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Foto: Marcus Antonius

Boletim diário divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde mostra que 
número de novos casos de covid-19 caiu na PB. Página 4
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Os 70 anos de um multimídia Flibo 
celebra as múltiplas facetas de Braulio Tavares. Página 9

Protocolo prevê uso de 
máscaras e intervalos 
intercalados nas escolas
Governo divulga normas para evitar disseminação do coronavírus no segmento educação no 
Estado, mas ainda não vislumbra data para retorno presencial às salas de aula. Página 5
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Pandemia faz candidatos 
adaptarem estratégias
Em busca de reeleição, vereadores trocam as visitas aos 
eleitores por ações em redes sociais. Página 13

Esportes

Foto: Arquivo A União

Jardim Cidade Universitária, 
um canteiro de residências 

Políticas

Negros têm quase nove vezes 
mais chances de serem mortos
Atlas da Violência revela que número de homicídios caiu 
na PB, mas desigualdade racial ainda é grande. Página 7

Cultura

Paraíba

Presidente Em entrevista exclusiva, Paulo Gervany 
fala da missão de reerguer o Campinense. Página 16

Conselho de Medicina realiza 
interdição ética no Trauminha
Fiscalização do CRM revelou problemas como falta de 
equipamentos, remédios e insumos básicos. Página 7

UEPB desenvolve plataforma 
que monitora saúde de idosos
Pulseira inteligente informa dados como frequência 
cardíaca e qualidade do sono. Página 12

Diversidade

BAIRROS
GIRO NOSParaíba

Foto: Ascom/Campinense

Escritório Social é inaugurado em João Pessoa
João Azevêdo esteve na abertura do espaço destinado ao fomento de políticas públicas para egressos do sistema prisional, fruto de parceria entre Governo, TJ e CNJ. Página 3
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Especulação imobiliária já está de 
olho no bairro da Zona Sul que é bem 
servido de comércio e infraestrutura e 
cuja paisagem ainda é dominada por 

casas e prédios baixos. Página 8
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A Justiça Eleitoral bem que podia prestar outro grande ser-
viço ao Brasil, neste tempo crise de econômica, associada à si-
tuação de emergência em saúde, pagando, por exemplo, uma es-
pécie de ajuda de custo aos homens e mulheres que, em todo o 
país, de alguma maneira, foram prejudicados, do ponto de vista 
econômico, após a eclosão da pandemia do novo coronavírus. 

Óbvio que nem os governos nem as demais instituições que 
configuram o Estado brasileiro têm dinheiro sobrando, para 
distribuir a torto e a direito, mesmo em um quadro social tão 
adverso como este que o país ora vivencia. No caso da Justiça, 
a compensação, pelo dinheiro, seria na forma de serviços pres-
tados durante as eleições municipais que se avizinham.

Ora, melhor do que a Justiça Eleitoral gastar tempo, 
dinheiro e retórica, tentando convencer homens e mulhe-
res a se alistarem como voluntários, para trabalhar, por 
exemplo, como mesários, durante o pleito vindouro, seria 
determinar um valor a ser pago aos comprovadamente de-
sempregados, que, no Brasil, ultrapassa, de longe, a casa 
dos dez milhões de indivíduos.

Os apelos que a Justiça Eleitoral vem fazendo, nos meios de 
comunicação, no sentido de atrair trabalho voluntário para o es-
crutínio de novembro, estão embalados em uma doce eloquência, 
expressa por personalidades conhecidas nacionalmente, como o 
doutor Drauzio Varella, que diferem, radicalmente, do tom impe-
rativo das notas que lembram a obrigatoriedade do voto.

O eleitorado brasileiro às vezes amarga decepções com as 
várias modalidades de desvio de conduta dos candidatos eleitos 
pelo voto direto e secreto, mas sofre na pele, também, as impo-
sições da Justiça Eleitoral, embora, ressalte-se, tudo conforme o 
que determina a lei. Quem não lembra, por exemplo, os diversos 
contratempos gerados pelo recadastramento biométrico?

Voltando ao aspecto econômico e humanitário da ques-
tão inicial, a Justiça Eleitoral, descartando o trabalho vo-
luntário e remunerando os prestadores de serviços, nas 
eleições, daria uma substancial contribuição para minorar 
o sofrimento de milhares de famílias que hoje sobrevivem 
com muita dificuldade exatamente pela carência de recur-
sos financeiros. Fica a sugestão.

Dinheiro extra
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A Catequese é um caminho de fé!

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

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

A Catequese é uma atividade de fé que 
sempre acompanhou a história da Igreja. Ela 
tem como finalidade o aprofundamento do 
primeiro anúncio do Evangelho. Todos nós, 
batizados e discípulos, somos alvos dessa ca-
tequese. Devemos conhecer, acolher, celebrar 
e vivenciar o mistério de Deus, manifestado 
em Jesus Cristo, que nos revela o Pai e nos en-
via o Espírito Santo, como nos pede constan-
temente o Catecismo da Igreja Católica. 

E qual o fundamento da Catequese? 
Quem é chamado a ser catequista? Para a 
Igreja, a solidez do processo catequético é a 
Palavra de Deus: “Toda a autoridade me foi 
dada no céu e na terra. Ide, pois, fazei meus 
discípulos todos os povos, 
batizando-os em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, ensinando-os a obser-
var tudo quanto vos mandei. 
Eis que eu estarei convosco, 
todos os dias, até o fim do 
mundo” (Mateus 28, 18-20; 
Marcos 16,15-16). Os sacer-
dotes têm a missão de serem 
os primeiros catequistas na vida paroquial. 
O ensino da fé está ligado primeiramente 
ao exercício sacerdotal. Contudo, tal ensino 
deve ser compartilhado; os leigos podem e 
devem ajudar os nossos padres na linda mis-
são de ensinar aos outros o caminho da fé. 

A Catequese é um belo exercício de 
amor. Ensinamos porque queremos a salva-
ção de todos. Trata-se de um caminho em 
que vamos sendo educados na fé para a vida 
neste mundo e para a vida no céu. Não de-
vemos compreender o processo catequético 
somente como uma ocupação doutrinária. 
A catequese da Igreja é também a grande 
oportunidade em que podemos crescer na fé 
em Cristo. O Papa Francisco ao dizer sobre 
o essencial caminho da fé, falou-nos sobre a 
necessidade de ajudar os não evangelizados 
através do recurso da escuta. A Igreja, junto 

com seus catequistas, cumpre a sua missão 
de ensinar através também da escuta. Escu-
tar a realidade, os seus anseios, mas sem dei-
xar de propor o anúncio explícito de Nosso 
Senhor. E nos pomos a cumprir esse anúncio 
por meio da Palavra de Deus e dos Sacramen-
tos: “A Palavra de Deus não se contrapõe ao 
homem, nem mortifica os seus anseios verda-
deiros; pelo contrário, ilumina-os, purifica-os 
e realiza-os” (Verbum Domini, 23). 

Os pais também são chamados a trans-
mitir o caminho da fé a seus filhos. Todos, 
na família, podem e devem testemunhar a 
alegria do Evangelho de Cristo. Se deseja-
mos um mundo realmente transformado 

pela beleza desse Evangelho, 
cabe-nos primeiramente a ur-
gente e feliz missão de propor 
tal anúncio aos nossos, aos 
de casa. Filhos devidamente 
evangelizados são bons cris-
tãos capazes de transformar o 
tecido social. 

Neste último domingo vo-
cacional, a Igreja do Brasil con-

vida os seus fiéis a rezarem pelos catequis-
tas. Estes, têm a grandiosa missão de ajudar 
a Igreja a educar seus filhos. Os leigos e lei-
gas são fundamentais na missão e transfor-
mação do mundo. O Papa Francisco ao falar 
dessa missão, afirma com palavras vibran-
tes que estes são chamados “a serem ‘sinais 
visíveis’ da presença de Cristo em todos os 
ambientes, apesar das condições de pobreza 
e instabilidade social, da perseguição reli-
giosa e da propaganda ideológica anticristã; 
sendo discípulos missionários, protagonis-
tas na promoção da vida, na defesa da razão, 
da justiça, da paz, da liberdade, na promoção 
da saudável convivência entre povos e cultu-
ra”. Que Nossa Senhora Aparecida ajude os 
catequistas do Brasil na amorosa empreita-
da de levar Jesus Cristo a todos os lugares e 
pessoas. 
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Os caminhos não mudam
Mudam as pessoas, os apetre-

chos, hábitos e conquistas, até o 
nome das coisas, mas a estrada cen-
tral se mantém a mesma. Moderniza-
-se, sofre desvios, mas quem a deixou 
há um século ou mais não se perderá 
sevoltar ressuscitado. 

A ribanceira por onde dobrava a 
ladeira, na saída do meu sítio de me-
nino, não foi evitada ainda por ne-
nhum projeto de estrada, viesse de 
Serafim Martinez ou venha de Carlos 
Pereira de Carvalho e Silva. Desci 
por ela já agora, oitenta anos depois, 
com o poeta da fotografia Antônio 
David, me fazendo sentar na mes-
ma raiz de cedro brejeiro rodeada 
pela camaradagem 
dos meninos de Seu 
Ambrósio, no ter-
reiro de frente. 

No tempo do 
trem, quem vinha 
do interior havia 
de passar, sem al-
ternativa, por Ita-
baiana e sua es-
tação romanesca. 
Veio a liberdade 
de tráfego do au-
tomóvel deixando 
ao lado Itabaiana, sendo que a linha 
da central traçada desde B. Rohan 
continuou decretando que “velho é 
estrada”. Agregando confluências, 
saindo da poeira, pavimentando-
-se, duplicando-se, reduplicando-se, 
permanece fiel às passadas e tropéis 
fundadores. 

Note-se: em fevereiro de 1951, 
de uma boleia dupla de caminhão 
que partia do Açude Velho, engoli 
poeira até chegar aqui, na Praça da 
Pedra.  Descido o Riachão, nas léguas 
seguintes a sucessão de serras come-

çou a perder altura. Estiara, ficando 
encanecida a vegetação rala dos  ta-
buleiros e dos montes, nublando a 
visão do chofer, que já não era tão 
moço. Por mais que esfregassea f la-
nela, mais enturvava por fora. E veio 
a reação que viria surpreender-me: 
“A serra do major tá cachimbando”. 

Na idade em que estou, regres-
sava da feira do queijo de Campina, 
no começo deste ano, e assisti a um 
passageiro à minha direita reagir 
com as mesmíssimas palavras do 
velho motorista de 1951, agora um 
moço que tentava distinguir pontos 
que a serração dificultava. Limpava o 
vidro, apurava a vista e, de repente, 

incorporou o chofer 
de antanho: “A serra 
do major tá cachim-
bando”. Exatamente 
a mesma circuns-
tância e com as mes-
mas palavras. 

Olhei seus pés, 
calçavam tênis; suas 
calças não eram de 
brim cáqui ou da 
“Polista”, mas de je-
ans e até rasgadas 
a seu gosto nos joe-

lhos. De onde teria trazido a mesma 
alegoria para o mesmo fenômeno?  

Na superfície sentimo-nos ator-
doados com tanta mudança, muitas 
delas por cima, de placas, letreiros, 
linguagem ou hábitos importados, 
estranhos às nossas cultura e na-
tureza. Na hora da carne assada, do 
feijão com jabá, do cozido no repolho, 
da galinha de capoeira, do milho na 
fogueira, do caju com cana, o Mané 
Luiz é e será sempre o mesmo. Com 
as fontes do espírito não deve ser di-
ferente. 

 Limpava o vidro, apurava a 
vista e, de repente, incorporou o 
chofer de antanho: ‘A serra do 

major tá cachimbando’. 
Exatamente a mesma circunstância 

e com as mesmas palavras.   

 A Catequese é um 
belo exercício de amor. 

Ensinamos porque 
queremos a salvação 

de todos.   
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Governador também assinou convênios com o Instituto Humanitas360, TJ e CNJ para atender pessoas privadas de liberdade

O governador João Azevêdo 
inaugurou, ontem, a sede do Es-
critório Social, que funcionará na 
Rua Diogo Velho, 180, no Centro 
de João Pessoa. O equipamento é 
resultado de uma parceria entre 
o Governo do Estado, o Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB) e 
o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e será destinado ao fomen-
to de políticas públicas voltadas 
aos egressos do sistema prisio-
nal. O chefe do Executivo ainda 
participou, na sede do TJPB, da 
assinatura de convênios para a 
formação de uma cooperativa de 
trabalho, que será formada por 
mulheres privadas de liberdade, 
e para implantação do projeto 
Lab360, que consiste na instala-
ção de laboratórios informacio-
nais em 65 unidades prisionais 
do Estado. As iniciativas resul-
tam da parceria com o Instituto 
Humanitas360.

Na ocasião, João Azevêdo 
destacou que a entrega do Es-
critório Social e as celebrações 
dos convênios estão inseridas 
nas ações de inclusão social 
promovidas pelo Governo da 
Paraíba. “Nós precisamos criar 
a possibilidade de comparti-
lhar a riqueza gerada no Estado 
com todas as pessoas, e o poder 
público não pode considerar al-

guns segmentos da sociedade 
como comunidades invisíveis e, 
por isso, queremos implantar o 
projeto Justiça Presente em to-
das as etapas, desde a audiência 
de custódia até a reinserção na 
sociedade, oferecendo a chance 
da reintegração”, sustentou.

O gestor também citou al-
guns projetos exitosos desen-
volvidos nas unidades prisionais 
do Estado e que deverão ser am-
pliados até o final do ano. “Nós 
estamos tendo experiências 
importantes, como a produção 
de 220 mil máscaras pelas ree-
ducandas da Penitenciária Júlia 
Maranhão, temos projetos ins-
critos em premiações nacionais, 
como o Hortas para a Liberdade, 
com a produção de pimentas, e 
o Esperança Viva, que produz 
EPIs. Os números envolvidos 
na educação e no trabalho de 
reeducandos têm crescido sis-
tematicamente, registrando um 
acréscimo de 60% de pessoas 
que participam do processo de 
educação e de 41% na partici-
pação de unidades produtoras, 
a exemplo da padaria, do Castelo 
de Bonecas, da fábrica de gesso, 
da produção de artesanato, bolas 
e sandálias”, frisou.

 O secretário de Estado da 
Administração Penitenciária, 

Sérgio Fonseca, afirmou que, “a 
principal meta da Administra-
ção Penitenciária é a reinserção 
social e a diminuição da reinci-
dência criminal. Para isso, o Go-
verno do Estado vem realizando 
importantes ações, como a Lei 
que criou o Escritório Social, 
assim como a Lei que trouxe 
para as unidades prisionais a 
oportunidade de empresas se 
instalarem e gerar empregos 
para os reeducandos. Além dis-
so, os convênios com o Institu-
to Humanitas360 permitirão o 
patrocínio de laboratórios de 
informática nas unidades pri-
sionais, bem como a implanta-
ção da cooperativa de trabalho 
na Penitenciária Feminina de 
Patos”, pontuou. 

O secretário de Estado 
do Desenvolvimento Humano, 
Tibério Limeira, afirmou que 
a equipe responsável pela exe-
cução dos atendimentos que 
serão prestados no Escritório 
Social já foi selecionada. “Esse 
é o primeiro serviço nesse mo-
delo inaugurado no Nordeste, o 
que representa um grande mar-
co para a Paraíba, que larga na 
frente na execução, de fato, na 
política para egressos. Nesse es-
paço, eles vão receber o primei-
ro atendimento, assegurando 

João Azevêdo inaugura, na PB, 
o Escritório Social do Nordeste

Editoração: Joquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Manoel Júnior justificou a in-
tervenção afirmando que o So-
lidariedade “Havia caducado, 
estava inoperante”, referindo-
-se a questões relacionadas à 
parte administrativa – mas ga-
rantiu que a pré-candidatura 
de João Almeida está mantida. 
Gestão caduca? Desconstruiu 
a imagem da própria pré-
-candidatura. Marcos Rocha é 
o novo presidente.  

Gestão “havia caducado” 
Porém, a intervenção no So-
lidariedade nos dá pistas do 
que poderá ocorrer daqui em 
diante: a retirada da pré-can-
didatura do partido e o anún-
cio do apoio a outra postu-
lação, com possibilidade de 
indicar o vice – nos bastido-
res se diz que a legenda está 
em diálogo com Ruy Carneiro 
(PSDB). Ou seja, que João Al-
meida foi rifado.  

É difícil compreender, num primei-
ro momento, a destituição da co-
missão do Solidariedade de João 
Pessoa pelo presidente estadual da 
legenda, Manoel Júnior. Com a in-
tervenção, João Almeida, que era o 
presidente, passou a ser o 1º vice-
-presidente. Pré-candidato a prefei-
to de João Pessoa, ele foi rebaixado 
de patente, digamos assim.

Patente rebaixada 

com aliança firmada em JP, cidadania e PP têm 

Posturas PraGmáticas em municíPios do interior 

Pré-candidatura rifada? 

