes 
como o Vasco da Gama, é outro que desapren-
deu até a matar uma bola e a chegar a linha de 
fundo.

Antes da bola rolar contra o Santa Cruz, 
o presidente Sérgio Meira deu uma entrevista 
ao repórter Gláucio Lima da Tabajara, dizendo 
que ainda virá mais um atacante. Mas, quem 
viu os últimos jogos do Botafogo, sabe que o 
maior problema da equipe não está no ataque 
e sim no meio campo. A bola não chega nos 

atacantes com qualidade. O time se resume 
a um lance de bola parada ou um raro cruza-
mento na área, para chegar ao gol adversário. 
É muito pouco para um clube com a dimensão 
que o Botafogo alcançou nos últimos anos e 
que está pagando em dia, em um momento de 
crise, com a maioria dos clubes com atraso nos 
salários dos jogadores.

Não dá para pensar muito, e sim trabalhar 
pesado para tentar reverter o atual quadro. O 
clube já viaja nesta quarta-feira para Salvador, 
onde vai enfrentar a Jacuipense na próxima 
sexta-feira. O time baiano acabou de vencer o 
Manaus, time que deu um show de bola no Belo, 
em pleno Almeidão, e que só não saiu com uma 
vitória, porque Filipe segurou tudo lá trás.

Então, será uma pedreira na Bahia e terá 
de jogar muito para conseguir a primeira vi-
tória na competição. Em duas partidas dentro 
de casa, o Botafogo só conseguiu um ponto e 
na única vez que saiu perdeu também para o 
Ferroviário, no Ceará.

Galo 
Assim como o Botafogo, o Treze é uma 

decepção neste início de Série C. O Galo ainda 
não conseguiu pontuar. Em dois jogos, duas 
derrotas, para o Santa Cruz por 3 a 2 e para o 
Paysandu por 1 a 0. O time não vem fazendo 
péssimas apresentações como o Botafogo, 
mas tem sido pouco ainda para conseguir 
vencer. O campeão paraibano está vendo 
que o futebol praticado na Paraíba não pode 
servir de parâmetro para a Série C, cujo o 
nível é bem superior. Ou se reforça e passa a 
jogar muito mais, ou também será um sério 
candidato ao rebaixamento, assim como o Bo-
tafogo, neste início de competição. Domingo, 
o Galo terá a oportunidade de jogar em casa 
pela primeira vez, mas terá pela frente um 
Ferroviário embalado, que vem de uma go-
leada de 4 a 0 sobre o Vila Nova e é o segundo 
colocado do grupo A. Vai ser uma parada dura 
enfrentar o time de Marcelo Vilar, ex-treina-
dor do próprio Treze.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

delas. No meu ver, nada dis-
so aconteceu. O Botafogo 
apresentou uma melhora 
em relação ao jogo contra o 
Manaus, sobretudo na parte 
ofensiva. Fizemos um gol e 
criamos outras oportunida-
des para fazer o segundo. 
O resultado foi injusto, nós 
merecíamos sair de campo 
com um resultado melhor, 
pelo menos um empate”dis-
se o treinador.

 Bastante irritado com as 
críticas da imprensa, o técni-
co mostrou um certo nervo-
sismo e desmentiu que tinha 
prometido o acesso para a Sé-
rie B, quando foi apresentado 
na Maravilha do Contorno.

“É óbvio que o Botafogo 
quando entra numa compe-
tição entra para fazer bonito, 
conseguir os seus objetivos. 
Pode ser que não tenhamos 
ainda correspondido ao que 

o torcedor quer, mas só pro-
metemos o próximo jogo. 
Eu só penso sempre em me-
lhorar para o jogo seguinte. 
É claro que pensamos em 
classificação, e não pode 
ser diferente, mas prometer 
que vai se classificar e mais 
conseguir o acesso, isso eu 
não prometi. Vamos tentar 
melhorar gradativamente e 
tentar conseguir os nossos 
objetivos, mas um passo de 

cada vez”, respondeu.
Nesta terça-feira, o elen-

co vai trabalhar em dois 
períodos para corrigir as 
falhas apresentadas e para 
que os jogadores que foram 
contratados recentemente 
possam se entrosar melhor 
no grupo. Amanhã, o time já 
embarca para Salvador, às 11 
horas. Lá os jogadores ainda 
deverão treinar amanhã e 
quinta-feira, antes da partida 

contra a Jacuipense, que será 
na sexta-feira.

Depois de conquistar 
apenas 1 ponto em 3 jogos, 
todos no clube sabem que é 
preciso vencer em Salvador 
para não se distanciar tanto 
da zona de classificação e dar 
mais confiança a equipe, que 
segundo Zimmermann, está 
faltando a alguns atletas nes-
te momento difícil e de pres-
são, sem vitórias.

Foto: Josemarphotopress

Numa situação pare-
cida com o Botafogo está 
o Treze, que ainda não 
pontuou em 2 jogos e está 
na zona de rebaixamento. 

O Galo perdeu na estreia 
para o Santa Cruz por 3 a 
2 e no último sábado por 
1 a 0 para o Paysandu. A 
delegação retornou ontem 
do Pará e nesta terça-feira 
inicia a preparação para o 
jogo contra o Ferroviário, 

no próximo domingo, às 20 
horas, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande.

Para esse jogo contra o 
Ferroviário, que vem emba-
lado depois de uma goleada 
de 4 a 0 sobre o Vila Nova-
GO, o técnico Moacir Júnior 

não poderá contar com um 
dos melhores jogadores da 
equipe, o meia Alexandre 
Santana, que foi expulso 
contra o Paysandu, e vai 
cumprir suspensão. 

O clima, apesar das 
duas derrotas seguidas na 

Série C, não é de pessimis-
mo. Os jogadores e a comis-
são técnica acreditam que 
a equipe vai começar a sua 
recuperação no próximo 
domingo, com uma grande 
vitória sobre o Ferroviário. 
Essa será a primeira parti-

da do Alvinegro em casa, já 
que o jogo contra o Impera-
triz, programado para a pri-
meira rodada em Campina 
Grande, acabou sendo adia-
do, porque vários atletas do 
time visitante testaram po-
sitivo para covid-19.

Treze vai pelo mesmo caminho e já figura no Z2
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo ainda conseguiu empatar a partida de domingo, de pênalti, com Lohan, mas foi envolvido por todo o jogo pelo Santa Cruz, que produziu bem mais para chegar à vitória de 2 a 1
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A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), promoveu uma 
conversa de boas-vindas com 
os médicos aprovados no Pro-
cesso Seletivo Simplificado e 
que irão atuar no Hospital de 
Emergência e Trauma Senador 
Humberto Lucena (HETSHL), 
em João Pessoa. O resultado 
final do Edital n° 017/2020/
SES/SEAD/ESPEP foi publica-
do no Diário Oficial do sábado 
(22), e os novos profissionais já 
começam suas atividades ama-
nhã.

Durante a agenda, o se-
cretário de Saúde da Paraíba, 
Geraldo Medeiros, deu as boas-
vindas aos novos profissionais 
e pontuou que a SES vai asse-
gurar as condições de trabalho 
necessárias para que eles reali-
zem suas atividades. Ele expli-
cou que a abertura da chamada 
pública foi uma demanda do 
Ministério Público do Trabalho 
(MPT), que exigiu a realização 
de um concurso para habilitar 
pessoas físicas para atuarem 
no serviço. Geraldo Medeiros 
destacou a transparência du-
rante o processo de seleção.

“O Hospital de Trauma 
manterá o mesmo nível de 
atendimento à população pa-
raibana, que já era executado 
anteriormente, só que agora 
com novos profissionais, novas 
ideias e consequentemente o 
usuário do SUS não terá nenhu-
ma desassistência por conta da 
permuta de profissionais”, des-
tacou. 

O secretário executivo de 
Gestão da Rede de Unidades 
de Saúde, Daniel Beltrammi, 

também estava presente na 
agenda e afirmou que o Trau-
ma de João Pessoa passou 
por uma profissionalização 
da gestão como nunca antes 
vista no hospital. “Claro que 
vamos enfrentar desafios 
por conta da complexidade 
do serviço. A Paraíba acaba 
de dar um passo importante 
para o futuro com avanço da 
Fundação PB Saúde. Por isso 
precisamos desse novo time 
que está chegando para com-
por a equipe”, reforçou. 