O governador João Azevêdo afirmou, recentemente, que tem a compreensão de que a aliança do Cidadania 
com o PP, em João Pessoa, possui capacidade de “irradiar para o interior”, referindo-se, obviamente, à 

relevância política que é uma composição dessa magnitude na capital do Estado, o maior colégio elei-
toral da Paraíba. Porém, ressaltou que isso não quer dizer que exista a obrigatoriedade para que os 
dois partidos celebrem alianças em todos os municípios. “Partimos [desde as negociações] de uma 
situação consolidada em cada município”, disse, informando que ficou acordado que as peculiari-
dades locais e as alianças já estabelecidas em outras cidades, em que Cidadania e PP estivessem 
em lados distintos, não seriam afetadas pela composição na capital. “Isso ficou definido entre o 
Cidadania e o PP, não iríamos alterar essa relação nos municípios. O governador citou o exemplo 
de uma das principais cidades do Sertão, Cajazeiras, em que o Cidadania tem a pré-candidatura 
de Denise Albuquerque (foto), enquanto o PP tentará a reeleição com o prefeito José Aldemir. Outro 

caso emblemático desse pragmatismo de ambas as legendas ocorre em Campina Grande: o 
PP oficializou a indicação de Lucas Ribeiro para a vaga de vice na chapa de Bruno Cunha 
Lima (PSD). O Cidadania, por sua vez, vai apoiar uma das duas pré-candidaturas postas 
por integrantes da base aliada: Ana Cláudia (Podemos) ou Inácio Falcão (PCdoB).   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O PSC informa à coluna que “o calendário 
eleitoral do partido nos municípios segue sem 
alteração”, após a prisão do presidente na-
cional da legenda, Pastor Everaldo, pela PF, 
acusado de desvio de dinheiro da Saúde, no 
Rio de Janeiro. Na nota, afirma que “o ex-se-
nador Marcondes Gadelha, vice-presidente 
nacional do PSC, assume provisoriamente a 
presidência da legenda”. 

calendário eleitoral está mantido, 
diz marcondes Gadelha sobre Psc 

um banho de áGua fria 

esPera o filtro do 1o turno 

E Jair Bolsonaro (sem partido) deu banho de 
água fria nos pré-candidatos que pretendem 
receber seu apoio nesta primeira etapa da 
eleição. Nas redes sociais, afirmou que não 
participará de nenhuma campanha no pri-
meiro turno. Em João Pessoa, Walbber Virgu-
lino (Patriotas) e Eduardo Carneiro (PRTB) con-
tavam com esse gesto do presidente.  

Percebe-se que Jair Bolsonaro, por questões estratégi-
cas, vai esperar o ‘filtro’ do primeiro turno para decidir 
quem terá o seu apoio no segundo. Evita, assim, melin-
drar apoiadores, uma vez que há casos de cidades em 
que existem mais de  um pré-candidato reivindicando 
o seu apoio. E também evita relacionar seu nome a 
eventuais ‘derrotados’ do primeiro turno.  
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documentação, intermediando 
vagas de emprego, atendimento 
jurídico e assistência psicológica, 
ou seja, um serviço extremamen-
te completo que complementa o 
trabalho realizado pela Gerência 
de Ressocialização”, explicou. 

 A secretária de Estado da 
Mulher e da Diversidade Huma-
na, Lídia Moura, evidenciou que 
o Estado implanta mais uma polí-
tica que levará cidadania plena e 
qualidade de vida às pessoas. “O 
Escritório Social traz um ganho 

para todos e não apenas para as 
pessoas que serão beneficiadas 
diretamente com esse proje-
to... Estamos trabalhando para 
atender essa população porque 
temos mulheres no cárcere e po-
pulações negra e LGBT”, falou.

Escritório Social terá 
toda estrutura para 
atender as pessoas 
provenientes do 

Sistema Prisional e 
ajudar na reinserção 

na sociedade 

 as

Unidade é mais uma garantia com as políticas de reinserção social 
 O presidente do Tribunal de 

Justiça da Paraíba, Márcio Murilo da 
Cunha Ramos, elogiou o Governo 
do Estado por consolidar mais uma 
parceria com o Poder Judiciário. “Eu 
só tenho a parabenizar o governa-
dor pela visão social e por mais um 
convênio. Essa é uma missão es-
sencial, e o Governo do Estado está 
cumprindo o seu dever. O Escritório 
Social é uma realidade em pouco 
tempo de gestão, e nós do Judiciário 
agradecemos a cooperação com o 
Governo do Estado”, frisou. 

 O juiz auxiliar da presidência 
do CNJ e coordenador do Depar-

tamento de Monitoramento e Fis-
calização do Sistema Carcerário, 
Luiz Lanfredi, enalteceu a parceria 
com o Governo da Paraíba. “Esse 
é um equipamento que consolida 
uma iniciativa muito importante 
do CNJ, que é a política nacional 
para o egresso. Aqui, o egresso 
passa a ter uma referência para 
que ele e os familiares possam 
encontrar o espaço adequado 
para receber os encaminhamen-
tos necessários com o acesso às 
políticas públicas”, disse. 

A presidente do Instituto Hu-
manitas360, Patrícia Vilela, agra-

deceu o compromisso do Estado 
de assegurar a implantação de 
políticas públicas voltadas para 
a transformação social. “Vamos 
trabalhar em todo o Estado e 
isso muito me alegra... Eu que-
ro, de mãos dadas com todos, 
desenvolver um trabalho de 
desenvolvimento de habilidades 
profissionais e socioemocionais, 
trazendo práticas inovadoras nas 
unidades prisionais, o que pode 
refletir na redução da reincidên-
cia”, acrescentou.

Resultado de um termo de 
cooperação técnica, assinado em 

novembro do ano passado, entre 
o Governo do Estado, o CNJ e o 
TJPB, o Escritório Social atuará 
com o objetivo de reinserir os 
egressos do sistema prisional na 
sociedade e contará com uma 
equipe formada por assistentes 
sociais, psicólogos, pedagogos e 
advogados. Pioneiro no Nordes-
te, o Escritório Social oferecerá 
serviços de saúde, educação, 
previdência social, assistência 
jurídica, atendimento psicosso-
cial, regulamentação de docu-
mentação e encaminhamento 
profissional.

 Novas ações 
Ainda em 2020, o Estado, 

pretende inaugurar a fábrica de 
corte e costura na Penitenciária 
Geraldo Beltrão e uma unidade de 
produção de saneantes, no PB1, 
em João Pessoa; uma fábrica de 
vassouras, na unidade penal de 
Santa Rita; uma fábrica de arte-
fatos de concreto no Serrotão, em 
Campina Grande; um ateliê para 
fabricação de bonecas e bolsas 
na unidade penal de Campina 
Grande; além de uma fábrica de 
sandálias e vestuários na unidade 
penal feminina de Cajazeiras.

Foto: Francisco França / Secom-PB



Entre domingo e ontem, Estado teve 3.833 novos registros de covid, número abaixo dos verificados nas últimas semanas

Novos 707 casos e 16 
óbitos em decorrência do 
novo coronavírus foram 
confirmados pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
ontem. O Estado registra 
104.803 paraibanos conta-
minados pela covid-19, sen-
do 74.326 e 2.404 falecidos. 
Todas as cidades do Estado 
registram casos da doença e 
153 registraram óbitos entre 
os seus habitantes. 

Desde o último domin-
go até ontem, foram confir-
mados novos 3.833 casos e 
116 mortes ocasionadas por 
complicações relacionadas 
ao comportamento do vírus 
no corpo dos pacientes. A 
média de novos casos sema-
nal é menor do que os núme-
ros apresentados em sema-
nas anteriores. No entanto, 
a notificação de novos casos 
sofreu com instabilidade no 
sistema no início da sema-
na quando os casos diários 
ficaram abaixo dos 180 no 
domingo e na segunda-feira.

Segundo o levantamento 
pela média móvel, o período 
compreendido entre 20 e 27 
de agosto registrou 5.602 ca-
sos com uma média de 800 
casos por dia. Em comparati-
vo, entre 13 a 19 de agosto, o 
Estado registrou novos 5.597 
casos com aproximadamente 
799,5 casos por dia. Confir-
mando uma estabilidade en-
tre as duas últimas semanas. 
De 5 a 12 de agosto pode-se 
observar uma queda do ce-
nário atual. A média móvel 

de novos casos por dia des-
te período foi de 1.024 de 
um montante de 7.167 casos 
confirmados na semana. 

Já nos óbitos, entre 20 e 
27 de agosto, compreenden-
do um período de sete dias 
para os cálculos da média 
móvel, foram 165 falecimen-
tos confirmados com uma 
média de 23 mortes por dia. 
De 13 a 19 do mesmo mês a 
média foi de 21,7 óbitos por 
dia. Na semana anterior a 
média foi 21,2. Vale lembrar 
que a média diz respeito aos 
casos notificados nos bole-
tins diários da SES e não no 
número de óbitos ocorridos 
no intervalo entre os dias e 
o fechamento da publicação. 

Os últimos dois boletins 
apresentam um registro de 
novos casos abaixo dos mil 
casos, a SES, porém, indica 
que algumas cidades têm de-
morado a confirmar novos 
casos. A cidade de Mari, por 
exemplo, não apresentou no-
vos casos há dois dias mes-
mo com alta incidência da 
doença no município. 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

PB tem menor média semanal 
de novos casos de coronavírus

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 29 de agosto de 2020
Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Marcondes assume 
presidência do PSC

PT-PCdoB firmam 
aliança em JP e CG

Lucas Ribeiro é o vice 
de Bruno Cunha Lima

O ex-senador paraibano 
Marcondes Gadelha assu-
miu ontem a presidência 
do PSC com a missão de 
conduzir o partido nas 
eleições municipais deste 
ano. Gadelha ocupa o car-
go, que antes pertencia ao 
Pastor Everaldo, de forma 
provisória após a prisão 
do titular em uma ope-
ração da Polícia Federal 
realizada no Rio de Ja-
neiro (RJ).
Everaldo foi preso por conta 
da mesma ação movida no 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) que afastou o gover-
nador do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel, também do 
PSC, por irregularidades 
na Saúde, com o suposto 
esquema de desvio de re-
cursos públicos no Estado.

O PT e o PCdoB na Paraíba 
celebraram ontem parceria de 
apoios mútuos a seus pré-can-
didatos a prefeito, os deputados 
estaduais Anísio Maia (PT), em 
João Pessoa, e Inácio Falcão 
(PCdoB), em Campina Grande.
A reunião foi transmitida online 
pelos perfis dos dois pré-candi-
datos no Facebook. 
“Essa união do PT e do PCdoB 
nas duas principais cidades da 
Paraíba é histórica”, afirmou o 
deputado Anísio Maia, “porque 
isso é reafirmar o compromisso 
dos dois partidos com o campo 
democrático e popular”. 
Já Inácio Falcão, pré-candi-
dato a prefeito de Campina 
Grande pelo PCdoB,  salientou 
que acomposição representa a 
mais forte e perfeita parceria 
do campo progressista nas duas 
principais cidades do Estado”.

O PSD e o Progressistas confir-
maram ontem o nome de Lucas 
Ribeiro, filho da senadora Daniel-
la Ribeiro (Progressistas), como 
pré-candidato a vice-prefeito na 
chapa liderada pelo ex-deputa-
do estadual Bruno Cunha Lima 
(PSD). O anúncio ocorreu em um 
hotel de Campina Grande e con-
tou ainda com a presença do pre-
feito Romero Rodrigues (PSD), do 
deputado estadual Tovar Correia 
Lima (PSDB) e de outras lideran-
ças políticas.
A senadora Daniella lembrou a 
parceria entre as legendas, ini-
ciada em 2016, quando Enivaldo 
Ribeiro (avô de Lucas) foi o es-
colhido para ocupar o cargo de 
vice-prefeito ao lado de Romero.
Lucas Ribeiro, 31 anos, é formado 
em Direito, especialista em Indús-
tria e Saúde 4.0 pela Universidade 
de Deusto (Espanha) e mestrando 
em Desenvolvimento Regional na 
Universidade Estadual da Paraí-
ba (UEPB). Em 2019, assumiu a 
Secretaria Municipal de Ciência 
de Campina Grande.

CurtasEleições 2020

TRE-PB reúne partidos para 
esclarecer sobre convenções

Seis dos 29 partidos 
habilitados para parti-
cipar das eleições deste 
ano na Paraíba deixaram 
de comparecer, ontem 
pela manhã, à reunião 
realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) 
para tratar das conven-
ções, que já podem ser 
realizadas a partir da 
próxima segunda-feira, e 
dos registros de candida-
turas.

“Não haverá outra 
reunião, mas os parti-
dos que não puderam 

comparecer vão receber 
vídeos com tudo o que 
foi discutido e decidido, 
para ficarem em dia com 
as obrigações da Justiça”, 
afirmou Aline Silveira Vi-
lar, chefe da Secretaria 
Judiciária do TRE.

Sobre a situação dos 
partidos que não estão 
habilitados para partici-
par das eleições na Paraí-
ba, Aline explicou que o 
prazo para a habilitação 
vai até o final do mesmo 
prazo que é estabelecido 
para a realização das con-
venções, 16 de setembro.

Incluídos nessa si-
tuação estão o PCB, PTC, 

Novo e PSTU. Esse último, 
até já anunciou nomes de 
pré-candidatos à prefei-
tura e à Câmara da capi-
tal. “O importante é que 
ele (o PSTU) ou qualquer 
outro se habilite até o fi-
nal do prazo legal”, disse 
ela.

A reunião de ontem 
aconteceu na Sala de Ses-
sões, no edifício-sede do 
TRE-PB. De acordo com 
Aline Vilar, devido à pan-
demia do novo corona-
vírus, todas as normas 
sanitárias recomendadas 
pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) fo-
ram providenciadas.

Foto: Roberto Guedes

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ministro do TSE vota para que 
ex-governador seja inelegível

O ministro do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) Og-
Fernades votou, ontem, pela 
inelegibilidade do ex-go-
vernador Ricardo Coutinho 
(PSB), na ação de investiga-
ção judicial eleitoral (Aije) 
da PBPrev, por um período 
de oito anos, a contar de 
2014. Esse é o terceiro pro-
cesso envolvendo o ex-go-
vernador julgado esta se-
mana na Corte, tendo como 
relator o mesmo ministro.

Como nas ações anterio-
res, novamente o julgamen-
to foi adiado a partir de um 
pedido de vistas do ministro 
Luís Felipe Salomão. A Aije 
foi impetrada pela coligação 
‘A vontade do Povo’, que teve 
como candidato o senador 
Cássio Cunha Linha (PSDB), 
e acusa o ex-governador de 
pagar retroativos de benefí-
cios da previdência próximo 
ao período eleitoral daquele 
ano, mesmo tendo a Con-
troladoria Geral do Estado 
(CGE) expedido recomenda-
ções contrárias.

Em seu voto, o ministro 
Og Fernandes afirmou que 
ficou clara a responsabili-
dade do ex-governador e do 
presidente da PBPrev, Se-
verino Ramalho Leite, que 
também sofreu a sanção de 
inelegibilidade, na prática 
de abuso de poder políti-
co com viés econômico. No 
caso da vice-governador Lí-
gia Feliciano (PDT), o rela-
tor afastou a inelegibilida-
de, já que ela fora candidata 
pela primeira vez ao cargo 
na chapa encabeçada pelo 
socialista.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

A Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB) apreen-
deu uma carga de 1,4 tonela-
da de alho com apresentação 
de nota fiscal inidônea. Ava-
liada em R$ 200 mil, a carga 
foi apreendida pelo Comando 
Fiscal da 1ª Gerência Regional 
da Sefaz no ato do descarrega-
mento em João Pessoa. 

A abordagem dos audito-
res fiscais do Comando Fiscal 
da 1ª Gerência Regional de 
João Pessoa aconteceu no ato 
do descarregamento do pro-
duto em um estabelecimen-
to comercial da capital, após 
recebimento de denúncia. A 
nota informava que a carga 
deveria ser descarregada em 

Campina Grande e não em 
João Pessoa, o que levou a 
autuação. Após apreensão, os 
auditores fizeram a contabili-
dade do volume de alho para 
calcular o imposto e a autua-
ção rendeu em ICMS e multa 
R$ 53.773,20. Os valores já 
foram quitados e deposita-
dos nos cofres do Estado. 

Carga de 1,4 tonelada de alho 
sem nota fiscal é apreendida 

Depois da divulgação 
da nota ontem do Minis-
tério do Meio Ambiente 
(MMA) sobre o corte de 
recursos para proteção 
da Amazônia e do Pan-
tanal, o governo decidiu 
recuar, ao menos, em re-
lação ao corte de R$ 60 
milhões previsto já para o 
Orçamento de 2020.

O dinheiro de 2020 
não será mais contingen-
ciado, como havia decla-
rado o MMA. No início da 
tarde, o ministro Ricardo 
Salles havia declarado 
que, devido à decisão do 
Ministério da Economia, 
ações do Ibama e Insti-
tuto Chico Mendes (ICM-
Bio) seriam completa-
mente interrompidas a 
partir da próxima segun-
da-feira, 31.

Conforme nota do Mi-
nistério do Meio Ambien-
te, foram bloqueados R$ 
20,972 milhões do Ibama 
e R$ 39,787 milhões do 
ICMBio. O corte no total 
de R$ 60 milhões, segun-
do a pasta, foi informado 
pelo assessor especial 
do Ministério da Econo-
mia Esteves Colnago, mas 
atribuído a uma decisão 
da Secretaria de Governo 

e da Casa Civil da Presi-
dência da República. Tra-
ta-se de decisão política, 
portanto, e que expõe um 
racha entre Salles e os 
militares que atuam no 
Palácio do Planalto.

Pouco mais de duas 
horas depois, porém, o 
MMA recebeu a informa-
ção de que esse recurso 
será preservado. Para 
2021, no entanto, está 
mantida a redução de ou-
tros R$ 120 milhões para 
a área de meio ambiente.

Questionado sobre o 
assunto após a divulga-
ção da nota pelo MMA, 
o vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mou-
rão, afirmou que Ricardo 
Salles se precipitou ao 
anunciar a suspensão de 
operações de combate 
ao desmatamento ilegal 
na Amazônia e contra 
queimadas no Pantanal 
em razão de bloqueio or-
çamentário. Ao criticar a 
atitude do chefe da pasta 
na noite dessa sexta-fei-
ra, 28, Mourão atribuiu 
o remanejamento de re-
cursos ao pagamento do 
auxílio-emergencial a 
trabalhadores informais 
durante a pandemia da 
covid-19, mas garantiu 
que as ações não serão 
paralisadas.

Amazônia não terá a 
fiscalização suspensa

Representantes partidários também foram informados pela Justiça Eleitoral sobre prazos e registros de candidaturas

Os boletins 
sobre a covid-19 

divulgados pela SES 
na quinta e na sexta 

registraram queda nas 
ocorrências de novos 

casos de um dia 
para o outro.