Um dos médicos habilita-
dos no processo seletivo sim-
plificado, o cirurgião torácico 
Diego Simões, agradeceu a re-
ceptividade da SES e reforçou 
o compromisso com a assistên-
cia à saúde no Estado. “Vamos 
tentar fazer do Trauma nossa 
segunda casa. Sabemos que 
temos um desafio pela frente, 
que o volume de atendimento 
e trabalho é grande, mas esta-
mos dispostos a atuar com ex-
celência”, pontuou. 

Estiveram ainda presentes 
na agenda a secretária execu-
tiva de Saúde, Renata Nóbre-
ga, o diretor geral do HETSHL, 
Laércio Bragante, e o diretor 
técnico, Luiz Gustavo. A cha-
mada pública foi em caráter 
excepcional, nas especialida-
des de neurocirurgia, cirurgia 
vascular e cirurgia torácica e o 
contrato de trabalho terá vali-
dade de 180 dias, podendo ser 
prorrogado por igual período 
ou a critério da necessidade da 
Administração. Foram habilita-
dos 22 profissionais para as 54 
vagas disponíveis no edital.

Resultado final do edital foi publicado sábado no DOE, e os profissionais já começam suas atividades amanhã, em JP

Convocados médicos que vão 
atuar no Hospital de Trauma 

Médicos em alerta

Estudo indica que danos mais graves 
da covid-19 podem ocorrer no coração

Inicialmente a covid-19 
foi entendida como uma 
doença pulmonar. Logo ficou 
claro, porém, que se trata de 
uma enfermidade sistêmica, 
que ataca praticamente todos 
os órgãos e funções do corpo. 
Agora, dados mais recentes 
têm mostrado que os danos 
mais graves do novo corona-
vírus podem ser ao coração.

A miocardite (inflamação 
do músculo cardíaco) associa-
da à covid-19 é um problema 
que muitos médicos começam 
a notar com mais frequência, 
mesmo em pacientes que não 
apresentaram um quadro gra-
ve e até entre assintomáticos. 
A miocardite não é uma con-
dição necessariamente grave, 
mas, em alguns casos, pode 
levar à insuficiência cardíaca.

“As complicações cardio-
vasculares precisam ser vistas 
com atenção. O novo corona-
vírus pode afetar qualquer es-
trutura do coração, causando 
inflamação e trombose nos 
vasos e tecidos”, alerta Evandro 
Tinoco Mesquita, presidente 
do Departamento de Insufi-
ciência Cardíaca da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (SBC).
“O vírus pode afetar o sis-

tema cardiovascular com ma-
nifestações diversas, como in-
júria miocárdica, insuficiência 
cardíaca, arritmia, miocardite 
e choque”, enumera a cardio-
logista Glaucia Moraes, coorde-
nadora da SBC e do programa 
de Pós-Graduação da Universi-
dade Federal do Rio (UFRJ).

Um pequeno estudo fei-
to na Alemanha e publicado 

na revista Jama Cardiology 
em julho mostra como o co-
ronavírus afeta o coração. Os 
pesquisadores estudaram 
cem pessoas, com idade mé-
dia de 49 anos, que se recupe-
raram da covid. A maioria foi 
assintomática ou apresentou 
sintomas muito leves.

Cerca de dois meses de-
pois do diagnóstico, os cien-
tistas submeteram os pacien-
tes já totalmente curados a 

exames de ressonância mag-
nética e fizeram descobertas 
alarmantes: cerca de 80% 
deles apresentavam anoma-
lias cardíacas e 60% tinham 
miocardite. Outro estudo pu-
blicado também na Jama Car-
diology apresentou número 
preocupante. Autópsias feitas 
em 39 pacientes que mor-
reram de covid revelaram a 
presença do vírus no miocár-
dio em 60% dos casos.

Miocardite associada à covid começou a ser notada em pacientes que não apresentaram quadro grave e entre assintomáticos

Inspeção no “Trauminha”: CRM-PB 
encontra baratas e irregularidades 

O Conselho Regional 
de Medicina deu prazo até 
sexta-feira (28) à direção 
do Complexo Hospitalar de 
Mangabeira Tarcísio de Mi-
randa Burity (Trauminha) de 
Mangabeira para apresentar 
a escala médica das áreas 
vermelha, verde e emergên-
cia, sob pena de interdição 
ética dos profissionais mé-
dicos. “Esse hospital é im-
portante para a população e 
não queremos tomar medida 
drástica”, afirmou o diretor 
de fiscalização do CRM-PB, 
médico João Alberto.

Na manhã de ontem 
(24), o médico João Alber-
to esteve no “Trauminha” 
após receber denúncias da 
existência de baratas em 
uma das enfermarias. Se-
gundo o médico, além dos 
insetos foram encontrados 
outros problemas no hospi-
tal, enumerando que o setor 
de Ortopedia apresentava 
irregularidades, entre elas 
banheiros com defeitos, pa-
cientes aguardando cirur-
gias, a falta de higiene e de 
lençóis.  

O diretor do CRM infor-
mou que as escalas médicas 
das áreas vermelha, verde e 
emergência do “Trauminha” 

estão desfalcadas nos fins 
de semana. Segundo João Al-
berto, logo após o término da 
fiscalização identificou um 
médico que estava atenden-
do na área vermelha e que já 
se preparava para atender a 
emergência.

A reportagem tentou 
contato com a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, 
através da Secretaria de 
Saúde, no entanto, não con-
seguiu resposta sobre as 
providências. Para a impren-
sa, a direção do “Trauminha” 
informou que somente vai 
se pronunciar após receber 
o relatório de inspeção do 
CRM-PB.

Esta foi a segunda vez, 
este ano, que o CRM cons-
tata irregularidades na casa 
de saúde. Em janeiro a fisca-
lização encontrou irregula-
ridades no número de leitos 
da unidade, falta de medica-
mentos básicos e a superlo-
tação do hospital.

Na fiscalização, o CRM 
encontrou pacientes nos 
corredores da unidade, fal-
ta de medicamentos, como 
antibióticos e anestésicos, 
insumos, entre outras irregu-
laridades, tais como paredes 
mofadas, elevadores que-
brados, dificultando a loco-
moção de pacientes, além da 
falta de lençóis.

Além dos insetos, o CRM encontrou no setor de Ortopedia banheiros com defeitos, pacientes aguardando cirurgias, falta de higiene e de lençóis

Foto: Divulgação/CRM-PB

A aprovação do mar-
co do saneamento jogou 
luz sobre um problema 
antigo: a falta de contra-
to para os serviços em 
diversos municípios do 
país. Levantamento feito 
pela Associação Brasilei-
ra das Concessionárias 
Privadas de Serviços Pú-
blicos de Água e Esgoto 
(Abcon) mostrou que 
mais de mil municípios 
estão com delegação de 
água vencida ou sem de-
legação. O debate ganhou 
mais espaço diante do 
veto do presidente Jair 
Bolsonaro ao artigo 16 
do marco, que permitia a 
renovação dos contratos 
de programa sem licita-
ção até 31 de março de 
2022, com prazo máximo 
de vigência de 30 anos.

Agora, há pressão 
dos dois lados. Uma par-
te defende a necessidade 
de derrubar o veto para 
que os municípios consi-
gam regularizar a situa-
ção e salvar assim as em-
presas públicas. Do outro 
lado, há quem defenda 
que o artigo postergaria 
soluções ao setor. A jane-
la de ajuste era um acor-
do fechado entre o Con-

gresso e governadores.
Os dados da Abcon 

mostram que cerca de 
250 cidades estão com 
delegação de esgoto ven-
cida ou sem delegação. 
Os números não são acu-
mulativos, uma vez que a 
cidade pode ter a água e 
o esgoto sem contrato vi-
gente ao mesmo tempo, 
como é o caso de Salva-
dor, na Bahia.

O levantamento foi 
feito com base no Diag-
nóstico do manejo de 
Resíduos Sólidos Urba-
nos (SNIS) de 2018. Os 
dados de 2019 ainda 
não foram liberados. De 
lá para cá, alguns mu-
nicípios conseguiram 
se regularizar, como é o 
caso de Guarujá, que re-
novou contrato de con-
cessão com a Sabesp no 
ano passado. A aposta 
do setor, entretanto, é 
que as renovações fo-
ram mínimas frente aos 
desafios.