Agência Estado
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Na Zona Sul
O bairro Jardim Cidade Universitária está localizado entre 
outros logradouros bem movimentados. Ainda residencial, local 
tem sido alvo de especulação imobiliária.  Página 8 Fo
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Documento serve de orientação e, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, não determina abertura das escolas

Governo divulga protocolo 
sobre retomada das aulas

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), di-
vulgou ontem, o protocolo 
do novo normal para o seg-
mento de educação. O docu-
mento traz recomendações e 
orientações técnicas e legais 
referentes à prevenção e ao 
controle da covid-19 nos es-
tabelecimentos escolares. A 
existência deste protocolo 
sanitário dedicado ao setor 
não determina sua abertura. 

O retorno das aulas re-
ferentes ao ano letivo de 
2020 ainda é um tema de 
extrema preocupação para 
as instituições responsáveis 
pelo enfrentamento dire-
to da covid-19. De acordo 
com o secretário de Saúde, 
Geraldo Medeiros, o Estado 
está iniciando um processo 
de inquérito sorológico em 
dois mil lares paraibanos 
que têm crianças e jovens 
entre 3 e 17 anos conviven-
do com pessoas com risco. O 
intuito é estudar o cenário 
para desenhar de que forma 
começará esse retorno das 
atividades. 

“Esse é um segmento o 
qual temos que ter prudên-
cia. Após o resultado desse 
inquérito sorológico, nós 
teremos uma definição da 
abertura das aulas presen-
ciais. A Secretaria de Saúde 
acredita na ciência e acha 
que este não é o momento 
ideal para a abertura”, pon-
tua. 

Como forma de pre-
paração para um eventual 
retorno no futuro, foi de-

senvolvido um protocolo sa-
nitário com recomendações 
a serem seguidas por estu-
dantes e funcionários dentro 
das instituições de ensino. 

As ações básicas do do-
cumento são: realizar capa-
citações com os docentes, 
técnico-administrativos, 
prestadores de serviços e 
colaboradores que estarão 
em atendimento aos alu-
nos e ao público em geral; 
compartilhar informações 
claras, concisas e precisas 
sobre a covid-19, normalizar 

a comunicação sobre medo e 
ansiedade e promover estra-
tégias de autocuidado não 
apenas para os alunos e suas 
famílias, mas também para 
os professores e outros fun-
cionários da escola; estimu-
lar o método de ensino não 
presencial.

O protocolo do novo 
normal para o segmento de 
educação traz orientações 
de distanciamento social, 
higiene pessoal, limpeza 
e higienização de ambien-
tes e o monitoramento das 

condições de saúde para os 
estudantes e funcionários. 
Também traz algumas ações 
específicas para os subseto-
res da educação infantil, do 
Ensino Fundamental, Médio 
e Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA), e do ensino supe-
rior, profissional e comple-
mentar. 

Por exemplo, para a 
Educação Infantil, uma das 
recomendações é fazer in-
tervalos intercalados entre 
as turmas para reduzir a 
quantidade de crianças em 

um mesmo espaço. De forma 
geral, o uso da máscara den-
tro das instituições de ensi-
no é obrigatório, bem como 
a higienização das mãos ao 
entrar no estabelecimento. 

Este protocolo sanitá-
rio foi elaborado por um 
Grupo Técnico (GT) forma-
do por representantes da 
SES, Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia (SEECT), Ministério 
Público, Tribunal de Contas, 
escolas particulares, sindi-
catos e conselhos. O docu-

mento pode ser acessado na 
íntegra em: https://paraiba.
pb.gov.br .

Os protocolos na área da educação 
também podem ser acessados 

através do QR Code acima

No Sertão

Incêndio no “lixão” de Patos pode ter 
sido criminoso, afirmam Bombeiros

O comandante do 4º 
Batalhão do Corpo de Bom-
beiros Militar, major Dani-
lo Galvão, afirmou que o 
novo incêndio ocorrido no 
lixão municipal de Patos, 
Sertão da Paraíba, na noite 
da quinta-feira (27), pode 
ter caráter criminoso.

“Infelizmente a gen-
te observa que a maioria 
dos incêndios, se não em 

sua totalidade, é provoca-
da por agentes humanos 
e não um fogo espontâneo 
como também pode acon-
tecer. Mais a maioria das 
vezes, infelizmente, é um 
fogo provocado”, afirmou o 
major Galvão.

O major disse que o 
Corpo de Bombeiros foi 
acionado por volta das 
20h30 de anteontem e se 
deslocou para o local para 
averiguar a situação. Che-
gando ao local os catadores 

informaram que o fogo te-
ria sido iniciado na estrada 
que dá acesso ao lixão. Por 
conta do clima sem chuvas 
e que ocasiona a seca na 
pastagem, rapidamente o 
fogo se alastrou e atingiu 
o material acumulado na-
quele local pouco tempo 
depois.

Ainda de acordo com 
Danilo Galvão, as equipes 
permaneceram no local 
durante toda a noite de 
anteontem e madrugada 

tentando conter as chamas 
que só foram apagadas no 
final da manhã e ontem

O fogo do “lixão” já se 
tornou uma ação recor-
rente em Patos, porém, 
agora se torna mais preo-
cupante, visto que, a cida-
de conta com 773 pessoas 
em recuperação diante da 
pandemia do novo coro-
navírus - doença respira-
tória, que pode ser agra-
vada com a inalação da 
fumaça tóxica.

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

A faixa litorânea da Pa-
raíba pode observar, neste 
final de semana, a ocorrên-
cia de chuvas passageiras 
e pontuais. De acordo com 
a meteorologista da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas (Aesa), Marle Bandei-
ra, as chuvas isoladas ape-
nas poderão ser registradas 
nesta região, que, hoje, fica 
com o céu parcialmente nu-
blado commáxima de 30oC e 
mínima de 22oC. 

“No sábado e domin-
go, o que poderão ocorrer 
são chuvas passageiras e 
pontuais na faixa litorânea 
do Estado. Só no sábado 
que pode se estender pelo 
Brejo e Agreste, mas tam-
bém chuvas mais espar-
sas” explicou a meteorolo-
gista do órgão.

Conforme o serviço 
de metereologia da Aesa, o 
deslocamento de umidade 
oriunda do Oceano Atlânti-
co em direção à costa leste 
da Paraíba deverá contri-
buir para a ocorrência de 
chuvas esparsas no setor 
leste do Estado. Já nas de-
mais regiões (Brejo; Agres-
te; Cariri/Curimataú; Serão 

e Alto Sertão), o final de 
semana será de céu parcial-
mente nublado a claro.

O Sertão e o Alto Sertão 
da Paraíba registrarão as 
maiores temperaturas po-
dendo chegar até a 35°C no 
Sertão neste sábado. 

Nestas duas regiões, 
o dia de hoje será de céu 
com poucas nuvens. Todas 
as previsões do tempo no 
Estado são atualizadas 24h 
diariamente no site da Aesa, 
pelo http://www.aesa.pb.
gov.br. 

Segundo o Climatem-
po, em João Pessoa, o sába-
do e o domingo (30), serão 
de sol e aumento de nuvens 
pela manhã. As pancadas de 
chuva ocorrem à tarde e à 
noite, podendo acontecer a 
partir das 18h. Nestes dois 
dias a temperatura mínima 
na capital é de 22°C e a má-
xima é de 28°C. As chances 
de chuva são de 90%. 

O relatório do Clima-
tempo para o próximo mês 
informou que a falta de chu-
va foi sentida em quase todo 
o mês de agosto na maioria 
das regiões brasileiras. Este 
tempo seco também vai 
predominar em setembro 
e, inclusive, o calor intenso 
ganha destaque.

Aesa prevê tempo 
chuvoso para a PB

Protocolo conta com orientações para todos 
os que fazem parte dos estabelecimentos 
escolares e foi feito como preparação para 
um retorno no futuro

Foto: Agência Senado

Equipes do Corpo 
de Bombeiros 
conseguiram conter 
o incêndio na 
manhã de ontem

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com 
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Assassinatos aconteceram no dia 19 deste mês em Barra de Santana; polícia está investigando a motivação

Polícia prende trio suspeito 
de praticar dois homicídios

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho
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Uma ação conjunta en-
volvendo as Polícia Civil e 
Militar cumpriu três man-
dados de prisão e quatro de 
busca e apreensão, no início 
da manhã de ontem, na ci-
dade de Barra de Santana 
com o objetivo de prender 
suspeitos de cometer um 
duplo homicídio ocorrido 
no dia 19 deste mês naque-
la cidade, que teve como ví-
timas o adolescente Railson 
Dantas Araújo da Silva, 17 
anos e Gustavo Santos Bar-
bosa, 24.

A operação foi batizada 
de Mororó por ser o nome 
do sítio onde ocorreu o du-
plo assassinato. Naquela 

localidade um dos alvos foi 
localizado e preso, sendo 
com ele apreendidas três 
espingardas de fabricação 
artesanal. 

Com outro suspeito foi 
apreendido um revólver 
Taurus calibre .32 com seis 
munições intactas. Além de 
três espingardas de fabrica-
ção artesanal e três espin-
gardas de cartucho, calibre 
28, além do veículo usado 
pelos suspeitos. 

Os suspeitos e os ob-
jetos ilícitos apreendidos 
foram conduzidos à DP-PC 
em Queimadas-PB para a 
tomada das medidas legais 
cabíveis.

Operação é deflagrada 
em Caaporã e Alhandra

O proprietário de um 
estabelecimento comercial 
na cidade de Pilõezinhos, 
Brejo paraibano, foi preso 
nessa quarta-feria (26), 
suspeito de furto de ener-
gia elétrica. A prisão foi 
efetuada por policiais do 
4º BPM (Batalhão de Po-
lícia Militar) apos serem 
solicitados por um funcio-
nário da empresa conces-
sionária para dar apoio 
em uma averiguação de 
suposto furto em um esta-
belecimento comercial. No 
local, o servidor da Energi-
sa constatou o ‘gato’.

Após a confirmação o 
fiscal da empresa isolou o 
estabelecimento comercial 
e aguardou a chegada dos 
peritos do Instituto de Po-
lícia Científica que também 
constataram o furto de 
energia elétrica. 

O proprietário do esta-
belecimento comercial foi 
conduzido à Delegacia de 

Polícia Civil para a lavra-
tura do auto de prisão em 
flagrante.

Guarabira
Em outra ação, um ho-

mem suspeito de descum-
prir medida protetiva foi 
preso, nessa quinta-feira 
(27), pela Polícia Militar. 
Ele estava impedido de se 
aproximar de sua ex-com-
panheira. 

A vítima estava em 
uma agência bancária da 
cidade quando o suspeito, 
de posse de uma faca pei-
xeira, se aproximou dela e 
fez ameaças. Ele foi con-
tido pelos seguranças da 
agência e outras pessoas 
que acionaram a Polícia 
Militar. Rapidamente os 
policiais chegaram ao lo-
cal, mas o suspeito tinha 
conseguido fugir. Houve 
diligências e o suspeito 
foi localizado e levado à 
delegacia.

Comerciante é preso 
por ‘furtar’ energia

Uma operação inte-
grada entre o Batalhão de 
Polícia Ambientale e a Di-
visão de Fiscalização da 
Sudema apreendeu duas 
máquinas e uma caçamba 
utilizadas na extração ile-
gal de minério em Pedras 
de Fogo e ainda prendeu 
em flagrante um homem 
apontado como respon-
sável pela prática crimi-
nosa apresentado na de-
legacia da Polícia Federal. 

A ação foi realizada 
nessa quinta-feira (27), 
com o objetivo de coibir 
a extração irregular de 
minério – areia naquela 
cidade do Litoral paraiba-
no. De acordo com nota 
distribuída pelo BPAmb 
a ação foi deflagrada após 
solicitação para averi-
guar possível prática de 
crime ambiental.

No local, os fiscais 
da Sudema e os policiais 
do BPAmb informaram 
que o responsável pela 
extração não apresentou 
autorização do órgão am-
biental competente in-
fringindo, assim, o Art. 2º 
da Lei 8.176 e o Art. 55 da 
Lei n° 9.605.. 

O infrator foi autua-
do administrativamente 
com multa de R$ 9 mil, 
prevista no Art 63 do De-
creto n° 6.514/2008 e, 
além disso, permanecerá 
preso e passará por audi-
ência de custódia.

Na semana passada 
foi realizada uma opera-
ção em Santa Rita para 
coibir a extração irregu-
lar de minério e também 
em outras regiões do Es-
tado. Denúncias sobre 
esse tipo de crime através 

Crime ambiental

Operação conjunta flagra extração 
ilegal de minério em Pedras de Fogo

O caminhão com combustível somente foi retirado da rodovia por volta das 17h, quando a Polícia Rodoviária Federal liberou o trânsito

Moto foi recuperada em Soledade

As máquinas apreendidas estavam sendo usadas na extração da areia

A Polícia Rodoviária Fe-
deral recuperou um carro e 
uma moto roubados que es-
tavam circulando nas estra-
das federais da Paraíba. As 
ações ocorreram na quinta e 
sexta feiras (27 e 28).

O automóvel recuperado 
foi o Renault Logan, na BR- 
101, em Bayeux. O condutor 
não obedeceu à ordem de 

parada e empreendeu fuga 
em alta velocidade, inclusive 
colocando em risco veículos 
e pedestres que transitavam 
no local. O condutor só pa-
rou o veículo quando perdeu 
o controle e furou o pneu. A 
equipe policial verificou que 
o automóvel havia sido rou-
bado em outubro de 2019, na 
capital paraibana.

Uma motocicleta rouba-
da foi recuperada na BR-230, 
em Soledade, no Cariri parai-
bano. A Honda CG 160 Titan, 
em alta velocidade, adentrou 
nas ruas do município. O con-
dutor de 26 anos apresentou 
o documento da motocicleta, 
mas os policiais verificaram 
que havia indícios de adulte-
ração no documento.

Dois homens suspei-
tos de praticar pelo menos 
três homicídios foram pre-
sos, na manhã de ontem, 
durante a Operação “Pater” 
deflagrada pela Polícia Civil  
em  Caaporã e Alhandra, no 
Litoral Sul da Paraíba.  

 Durante a ação, que 
teve o apoio da Polícia 
Militar, ainda foi cumpri-
do um mandado de prisão 
contra um terceiro  en-
volvido nas mortes e que 
já se encontrava recolhi-
do na Cadeia Pública de 
Alhandra por prática de 
outros delitos. O detento 
recebeu nova ordem de 
prisão e terá maior difí-
culdade para obter be-
nefícios que permitam a 
liberdade. 

 Seis imóveis ligados 
aos investigados foram al-
vos de buscas, onde os po-
liciais encontraram entor-
pecentes, munições e uma 
arma de fogo. Cerca de 50 
policiais, entre civis e mili-
tares, foram mobilizados. 

 Segundo informa-
ções do delegado Geovane 
Giacomelli, os trabalhos 
são resultado da investi-
gação sobre um homicí-
dio ocorrido no dia 30 de 
maio deste ano, na zona 
rural de Caaporã. A víti-
ma foi identificada como 
Amauri Claudino Ferreira 
e, segundo a polícia, foi 
morta pelos três homens. 

 Ainda de acordo com 
as investigações, os três 
suspeitos integram uma 
organização criminosa 
responsável pela morte de 
outras pessoas na região. 
Além de homicídios, o trio 
também atua no tráfico de 
drogas nas cidades de Pi-
timbu e Caaporã , de acor-
do com a Polícia Civil.   

 “A palavra ‘pater’ sig-
nifica pai. A operação re-
cebeu esse nome devido 
ao homicídio do patriarca 
de uma família,  que foi o 
estopim para o cometi-
mento de outros crimes”, 
explicou o delegado .

Na BR-101

Acidentes em sequência provocam 
transtornos na divisa da PB com PE 

PRF recupera veículos roubados que 
circulavam nas rodovias da Paraíba

Uma sequência de aci-
dentes envolvendo pelo 
menos cinco caminhões 
provocou um grande en-
garrafamento na BR-101, 
próximo à divisa da Pa-
raíba com Pernambuco. 
Ninguém ficou ferido. A 
faixa com destino a Recife 
foi totalmente interditada, 
sendo liberada apenas no 
final da tarde. Motoristas 
foram obrigados a desviar 
o percurso para ter acesso 
à capital pernambucana. 
O primeiro acidente acon-
teceu no início da manhã 
de ontem. Para ter acesso 

à capital perambucana os 
veículos tiveram que usar a 
rodovia de acesso a Pedras 
de Fogo, Itambé e Goiana 
até alcançar novamente a 
rodovia federal. O sentido 
Recife/João Pessoa ficou 
com a faixa parcialmente 
interditada e, somente no 
final da manhã voltou ao 
normal.

Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal o primeiro 
acidente aconteceu por vol-
ta das 5h de ontem quando 
um caminhão com botijões 
de gás vazios tombou no 
km 114, próximo à divisa 

com Pernambuco, deixando 
a rodovia parcialmente in-
terditada. Cerca de quinze 
minutos depois uma carreta 
-tanque com combustível ao 
tentar desviar do primei-
ro caminhão saiu da pista 
e tombou, atingindo toda a 
faixa contrária, provocando 
a interdição total da faixa de 
acesso a Recife.

Policiais rodoviários 
federais permaneceram, 
juntamente com o Corpo de 
Bombeiros e uma equipe 
do Ibama para averiguar o 
estrago ao meio ambiente 
por conta do vazamento de 

óleo derramado que atingiu 
um rio existente na área. A 
carreta-tanque transpor-
tava cerca de 15 mil litros 
de combustível. O trânsito 
foi desviado pela rodovia 
estadual PB-032, mais para 
surpresa dos motoristas 
ocorreu outro acidente en-
volvendo um caminhão que 
saiu da pista. novamente o 
trânsito ficou em apenas 
uma faixa. Outra alternativa 
para os veículos que deixa-
vam a capital paraibana era 
seguir até Campina Grande 
e Caruaru para ter acesso a 
Recife.
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Constatação foi feita por um estudo realizado no período de 2008 a 2018 pelo Atlas da Violência

Estudo realizado pelo 
Atlas da Violência no pe-
ríodo de 2008 a 2018, 
mostra que o número de 
homicídios na Paraíba vem 
diminuindo. No entanto, 
a pesquisa revela que as 
pessoas negras sofrem 8,9 
vezes mais risco de serem 
assassinadas no Estado, do 
que as pessoas não negras. 
Estatística apontada pelo 
estudo também mostra 
que nos demais estados da 
Federação a violência con-
tra pessoas negras cres-
ceu. O que demostra que a 
concentração dos índices 
de violência letal na po-
pulação negra é uma das 
principais expressões das 
desigualdades raciais exis-
tentes no Brasil. 