Segundo Percy Soa-
res, diretor executivo da 
Abcon, o veto ao artigo 
traz o setor de volta à 
Constituição. “A Consti-
tuição diz que qualquer 
concessão de serviço 
público deve ser feita 
mediante licitação”, de-
fendeu.

Municípios estão sem 
serviço de saneamento
Cristian Favaro
Agência Estado

Roberta Jansen
Agência Estado

Cardoso Filho
Josecardosofilho@gmail.com

Foto: Pixabay
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento e instalação de forro PVC, destinado 
à Secretaria de Educação - Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00071/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00246/2020 - 21.08.20 - SST 

AMBIENTAL E SERVICOS LTDA - R$ 32.828,10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de cadeiras de rodas e de cadeiras de banho para uso no Hospital Municipal 
Dr. Hercílio Rodrigues - Areia/Pb.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00087/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00279/2020 - 20.08.20 - 

ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 1.874,70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2020, que objetiva::Aquisição de equipamentos 
de informática e celulares para a Secretaria de Saúde de Areia-Pb destinados ao enfrentamento do 
COVID-19, conforme lei 13.979 de 06 de fevereiro. HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME – R$ 8.814,00

Areia - PB, 20 de agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2020, que objetiva: : Aquisição de Medi-
camentos destinado a atender as demandas do Hospital Dr. Hercilio Rodrigues, Farmácia Básica, 
Programa Melhor em Casa (SAD) e CAPS - Areia/PBHOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: CIRURCIGA MONTEBELLO LTDA – R$ 32.863,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA – R$ 49.155,80

Areia - PB, 20 de agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2020, que objetiva: :Aquisição de um veículo 0,0 
(zero) km equipado com cesto aéreo isolado e acoplado, incluindo demais acessórios para atender 
os serviços da Secretaria de Agri. e Abastecimento - Areia/Pb., HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ECOSOL SOLUÇÕES ECOLÓGICAS LTDA – R$ 216.900,00

Areia - PB, 21 de agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00090/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00090/2020, 
que objetiva: Aquisição de medicamento conforme decisão judicial 0800203-18.2020.8.15.0071, 
sendo a entrega conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde Areia-PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SINGULAR DROGARIA E MEDICA-
MENTOS ESPECIAIS LTDA - R$ 18.750,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00091/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00091/2020, 
que objetiva: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Telefonia móvel para Implan-
tação do Serviço de Tele Saúde - devido ao combate do COVID 19 - Secretaria de Saúde - Areia/
PB, conforme lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: OI MÓVEL S.A - R$ 1.450,80.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00165/2019 - DV00045/2019. 
PARTES:PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA e TELEMAR Norte Leste S.A, CNPJ nº 
33.000.118/0001-79. OBJETO:Alteração de Prazo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 57, II, § 2°, 
da Lei Federal n° 8666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS:João Francisco Batista de Albuquerque 
e TELEMAR Norte Leste S.A.DATA DA ASSINATURA:24/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de ripas para as Secretarias do Município - Areia/Pb.
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00089/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00286/2020 - 20.08.20 - 

COMAD - COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA - R$ 3.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00286/2019 - DV00046/2019. 
PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e TELEMAR Norte Leste S.A, CNPJ nº 33.000.118/0001-
79. OBJETO:Alteração de Prazo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 57, II, § 2°, da Lei Federal n° 
8666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS:JulianaViegas de Albuquerque Baracho e TELEMAR 
Norte Leste S.A.DATA DA ASSINATURA:24/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00287/2019 - DV00046/2019. 
PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e OI Móvel S.A, CNPJ nº 05.423.963000111. 
OBJETO:Alteração de Prazo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 57, II, § 2°, da Lei Federal n° 
8666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS:JulianaViegas de Albuquerque Baracho e OI Móvel 
S.A.DATA DA ASSINATURA:24/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro Substituo e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00010/2020, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo 
pertinente para manutenção de ar condicionados, cuja abertura será no dia  08.09.2020 às 08:30 
horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. 
O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180 ou no sitio: www.
prefeitura.aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 24 de Agosto de 2020.
Pregoeiro Substituto 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

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: Contra-
tação de empresa de engenharia para a execução das obras de Pavimentação em Paralelepípedos 
em ruas do bairro José de Assis Pimenta, zona urbana do município de Assunção – PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente: Transferências Especiais – Plano de Ação n.º 0903–004061 e 
Próprios. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: M. A. EMPREENDIMENTOS 
E SERVICOS LTDA - R$ 359.472,83.

Assunção - PB, 20 de Agosto de 2020
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA 

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PORTE II) - UBSF VARZEA, NO MUNICÍ-
PIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00012/2020. DOTA-
ÇÃO: RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PROPOSTA Nº 13923.7320001/19-001 
- MINISTÉRIO DA SAÚDE E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO: 04.010 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 0017 1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNI-
DADES DE SAÚDE; 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 24/05/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e: CT Nº 00156/2020 - 24.08.20 - MOURA 
E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - - R$ 551.158,63.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00012/2020, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 
UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PORTE II) - UBSF VARZEA, NO MUNICÍPIO DE BAIA DA 
TRAIÇÃO-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - - R$ 551.158,63.

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

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL 

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:30 hs do dia 25 de 
agosto de 2020, do Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS. Justificativa: ocorre em virtude da ne-
cessidade de alteração do Edital. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no seguinte endereço - Rua Thomaz de Aquino, nº 06, centro, Barra de São Miguel - PB. Telefone: 
(083) 3358-1005. E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. 

Barra de São Miguel - PB, 24 de agosto de 2020
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 14h30min do dia 08 de Setembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de Pneus, 
Câmara Ar e Protetor, (novos) de fabricação nacional, não recondicionados, para suprir as neces-
sidades da Frota de Veículos e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade. 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 009/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360–1010. 

Borborema - PB, 24 de Agosto de 2020.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº. 010/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.  
Data de abertura: 04/09/2020 às 08h30min (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, 24 de agosto de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO 

COVID–19, AMPARADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 0004/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00009/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3004.3006 – AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS 214.000001 – Transferência de Recursos do 
SUS para Atenção Básica 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 220.000000 – Transferências 
de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até 21/10/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Caraubas e: CT Nº 50901/2020 - 21.08.20 - EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO 
TORQUATO - CNPJ 32.611.635/0001-11 - R$ 44.980,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00009/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00009/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO 
COVID–19, AMPARADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 0004/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EMMANUELLE MALKA 
BEZERRA DELFINO TORQUATO - R$ 44.980,00.

Caraúbas - PB, 21 de Agosto de 2020
LEONARDO ENEAS ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2020.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DAS RUAS JOÃO 
BATISTA ROCHA, TRAVESSA BENTO RENOVATO E PROJETADA NO MUNICÍPIO DE CAPIM – PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM torna público e convoca os interessados que a reunião 
para abertura e julgamento das propostas de preços da licitação TP 003/2020 ocorrerá no dia 
27/08/2020 as 09:00hs. (horário local). Maiores informações na sala da CPL, localizado na sede 
da Prefeitura Municipal de Capim, na Av. São Sebastião, s/n, Centro, CAPIM – Pb, no horário de 
expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou no site www.capim.pb.gov.br.

Capim/PB, 24 de Agosto de 2020.
Valdécio de Aragão Rocha

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 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 para executar serviços de manutenção no prédio da Unidade de Pronto 
Atendimento – PA, desta cidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJU-
DICO o seu objeto a: CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - R$ 30.525,40.

Dona Inês - PB, 24 de Agosto de 2020
TARCIANA LUCENA NUNES

Secretaria Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00002/2020. OBJETO: Contratação de Empresa para Exe-
cutar Serviços de Manutenção No Prédio da Unidade de Pronto Atendimento – Pa, Desta Cidade. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Construtora Imperial Eireli - CNPJ 
33.777.036/0001-35. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro 
- Dona Inês - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3377-1058.

Dona Inês - PB, 24 de Agosto de 2020
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de pavi-
mentação de vias urbanas, na cidade de Dona Inês/PB. LICITANTES HABILITADOS: AGRESTE 
CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA; APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; CONSTRU-
TORA F. OLIVEIRA EIRELI; CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI; LA ENGE-
NHARIA E LOCAÇÕES EIRELI; LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 
LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: EMPROTEC 
CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI, desatendeu ao item 8.4.2 “b” do edital; MATRIX CONS-
TRUTORA EIRELI EPP, desatendeu ao item  8.5.1 do edital; SANTA CECILIA CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA, desatendeu ao item 8.5.1 do edital; TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA EIRELI, desatendeu ao item 8.3.2 do edital. 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 02/09/2020, às 08:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 24 de Agosto de 2020
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 10:30 horas do dia 04 de Setembro  de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo 
tipo caminhão baú,  0 KM , ano/modelo no mínimo 2020, para a Secretaria de Educação deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 001/2008. 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, 24 de Agosto de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 EXTRATO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

 1.0 - DO OBJETIVO
Aquisição parcelada de material de construção para uso em reparos e construção em várias 

secretarias desta municipalidade.
 2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação:
Recursos Próprios do Município de Esperança:
02.002–GABINETE DO PREFEITO
02002.04.122.2001.2002 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
02.004–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO
02007.12.361.1003.2017 – MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
02007.12.361.1003.2015 – MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE
02.011–SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
02011.15.122.2001.2045 – MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE
02011.15.451.1026.2046 – MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
02.012–SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
02012.20.122.2001.2051 – MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
02012.20.605.1025.2052 – MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO
02012.26.782.1018.2048 – MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS
09.009–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
09009.10.301.1017.2030 – MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE
09009.10.301.1017.2072 – MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA
09009.10.302.1017.2081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU
09009.10.302.1018.2077 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
09009.10.302.1018.2078 – MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL
 3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que 

admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado 
a partir da emissão do Pedido de Compra:

  Entrega: 5 (cinco) dias
 4.0 - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para casos previstos no Art. 

65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico–financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação 

que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

 
5.0 - DO RESULTADO
Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das contratações:
EVANGELISTA BATISTA DE LUNA – ME - Valor: R$ 274.980,00;
G + E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR - Valor: R$ 

30.979,80;
MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES - Valor: R$ 87.324,20.
 

Esperança - PB, 24 de Agosto de 2020.
 JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: Aquisição par-
celada de material de construção para uso em reparos e construção em várias secretarias desta 
municipalidade Aquisição parcelada de material de construção para uso em reparos e construção 
em várias secretarias desta municipalidade; ADJUDICO o seu objeto a: EVANGELISTA BATISTA 
DE LUNA – ME - R$ 274.980,00; G + E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE 
CONSTRUCAO EIR - R$ 30.979,80; MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES - R$ 87.324,20.

Esperança - PB, 24 de Agosto de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de material de construção para uso em reparos e construção em várias secretarias desta muni-
cipalidade Aquisição parcelada de material de construção para uso em reparos e construção em 
várias secretarias desta municipalidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: EVANGELISTA BATISTA DE LUNA – ME - R$ 274.980,00; G + E REPRESENTACAO E 
COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR - R$ 30.979,80; MAGNA LAERCIA BEZERRA 
RODRIGUES - R$ 87.324,20.

Esperança - PB, 24 de Agosto de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RESULTADO JULGAMENTO DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMEN-

TAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB.
Licitante declarado vencedor: ANTONIO GOMES EIRELI - CNPJ 27.743.003/0001-71.
Valor totalda respectivaproposta: R$ 268.369,87
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Especial de Licitação, no horário das 

08h às 12h dos dias úteis, aRua Antenor Navarro, nº 837,Centro Administrativo, Esperança - PB, 
ou pela Central de Atendimento da Prefeitura Municipal de Esperança: esperanca.1doc.com.br/
atendimento.Telefone: (83) 3361-3801. 

Esperança - PB, 24 de agosto de 2020.
Emerson David Alves da Costa
PRESIDENTE DA COMISSÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RESULTADO JULGAMENTO DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTA-

ÇÃO DE VIAS NO BAIRRO DO PORTAL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB.
Licitante declarado vencedor: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 18.920.924/0001-71.
Valor totalda respectivaproposta: R$ 274.680,13
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Especial de Licitação, no horário das 

08h às 12h dos dias úteis, aRua Antenor Navarro, nº 837,Centro Administrativo, Esperança - PB,pelo 
telefone (83) 3361-3801ou pela Central de Atendimento da Prefeitura na internet: esperanca.1doc.
com.br/atendimento.

Esperança - PB, 24 de agosto de 2020.
Emerson David Alves da Costa
PRESIDENTE DA COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para elaboração de projetos de enge-
nharia, conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00068/2020. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Guarabira e: CT Nº 00434/2020 - 20.08.20 - LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 
LTDA - EPP - R$ 7.400,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ERRATA AO EDITAL

O Presidente da Comissão de Licitação, especificamente sobre o Edital de Concorrência n.º 
00002/2020, cujo objetivo é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS 
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE 
SAÚDE PREFEITO JOÃO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NO ANTIGO CAIC - GUARABIRA/PB, 
comunica alteração no instrumento convocatório:

RETIRAR: Retirar do subitem 10.4.2.1, alínea B) OBSERVAÇÃO: O ATESTADO TEM QUE 
CONTER SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS OU MELHORAMENTO DE SOLO COM 
ESFAQUEAMENTO.

Ficando apenas: B) ATESTADO(S) EM NOME DA LICITANTE EMITIDO(S) POR PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, COMPROVANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES E QUANTIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR COM 
O OBJETO DESTA LICITAÇÃO;

Permanecendo inalteradas as demais cláusulas editalícias
Guarabira, 24 de agosto de 2020.

ANDERSON PEREIRA LUIS DO NASCIMENTO
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de medicamentos destinados a unidade Mista de Saúde, PSF’s e SAMU(192) 

do Município de Igaracy – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Igaracy: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 096 3390.30 00 211 MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00073/2020 - 24.08.20 - DROGAFONTE LTDA - R$ 6.685,00; 
CT Nº 00074/2020 - 24.08.20 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
MEDICAMENTO - R$ 12.885,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do Município de Igaracy – 

PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Igaracy: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 096 3390.30 00 211 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: 
CT Nº 00071/2020 - 24.08.20 - DROGAFONTE LTDA - R$ 34.695,00; CT Nº 00072/2020 - 24.08.20 
- NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 31.274,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos de uso Controlado destinados a Farmácia Básica, Unidade 

Mista de Saúde, PSF’s e SAMU(192) do Município de Igaracy – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00035/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 06.001 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 
096 3390.30 00 211 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00075/2020 - 24.08.20 
- DROGAFONTE LTDA - R$ 15.307,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020
Objeto: Contratação de profissionais na área de saúde e outros.
            O Prefeito Constitucional da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, no uso de suas 

atribuições legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações 
posteriores, e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E :
 HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, conside-

rando que foram observados os prazos recursais uma vez que foi expressamente consignada em 
Ata a desistência pelo licitante, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para 
a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as 
penalidades da lei. 

Vencedores: 
A empresa FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA SILVA EIRELI cadastrada no CNPJ nº 

29.377.779/0001-40, apresentou proposta com o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil  reais) e valor 
global de R$ 12.000,00 (doze mil reais), VENCEDORA DO ITEM 02, a empresa KARLA DANIELLY 
RAMALHO PORFIRIO cadastrada no CNPJ nº 35.350.419/0001-58, apresentou proposta com o 
valor mensal de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e valor global de R$ 21.600,00 (vinte e 
um mil e seiscentos reais), VENCEDORA DO ITEM 03, a empresa CONSULTÓRIO MÉDICO AV 
MED LTDA cadastrada no CNPJ nº 37.224.146/0001-20, apresentou proposta com o valor mensal 
de R$ 11.750,00 (onze mil setecentos e cinqüenta reais) e valor global de R$ 70.500,00 (cento e 
dezessete mil e quinhentos reais), VENCEDORA DO ITEM 01. 

IBIARA-PB,  21 de Agosto de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços de confecção de próteses dentárias. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-

sencial nº 10004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Secretaria de Saúde do Município de 
Juazeirinho e de e Transferências do FNS: 02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE – 02.080.10.301.0002.2058 – ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – 3390.39.00.00 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 24/08/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho e: CT Nº 10016/2020 - 
24.08.20 - RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI - ME - R$ 97.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 10004/2020, que objetiva: Serviços de 
confecção de próteses dentárias; ADJUDICO o seu objeto a: RAMALHO QUIRINO COMÉRCIO 
DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI – ME - R$ 97.200,00.