Pelo Atlas, a taxa de 
homicídios na Paraíba tem 
diminuído, ano após ano, 
desde 2011, quando se re-
gistrou 42,6 homicídios a 
cada 100 mil habitantes. 
Em 2012 foram (40,0), 
em 2013 (39,6), em 2014 
(39,3), em 2015 (38,3), 
em 2016 (33,9), em 2017 
(33,3), e em 2018 (31,1).

Pela pesquisa do Atlas 
da Violência, os homicí-
dios no país são a principal 
causa de mortalidade de 
jovens (pessoas entre 15 a 
29 anos). Esse fato mostra 
o lado mais perverso do 
fenômeno da mortalidade 
violenta no Brasil, na medi-
da em que mais da metade 
das vítimas são indivíduos 

com plena capacidade pro-
dutiva. Ou seja, em período 
de formação educacional, 
na perspectiva de iniciar 
uma trajetória profissional 
e de construir uma rede fa-
miliar própria. 

Na Paraíba, a taxa de 
homicídios de jovens foi 
de 66,6 a cada 100 mil 
habitantes. O Atlas apon-
ta que tanto o Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA), quanto o Estatuto 
do Desarmamento (ED), 
são apontados como ins-
trumentos importantes na 
diminuição da escalada de 
crescimento dos assassina-
tos no Brasil.

Violência
O Atlas também mos-

tra que de 2008 a 2018, a 
cada 6h23 minutos, uma 
mulher foi morta dentro 
de casa. A taxa de homicí-
dios por 100 mil mulheres 
na Paraíba em 2018 foi 
de 3,9. Só em 2018, foram 
registrados 82 assassina-
tos de mulheres. Entre as 
mortes violentas de mu-
lheres, 87,7% das vítimas 
eram mulheres negras.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Homicídios caem na PB, porém, 
negros são maioria das vítimas 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel  Noronha

População LGBTQI+
Os dados de violência contra a população 

LGBTQI+, na Paraíba não diminuíram porque 
houve um aumento no número de denún-
cias. Em 2015 (40), 2016 (44) e 2017 (46) e 
em 2018, no último ano base da pesquisa, 
foram registradas 55 denúncias e quatro 
homicídios.

As denúncias totais de violências contra 
a população Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tra-
vestis, Transexuais ou Transgêneros, Queer e 
Intersexuais (LGBTQI+), registradas no Dis-
que 100, no Brasil atingiram o seu máximo 
em 2012 (3.031 
casos), ano em 
que houve regis-
tro atípico, con-
forme levanta-
mento do Atlas. 
A partir de 2015 
há estabilidade 
no número de 
registros,  que 
apresenta ligei-
ra queda até o 
último registro disponível, de 2018 (1.685). 
As mulheres permanecem significativamente 
mais vitimadas que homens.

Conforme o Atlas, a taxa de homicídios 
no Brasil caiu ao menor patamar dos últimos 
quatro anos sendo registrados 57.956 ca-
sos, o que corresponde a uma taxa de 27,8 
mortes por 100 mil habitantes. A pesquisa 
também mostra que a maioria das vítimas 
de homicídio possui baixa escolaridade. Em 
2018, ocorreu o menor nível de homicídios 
em quatro anos, o que corresponde a uma 
taxa de 27,8 mortes por 100 mil habitantes. 
O Atlas da Violência que engloba o período 
de 2008 a 2018 foi divulgado quinta-feira 
passada.

O CRM-PB constatou, durante 
inspeção no Ortotrauma de 
Mangabeira, na capital, 
16 irregularidades 
consideradas graves para 
o exercício profissional 
e a saúde dos pacientes

Fotos: Divulgação/CRM

Pelo CRM-PB

Trauminha de Mangabeira sofre 
interdição ética a partir de hoje    

   

O Conselho Regional 
de Medicina da Paraíba (CR-
M-PB) decidiu interditar o 
Complexo Hospitalar Tarcí-
sio Burity, o Ortotrauma de 
Mangabeira, em João Pessoa, 
mais conhecido por Traumi-
nha, depois de detectar 16 
irregularidades consideradas 
graves para o exercício profis-
sional e a saúde dos pacien-
tes. A medida passou a valer a 
partir das 0h de hoje e, segun-
do o presidente do conselho, 
o ginecologista Roberto Ma-
gliano, foi tomada de forma 
unânime pelos 42 membros. 
O anúncio foi feito em coletiva 
ontem pela manhã, na sede 
do órgão, e o relatório com 
as denúncias, encaminhado 
para os Ministérios Públicos 
do Estado (MPPB) e Federal 
(MPF).

“O CRM não tem o poder 
de fechar o hospital, mas sim 
de impedir que os profissio-
nais que lá atuam, e viven-
ciam condições de extrema 

precariedade, sigam traba-
lhando, até que as medidas de 
controle sanitário sejam to-
madas”, esclareceu Magliano. 
Ele admitiu que a interdição 
foi um recurso urgente e ne-
cessário, uma vez que falha-
ram as tentativas de diálogo 
com a Secretaria de Saúde 
(SMS) da Prefeitura de João 
Pessoa. O “Trauminha” é refe-
rência no Estado em cirurgias 
de urgência e emergência da 
região abaixo do cotovelo e 
abaixo do joelho, conforme 
pactuação com o Ministério 
da Saúde. De acordo com a 
SMS, foram realizados 46,8 
mil atendimentos e mais de 
3,7 mil cirurgias neste ano.

Entre as irregularidades 
constatadas nas visitas de ins-
peção, estão a falta de equipa-
mentos médicos, de remédios 
(como antibióticos, anti-in-
flamatórios e anticoagulan-
tes) e insumos básicos (gaze, 
luvas, telas, drenos, órteses, 
próteses, campos cirúrgicos), 
banheiros sujos e quebrados, 
inundação, mofo e infiltração 
em várias dependências, in-

festação de baratas, ausência 
de climatização, de roupa de 
cama e de acomodação para 
acompanhantes nos quar-
tos, pacientes expostos nos 
corredores, precarização na 
contratação dos médicos 
(a chamada “pejotização”), 
sobrecarga no atendimen-
to e até relato de consumo 
de drogas, agressões contra 
profissionais e de prática de 
relações sexuais dentro do 
hospital, conforme chegou ao 
conhecimento do conselho. A 
última fiscalização foi realiza-
da na segunda-feira (24).          

“Os profissionais traba-
lham no Trauminha em abso-
luto risco! Chegamos a solici-
tar a presença de segurança 
armada ao prefeito Luciano 
Cartaxo. Quando os proble-
mas se agravam a ponto de se 
tornar uma ameaça à saúde 
da população é necessário to-
mar uma medida como esta. 
A população merece respei-
to e com saúde não se brin-
ca!”, sentenciou o presidente. 
Desde que foi inaugurado, o 
Ortotrauma passou por dez 

interdições éticas.
Apesar de o CRM ter 

alegado, “por várias vezes”, 
que entrou em contato com 
a direção do hospital e com 
o secretário de Saúde (e que 
lhe entregou o relatório com 
todas as irregularidades), 
Adalberto Fulgêncio se mos-
trou surpreso com o anúncio 
da interdição: “Vim tomar 
conhecimento através desta 
coletiva e de um fiscal que 
me entregou um relatório 
com elementos que não jus-
tificam parar o atendimento 
numa unidade de urgência, 
emergência e traumatologia 
que serve a 64 municípios, 
além de João Pessoa. Lamen-
tamos e achamos que é uma 
ação imprudente”, protesta. 
Em nota, a Secretaria de Saú-
de reforça que não recebeu 
oficialmente nenhuma no-
tificação, que o relatório da 
visita de inspeção está sendo 
respondido dentro do prazo 
estabelecido e que lamenta a 
medida, tendo em vista a sus-
pensão temporária do atendi-
mento público.

A taxa de homicídios no país 
caiu ao menor patamar dos 
últimos quatro anos, com 
57.956 casos e uma taxa 

de 27,8 mortes por 
100 mil habitantes

Os dados do estudo 
mostram que, nos 
demais estados da 

Federação, a violência 
contra pessoas negras 

também cresceu

Agosto Dourado é encerrado com curso 
sobre amamentação na volta ao trabalho

A programação do 
“Agosto Dourado”  foi en-
cerrada nessa sexta-feira 
(28) com o Banco de Leite 
Anita Cabral oferecendo um 
curso sobre aleitamento no 
retorno ao trabalho para 
funcionárias de uma fábri-
ca de calçados, na capital. 
Agosto é o mês dedicado à 
intensificação das ações de 
promoção, proteção e apoio 
ao aleitamento materno.

Por causa da pande-
mia do coronavírus, o curso 
aconteceu de forma on-li-
ne, pela plataforma Google 
Meet, com a equipe assis-
tencial e de capacitações de 
cursos do Banco de Leite, 
formada por nutricionista 
e fonoaudióloga, que forne-

ceu orientações sobre o uni-
verso da amamentação para 
funcionárias da Alpargatas. 

“Quando as empresas se 
mostram parceiras da causa, 
é imprescindível que esteja-
mos lá mostrando os meios, 
as alternativas e como fazer 
para que dê tudo certo com a 
amamentação”, disse a dire-
tora geral do Banco de Leite, 
Thaíse Ribeiro.

“O trabalho que fize-
mos hoje (ontem) nessa fá-
brica é fundamental porque 
quando falamos de mães, 
também estamos falando 
de mulheres que, muitas 
vezes, são trabalhadoras. 
É impossível promover o 
aleitamento materno sem 
abordar a questão do retor-

no ao trabalho”, disse a nu-
tricionista e coordenadora 
de ações estratégicas de 
promoção ao aleitamento 
materno, Laura Fernandes.

Durante todo o mês, 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio do 
Banco de Leite, realizou 
capacitações virtuais e li-
ves sobre a importância 
do aleitamento materno; 
orientações a respeito do 
universo da amamentação.  

Palestras 
Entre os assuntos abor-

dados nas palestras e diálo-
gos, nutrição na primeira 
infância, o manejo clínico, 
técnica para amamentação 
e a interferência dos bicos 

de borracha.

Seminário 
Também foi realizado 

seminário voltado para os 
profissionais da Rede de 
Banco de Leite da Paraíba, 
dos pontos de coleta, da 
atenção básica, bem como 
para os profissionais da 
saúde que atuam nos Hos-
pitais Amigos da Criança.  

Atualmente, o Estado 
conta com a Rede de Bancos 
de Leite que coleta, mensal-
mente, uma média de 723,7 
litros, com a colaboração 
de 507 doadoras, distribui 
uma média de 607,1 litros 
de leite e proporciona o 
atendimento a 733 recep-
tores.

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com
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O bairro residencial que aos poucos vem 
se tornando alvo da especulação imobiliária

 

Fundado na década de 
1990, o Bairro Jardim Cida-
de Universitária tem loca-
lização privilegiada por se 
situar na Zona Sul de João 
Pessoa, entre os bairros mais 
economicamente ativos da 
capital, Bancários e Manga-
beira. Mesmo sendo um lo-
cal tipicamente residencial 
classe média, nos últimos 
anos vem se transformando 
e se valorizando em razão 
do vertiginoso crescimento 
da especulação imobiliária. 
Lá já estão sendo construí-
dos condomínios verticais de 
luxo e também condomínios 
horizontais de alto valor eco-
nômico. 

O bairro é tranquilo, 
mas ainda é carente de ser-
viços, mesmo assim, isso 
não é motivo de queixa para 
os moradores porque eles 
residem em um local que é 
uma extensão dos Bancários. 
Inclusive muitos dos habi-
tantes, mesmo residindo no 
Bairro Jardim Cidade Univer-
sitária, continuam afirmando 
até os dias atuais que moram 
nos Bancários. 

Isso acontece porque 
no bairro vizinho eles têm 
à disposição, supermerca-
dos, agências bancárias, 
shoppings, a Praça da Paz, 
restaurantes, postos de com-
bustível, casas noturnas, dro-
garias, unidades de saúde da 
família, Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), e igre-
jas católicas e evangélicas, 
além de escolas públicas e 
privadas. Outra coisa que os 
moradores do Jardim Cidade 
Universitária, não reclamam 
é da falta de transportes ur-
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banos uma vez que diversas 
linhas servem os habitantes. 

De acordo com o último 
censo realizado pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em  2010, 
o Jardim Cidade Universitá-
ria tinha 21.425 habitantes. 
Morador do bairro há 12 
anos, o jornalista Ricardo 
Araújo, disse ser fã do local. 
“Uma das coisas mais inte-
ressantes, é que eu consigo 
chegar à Praia do Cabo Bran-
co em apenas dez minutos 
pedalando”, disse ele. Porém, 
reclamou da falta de ciclo-
vias e disse que essa é uma 
das reivindicações dos mora-
dores à Prefeitura da capital.  

Outra reclamação dos 
habitantes do Jardim Cida-
de Universitária é que ainda 
existem muitas ruas sem pa-
vimentação (no barro), e que 
constam na Prefeitura como 
ruas calçadas. Algumas são 
calçadas apenas pela meta-
de, ou seja, foram calçadas 

no trecho onde foram cons-
truídos condomínios resi-
denciais para atender as exi-
gências dos financiamentos 
da Caixa Econômica Federal, 
e deixaram o restante da rua 
no barro, sem pavimentação. 

Mesmo com esses con-
tratempos, os moradores de-
monstram amor pelo bairro 
que antes de ser fundado, 
era área de fazendeiros. Com 
o passar dos anos, e com a 
polarização, o crescimento 
e a valorização da região, o 
Jardim Cidade Universitária 
se transformou num ótimo 
lugar para morar e investir. 
Pela valorização da área, os 
terrenos estão sendo vendi-
dos atualmente por até R$ 
200 mil. Casas com três ou 
quatro quartos que há 15 
ou 20 anos eram ven-
didas por R$ 
80 mil, 

atualmente estão valendo R$ 
700 mil ou mais, dependen-
do da localização. Isso de-
monstra o quanto a região se 
valorizou economicamente.

“Aqui a gente não pre-
cisa ir muito longe para 
ter acesso a agências ban-
cárias, supermercados, ou 
para ir ao comércio por-
que moramos perto do 
Mangabeira Shopping e do 
Shopping Sul”, disse a mo-
radora do bairro Janaína 
Lucena. Para ela, os mo-
radores enfrentam diaria-
mente um problema que 
está presente no cotidiano 
de todos os brasileiros. O 
medo de assalto. “A violên-
c i a é uma realidade 

em qual-

quer parte do país, e todos 
nós estamos sujeitos a ser-
mos vítimas”, desabafou Ja-
naína, afirmando que mes-
mo assim, segue buscando 
seus objetivos.   

Apesar das especula-
ções do mercado imobiliário 
que visa e busca a valoriza-
ção, o Jardim Cidade Uni-
versitária, ainda é composto 
basicamente por prédios de 
três ou quatro andares, em 
diversas avenidas e ruas as-
faltadas ou calçadas. O am-
biente ainda tem poucos es-
tabelecimentos comerciais 
e calçadas fora dos padrões, 
ou seja, com altos batentes 
construídos para entrada de 
veículos nas garagens, o que 
dificulta a mobilidade dos 
transeuntes, principalmente 
das pessoas com alguma de-

ficiência física. 

A vantagem do bair-
ro segundo os moradores é 
que ele contém elementos 
urbanos importantes, como 
saneamento básico e ilumi-
nação pública de qualidade. 
De acordo com o geógrafo 
Matheus Henrique Oliveira, 
a população que compõe a 
região como um todo é for-
mada por moradores classe 
média, muitos vindo do in-
terior da Paraíba, ou de esta-
dos vizinhos. 

Ele observou que nas 
últimas décadas, mais espe-
cificamente nos últimos 30 
anos, a capital paraibana, 
passou por profundas trans-
formações no seu espaço ur-
bano, provocando o aumento 
populacional. O que explica a 
criação e o povoamento de 
novos bairros em João Pes-
soa. Dentre eles, o Jardim 
Cidade Universitária que 
atraiu milhares de famílias 
por sua posição privilegiada 
na Zona Sul da Cidade. Desde 
então, ocorreram significati-
vas mudanças na região con-
siderada a mais adensada da 
capital, uma vez que mais de 
¼ da população atual do mu-
nicípio reside nesta área. 

A região dos Bancários 
compreende os bairros Ana-
tólia, Jardim Cidade Univer-
sitária e Jardim São Paulo. A 
polarização do local se deu 
pela proximidade com os 
bairros, por serem viáveis 
economicamente no que diz 
respeito à vida cotidiana. 
Principalmente porque nos 
Bancários está instalado um 
grande número de comércio 
e serviços de pequeno, mé-
dio e grande porte que aten-
de a demanda da população 
da Zona Sul da cidade. O 
Jardim Cidade Universitária 

tem 136 ruas e vias.

Apesar de ser um dos atuais alvos do mercado imobiliário, o Jardim Cidade Universitária ainda é composto basicamente por prédios de três ou quatro andares, além de residências que abrigam os moradores mais antigos

De acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, o bairro contabilizava 21.425 habitantes

Fotos: Marcus Antonius



Conscientização
No Dia da Visibilidade Lésbica, a Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) traz uma apresentação via internet com 
a cantora e compositora mineira Bia Ferreira. Página 11
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Palestra da versão on-line da Festa Literária de Boqueirão homenageia os 70 anos do escritor, compositor e pesquisador

Vida e obra de Braulio Tavares 
será analisada na Flibo Virtual

“Eu tenho como regra não 
dar balanços devido a uma 
idade qualquer. Tenho a idade 
mental de 18 anos. Estacionei 
nessa. Para mim, tudo vai dar 
certo um dia. Não tenho car-
reira a cumprir ou objetivos a 
longo prazo. Vivo no dia a dia. 
Se dei alguma contribuição, 
cabe aos outros avaliar”. Foi o 
que definiu o escritor, drama-
turgo, poeta, editor, compositor 
e pesquisador Braulio Tavares, 
que completará sete décadas 
de vida no próximo dia 2 de se-
tembro.