Juazeirinho - PB, 24 de Agosto de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10004/2020, que objetiva: Serviços de confecção de 
próteses dentárias; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAMALHO 
QUIRINO COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI – ME - R$ 97.200,00.

Juazeirinho - PB, 24 de Agosto de 2020
NADJA GLENE GONÇALVES DA COSTA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de 
expediente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Te-
lefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 24 de Agosto de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado o disposto na le-
gislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: Serviços de locação 
de retroescavadeira, HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório como FRACASSADO.

Juazeirinho - PB, 24 de agosto de 2020.
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.046/2020

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2020/055761.
DATA DA SESSÃO: 08/09/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09h:00min. 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 24 de agosto de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 036258/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.014/2020
DATA DE ABERTURA: 10/09/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES PARA NEONATOLOGIA.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que reabrirá a presente licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
830751, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Con-
sultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 
14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamen-
tação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 24 de Agosto de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº. 09059/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09028/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/021921
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO, 

COM SERIGRAFIA, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA. 

O Secretário de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09028/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: UNIMIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI CNPJ: 02.393.076/0001-50
FONE/FAX: (83) 2177-2440/99667-2841 END.: AVENIDA CARNEIRO DA CUNHA, 704, TORRE- 

JOÃO PESSOA/PB. CEP: 58.040-240 EMAIL: unimixjp@hotmail.com

ITEM UNID. PRODUTO 
/ DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL MARCA

01 Unid LENÇOL SEM 
ELÁSTICO 6.000

R$ 8,50
(Oito reais e 
cinquenta cen-
tavos).

R$ 51.000,00
(Cinquenta e um 
mil reais).

W& P

02 Unid LENÇOL COM ELÁS-
TICO PARA BERÇO 5.000

R$ 9,20
(Nove reais e 
vinte centavos).

R$ 46.000,00
(Quarenta e seis 
mil reais).

W& P

03 Unid EDREDOM PARA 
BERÇO

8.550

R$ 25,20
(Vinte e cinco 
reais e vinte 
centavos).

R$ 215.460,00
(Duzentos e quin-
ze mil, quatrocen-
tos e sessenta 
reais).

MINAS REY

04 Unid TOALHA DE BANHO 
FELPUDA 23.016

R$ 10,40
(Dez reais e 
quarenta cen-
tavos).

R$ 239.366,40
(Duzentos e trinta 
e nove mil, trezen-
tos e sessenta e 
seis reais e qua-
renta centavos).

KGD

05 Unid EDREDOM PARA 
BERÇO 450

R$ 25,20
(Vinte e cinco 
reais e vinte 
centavos).

R$ 11.340,00
(Onze mil, trezen-
tos e quarenta 
reais).

MINAS REY

06 Unid TOALHA DE BANHO 
FELPUDA 158

R$ 10,40
(Dez reais e 
quarenta cen-
tavos).

R$ 1.643,20
(Um mil, seiscen-
tos e quarenta e 
três reais e vinte 
centavos).

KGD

07 Unid TOALHA DE BANHO 
DE CAPUZ 3.590 R$ 15,00

(Quinze reais).

R$ 53.850,00
(Cinquenta e três 
mil, oitocentos e 
cinquenta reais).

MAFESSONI

08 Unid TOALHA DE ROSTO 4.000

R$ 4,69
(Quatro reais 
e sessenta e 
nove  cen ta -
vos).

R$ 18.760,00
(Dezoito mil, sete-
centos e sessenta 
reais).

KGD

Valor Total: R$ 637.419,60 (Seiscentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta 
centavos).

        
 João Pessoa, 21 de agosto de 2020

Gilberto Cruz de Araújo
Secretário de Educação e Cultura.

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo Nº. 2020/048469 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 07.006/2020
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de Empresa especializada de Engenharia para a elaboração de serviço de 

Eficientização da Iluminação. Publica com substituição de Luminárias e Acessórios com Lâmpadas 
de Vapor Metálicas e Vapor de Sódio por Luminárias a LED em diversos Bairros e Avenidas da 
cidade de João Pessoa, dentro do Programa de Eficiência Energética – II Etapa.

A Secretária de Infra Estrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa no uso das suas atribuições 
que lhe são conferidas e com base nas informações constantes do Processo Administrativo Nº. 
2020/048469 da SEINFRA, referente ao Pregão Presencial nº 07.002/2020, e em cumprimento aos 
termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei 8.666/93, acolho e HOMOLOGO a adjudicação e o Parecer 
Final da Pregoeira e Equipe de Apoio da Comissão Setorial de Licitação, em favor da empresa  RB 
LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ Nº 10.917.124/0001-90, com o valor final de 
R$ 13.911.499,82 (Treze milhões, novecentos e onze mil, quatrocentos e noventa e nove reais, 
oitenta e dois centavos)  .

João Pessoa, 19 de agosto de 2020
Sachenka Bandeira da Hora

Secretário de Infra Estrutura /PMJP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DO JULGAMENTO DA INTERPOSIÇÃO  DO RECURSO ADMINISTRATIVO         
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.009/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2450/2019/SEINFRA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 395, datada de 27 de maio de 2020, no uso de suas atribuições le-
gais, torna público para o conhecimento dos interessados: Considerando os termos da decisão em 
Recurso Administrativo interposto pela empresa: 1) ANTUNES ENGNEHARIA EIRELI - ME  - CNPJ  
Nº 22.455.563/0001-07, da Comissão Setorial de Licitação concernente ao Recurso Administrativo 
interposto por essa empresa, referente ao certame da Concorrência Pública Nº 07.009/2019, tendo 
como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Executar Serviços de Implantação de 
Pavimentação em Paralelepípedos em João Pessoa (Bairro Mumbaba: Rua Travessa Arábia, Rua 
Escócia, Rua Angola, Rus Iraque, Rua Islândia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, Rua 
Cuba, Rua África do Sul, Rua Cidade Alhandra) – PB. Comunica que o Recurso Administrativo 
interposto pela referida empresa, foi conhecido como tempestivo, mas no mérito lhes foi negado 
provimento,  CONSERVANDO-SE a decisão anteriormente prolatada para ratificar e manter o julga-
mento da HABILITAÇÃO  sendo, portanto, declaradas habilitadas as empresas:  ARKO Construções 
Ltda..-  CNPJ  Nº 10.715.077/0001-00, PJF Almeida Construções e Serviços Eireli - EPP.-  CNPJ  Nº 
13.777.403/0001-93, A3T Construção E Incorporação Ltda. -  CNPJ  Nº 09.047.935/0001-06 e INABI-
LITADAS as empresas: Construtora ALVES E CONSERVA Ltda..– CNPJ Nº 24.606.073/0001-90, NV 
Construções Eireli - CNPJ  Nº 28.307.865/0001-14, SOLO MOVETERRAS  Construções E Serviços 
Ltda.-  CNPJ  Nº 12.446.987/0001-51, BMB Construções Ltda..-  CNPJ  Nº 00.715.720/0001-33 e 
ANTUNES Engenharia Eireli - ME.-  CNPJ  Nº 22.455.563/0001-07. Informa também que apenas 
para efeito elucidativo as alegações apresentadas foram analisadas pela Assessoria Jurídica e que 
o inteiro teor da resposta ao Recurso Administrativo interposto foi ratificado pelo Senhor Secretário 
de Infra Estrutura e encontra-se inserida no respectivo processo administrativo na Sala da Comissão 
Setorial de Licitação da SEINFRA

João Pessoa, 24 de agosto de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 181/2020

Dispensa de Licitação nº DP012/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada:IOA 
Serviços e Produção Musical Eireli-ME, CNPJ: 08.397.547/0001-84.Valor total contratado:R$ 
52.500,00 (Cinquenta e dois mil e quinhentos reais) pelas 03 (três) aplicações. Objeto:Prestar 
serviço de limpeza e aplicação de dicloro puro, e desinfetante hospitalar e essências para, limpe-
za, higienização e Desinfecção, em todas as ruas e em todos os prédios públicos, para ações de 
combate e prevenção, ao novo coronavírus (covid19). Todas as ações com acompanhamento e 
manuseio dos produtos, por um Químico Industrial, nos meses de agosto, setembro e outubro de 
2020, na cidade de Livramento/PB, conforme termo de referência. Fonte de Recursos:Recursos 
diversos, ordinários e doCovid/19).Dotação:02.050 (Secretaria de Saúde (Fundo Municipal de Saú-
de), 02050.10.301.1008.2114 (Manutenção das Atividades da Secretaria), 02050.10.305.1008.2045 
(Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde), 214 (Ficha), 33.90.39.00 (Outros serviços de 
terceiros - pessoa jurídica).Vigência para execução dos serviços: Será de 90 (noventa dias.Vigência 
do contrato:Será até 31/12/2020. Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e O 
Sr. Ivandro Oliveira de Araújo, CPF nº 030.509.564-10(Pela contratada).

Livramento/PB, 14 de agosto de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP012/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de licitação por outros motivos nº 
DP012/2020, que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica: IOA Serviços e Prod. M.Eireli-ME, 
CNPJ: 08.397.547/0001-84, Insc. Municipal: 4500615, Rua Antonio Rodrigues dos Santos, Nº 29, 
Bairro: Centro, CEP: 58.540-000, Cidade: Sumé/PB, para prestar serviço de limpeza e aplicação 
de dicloro puro, e desinfetante hospitalar e essências para, limpeza, higienização e Desinfecção, 
em todas as ruas e em todos os prédios públicos, para ações de combate e prevenção, ao novo 
coronavírus (covid19). Todas as ações com acompanhamento e manuseio dos produtos, por um 
Químico Industrial, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2020, na cidade de Livramento/
PB, conforme termo de referência; Ratifico o correspondente procedimento e Adjudico o seu objeto 
a pessoa jurídica: IOA Serviços e Prod. M.Eireli-ME, CNPJ: 08.397.547/0001-84, Insc. Municipal: 
4500615, com endereço comercial a Rua Antonio Rodrigues dos Santos, Nº 29, Bairro: Centro, CEP: 
58.540-000, Cidade: Sumé/PB, com o valor de R$ 17.500(Dezessete mil e quinhentosreais) por 
cada aplicação, desta forma o valor total será de R$ 52.500,00 (Cinquenta e dois mil e quinhentos 
reais) pelas 03 (três) aplicações. Publique-se e Cumpra-se.

Livramento/PB, 03 de agosto de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 000012/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, para conhecimento dos interessados 

através da comisso de licitação, o resultado de julgamento de Habilitação e Proposta de Preços, 
atendendo ao art. 109, I “a” da lei nº 8.666/93. Foram consideradas Vencedoras as empresas:MARIA 
DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI -CNPJ 27.428.247/0001-60, ANDRE ALEXANDRE DO 
NASCIMENTO MEI – CNPJ nº 36.562.942/0001-00

Pedra Branca-PB, 24 de Agosto de 2020.
Severino Luiz de Caldas

 Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 00014/2020

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 00003/2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78 da Lei nº 8.666/93 e cláusula Décima do Contrato nº 00014/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedra Branca - CNPJ nº 08.889.826/0001-65
CONTRATADA: ULTRAMEGA – Distribuidora Hospitalar Ltda - CNPJ nº 21.596.736/0001-44
OBJETO: Rescisão Bilateral do Contrato nº 00014/2020.

Pedra Branca-PB, 13 de Agosto de 2020
Alan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL RESTRITA A ITENS

CONTRATO Nº 00051/2020
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial nº 00016/2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78 da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Décima do Contrato nº 00051/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedra Branca - CNPJ nº 08.889.826/0001-65
CONTRATADA: José Paulo Maia Esmeraldo Sobreira - ME - CNPJ nº 09.210.219/0001-90
OBJETO: Rescisão Bilateral do Contrato nº 00051/2020.

Pedra Branca-PB, 18 de Junho de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito   

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de veículo tipo van para transporte de 
paciente em TFD, com motorista, destinado a Secretaria de Saúde do município de São José de 
Espinharas/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 10:15 horas do dia 04/09/2020. 
Data e horário do início da disputa: 10:30 horas do dia 04/09/2020. Fundamento legal: Lei Nº 
10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e sub-
sidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de 
Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, 
das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - 
São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 24 de Agosto  de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

 ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2020, que objetiva: Aquisição de 
Medicamentos para os programas de assistência farmacêutica básica, programa de saúde mental e 
outros para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde do Município de São José do Espi-
nharas/PB; ADJUDICO o seu objeto a: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ 08.674.752/0001-40  
-VALOR: R$ 16.020,00; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICA-
MENTOS LTDA – CNPJ Nº  15.218.561/0001-39, VALOR: R$ 75.700,00; PHARMAPLUS LTDA, 
CNPJ Nº 03.817.043/0001-52, VALOR: R$ 46.400,00 - Valor Total: R$ 138.120,00.

São José de Espinharas, 18 de agosto de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, 
homologo o presente processo e autorizo a despesa, para Aquisição de Medicamentos para os 
programas de assistência farmacêutica básica, programa de saúde mental e outros para distribuição 
gratuita nas unidades básicas de saúde do Município de São José do Espinharas/PB; ADJUDICO o 
seu objeto a: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ 08.674.752/0001-40  -VALOR: R$ 16.020,00; 
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ Nº  
15.218.561/0001-39, VALOR: R$ 75.700,00; PHARMAPLUS LTDA, CNPJ Nº 03.817.043/0001-52, 
VALOR: R$ 46.400,00 - Valor Total: R$ 138.120,00.

São José de Espinharas, 19 de agosto de 2020.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 09:30 horas do dia 04 de Setembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços bancários 
de gerenciamento e processamento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais ativos 
e contratados em caráter emergencial da administração direta do Município de Santa Cecília – PB, 
pelo prazo de 60 (sessenta) meses, consoante o disposto neste Edital e nos seus Anexos. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 185/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-
-mail: licitacao@santacecilia.gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 24 de Agosto de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: 
SERVIÇOS REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO SANGRADOURO DA BARRAGEM DO PAU CAIDO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRU-
TORA GONCALVES LTDA - R$ 53.879,78.

Santo André - PB, 24 de Agosto de 2020
JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO SANGRADOURO DA BARRAGEM 

DO PAU CAIDO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. DOTAÇÃO: 
20.606.1008.1111 IMPLANTAR O SANGRADOURO DO AÇUDE DO PAU CAÍDO Recursos Próprios 
do Município de Santo André:. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e: CT Nº 00039/2020 - 24.08.20 - CONS-
TRUTORA GONCALVES LTDA - R$ 53.879,78
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

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: PA-
VIMENTACAO DE TRECHOS DAS RUAS MARIA AIRES DE OLIVEIRA E FRANCISCO COMES 
DE MEDEIROS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: NELCINA PEREIRA MOREIRA - R$ 48.461,41.

Santo André - PB, 24 de Agosto de 2020
JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PAVIMENTACAO DE TRECHOS DAS RUAS MARIA AIRES DE OLIVEIRA E FRAN-

CISCO COMES DE MEDEIROS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: 15.451.1004.1112 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO 
DA RUA MARIA AIRES PARA 15.451.1004.1114 PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDOS R. FRAN-
CISCO COSME DE OLIVEIR Recursos Próprios do Município de Santo André:. VIGÊNCIA: até 
23/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e: CT Nº 00040/2020 
- 25.08.20 - NELCINA PEREIRA MOREIRA - R$ 48.461,41.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: SECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO 
GERAL – 02.000 SECRETARIA DE FINANCAS – 04 124 2010 2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDA-
DES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 
2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% – 12 361 2017 2014 MANUTENCAO 
DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL – 04.000 SECRETARIA DE SAUDE 
– 10 301 2006 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 05.000 
SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
INFRA–ESTRUTURA – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08.000 SECRETARIA DE 
CULTURA, TURISMO – 04 122 2012 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. 
TURISMO E ESPORTE – 09.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM – 08 244 2014 2040 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 08 244 2014 
2042 MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 
301 2006 2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE � 33.90.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 02501/2020 - 18.08.20 - GRAFICA E PAPELARIA 
MONSENHOR RODAS LTDA - R$ 102.238,30; CT Nº 02502/2020 - 18.08.20 - HC COMERCIO 
DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI - R$ 580,00; CT Nº 02503/2020 - 18.08.20 - FRANCO & 
OLIVEIRA LTDA - R$ 3.019,80; CT Nº 02504/2020 - 18.08.20 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS 
E ALIMENTOS EIRELI - R$ 6.490,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00005/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: FRANCO & OLIVEIRA LTDA - R$ 3.019,80; GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS 
LTDA - R$ 102.238,30; HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS – EIRELI - R$ 580,00; 
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - R$ 6.490,00.