Em virtude dessa data, 
“Braulio Tavares: 70 anos – 
Múltiplos Olhares” é o tema 
da palestra que se realiza hoje, 
dentro da programação do pe-
núltimo dia da edição especial 
da Festa Literária Boqueirão, a 
Flibo Virtual, e que terá as par-
ticipações do poeta Aderaldo 
Luciano, professores Davi Nó-
brega, Jeniffer Ferreira e João 
Matias de Oliveira, com media-
ção do escritor Bruno Gaudên-
cio. A transmissão será a partir 
das 19h30, pelas redes sociais 
do evento (confira a programa-
ção completa no box ao lado), 
que é promovido pela Associa-
ção Boqueirãoense de Escrito-
res (Abes).

“Fico muito feliz e orgu-
lhoso por essa homenagem. 
Agradeço a Mirtes Waleska 
Sulpino, que faz essa festa com 
grande esforço, idealismo e de-
dicação”, disse Tavares. “O fato 
da festa ser virtual é um sinal 
de que devemos nos adaptar a 
novos tempos. Para mim, não 
dá muito trabalho: hoje em dia, 
saio pouquíssimo de casa, de 
modo que a quarentena não 
me afetou muito. A Flibo Virtu-
al acaba deixando-a em pé de 
igualdade com um evento lite-
rário feito no Rio ou São Paulo: 
tudo é feito via computador e 
ninguém precisa se deslocar 
até Boqueirão. Perde a cidade, 
que é muito simpática, mas já 
que não temos escolha, vamos 
aproveitar as vantagens do 
contato virtual”.

Braulio conta que sua roti-
na diária é acordar, ler, escrever 
e dormir de novo. “Minha vida 

se resume a isso. Mas para as 
pessoas cujos trabalhos exigem 
contato com o público – como 
médicos, cantores, atores, etc. – 
vai ser uma grande transforma-
ção. Estou pensando em criar 
um canal no Youtube, como 
muitos têm feito, para falar de 
literatura, poesia popular, fic-
ção científica, música, cinema, 
os mesmos assuntos que abor-
do no meu blog Mundo Fantas-
mo (mundofantasmo.blogspot.
com)”, revelou o escritor nasci-
do em Campina Grande.

“No braço, na enxada”
Um dos participantes da 

principal mesa-redonda da Fes-
ta Literária Boqueirão de hoje, 
o poeta Aderaldo Luciano co-
mentou que a Flibo é constru-
ída há mais de 10 anos “no bra-
ço, na enxada, no pó calcário. É 
uma epopeia a cada edição. É 
também a pioneira das festas 
literárias da Paraíba. A cada 
ano recebe as ameaças de não 
realização. Falta de recursos, 
empecilhos políticos, boicotes: 
é assim a vida das festas lite-
rárias das pequenas cidades”, 
lamentou.

Aderaldo frisou que outras 
cidades tiveram a Flibo como 
exemplo e se iniciaram nes-
sa trincheira. “Só quem sabe a 
dor e a lágrima é quem está na 
seara. Todavia a cada edição, a 
cada jovem ou adulto tocado 
pela mágica do livro, o esforço, 
a dor, o medo, valem à pena. 
Veja que contradição: ninguém, 
nenhum político, abrirá sua 
boca para dizer que é contra 
as feiras literárias, mas fecha-
rá sua mão para não as verem 
realizadas. Realizar a Flibo, e 
outra feiras e festas literárias, é 
pronunciar-se contra o atraso”, 
ressaltou.

 O objetivo da mesa-redon-
da de hoje, segundo o mediador 
Bruno Gaudêncio, “é mostrar 
as diversas facetas de Brau-
lio Tavares como pensador da 
cultura popular, como poeta, 
romancista, estudioso e um dos 
maiores nomes da literatura 
de ficção científica. Também 
vamos comentar um pouco 
do lado compositor e letrista 
dele, de roteirista de cinema e 
de teatro. A mesa será diversa”, 
prosseguiu ele, “onde Aderaldo 
Luciano, por exemplo, vai falar 
da vertente da cultura popular 
e eu vou tentar dar conta da 
música e da poesia”.

A programação da Flibo 
Virtual começa às 13h, com mi-
nistração de minicurso sobre 
conto contemporâneo, abor-
dando a diversidade de formas 
e estruturas textuais, além da 
importância de iniciar a escrita 
utilizando dos recursos digitais 

para produção e divulgação dos 
textos.

Entre outros painéis, a 
ficção voltada aos jovens, po-
esia e a discussão em torno de 
uma política nacional de leitu-
ra. Amanhã, o destaque será 
outra homenageada da edição 
on-line: o centenário de nasci-
mento da dramaturga e escri-
tora Lourdes Ramalho (1920-
2019).

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil da Flibo 

no Facebook

ConFira a programação dEsTE sáBado: 
 
13h - Minicurso Conto Contemporâneo - A forma e o 
enredo, com Adeilson Sousa (professor de Literatura);
15h - Bate-papo: “A escrita de ficção voltada para o 
público jovem”
Com as escritoras Jadna Alana (PB) e StephanneSays 
(PB) e mediação de Rute Rávilla (PB);
17h - Bate-papo: “Ser poeta, apesar de inédito”
Com o escritor e editor Linaldo Guedes (PB) e a es-
critora e jornalista Angélica Lúcio (PB), mediação do 
escritor Johniere Alves Ribeiro (PB);
19h30 - Palestra: “Braulio Tavares: 70 Anos - Múl-
tiplos Olhares”
Palestrantes: poeta Aderaldo Luciano (RJ-PB); profes-
sor Davi Nóbrega (PB); professora Jeniffer Ferreira 
(PB); escritor João Matias de Oliveira (PB-CE); com 
mediação do escritor Bruno Gaudêncio (PB);
21h - Bate-papo: “Livro é coisa de elite: A descons-
trução de uma quase Política Nacional de Leitura 
no Brasil”
Com os escritores José Inácio Vieira (BA), Jairo Cézar 
(PB) e mediação de Lizziane Azevedo (PB).

Objetivo da palestra é mostrar as diversas facetas 
do paraibano como pensador da cultura popular, 
poeta, romancista, estudioso e um dos maiores 
nomes da literatura de ficção científica

Foto: Arquivo A União

“Braulio Tavares é um artista completo e uma grande referência”

Braulio Tavares antecipou 
projetos que está planejando. 
“O que pretendo realizar não 
são propriamente sonhos, são 
tarefas. Devo ter centenas de 
romances iniciados, milhares de 
contos e poemas deixados pela 

metade, centenas de músicas 
sem letra e letras sem música. 
São tarefas, que envolvem o 
prazer de criar e a necessidade 
de pagar as contas. Por mim 
está bom. É cedo para olhar 
para trás”.

Aderaldo Luciano confessa 
não deter as condições de ava-
liar os 70 anos de uma pessoa 
como Braulio. “Posso apenas 
dizer que o impacto de sua obra 
para a afirmação da identidade 
nordestina é de crucial impor-
tância. Por exemplo: um texto 
como o Poema da Buceta Ca-
beluda é uma revolução lírica. 
Quando foi escrito causou um 
estupor. E é grandioso sem ser 
chulo nem decadente. É filosó-
fico e transcendente. A Hipótese 
do Hipopótamo Tartamudo é 
outro petardo lírico-dramá-
tico. A Balada do Andarilho 
Ramon reflete a grandeza do 
herói épico brasileiro, antes 
que Forrest Gump fosse o épico 
americano”, enumerou o poeta 
e pesquisador.

Aderaldo ainda reconheceu 
a capacidade intelectual de Tava-
res. “Seu conhecimento da poé-
tica nordestina dos cantadores 
repentistas e do cordel brasileiro 
sequer podem ser avaliadas, a 
partir mesmo do seu codinome 
Trupizupe, personagem de A 
Chegada de Lampião no Inferno. 
A cabeça de Braulio vale milhões 
de cyber decibéis. O ano pas-
sado, a Editora Patuá lançou o 
Fanfic, obra monumental repleta 
de diálogos com a cultura da fic-
ção científica universal. Por outro 
lado, suas séries foram sucesso 
na televisão. Minha avaliação 
sobre os 70 anos de Braulio me 
faz lembrar o primeiro dia em 
que o vi no palco do Colégio 
Santa Rita, em Areia. Auditório 
lotado e ele cantando os versos 

de ‘Trupizupe, o Raio da Silibri-
na’”, relembrou.

Para o escritor Bruno Gau-
dêncio, a Paraíba deve agradecer 
diariamente pela existência de 
alguém como o homenageado 
da Flibo Virtual. “Braulio Tavares é 
um artista completo e uma grande 
referência. O seu excelente traba-
lho como tradutor me incentivou 
bastante a seguir pelo ofício”.

Segundo Gaudêncio, muita 
gente nem imaginava que Brau-
lio não tenha essa idade toda, 
“por ser um homem jovial e bem 
arejado nas ideias. Isso o faz ser 
muito presente, contemporâneo, 
muito atual no século 21 e a 
obra dele é multifacetada. Ele a 
faz com rígida qualidade, inclu-
sive como tradutor, que é outra 
dimensão da sua obra”.
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Poeta Aderaldo Luciano (E), um dos palestrantes, e o escritor e mediador Bruno Gaudêncio (D)

 Tenho a idade 
mental de 18 anos. 

Estacionei nessa. Para 
mim, tudo vai dar certo 

um dia. Não tenho 
carreira a cumprir ou 

objetivos a longo prazo. 
Vivo no dia a dia 
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Adelmar Tavares, 
escritor e poeta pernam-
bucano, que em vida foi 
promotor, juiz e desem-
bargador, embora não seja 
muito conhecido do gran-
de público, escreveu belos 
poemas, trovas e sonetos 
que o fizeram respeitado 
pelos críticos e, inclusive, o 
levaram à Academia Brasi-
leira de Letras.

É dele, dentre suas 
trovas, a beleza dos versos 
sobre a saudade:

“Para matar as sau-
dades / Quis ver-te em 
ânsias, correndo / E, eu 
que fui matar as sauda-
des / Vim de saudades 
morrendo...”

Esses versos que, 
aparentemente não têm 
maior significação nem fizeram de Adelmar Tavares um 
intelectual do nível de Gilberto Freire, Ariano Suassu-
na ou João Cabral de Melo Neto, calam fundo na alma 
daqueles que já intentaram matar as saudades – como 
se elas pudessem deixar de existir.

Acho, despretensiosamente, que por mais que se 
deseje esquecer as coisas que se inscreveram no nosso 
passado, muitas delas se tornam inesquecíveis. A mãe 
jovem fazendo a sopinha da ceia, a aula da primeira pro-
fessora, os primeiros puxavantes de orelhas do pai, as 
primeiras disputas com os irmãos mais velhos, a primei-
ra namorada, o primeiro filho, a primeira morte de um 
ente querido – e por aí afora.

E o que dizer das primeiras festas na adolescência, 
as primeiras viagens e sobretudo a chegada da paixão, do 
amor e do sexo? Isso tudo ficou gravado para sempre, se 
não no baú de recordações, mas certamente, em algum 
pedaço do cérebro que, de vez em quando, emerge e pare-
ce tão próximo e real, que chega a nos assustar!

Já se disse que o homem tem três fases distintas na 
vida: passado, presente e futuro. Que a criança não tem 

passado e o velho não tem 
futuro. Ouso discordar, 
por inteiro e essa avalia-
ção a faço em experiência 
própria: sou de um tempo 
em que valorizei muito 
o passado, mesmo antes 
de chegar à adolescência, 
principalmente porque 
quase não chego a ela. 
Lembrava, aos 12 anos 
que até os cinco, seis anos 
tinha uma asma que de 
tão grave, era tida como 
provável atestado de óbito 
antes de chegar aos 15. E, 
mesmo depois de atingir 
a marca quase fatídica dos 
15, durante alguns anos, 
ainda me pesava sobre os 
ombros a ameaça de que o 
mal poderia voltar a qual-
quer tempo.

Na segunda idade, sempre acontece o melhor 
– em tudo. É uma vida cheia de encantos, de boas 
surpresas, de novas amizades, dos aconchegos mais 
presentes, abraços e carícias íntimas que, em qual-
quer tempo, fazem a vida melhor. O amor vem com 
tudo: frêmitos, desejos, suspiros, gemidos e gozos. E, 
como complemento indispensável, há o encontro com 
o trabalho com tudo que ele representa: responsabi-
lidade, determinação, disciplina, poder de decisão e, 
principalmente, a integração com o amor, no binômio 
que predomina na vida.

Na terceira idade, também conhecida como a maior 
ou a melhor, em sendo verdade que o passado há de 
predominar, não é menos verdade que se vive também, 
e de forma confortável o presente e, em muitos casos – 
como ocorre comigo, por exemplo – ainda permanece o 
olhar no futuro e, de vez em quando, se acende a chama 
da esperança que – como já dito e repetido – afinal, é 
sempre a última que morre.

E vamos em frente, até porque quem anda pra trás – 
já dizia o homem do povo – é caranguejo...

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com | colaborador

Saudades não morrem, nunca!

O ideário político e filosófico de muitos dos 
que exercem o “fazer política” em nosso país se 
inspirou, com certeza, no manual de governança 
escrito por Maquiavel, em 1513, no seu célebre 
livro O Príncipe. Ainda que muitos neguem que o 
famoso italiano da época do Renascimento tenha 
efetivamente pregado a conduta de governantes 
baseada no ardil enganoso, na astúcia maléfica 
ou na utilização de fraudes, esse é o conceito que 
se tem hoje do que seja maquiavelismo. Dizem até 
que a frase que lhe é atribuída: “Os fins justificam 
os meios”, foi colocada de forma diferente: “Certos 
fins, justificam certos meios”.

Parece até que O Príncipe se tornou a cartilha 
política nacional. Os conselhos ali contidos, orien-
tam como atender interesses pessoais e de grupos, 
estimulando ambições, e ensinando como conquis-
tar o poder e exercitá-lo com autoridade, usando 
da força e da capacidade de persuasão.

O importante para um governante é manter-
se numa postura pública de quem está preocupado 
com o bem comum, ainda que na prática aja exata-
mente em contrário. O objetivo maior é buscar ter 
o povo ao seu lado. Assim, terá maiores condições 
de enfrentar as adversidades, porque consegue 
torná-lo conivente com os seus atos. Acredita que 
a adoção de condutas inspiradas em princípios rí-
gidos nem sempre oferecem os resultados que ob-
jetiva alcançar.

Manifesta-se publicamente pelo interesse 
social, mas dando destaque ao que desperta pro-
veito de conveniência dos poderosos. Sobressai 
quem melhor tem a noção das oportunidades. 
O apego às técnicas de dominação torna-se um 
ponto indispensável na estratégia política. As-
sim, induz o público a uma posição de apatia, sem 
ânimo para a contestação dos seus atos, criando 
um cenário de ilusões e uma resposta majoritá-
ria de consentimento.

O maquiavelismo, então, está associado à 
deslealdade, à corrupção, à degradação moral, 
nas quais as pessoas fazem uso da força e do po-
der para atingirem seus objetivos, ainda que na 
utilização de procedimentos que não se harmoni-
zam com os conceitos de integridade, probidade 
e decência.  

Talvez, estejamos sendo injustos com Maquia-
vel, ao oferecer-lhe referência no atuar ilicitamente 
de alguns agentes políticos brasileiros. Quem me-
lhor estudou a obra O Príncipe vai encontrar frases 
que contrariam esse pensamento equivocado que 
se tem das suas lições políticas. Por exemplo: “To-
dos os Estados bem governados e todos os prínci-
pes inteligentes tiveram o cuidado de não reduzir 
a nobreza ao desespero, nem o povo ao desconten-
tamento” ou  “Prudência é uma virtude a ser sem-
pre acalentada, pois se deve não só remediar o pre-
sente, mas prever os casos futuros e preveni-los 
com toda perícia, e não deixar que se aproximem 
os acontecimentos, pois deste modo o remédio não 
chega a tempo e isso torna a moléstia incurável”, e 
ainda  “quem ganha o posto de destaque de ‘mão 
beijada’, está na dependência exclusiva da vontade 
e boa fortuna de quem lhes concedeu, duas coisas 
extremamente volúveis e instáveis”.

Portanto, uns aprenderam com Maquiavel in-
terpretando suas lições voltando-se para a ação 
perniciosa, quando poderiam tê-las como orienta-
ção para a atividade política do bem.

As lições de 
Maquiavel

Leitão
iurleitao@hotmail.com

Rui

Foto: Divulgação

Filósofo, historiador e poeta Maquiavel (1469-1527), autor de ‘O Príncipe’

Advogado, escritor e poeta pernambucano Adelmar Tavares (1988-1962)

Foto: Divulgação

Colunista colaborador

Pedro Bandeira nasceu no dia 
1º de maio de 1938, no sítio Riacho 
da Boa Vista, município de São José 
de Piranhas, na Paraíba. Era neto do 
famoso cantador Manoel Galdino 
Bandeira e irmão do menos famoso 
cantador Daudeth Bandeira. Aos seis 
anos de idade já fazia versos de im-
proviso e aos 17, tornou-se cantador 
profissional. Em 1961, mudou-se 
para Juazeiro do Norte, onde teve 
residência fixa e grande atuação no 
meio cultural, residindo em Juazei-
ro até o último dia 24 de agosto de 
2020, quando veio a falecer aos 82 
anos de idade.

Ficou muito conhecido por ser 
cantador profissional, cordelista e 
escritor. Em 2019, recebeu a Comen-
da Patativa do Assaré, condecoração 
que é dada a personalidades que se 
destacam artisticamente tais como: 
poetas, cantadores e pesquisadores 
por seus relevantes serviços presta-
dos à cultura popular tradicional. No 
ano de 2018, para comemorar os 80 
anos de vida do poeta, a Vila Música 
do Crato criou a Semana Cultural 
Pedro Bandeira.