São João do Tigre - PB, 18 de Agosto de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXE-

CUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA: ADUÇÃO, REERVAÇÃO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES, NO 
DISTRITO DE SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa nº DP00004/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 01201/2019 - 
Servicon - Servicos e Construcoes Civis Ltda - 3º Aditivo - prorroga o prazo até o final do exercício 
financeiro de 2020. ASSINATURA: 24.07.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

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

São Bentinho - PB, 24 de agosto de 2020.
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃODESERTA
PREGAO PRESENCIALNº 30/2020

Torna público através daCPL,que a Sessão Pública realizada, às 09:00horas do dia 09h00m, na 
modalidade SUPRACITADA, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Complexo Polivi-
tamínico para a Farmácia Básica, foiDESERTA. Fundamento legal: Lei 10.520 de 2002 subsidiada 
pela Lei federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) ....
Email: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com

SERTAOZINHO- PB, 24de agostode 2020.
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

PREGOEIRA
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

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 EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO NOVA OLINDA NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE–
PB – CONTRATO DE REPASSE Nº 1064031–83; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: VSMA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - R$ 226.168,44.

Soledade - PB, 24 de agosto de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 14:00 horas do dia 31 de Agosto de 
2020, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrô-
nico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte 
e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – 
COVID–19. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; 
e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383–1725/1094. E-mail: 
prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 24 de Agosto de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
 EXTRATO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, através da sua Presidente, 

torna público aos interessados o Resultado do Julgamento das Propostas de Preços que objetiva: 
Contratação de empresa especializada para conclusão da reforma do prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Santa Luzia/PB. Consideradas as observações apontadas durante o processo e ana-
lisados os elementos apresentados, passou a informar a classificação dos licitantes após a análise 
das propostas de preços, conforme abaixo: 

1° LUGAR: MG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Valor: R$ 379.236,77;
2° LUGAR: L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Valor: R$ 382.771,20;
3° LUGAR: ARRIMO ENGENHARIA LTDA - Valor: R$ 407.093,51;
4° LUGAR: COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 437.082,01
Considerações da comissão: Licitantes desclassificados por não atender o instrumento con-

vocatório: - GERPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18 - suprimiu da planilha 
orçamentária o item 12.6 (revestimento em pedra São Tomé), quantidade inferior ao orçamento 
no item 15.8 (limpeza final da obra); - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO 
URBANA LTDA - CNPJ: 26.764.981/0001-37 - (não apresentou a composição dos encargos sociais, 
ficando em desacordo com o item 7.2, letra h, do edital); - SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 
35.042.630/0001-03 - no item 2.1 (Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão 
de forma - apresentou valor unitário superior ao orçamento). Considerados os valores ofertados 
pelos proponentes, devidamente registrado no correspondente Mapa de Apuração, as observa-
ções apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final 
da sessão, produziu-se o seguinte resultado: Licitante que apresentou melhor valor e respectivo 
valor total da contratação: MG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, Valor Total: R$ 379.236,77 
(trezentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos). (observa-
ção: A empresa apresentou Certidão Estadual vencida na fase de habilitação (item 8.3.4), porém 
comprovou condição de ME, se vencedora no certame será concedido o prazo para apresentação 
da nova certidão, conforme item 6.2, alínea c do edital). A Presidente informa aos licitantes que 
a documentação está a disposição dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste 
julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 
8.666/93. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
sede temporária da Prefeitura Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000, no horário 08:00 às 12:00hs dos dias 
úteis. Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br. 

Santa Luzia/PB, 24 de agosto de 2020.
MARIA DO SOCORRO NÓBREGA CABRAL

Presidente

RÁDIO BORBOREMA S.A. CNPJ Nº 08.811.648/0001-50 - NIRE 25.3.0000344-8 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Rádio Borborema S.A. (“Com-
panhia”), por meio do seu Conselho de Administração, com base no art. 14 do Estatuto Social da 
Companhia, CONVOCA, por meio do presente Edital, todos os acionistas para a Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada, em segunda convocação, na sede da Companhia, na Rua Venâncio 
Neiva, nº 287, Edif. J Rique, bairro Centro, município de Campina Grande, estado da Paraíba, CEP 
58.100-060, no dia 27 de agosto de 2020, às 17:00 horas, tendo como ordem do dia (i) Aprovação 
das alterações das cláusulas do Estatuto Social da Companhia, especificamente referentes às 
seguintes matérias: (a) extinção do Conselho de Administração, com a consequente destituição 
de todos os seus membros; (b) alteração da estrutura da administração da Companhia; (c) ajustes 
necessários na redação das demais cláusulas do Estatuto Social; e (d) reforma e atualização do 
Estatuto Social; e (e) aprovação da consolidação do novo texto do Estatuto Social; (ii) Eleição dos 
membros da Diretoria da Companhia; e (iii) Autorização para que os administradores da Companhia 
tomem as providências necessárias para a formulação das deliberações tomadas nesta Assembleia. 
Campina Grande, estado da Paraíba, 22 de agosto de 2020. Conselho de Administração da Com-
panhia: Candido Pinheiro Koren de Lima, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Candido Pinheiro 
Koren de Lima Júnior, Ana Christina Fontoura Koren de Lima e Geraldo Luciano Mattos Júnior.

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL
Federação Paraibana de Futebol

Av. Deputado Odon Bezerra, 580, Tambiá, João Pessoa – PB, CEP 58020-500 – CNPJ: 
08.952.616/0001-74

Fone 83.3241-4435 E-mail: pb.presidencia@cbf.com.br www.federacaoparaibanadefutebol.com
 Ref.: HOMOLOGAÇÃO CAMPEONATO PARAIBANO DA 1ª DIVISÃO 2020
Venho através deste, HOMOLOGAR o título de Campeão e Vice-Campeão Paraibano da Primeira 

Divisão/2020 para o Treze Futebol Clube e Campinense Clube, respectivamente, como também 
os rebaixados Sport Club Lagoa Seca e Centro Sportivo Paraibano (CSP). Portanto, para todos os 
efeitos legais, as equipes do Sport Club Lagoa Seca e do Centro Sportivo Paraibano (CSP) estão 
aptas a participarem do Campeonato Paraibano da Segunda Divisão/2021.

Atenciosamente,
 João Pessoa, 15 de Agosto de 2020.

MICHELLE RAMALHO
Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Comissão de Sindicância
Edital deINTIMAÇÃO nº 39

O presidente da Comissão de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 
meio da portaria nº 558 de 01 de julhode 2020,publicada no D.O.E. de 24 dejulho de 2020, RESOLVE:

INTIMARo Sr.Ronniery Regis Gomes Francisco, matrícula nº 083.813-6,a comparecer perante 
esta Comissão no dia 03de setembro de 2020, às 08:30h, a fim de participar de AUDIÊNCIA na 
condição deINVESTIGADOno Processo de nº0025308-0/2019,instrução nº 0008148-3/2020,que 
objetiva apurar irregularidades praticadas pela vice gestora da EEEFM ENGENHEIRO JOSÉ D’AVILA 
LINS, pertencente à circunscrição da 1ª Gerência Regional de Ensino.

João Pessoa, 24de agostode 2020
Bela. Nathalyakleidy Luciano Rodrigues
Presidente da Comissão de Sindicância

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
Comissão de Sindicância

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 40
A Presidente da Comissão de Sindicância, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 

por meio da Portaria nº 537 de 17 de junho de 2020, publicada no D.O.E de 20 de junho de 2020, 
RESOLVE:

INTIMAR o (a) Sr. (a) Moisés de Sousa Amorim,matrícula nº 88.659-9, a fim de comparecer 
perante esta Comissão no dia 01 de setembrode 2020, às 10h30, com a finalidade de participar de 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO na condição de TESTEMUNHA em sede do Processo de Sindicância 
n° 0011774-2/2019, 0012363-6/2020, que objetiva apurar denúncia de supostas irregularidades 
ocorridas na EEEFM Professor Geraldo Lafayete Bezerra, localizada no município de João Pessoa, 
pertencente à circunscrição da 1ª GRE.