Pedro tinha várias formações 
acadêmicas, era licenciado em Le-
tras Clássicas pela Faculdade Filo-
sofia do Crato, bacharel em Direito 
pela Faculdade de Direito do Crato, 
bacharel em Teologia pela Universi-
dade do Vale do Acaraú.

Recebeu dezenas de diplomas, 
medalhas de mérito, e com mais 
de duas dezenas de troféus de 
1º lugar em festivais de violeiros 

ocorridos por todo o Brasil. Foi 
radialista profissional, com progra-
mas diários em rádios e programas 
semanais em televisão. Seu último 
projeto foi feito na TV Verde Vale.

Foi autor de mais de mil folhetos 
e centenas de poemas avulsos. Publi-
cou vários livros, gravou muitos LPs 
e CDs. Foi o fundador da Associação 
dos Violeiros, Poetas Populares e 
Folcloristas do Cariri. Era conhecido 
como o ‘príncipe dos poetas popu-
lares’, ele cantou para o Papa João 
Paulo II e para outras figuras conhe-

cidas nacionalmente, tais como os 
ex-presidentes Castelo Branco, Costa 
e Silva, João Figueiredo, Fernando 
Collor e José Sarney.

Pedro Bandeira foi citado e 
elogiado pelos escritores Luiz da 
Câmara Cascudo, José Américo de 
Almeida, Jorge Amado Théo Bran-
dão, Rodolfo Coelho Cavalcante e 
muitos outros. Foi convidado por 
José Aparecido para ir a Portugal 
com o poeta Geraldo Amâncio, 
onde fez várias apresentações, 
inclusive no palácio do governo, 
a convite do presidente da época, 
Mário Soares.

Teve várias músicas gravadas 
por Luiz Gonzaga, Fagner, Luiz Viei-
ra, Alcymar Monteiro, Trio Nordesti-
no. Fundou a Missão do Vaqueiro em 
parceria com o padre João Câncio 
e Luiz Gonzaga no Sertão de Per-
nambuco. Foi criador de jornais que 
tinham como objetivos divulgar a 
cultura popular nordestina.

Há momento de chagada
E o instante da partida
Quanta vida já vivi
Quanto resta a ser vivida?

São dois espelhos quebrados
Dois vezes sete de dá sorte
Já vivi quatorze anos
Quanto resta para a morte?

É fácil vê-la chegar
Em cada momento que passe
Pois se começa a morrer
No momento em que se nasce.

Pedro Bandeira,
o ‘príncipe dos poetas’

Cultura popular Irani Medeiros 
medeirosirani@gmail.com | colaborador

Foto: Divulgação

Paraibano recebeu a Comenda Patativa do Assaré
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Bia Ferreira faz um show on-line 
para o Dia da Visibilidade Lésbica

Comemorando o Dia da 
Visibilidade Lésbica, o Governo 
do Estado através da Secreta-
ria da Mulher e da Diversidade 
Humana, e em parceria com 
a Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc), realiza a 
transmissão ao vivo da apre-
sentação da cantora e compo-
sitora mineira Bia Ferreira. O 
evento tem início às 20h no ca-
nal da Funesc no Youtube.

O Dia da Visibilidade 
Lésbica é uma dedicação ao 
público que sofre um históri-
co apagamento pelo mundo. 
A data foi criada por ativistas 
brasileiras com o objetivo de 
denunciar, além da invisibili-
zação, as violências diversas 
sofridas pelas lésbicas, como 
as psicológicas, físicas e eco-
nômicas. Além do show desta 
noite, as atividades voltadas 
para as lésbicas são realizadas 
a partir do Grupo Maria Quité-
ria, que atua em defesa desses 
direitos na Paraíba.

Bia Ferreira se tornou 
uma porta-voz de aspectos vol-
tados às causas LGBTQI+, so-
ciais e raciais. Sua canção ‘Cota 
Não É Esmola’ se tornou uma 
referência na luta antirrasicta, 
pela qual a mineira canta ver-
sos como “Cansada de esmolas 
e sem o dim da faculdade / Ela 
ainda acorda cedo e limpa três 
apartamentos no centro da 
cidade / Experimenta nascer 
preto, pobre na comunidade / 
Cê vai ver como são diferentes 
as oportunidades”.

A canção, com mais de 10 
milhões de acessos no Youtu-
be em uma apresentação ao 
vivo de Bia, faz parte de seu 
primeiro álbum: Igreja Lesbi-
teriana, Um Chamado, lançado 
em 2019. De acordo com uma 
entrevista à Noize Media, ela 
afirmou que o disco foi pensa-
do como uma mensagem que 
pudesse alcançar o coração das 
pessoas. “Consegui falar por 
ele com pessoas que vêm de 
onde venho, que não tiveram 
acesso às mesmas informações 
que eu, mas que partilham das 

mesmas ideias e para as que 
pensam diferente de mim. O 
álbum é também uma ponte 
para acessos”, explicou.

Em entrevista para o Bra-
sil de Fato, ela revelou ter rece-
bido um chamado que resultou 
no nome de seu disco. “Fiz um 
compromisso de nunca me ca-
lar enquanto tiver alguém sen-
do oprimido. Enquanto tiver 
um preto com menos direitos, 
enquanto houver racismo, en-
quanto as cotas ainda forem 
negadas, eu não vou me calar. 
O disco saiu porque pessoas 
decididas a não se calar estão 
construindo isso comigo”.

Para a artista, o essen-
cial para este poder de crítica 
é o amor. “Só o combate em si 
é cansativo, desgastante. Por 
mais que seja incômodo aos 
meus ouvidos, preciso me lem-
brar que a cada 23 minutos, 
se eu estou viva, alguém teve 
que morrer, porque a estatísti-
ca não baixa. Então eu preciso 
honrar estas pessoas”, anali-
sou, em entrevista cedida à 
Noize Media.

Uma voz em meio a desi-
gualdades, Bia Ferreira desta-
ca que seu principal objetivo 
em levar sua música é “ou você 
assume que está vivendo em 
um contexto de revolução e 
que precisa fazer parte dela, 
como pessoa preta, como pes-
soa indígena, como pessoa pre-
ta-latina, e entende que a gente 
está aqui para lutar, que estão 
nos matando e que é sobre isso 
que eu estou falando; ou a pes-
soa vai ter que assumir que ela 
é racista e repensar a forma de 
agir nessa sociedade. Não há 
outra escolha”, disse à Noize.

Canal da Funesc

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

‘Flowers In Bloom’

Severino lança clipe em animação

Lançando o lyric video de 
‘Flowers In Bloom’, o paraiba-
no Severino se concentra em 
sua nova fase. A música é do 
seu segundo álbum, Grown 
Up Emancipation, e conta com 
uma animação baseada em xi-
logravuras de uma adolescen-
te, suas dúvidas e fantasias, 
cujos elementos estão tam-
bém retratados na letra.

A produção é da anima-
dora Bárbara Coimbra, artis-
ta que já fez parcerias com 
nomes como Criolo e BNe-
gão. “Ela se preocupou em 
trazer símbolos armoriais e 
outras fontes que trouxessem 
essa referência para o vídeo 
de uma maneira muito sen-
sível em relação à idealização 
dessas mensagens musicais e 
artísticas”, conta Severino.

A nova fase, segundo ele, 
vem a partir de uma concep-
ção artística mais amadureci-
da. “O Grown Up Emancipation 
é um capítulo desse caminho, 
de autoconhecimento e para 
onde quero ir”, explica.

Agora o artista se pre-
para para lançar singles aos 

poucos, até o fim do ano, nas 
plataformas digitais. Por ficar 
mais tempo em casa devido à 
quarentena, teve a oportuni-
dade de fazer a pós-produ-
ção de algumas canções que 
estavam engavetadas. “Ao 
mesmo tempo faço demos de 
novas músicas”.

Ele destaca ainda a can-
ção ‘Look At The Sky’, com-
posta no início da quarente-
na, no fim de março. “Minha 
esposa me mostrou um ví-
deo com imagens caóticas 
como uma carta da covid-19 
à humanidade. É todo nar-
rado em italiano e algumas 
vezes ela repete ‘olhe para o 
céu’. É um vídeo bem como-
vente, e fiquei com essa fra-
se na cabeça, vim para o 
estúdio em casa mesmo, 
e foi então que aconteceu 
quase que uma descar-
ga automática”.

O próximo proje-
to do músico já está 
em fase de pré-pro-
dução e conta com 
uma equipe de 
peso. Será um EP 
de cinco faixas 
produzido por 
Paulo Rafael, gui-

tarrista e produtor de Alceu 
Valença e músico da banda 
de rock psicodélico Ave San-
gria, no estúdio Eletro Flumi-
nas (RJ), além do tecladista 
Lomiranda, que já gravou 
com Ivan Lins e Marina. 

O novo trabalho signi-
fica uma reviravolta para o 
paraibano. “Uma descoberta 
enquanto artista, trazendo 
para o folk 
algum re-
gionalismo 
mais forte, 
elemento 
q u e 

nunca quis esconder. O EP 
também terá uma proporção 
maior de canções em portu-
guês do que meus trabalhos 
anteriores. Ainda não está 
decidido o ‘carro-chefe’, mas 
teremos pelo menos três 
singles. Acredito que o lança-
mento aconteça entre mea-
dos de dezembro e janeiro”, 
prevê Severino.

Foto: Divulgação

O oitão da casa no sítio Tambor está preparado, a 
poeira assentada. A gambiarra de luzes amarelas dá as 
cores à noite. A Charanga dos Batistas dá os toques, tudo 
está nos conformes. Aqueles homens vestidos com cami-
sa xadrez do mesmo tecido e chapéu, acompanhado de 
mulheres da família com vestidos em igual cor, o ritmo 
é o coco! Lá dentro, já tem galinha cheirando. O fogão de 
lenha de Tia Judite estala forte a lenha seca. Tem uma pa-
nela de barro com um porquinho bem gordo, não poderia 
faltar, já que Judite, a anfitriã da festa, adora. 

O povo vai chegando, alguns da Serra do Maracajá, 
outros do 12. Caravanas de Campina, Natal e Recife são es-
peradas. Chega o carro com o Joãozinho e irmãos atraves-
sando o terreiro. Início da noite e naquele Cariri ventava 
muito, João penteia o pouco cabelo antes de pôr o chapéu. 
Nevinha veio ao seu lado, descendo do carro com uma ale-
gria sem igual: “nêga, venha cá que trouxe uma coisa pra 
você”. De braços abertos, Nevinha bate no peito, olha pra 
Loudinha e diz: “Tô de volta a Mumbuca!”. Nezinho chega 
em seguida e me procura: “Bruno, é ali a pedra encantada 
que tem um tesouro”. Mas Tio Nezinho, o senhor não viu lá 
do céu? Dois anos depois que o senhor partiu, batizamos a 
pedra, que é um sítio com pintura rupestre, demos o nome 
de Pedra da Judite. Foi tão engraçado a homenagem que 
ela disse: “A véa agora é famosa!”

Eu já estava lá desde cedo porque sabia dessa festan-
ça, a despedida de Judite tinha que ser em seu terreiro e 
ela cozinhando pela última vez. Gurizada tinha com força, 
gerações mais novas, chance de beber “o néctar de nossas 
raízes”, como dizia Nezinho. 

Papai chega com mamãe, Wanessa, Poté, Dona Lour-
des e começa a perguntar pelo povo, o primeiro abraço é 
em Neves: “Que saudade!” sorrisos que não cabiam neles. 
Uma Kombi chega com o povo de Poté, Ronaldo dirigin-
do. Descem Margareth, Lucinha, Fátima, Paulinha, Ril-
do, Sonia, todo mundo, e aquela animação contagiante. 
Todo o terreiro de Judite ocupado, os pedregulhos não 
atrapalhavam a dança. Nando dava um jeitinho nas cai-
xas térmicas e já me chamava para tomar uma lapada. 
Da mala do carro, Joãozinho traz alguns foguetões que 
alumiam o céu naquele momento. Meu bisavô, Seu Zé Se-
verino, encangado nos irmãos da charanga, pegou logo 
um cavaquinho. Um vizinho pega o pífano e desafina. É 
quando Zé Severino diz: “Cadê Nelson que ainda não che-
gou? Ele toca “pife” melhor”. Momento em que eu estava 
mais afastado da casa, espiando as estrelas do Mundo-
Sertão. No escuro, vem vindo um homem forte, moreno, 
cabelos negros, bigodinho e uma mão no bolso. Era a 
cara de Tio Pedrinho (que estava atrasado), mas não era 
ele. Chegou mais perto, olhou para mim com um sorriso 
de canto de boca. Me arrepiei todo, era o meu avô Nel-
son, que a vida não me deu a chance de conhecê-lo. Peço 
a bênção, ele beija minha mão e minha testa. “Que bom 
te conhecer meu filho. Me vi muitas vezes em você, es-
tou sempre olhando por vocês”. Eu o abraço tão forte que 
sinto no algodão de sua camisa aquele cheiro antigo, um 
misto de perfume e um tom de cigarro, aquele aroma eu 
tenho certeza que era meu. Chamo Wanessa, que desaba 
no choro nos braços de nosso avô. Ligue não vovô, aí é 
uma manteiga derretida. Eles sorriem.

Pedrinho chega de repente e vem abraçar Nelson, 
Joãozinho também vem, velhos camaradas! Mando Wa-
nessa ir chamar Papai que já tomava um cafezinho lá 
dentro e brincava com Zeza, Maria e Josinete (filhas de Ju-
dite). Já lá fora, na cisterna, Papai vê seu pai depois de 48 
anos, arregala os olhos de maneira que nunca vi. Na hora 
Pedrinho, Joãozinho, Nezinho, Wanessa e eu nos afasta-
mos. Aquele momento era deles. Esse encontro tem que 
acontecer de novo! Chega a turma de Natal, Zezé chefian-
do a equipe, não quer nem saber de conversa, vai para o 
pequeno palco e começa a tocar, e a noite vai acontecendo. 
Encontro espiritual envolto em uma aura de luz. 

E eu com aquele aperto no coração, é como se tudo 
fosse acabar rapidamente e não teria chance de conversar 
com mais ninguém. Lá pelas tantas, o céu mudava seu tom 
azul, clareando aos poucos. Todos indo embora, sumiam 
no horizonte. Este encontro foi proporcionado pela despe-
dida de uma alma tão gentil e generosa quanto a de Tia 
Judite, que se encantou na última segunda. Deus concedeu 
que aqueles que já se foram pudessem encontrar os que 
estão por aqui ainda, vendo “com seus próprios olhos”, 
sem a desfocagem das nuvens. Para eles, uma concessão 
divina. Para nós, o inconsciente tratou como um sonho, 
apagando qualquer vestígio real do acontecimento.

Foi um reviver de encontros naquele interior, as do-
ces e prezerosas reuniões da família Oliveira. É por todos 
que já se foram que vivemos e carregamos essa tradição 
familiar, o néctar de nossas raízes estará sempre vivo. Que 
encontro, que sonho! Que Deus dê o céu a Tia Judite!

Uma charanga 
na despedida

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Colunista colaborador

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

Cantora e compositora mineira se tornou 
uma porta-voz de aspectos voltados às 
causas LGBTQI+, sociais e raciais

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no Youtube 

de Severino

Músico paraibano 
está preparando 

singles para o seu 
próximo álbum, 
com proporção 

maior de canções 
em português
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Informações como frequência cardíaca e qualidade do sono são captadas 24 horas por dia através de uma pulseira inteligente

Plataforma criada na UEPB 
monitora idosos remotamente

Uma plataforma de 
monitoramento remoto 
para idosos que capta as 
informações do paciente 
através de uma pulseira in-
teligente foi desenvolvida 
no Laboratório de Compu-
tação Biomédica do Núcleo 
de Tecnolo-
gias Estra-
tégicas em 
Saúde (Nu-
tes) da Uni-
v e r s i d a d e 
E s t a d u a l 
da Paraíba 
(UEPB), e 
é fruto dos 
projetos de 
doutorado 
e mestrado 
das fisio-
terapeutas 
E u j e s s i k a 
Ro d r i g u e s 
e Marcela Pimentel. Essa 
tecnologia monitora, 24 
horas por dia, funções clí-
nicas como: frequência 
cardíaca; velocidade da 
marcha; qualidade do sono 
e quantidade de passos. 
Essa inovação chegou na 
hora certa pois os idosos 
são o grupo de risco que 
mais têm sentido os efeitos 
adversos da pandemia.

Hoje, a plataforma tor-
nou-se um novo modelo 
de negócio que oferece um 
serviço de fisioterapia cada 
vez mais inovador e perso-

nalizado, no que se refere a 
estimulação da autonomia 
do idoso.

A fisioterapeuta Eujes-
sika Rodrigues ressalta a 
importância deste serviço 
no contexto da pandemia. 
“Os idosos são o grupo de 
risco que mais tem sofrido 
os efeitos adversos desta 
pandemia. É também o pú-

blico que 
mais ne-
cessita de 
uma ativi-
dade física. 
Através da 
plataforma, 
c o n s e g u i -
mos esti-
mular estes 
idosos a 
diminuir o 
sedentaris-
mo dentro 
do ambien-
te familiar, 
mesmo no 

contexto de isolamento“, 
frisou. Maria Clara, filha 
da idosa Doralice Barbo-
sa, 73 anos, observou uma 
melhor disposição da mãe, 
depois que começou a re-
ceber o monitoramento 
remoto em paralelo com 
atendimento de fisiotera-
pia domiciliar, uma vez por 
semana.

“A minha mãe utiliza a 
pulseira inteligente há um 
mês. Fico tranquila em sa-
ber que os sinais clínicos 
estão sendo monitorados, 
ainda mais porque ela é 

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | colaborador
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Doralice Barbosa (E), 73 anos, utiliza a pulseira inteligente para o monitoramento remoto e também recebe atendimento de fisioterapia domiciliar

Foto: Divulgação

grupo de risco. Tenho ob-
servado que ela está mais 
disposta porque tem se 
movimentado mais. Há al-
guns meses, suspendemos 
o pilates com medo de con-
trair o novo coronavírus”, 
disse a filha.