O Processo Administrativo Disciplinar, encontra-se disponível nesta CPI/SEECT, para que 
Vossa Senhoria tenha ciência do seu teor, sendo-lhe assegurado, vistas e/ou copias no horário das 
segundas as sextas-feiras, das 08:00h às 13:00h.

João Pessoa, 24 de agostode 2020
NATHALYA KLEIDY LUCIANO RODRIGUES

Presidente da Comissão de Sindicância

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 075/2020

REGISTRO Nº 20-01013-4
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO (MOD.2) E GINÁSIO COBERTO E MANUTEN-

ÇÃO DA ESCOLA E.E.F.M JOSÉ VITORINO DE MEDEIROS, EM SOSSEGO - 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: 11 de setembro 
de 2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 24 de agosto de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 076/2020

REGISTRO Nº 20-01010-9
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO COBERTO COM VESTIÁRIO, ADEQUAÇÃO E URBA-

NIZAÇÃO DA ESCOLA E.E.F.M CELSO MARIZ, EM SOUSA - 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: 11 de setembro 
de 2020 às 10h30hrs. 

João Pessoa, 24 de agosto de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 011/2020

REGISTRO Nº 20-01021-6
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO 

DA ESCOLA TÉCNICA DE ARTES, EM JOÃO PESSOA - PB. (ANTIGA CENTRAL DE POLÍCIA).
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: 25 de setembro 
de 2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 24 de agosto de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

COMUNICADO DE FALECIMENTO DE PESSOA NÃO IDENTIFICADO
O Instituto de Polícia Científica do Estado da Paraíba comunica que se encontra nas dependências 

do Núcleo de Medicina Odontologia Legal, NUMOL, da cidade de João Pessoa-PB, um corpo de 
pessoa não reclamada identificada como sendo do nacional Walter Gaudêncio Cavalcante, registrado 
sob o número: 03010104202002422, NIC 2018-5113, sexo, masculino, com idade aproximada de 
68 anos, cor pardo clara, cabelos lisos e grisalhos, estatura 165cm, constituição física boa, sem 
sinais particulares; Falecido em via pública no bairro dos Bancários, nesta Capital. Informações 
adicionais estão disponíveis no NUMOL, sito à Rua Antônio Teotônio S/N, bairro do Cristo Redentor 
da cidade de João Pessoa-PB.

João Pessoa, 24 de agosto de 2020

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campina Grande
Avenida Elpidio de Almeida, 960 - Catolé Campina Grande - PB 

CNPJ: 08.706.806/0001-01 Fone: (83) 3337-1800
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campina Grande, no dia 25 de 

outubro de 2020, no período de 08:00 às 16:00 horas, para composição da sua Diretoria, Conselho 
Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba – FETAG-PB. As 
mesas coletoras de votos serão instaladas nos seguintes locais: Av. Elpídio de Almeida, 960 - Catolé 
(Sede) e nos Distritos de Galante (Escola Municipal Monsenhor Sales) e São José da Mata (casa 
paroquial) – Campina Grande – PB. O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da 
Entidade, no horário de 08:00 as 14:00h, no período de 15 (quinze) dias, a contar da publicação 
deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, no 
Escritório da EMATER, na Escola Municipal Monsenhor Sales - Distrito de Galante e na Delegacia 
Sindical e Casa Paroquial de São José da Mata. Campina Grande - PB, 25 de agosto de 2020.

Maria Adelino da Silva
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE OLHO D’ÁGUA - PB
RUA: José de Souza Costa, 31 – Centro – CEP: 58.760-000 - Olho D’Água/PB 

CNPJ: 09.183.146/0001-94
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Olho D’Água, no dia 03 de 

outubro de 2020, no período das 08:00h às 15:00h, na Rua Jose de Souza Costa, 31 – Centro – 
Olho D’Água/PB, para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes 
e respectivos Suplentes junto ao Conselho Deliberativo da Federação dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba – FETAG-PB, devendo o registro de 
chapas ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário das 08:00h às 12:00h e de 14:00h 
às 16:00 horas, no período de 15 (QUINZE) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. 
O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na agência dos Correios, na 
EMPAER e na Secretaria de Saúde do Município.  

Olho D’Água - PB, 25 de agosto de 2020.
MARLUCE DE SOUSA COSTA LEITE

Presidente

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020
Registro CGE Nº 20-00930-5

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 TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020 (Obras de Pavimentação da Rodovia 
Vicinal de Acesso ao Distrito de Malhada da Roça -Distrito do Município de São João do Cariri), que 
após análise detalhada na documentação, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em 
epígrafe, considera habilitada a Empresa: MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a 
reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta(s) ou vista(s) ao(s) 
recurso(s) - conforme o caso, fica marcada para o dia 02/09/2020, às 10:00 horas.                                  

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

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO RESUMIDO DE EDITAL
SINDSEC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PROCESSO ELEITORAL
A Presidente do SINDSEC - Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cajazeirinhas-PB, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas peloEstatuto da referida entidade sindical, CONVO-
CA todos os servidores públicos do município de Cajazeirinhas-PB, filiados na referida entidade 
sindical e aptos a votarem a participarem do processo eleitoral de escolha da Diretoria Executiva 
e do Conselho Fiscal, que ocorrerá dia 17/09/2020, das 08h00 às 13h00 horas, no Ginásio de 
Esportes Municipal “Ariana Valéria Queiroga Rodrigues de Lima”, localizado à rua Antônio Ismael 
dos Santos, Cajazeirinhas-PB – CEP 58855-000, e que o registro de chapa concorrente se dará na 
sede do Sindsec, que ficará aberta no período de 25/08/2020 a 31/08/2020, das 08h00 às 11h00 
horas, para registro de chapas concorrentes.

Cajazeirinhas, Estado da Paraíba, em 24 de agosto de 2020
Leânia Rodrigues de Almeida

Presidente
CPF nº 982.964.344-15

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2020-005848/TEC/LI-7451, para 
Conjunto Habitacional Popular com 800 unidades, no município de João Pessoa -PB.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2020-005914/TEC/LI-7454, para 
Conjunto Habitacional Popular com 50 unidades, no município de Serra da Raiz -PB.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2020-005936/TEC/LI-7455, para 
Conjunto Habitacional Popular, Cidade Madura, com 40 unidades, no município de Monteiro -PB.

PBGÁS – COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – CNPJ/CPF Nº 00.371.600/0001-66 Torna público 
que na data de 23/07/2020requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, a Licença Prévia – Para a atividade de: Implantação de rede de Gás Natural para o Projeto 
Mangabeira Penha - João Pessoa UF: PB. Processo 2020-004621/TEC/LP-3364

PBGÁS – COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – CNPJ/CPF Nº 00.371.600/0001-66 Torna público 
que na data de 23/07/2020requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Am-
biente, a Licença Prévia – Para a atividade de: Implantação de rede de Gás Natural para o Projeto 
Mangabeira Penha - João Pessoa UF: PB. Processo 2020-004621/TEC/LP-3364

MAGNO E FILHOS LTDA, CNPJ 12.224.867/0001-00, torna público que requereu a SEMAPA-
-Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo e Licença de Operação para a 
atividade de comércio atacadista de máquinas e equipamentos situado no endereçoAv José Ferreira 
de Moraes, 235, Renascer, Cabedelo, CEP: 58.108-186.

MARIA MARTA SANCHO DA SILVA SOUSA, CPF: 752.298.384-34 TORNA PÚBLICO QUE REQUE-
REU A SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO A 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA UMA RESIDENCIA MULTIFAMILIAR SITUADA 
Á RUA PORTO ALEGRE, QD.26 RECANTO DO POÇO – CABEDELO.

 A REDEPHARMA LTDA, CNPJ: 01.486.101/009-34 TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM 
– SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, A LICENÇA AMBIENTAL PARA COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS. SITUADA NA PRAÇA 1817, 80 – CENTRO, JOÃO PESSOA – PB.
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