A plataforma utiliza a 
tecnologia e a inteligência 
artificial para acompanhar 
as atividades desenvolvidas 
pelos idosos neste período 
de distanciamento social. 
“Através da pulseira inteli-
gente, pudemos observar 

que a paciente Doralice 
levantava muitas vezes à 
noite, então, modificamos 
todo o ambiente domici-
liar, para diminuir os riscos 
ambientais que propicia 
uma queda, durante seus 
despertares noturno. Se a 

plataforma me mostrar que 
o paciente andou pouco on-
tem, por exemplo, estimu-
lo-o a andar mais no outro 
dia. É através destes parâ-
metros que podemos defi-
nir a conduta terapêutica”, 
explicou Oliveira.

A pulseira inteligente 
foi desenvolvida no 

Laboratório de Computação 
Biomédica do Núcleo de 
Tecnologias Estratégicas 
em Saúde (Nutes) da 

Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB)

Não fiquei surpreso com reportagem 
que o Estadão publicou sobre os bens 
que a Igreja Católica tem no Brasil. Nen-
huma surpresa com a matéria demon-
strando que a Igreja possui 330 mil e 
600 hectares - uma soma suficiente para 
assentar cerca de 22 mil famílias. Na 
Paraíba são 3.801 hectares.
       

nnnnnnnnnn

       Lá se vão 48 anos. Para fazer um 
“bico” (pois o salário no jornal em 
que trabalhava era insuficiente para 
as despesas pessoais), comecei a dar 
uma assessoria à Organização Bon-
fim e a uma firma de pouca duração 
(a Orienta), que seu proprietário, 
Hermógenes Bonfim, montou com os 
saudosos Carlos Roberto de Oliveira e 
Rômulo de Araújo Lima para realizar 
shows, fazer edições e agenciar publi-
cidade.
       Como eu trabalhava numa sala junto à 
assessoria jurídica da Organização Bon-
fim, fui testemunha do drama de pessoas 
de baixa renda que eram locatárias de 
modestos imóveis que a Arquidiocese da 

Igreja despejou pobres de seus imóveis
Paraíba tinha (e ainda tem) na Grande 
João Pessoa. 
        O arcebispo progressista, D. José Maria 
Pires (falecido em 2017), continuava a 
prática do seu antecessor, o conservador D. 
Moisés Coelho. A Igreja Católica promovia 
despejos de inquilinos. Para “não pegar mal”, 
pois afinal Igreja é Igreja, todos os imóveis 
da Arquidiocese eram administrados, para 
locação, pela Organização Bonfim. Não é 
necessário comentar sobre isso. Contar o fato 
é suficiente para qualquer leitor entender que 
a Igreja Católica nunca foi tão cristã assim...
       As relações, os compromissos, entre 
papas e reis, estão claramente provados 
na história da humanidade. Nos tempos 
modernos, comprometimentos entre Igre-
ja e Estado, em vários países, foram e são 
claríssimos. A história da Igreja Católica 
tem páginas negras. Continua a tê-las.
        O fato de - somente a partir de deter-
minado momento, para não desafinar com 
os anseios dos fiéis e da maioria da socie-
dade - ter combatido a ditadura militar 
não é suficiente para omitir as mazelas da 
Igreja Católica no Brasil.

nnnnnnnnnn
       
        Seguem-se alguns dados reve-

lados pela reportagem publicada no 
Estadão:
        1. Os hectares de propriedade da Igreja 
equivalem a duas vezes a soma das áreas das 
fazendas do produtor rural Marcos Seitz, de 
Guarapuava, no Paraná.
       2. Em quase todas as capitais do 
país, a Igreja Católica se destaca entre os 
maiores proprietários de imóveis. No Rio 
de Janeiro, um desses imóveis foi aluga-
do para um cinema, o Íris, que só exibe 
filmes pornôs.
       3. Somente no Piauí, onde a pobreza 
atinge níveis alarmantes, a Igreja possui 
54.989 hectares
       4. A Arquiocese de São Luís do Mara-
nhão é proprietária de uma ilha de 772,4 
hectares, na baía de São Marcos.
        5. Ordens religiosas católicas são pro-
prietárias de editoras com fins lucrativos, 
como a Vozes e a Paulinas, de colégios, 
universidades e até uma agência de turismo 
(dos carmelitas).
        6. Uma em cada 16 emissoras radiofôni-
cas brasileiras é da Igreja Católica. Ao todo, 
são pelo menos 181 emissoras, como essa da 
foto, em Santarém, no Pará.
          Este é o quadro. A Igreja precisa ex-
plicá-lo. O silêncio não será a melhor coisa 
depois de relatados esses dados.

John Lennon não limitava sua enorme 
criatividade ao campo da música, nos deixando 

maravilhas como “Starting over”, “Woman” e 
“Mind games” (todas da fase pós-Beatles).

“Imagine” é caso à parte. É hino. 
é “hors-concours”. 

Lennon desenhava muito e, como na música, 
também causou polêmica na área. Em janeiro de 
1970, ele mostrou desenhos eróticos em Londres. 
O governo britânico achou que aquilo era imoral 
e, no segundo dia da exposição, determinou que 
a polícia fosse à galeria e confiscasse o material. 

Londres tem dessas coisas: o que oferece de 
liberdade de um lado, retira de outro, desde os 
tempos em que colocou Oscar Wilde na cadeia. 
Entretanto, a realeza pode deitar e rolar: o pas-
sado do duque de Edinburgh não é tão cristão 
assim, nem católico, nem protestante... Pra não 

falar em Charles, em Edward, nos porres da 
rainha-mãe e em William, suspeito de consumir 

cocaína desde a adolescência.
A realeza sempre foi hipócrita com Lennon, 
Mick Jagger, Freddie Mercury, Rod Stewart, 

Elton John...
Os desenhos de Lennon, proibidos em 1970, 

foram expostos em 4 de julho passado na 
Feira do Disco de Reus, na Espanha. Por coin-

cidência, 4 de julho é o dia da 
Independência dos EUA, onde Lennon au-

to-exilou-se e, ironicamente, foi assassinado. 

Lennon e desenhos eróticos
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Gervany e o Campinense
Em entrevista, Paulo Gervany Lucena, presidente do Campinense, fala um pouco de 
sua trajetória, de como assumiu o clube, do início da recuperação em sua gestão e 
dos planos para curto, médio e longo prazo, à frente do clube. Página 16
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Internet vem sendo considerada uma das grandes aliadas dos pré-candidatos nas eleições municipais deste ano

A internet vem sendo 
considerada uma das grandes 
aliadas dos pré-candidatos 
nas eleições municipais deste 
ano. Sem poder exagerar no 
tradicional corpo a corpo com 
a população, por conta das 
restrições sanitárias impostas 
pela pandemia no novo coro-
navírus (covid-19), as mídias 
digitais deixaram de ser uma 
alternativa para se tornarem 
a principal ferramenta de co-
municação com os eleitores 
neste período.

A utilização desse recurso 
não chega a ser uma novidade 
no processo eleitoral e a legis-
lação em vigor já prevê a apli-
cação de algumas regras du-
rante as campanhas virtuais. 
O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) possui, inclusive, uma 
cartilha para disciplinar o uso 
da rede mundial de computa-
dores e evitar abusos de parti-

dos, candidatos e apoiadores.
Contudo, apesar de bem 

conhecida do público, nem 
todos os políticos estão ha-
bituados a incorporá-la em 
suas ações de comunicação. 
“A gente está acostumada a 
uma política de rua, com con-
tato corpo a corpo. Eu sou 
mais de panfletar e conversar 
com as pessoas do que fazer 
propaganda profissional. 
Essa sempre foi nossa carac-
terística”, reconhece a verea-
dora de João Pessoa, Helena 
Holanda, que tentará a reelei-
ção pelo Progressistas.

A parlamentar destaca 
que vem tendo o cuidado de 
evitar visitas em residências 
e que ainda não se sente se-
gura em fazer o trabalho 
boca a boca nas ruas. “Essa 
campanha vai ser na base de 
redes sociais, este é o primei-
ro material que temos de via 
direta para as pessoas. De-
pois eu pretendo partir para 
a panfletagem, prestando 

contas do meu mandato às 
pessoas”, continua.

Essa alternância de estra-
tégia também vem sendo ado-
tada pelo vereador Professor 
Gabriel (Avante) que admitiu 
ser novado em matéria de mí-
dias digitais. “Estou entrando 
nas redes sociais para divul-
gar o trabalho. Realmente é 
um caminho. Não tem outro”, 
avalia. O parlamentar lamen-
ta o fato de não poder haver 
reuniões no modelo que está 
mais acostumado e que isso 
tem feito os pré-candidatos se 
desdobrarem para atingir an-
tigos públicos.

Avaliação similar faz o co-
lega de parlamento na Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP), Bispo José Luiz (Repu-
blicanos), para quem as elei-
ções deveriam ter sido adia-
das. “Tenho a preocupação 
de que até o dia das eleições 
o quadro possa se agravar, 
porque nós estamos vivendo 
numa pandemia e, para al-

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com.br

Eleições: vereadores adaptam 
estratégias de comunicação

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

guns, é como se não estivésse-
mos vivendo”, lamenta.

José Luiz destacou que 
tem buscado formas de se rein-
ventar e entende que essa elei-
ção vai ocorrer mais “em gru-
pos de redes sociais, perfis no 
Facebook, Instagram, WhatsA-
pp e encontros pontuais para 
se conversar com lideranças e 

algumas pessoas que poderão 
ser influenciadores”. O verea-
dor, entretanto, salienta sua 
preocupação com o excesso de 
pessoas sem acesso à internet 
ou com o serviço “de péssima 
qualidade” prestado no país.

A mesma preocupação 
é do vereador Sérgio da Sac 
(Solidariedade) para quem a 

“campanha atípica e diferen-
ciada” pode excluir cidadãos. 
“Digo sem medo de errar que 
60% do povo de João Pessoa 
não faz uso das redes sociais 
e isso é uma dificuldade muito 
grande. Sabemos que é muito 
forte o meio de comunicação 
digital, mas sabemos que nem 
todos têm internet”, refletiu.

Parlamentares apostam no trabalho desenvolvido em plenário e nas ruas

“Novo normal” e ferramentas digitais são caminhos sem volta para políticos

Regras na disputa eleitoral

Assim como o colega de Casa 
Legislativa, o vereador Leo Bezerra 
(Cidadania) também compartilhou 
o dado de pessoas ausentes das 
redes como motivo de análise de 
estratégia de comunicação neste 
período de pandemia, e reforçou a 
importância de alternar estratégias. 
“Acho que 60% das pessoas de João 
Pessoa não são ligadas às redes so-
ciais. Gosta mais de olhar no olho. 
Então, o político vai ter que mesclar 
de acordo com o perfil”.

Leo é assíduo em seus canais 
digitais e reconhece que para 
a população abrir suas portas 

está difícil, porque é necessário 
proteger a si mesmo e a quem 
é visitado. “Temos que procurar 
focar nas redes sociais, e a maio-
ria da população gosta ainda do 
corpo a corpo. Eu mesmo recebo 
diversos convites para dialogar 
presencialmente”, diz.

Para driblar as dificuldades 
do novo momento político, alguns 
parlamentares apostam em seu 
portfólio de trabalho. O vereador 
Chico do Sindicato (Avante), por 
exemplo, ressaltou as contribuições 
de sua atuação como vereador nas 
últimas eleições. “Vai fazer oito 

anos que estou no mandato. Tenho 
um trabalho social na saúde e no 
emprego. Para quem trabalha é 
mais fácil, mas vereador que não 
trabalha é mais difícil”, alfineta.

O parlamentar admite que 
tem mantido uma rotina de visitas 
com as precauções necessárias 
para combater a covid-19. “Não 
estou tendo dificuldade de en-
trar na casa do povo, mesmo na 
pandemia. Eu estou fazendo meu 
trabalho visitando as pessoas”, 
sustenta. Quem também tem feito 
visitas mais isoladas é o vereador 
Zezinho do Botafogo (Cidadania). 

“Tenho conversado com as pessoas, 
tomando os cuidados. Baseado no 
que está todo mundo comentando, 
está todo mundo correndo para as 
redes sociais. Mas o corpo a corpo 
é importante porque temos que 
cumprir com as metas, fazer as 
visitas”, argumenta.

Zezinho vai tentar a titularida-
de do mandato nas eleições deste 
ano e pretende fazer um resgate de 
sua história para cativar eleitores. A 
história política deve estar presente 
ainda na campanha da vereadora 
Eliza Virgínia (Progressistas), que 
tentará a reeleição como seus pares 

e já sente a pressão da disputa. “O 
que está acontecendo é que está 
havendo uma pré-campanha forte. 
Estão antecipando a reunião de 
pequenos grupos”, destaca.

Eliza não acredita que a au-
sência de uma pré-campanha 
mais presencial possa prejudicar 
pessoas novatas na política e 
considera que, com relação à pan-
demia, “será disputa igual para 
todo mundo”. “Os públicos que 
diferenciam um pouco. Vão levar 
vantagem os que já são e têm uma 
base formada, com material para 
ser trabalhado”, prevê.

Apesar do cenário diferen-
ciado, nem todos os políticos 
estão desconfortáveis com o uso 
de ferramentas digitais como 
principal canal de comunicação. 
Com contas ativas e bastante 
movimentadas nas redes, verea-
dores pré-candidatos têm dribla-
do as dificuldades e apostado nas 
conversas online.

“É a necessidade de readap-
tação. O novo normal traz em-
butido isso na nossa vida social, 
afetiva, profissional e política”, 
afirma o vereador Bruno Farias 
(Cidadania). O parlamentar faz 
uma avaliação de que o mo-
mento criou um campo fértil de 
trabalho para quem tem exper-
tise em mídias digitais uma vez 
que “os pré-candidatos têm que 
saber utilizar os recursos que a 
tecnologia dispõe para chegar ao 
maior número de pessoas para 
conquistar a confiança do voto”.

Bruno sustenta que não 
é possível descartar as visitas 
presenciais, mas que a necessi-
dade de cumprir as orientações 
sanitárias devem ser observadas. 
“É claro que as redes sociais 
terão como nunca um papel 
de aproximação, de cartão de 
visitas dos postulantes, mas as 
reuniões pequenas com adoção 
dos protocolos de segurança se-
rão necessárias na disputa para a 
Câmara Municipal em que o voto 

é conquistado um a um”, lembra. 
O vereador também acredita 
que algumas modificações são 
irremediáveis. “Vieram para 
ficar. Sobretudo, no que tange à 
comunicação virtual que tende 
a ser massificada ao longo dos 
próximos pleitos. É uma realida-
de que não retrocede”.

Essa é uma visão compar-
tilhada pelo vereador Lucas de 
Brito (PV) para quem as mídias 
digitais representam uma força 
no processo eleitoral. “Acredito 
que muitas das mudanças nessa 
relação de diálogo com a socie-
dade vão permanecer mesmo 
quando esta pandemia for su-
perada. Apesar da dificuldade, 
durante esta pandemia, con-
seguimos conversar com vários 
setores e envolvê-los numa pauta 
importante que é a recuperação 
da nossa cidade”, garante. Lucas 
tem investido em suas mídias di-
gitais e considera que a ação tem 
feito diferença para muitos elei-
tores que teriam se sentido mais 
conectados com as discussões 
legislativas em meio à pandemia 
por conta da facilidade que os 
recursos tecnológicos oferecem.

Para Sandra Marrocos, ve-
readora pelo PT, as mudanças 
no contato com os eleitores co-
meçaram a ser sentidas. “Tenho 
investido nas redes sociais, com 
lives temáticas, no Instagram, no 

Facebook. Desde que começou 
a pandemia quase mil pessoas 
começaram a me seguir”, des-
taca. Ela explica que o uso da 
ferramenta não é novo e já fazia 
parte de sua rotina parlamentar. 
“Eu já tinha esse engajamento 
porque entendo que é um espa-
ço de poder. Estou mais do que 
nunca tendo clareza do meu 
papel, porque não é uma eleição 
qualquer, mas uma disputa de 
projeto de sociedade”.

Igualmente ativo nas redes 
sociais, o vereador Thiago Luce-
na (PRTB), acredita na força das 
mídias digitais, mas pondera que 
o eleitor pode se sentir de fora 
do pleito. “Acho que a campa-
nha digital possibilita a redução 
dos custos, mas nada substitui o 
abraço, o aperto de mão e o olho 
no olho. A democracia vai perder 
muito com isso”. A preocupação 
do parlamentar é o cenário de 
pandemia afastar a população 
do debate político e que o tema 
não gere interesse no ambiente 
digital.

“Meu receio é que o eleitor 
não queira participar do pleito e 
essa ausência é muito ruim. Há 
muita insatisfação de modo geral”, 
reconhece. Thiago, que está em 
seu primeiro mandato na CMJP e 
já teve covid-19, disse respeitar as 
normas de segurança para evitar 
a contaminação de pessoas e que 

Fotos: Secom-CMJP

Helena Holanda (Progressistas), Chico do Sindicato (Avante) e Zezinho do Botafogo (Cidadania): rotinas alteradas

essa postura o acompanhará até 
a votação, marcada para 15 de 
novembro. “Acredito que, durante 
a campanha, ainda estaremos em 
pandemia e temos que ter respeito 

pela vida. Mas tenho esperança de 
que tudo isso traga uma lição, de 
que, mais do que nunca, é pre-
ciso ter participação no processo 
eleitoral”.

Para que a disputa eleitoral no ambiente digital também ocor-
ra de modo equilibrado, a Justiça Eleitoral estabelece algumas 
regras para a utilização das ferramentas disponíveis. Um exemplo 
disso é o chamado impulsionamento de conteúdo nas mídias so-
ciais (quando o candidato paga para que a sua mensagem tenha 
uma visibilidade maior nas redes sociais) que, segundo o TSE, não 
pode ser feito com o uso dos chamados “robôs”, que distorcem 
o número de visualizações do conteúdo. O recurso também não 
pode ser “terceirizado” e é vetado no dia das eleições.

De acordo com as instruções do TSE, a propaganda pode ser 
feita em plataformas online, nos sites do candidato, do partido 
ou da coligação; e, do mesmo modo, por meio de mensagens 
eletrônicas, em blogs, nas redes sociais e em sites de mensagens 
instantâneas. Contudo, é proibida em sites de pessoas jurídicas, 
em sites oficiais ou hospedados por órgãos da administração pú-
blica e por meio da venda de cadastros de endereços eletrônicos.

A lei eleitoral proíbe a propaganda feita por meio de perfis 
falsos (chamadas de fake news) e a Justiça Eleitoral, igualmente, 
verifica a divulgação de conteúdos inadequados, como os que 
têm o objetivo de desqualificar adversários. O conteúdo pode 
ser retirado da internet e gerar direito de resposta ao ofendido. 
Se a mensagem foi impulsionada, o direito de resposta deverá 
ser veiculado da mesma maneira. O órgão esclarece ainda que 
todos os gastos que os políticos tiverem com a divulgação de 
suas propostas pela internet terão que constar da prestação de 
contas da campanha.
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Governador do Rio é afastado 
por suspeita de desvio de verba
STJ determinou ainda a prisão do pastor Everaldo, presidente do PSC, e do ex-secretário de Desenvolvimento Econômico

Agência Estado

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu afastar 
o governador do Rio Wilson 
Witzel do cargo, em razão de 
supostos desvios de recursos 
da Saúde do Estado. A Corte 
determinou ainda a prisão do 
pastor Everaldo, presidente 
do PSC, e do ex-secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Lucas Tristão, todos citados 
na investigação da Operação 
Placebo.

Além dos mandados de 
prisão expedidos por ordem 
do ministro Benedito Gonçal-
ves, relator da Placebo no STJ, 
a Polícia Federal fez buscas 
contra a primeira-dama, He-
lena Witzel, e André Cecilia-
no, presidente na Assembleia 
Legislativa do Rio. Agentes 
estiveram na sede adminis-
trativa da Casa, na Rua da Al-
fandega, a poucos metros do 
Palácio Tiradentes. Também 
foram alvo das buscas o Pa-
lácio Laranjeiras, o Palácio 
Guanabara e a residência do 
vice-governador.

A Procuradoria-Geral 
da República informou que a 
operação foi batizada de “Tris 
in Idem” e que ao todo foram-
cumpridos 17 mandados de 
prisão - seis preventivas e 11 

temporárias - e 72 de busca e 
apreensão. As ordens foram 
cumpridas no Distrito Federal 
e em seis estados: Rio de Janei-
ro, Espírito Santo, São Paulo, 
Alagoas, Sergipe e Minas Ge-
rais. Também  foi alvo de busca 
e apreensão um endereço no 
Uruguai, local onde estaria um 
dos investigados, cuja prisão 
preventiva foi decretada.

Witzel foi notificado so-
bre seu afastamento no Palá-

cio das Laranjeiras. A medida 
foi considerada previsível por 
integrantes do STJ ouvidos 
reservadamente pela reporta-
gem. Na avaliação de um mi-
nistro, o governador se cercou 
de péssimas companhias.

Segundo o Estadão apu-
rou, as medidas foram toma-
das por Gonçalves para im-
pedir a reiteração de crimes 
e para garantir o aprofunda-
mento das investigações. O 

afastamento vale por 180 dias.
A Operação Placebo 

foi inicialmente aberta em 
maio, quando a Polícia Fede-
ral cumpriu 12 mandados de 
busca e apreensão, parte de-
les em endereços do governo 
fluminense, para investigar 
suposto esquema de corrup-
ção envolvendo a instalação 
de hospitais de campanha 
para combate ao novo coro-
navírus no Estado.

Além do afastamento do cargo de governador do Rio, Wilson Witzel ainda responde a processo de impeachment na Alerj

Foto: Antônio Cruz-Agência Brasil

Preso pela PF, pastor Everaldo organizou “caixinha”
Preso ontem,  o pastor Eve-

raldo Dias Pereira organizou uma 
“caixinha” abastecida por propinas 
que era dividida com o governador 
do Rio, Wilson Witzel. Além disso, 
ele também tentou “alinhar discur-
so” com o delator e ex-secretário 
de Saúde do Rio Edmar Pereira 
para obstruir as investigações.

As acusações constam na de-
cisão do ministro Benedito Gonçal-
ves, do Superior Tribunal de Justiça, 
que autorizou a prisão de Everaldo 
nessa sexta, 28, e na representação 
enviada pela subprocuradora-geral 
Lindôra Araújo à Corte. Segundo as 
investigações, Everaldo lidera “um 

dos grupos criminosos influentes 
nos Poderes Executivo e Legislativo 
do Rio de Janeiro”.

“À luz dos elementos colhidos 
até o momento, observa-se que 
Pastor Everaldo instituiu uma es-
pécie de ‘caixinha única’ para pa-
gamentos de vantagens indevidas 
a agentes públicos da complexa 
organização criminosa sob investi-
gação, a partir do direcionamento 
de contratações de organizações 
sociais e na cobrança de um 
‘pedágio’ sobre a destinação dos 
‘restos a pagar’ aos fornecedores, 
criando uma típica estrutura sofis-
ticada e perene e com detalhada 

divisão de tarefas”, apontam os 
investigadores.

Para “administrar” a caixinha, 
Everaldo teria criado uma “típica 
estrutura ramificada de organi-
zação criminosa, com divisão de 
tarefas entre os demais integrantes 
do grupo”. A divisão dos repasses 
foi instituída da seguinte forma: 
30% dos valores seriam para Ed-
mar Santos, 20% para Witzel, 20% 
para o próprio Pastor Everaldo, 
15% para Edson da Silva Torres 
e 15% para Victor Hugo Barroso, 
apontados respectivamente como 
operadores administrativo e finan-
ceiro do pastor.

No RJ, cinco governadores foram parar na prisão 
Todos os governadores eleitos 

diretamente no Rio desde a reta 
final da ditadura ainda vivos en-
frentaram ou enfrentam processos 
na Justiça - a maioria já passou 
pela cadeia e um deles, Sérgio 
Cabral Filho, cumpre penas que, 
somadas, passam de 300 anos. 
Só Leonel Brizola (PDT, 1983-1987 
e 1991-1994) e Marcello Alencar 
(PSDB, 1995-1998), já mortos, não 
integram a lista. Outros três, Nilo 
Batista (PDT, 1994), Benedita da 
Silva (PT, 2002) e Francisco Dor-
nelles (PP, 2018), também estão 
fora da relação, mas não foram 
eleitos para o posto. Assumiram no 
lugar dos titulares Brizola, Anthony 
Garotinho e Luiz Fernando Pezão, 
respectivamente.

Wilson Witzel (PSC), afastado 
do cargo nessa sexta-feira, soma-
se a essa galeria de mandatários 
investigados por suspeitas, so-
bretudo, de corrupção. Alega ser 
perseguido politicamente e se diz 
inocente.

Cabral (2007-2014) foi preso 

em 2017, na Operação Calicute, 
que abriu a crise política no Rio de 
Janeiro. As investigações, desdo-
bradas em outras ações do Ministé-
rio Público Federal e da Polícia Fe-
deral, já geraram 14 condenações 
- ao todo, são 294 anos de cadeia. 
Esse número, porém, deve subir, 
porque há outras investigações e 
ações penais em curso.

O sucessor de Cabral, Pezão 
(2015-2018), também foi proces-
sado e preso - quando ainda era 
governador, no fim do mandato, 
no Palácio Laranjeiras. Foi poste-
riormente solto, após meses em 
um quartel da Polícia Militar, mas 
ainda se defende na Justiça. Os 
dois respondem por corrupção, 
lavagem de dinheiro e organização 
criminosa.

Rosinha Garotinho (PSB e 
PMDB, 2003-2006) e Anthony 
Garotinho (PDT e PSB, 1999-2002) 
também conheceram a cadeia. 
O ex-governador foi preso em 
novembro de 2016 na Operação 
Chequinho, sobre corrupção elei-

toral em Campos dos Goytacazes. 
Garotinho foi solto, mas a mesma 
operação o reconduziu ao cárcere, 
em setembro de 2017. Nessa oca-
sião, Garotinho foi preso quando 
fazia seu programa na Rádio Tupi. 
Logo, conseguiu prisão domiciliar.

Dois meses depois, teve nova 
prisão decretada, juntamente 
com Rosinha, desta vez na Opera-
ção Caixa D’Água, sobre suposta 
arrecadação ilegal de fundos de 
campanha eleitoral. Ambos foram 
soltos, mas, em novembro de 
2019, voltaram por breve perío-
do à prisão. A acusação era de 
superfaturamento na prefeitura 
campista.

Wellington Moreira Franco 
(PMDB, 1987-1991), ex-integrante 
dos governos de Dilma Rousseff e 
de Michel Temer, ficou menos de 
uma semana na cadeia, em março 
de 2019, depois que o Ministério 
Público Federal o denunciou por 
corrupção. Foi libertado por limi-
nar do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região (TRF-2).

Biodiversidade, 
mercados e bancos

 Alberto Madeira
Acilino

amadeiraneto@gmail.com

Verdade inconteste é que a sonhada plataforma ver-
de deverá impulsionar as trocas econômicas nas próxi-
mas décadas. A ideia hegemônica, aos moldes do indus-
trialismo dos séculos XIX e XX, de extrair, transformar e 
descartar já se exauriu enquanto paradigma e o planeta 
já se fartou de tanto acúmulo de lixo. A reciclagem des-
te lixo, principalmente plástico, pode contribuir para que 
boa parte dos insumos industriais não tenha mais que ser 
formados somente por materiais (matéria-prima) extraí-
dos pela pilhagem da biodiversidade em escala global.

Por pilhagem da biodiversidade entenda o agrobu-
siness irresponsável e predatório, a grilagem de terras 
indígenas, a extração de metais pela mineração desregu-
lamentada (garimpos ilegais e criminosos). Não bastasse 
o desflorestamento, a Amazônia legal está ardendo em 
chamas, bem como o Pantanal e uma parte considerável 
do cerrado brasileiro atualmente.

No governo Bolsonaro tal pilhagem e biopirataria da 
natureza tem alcançado um nível alarmante. Com isso, o 
Brasil tem sido considerado um país irresponsável, des-
compromissado com as políticas que respeitam as ques-
tões climáticas e ambientais, no geral.

Tal comportamento tem implicações seríssimas, pro-
vocando externalidades negativas e aumento dos custos 
de transação na plataforma de comércio exterior, produ-
zindo falta de credibilidade do país e de suas organizações 
empresariais, principalmente das que ofertam commodi-
ties no mercado externo.

Já é uma realidade que embargos comerciais e cria-
ção de barreiras diversas prejudicam a comercialização 
de proteínas animais (brasileiras), cujo gado bovino ras-
treado por satélites é criado em pasto formado em terras 
griladas e na maioria das vezes invadidas de povos indí-
genas, sendo desmatadas e incendiadas criminosamente.

Não é à toa que os parlamentos de diversos países eu-
ropeus, tais como: França, Alemanha, Noruega e outros, se 
posicionaram contrários ao que vem ocorrendo no Brasil 
e as consequências nefastas para nós brasileiros, vem sob 
forma de desinvestimento e corte de novos investimentos 
pelos fundos financeiros bilionários (em euros, diga-se de 
passagem). Ressalte-se também que o tão sonhado acordo 
União Europeia x Mercosul, firmado logo no início do go-
verno Bolsonaro, não vingou até agora e nem vingará. Los 
hermanos argentinos já caíram fora, enquanto membros 
importantes do Mercosul. 

Os embargos comerciais, as dificuldades que sentirá 
o Brasil pela inconsequente política externa empreendida 
pelo chanceler Ernesto Araújo, a política antiambientalis-
ta do ministro do Meio Ambiente e, por fim, a desastrosa 
relação que o país insiste em manter com a China e tam-
bém a fuga de capitais externos estão provocando pânico 
nos mercados financeiro e de capitais em terra brasilis.

Como fiel exemplo ilustrativo, a Federação Brasileira 
de Bancos – Febraban – fez um levantamento apontando 
que “os brasileiros dão sim importância grande à preserva-
ção do meio ambiente, que olham com muita preocupação a 
rápida degradação do ecossistema da Amazônia legal”.

Em conjunto com a Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo – FAPESP - a Febraban realizou 
consulta entre os dias 11 e 19 de agosto, em curso, com 
mil e duzentos entrevistados de todas as regiões do país, 
incluindo 456 habitantes da Amazônia legal. Os referidos 
entrevistados “acreditam que o maior objetivo dos gover-
nos deve ser aliar o desenvolvimento e a preservação da 
floresta e que a maioria está descontente com as ações de 
preservação e querem maior punição a quem desmata”.

Explica o presidente da Febraban, Isaac Sidney, “que 
além da atual relevância do debate sobre a questão am-
biental, a pesquisa foi potencializada pelas sucessivas no-
tícias sobre queimadas, ações de grileiros e madeireiras, 
conflitos entre indígenas e garimpeiros, sempre associa-
dos ao aumento do desmatamento ilegal”.

Moral da estória: todo o mundo está preocupado 
com a situação de “paria” que o Brasil virou na geo-
política internacional por obra do governo Bolsonaro 
e os bancos mais ainda pela fuga dos investimentos 
internos e externos do país.
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Givanildo Sales e o novo elenco fazem hoje o primeiro teste antes do Brasileiro da Série D contra o Central, em Caruaru

Campinense faz amistoso na 
estreia de técnico e jogadores

Após o término do Cam-
peonato Paraibano, o Campi-
nense fez uma reformulação 
completa no elenco para as 
disputas da Série D, que co-
meça no próximo dia 19 de 
setembro. Hoje, às 15h15, 
no Estádio Lacerdão, em Ca-
ruaru, a Raposa testa a nova 
equipe diante do Central local. 
O jogo marcará também a es-
treia da nova comissão técni-
ca, comandada por Givanildo 
Sales, que dirigiu o Sousa na 
disputa do Campeonato Pa-
raibano deste ano. Apesar de 
ser apenas um amistoso para 
as duas equipes, o torcedor 
do Campinense aguarda com 
expectativa para ver a nova 
equipe em campo. Após uma 
parceria com a FDA Esportes, 
a Raposa investiu pesado e 
contratou 12 atletas. O último 
a chegar foi o lateral Alex Mu-
ricy, que foi apresentado na 
última quinta-feira, mas talvez 
não participe deste amistoso.

O jogo servirá para que o 
técnico Givanildo Sales possa 
ver em ação os jogadores e co-
meçar a definir o time titular 
para a estreia na Série D, no dia 
19 de setembro, contra o Amé-
rica de Natal. Ele pretende fazer 
muitas experiências durante 
a partida, não só na escalação, 
mas também no esquema táti-
co que vem desenvolvendo na 
equipe, desde que assumiu o 
comando técnico.

O Central, a exemplo do 
Campinense, também reforçou 
a equipe após as disputas do 
Campeonato Pernambucano, 
visando uma boa participação 
na Série D. O clube já realizou 
dois amistosos, contra o Zitro-
ne, quando goleou por 7 a 1 e 
contra o Afogados, adversário 

do Campinense no Brasileiro, 
quando venceu por 2 a 1.

O técnico Sílvio Criciúma 
tem gostado do rendimento da 
equipe nestes amistosos de tes-
tes, sobretudo contra o Afoga-
dos, que segundo ele represen-
ta exatamente o que o time vai 
enfrentar na Série D. Ele espera 
um desenvolvimento ainda 
melhor contra o Campinense e 
pretende fazer muitas mudan-
ças no segundo tempo, para ver 
em ação todos os jogadores. 

Desempenho em 2019
Ano passado na Série D, 

o Campinense fez uma bela 
estreia ao vencer o Vitória-PE 
por 1 a 0, no interior pernam-
bucano, mas sua campanha 
foi sofrível ao longo da dis-
puta e nos seis jogos realiza-
dos venceu dois, justamente 
diante do mesmo adversário 
com 4 a 0 em Campina. Per-
deu três partidas, duas para 
a Jacuipense e uma para o 
ASA, além de um empate com 
o time alagoano no Amigão. 
Não obteve a classificação 
para a segunda fase, ficando 
em terceiro no grupo, bem di-
ferente de 2018 quando este-
ve muito próximo do acesso. 
Naquela oportunidade foi o 
melhor do grupo A  com cinco 
vitórias e empate. Na segunda 
fase eliminou o Itabaiana nos 
pênaltis por 6 a 5, em Campi-
na Grande. Venceu em Sergi-
pe por 1 a 0 e perdeu em casa 
pelo mesmo placar. Na tercei-
ra fase perdeu do Brasiliense 
em Brasília por 1 a 0 e devol-
veu o placar no Amigão. Nos 
pênaltis, outra vitória por 5 a 
4. Na quarta fase, a do acesso, 
perdeu de 3 a 2 para o Ferro-
viário, no Ceará, e ganhou de 
1 a 0 no Amigão. Perdeu de 5 
a 4 nos pênaltis. Foi a melhor 
participação na Série D.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Daniel Lins/Campinense

Brasileirão

Vasco e Fluminense jogam às 19h no Maracanã

Os campeonatos bra-
sileiros das séries A, B e 
C realizam 11 partidas 
de futebol nesse sábado. 
Pela primeira divisão se-
rão quatro partidas com 
destaque para o confronto 
carioca entre Vasco e Flu-
minense que ocorrerá no 
Maracanã às 19h, marcan-
do um embate importante 
na tabela entre o Cruzmal-
tino, atual vice-líder da 
competição, e o Tricolor 
que ocupa sétima posição, 
mas com apenas três pon-
tos a menos que o rival. Na 
Série B, Cruzeiro e Amé-
rica Mineiro fazem um 
derby da capital de Minas 
Gerais às 19h no Mineirão, 
enquanto pela terceira di-
visão, Santa Cruz e Impe-
ratriz fazem um jogo que 
vale a liderança do Grupo 
A para os pernambucanos. 

Além de Vasco e Flu-
minense, dois times que 
têm superado as suas ex-

pectativas nesse começo 
de competição, a rodada 
da Série A ainda terá mais 
confrontos importantes. 
No Engenhão às 17h, o Bo-
tafogo, décimo primeiro 
colocado, recebe o líder 
Internacional. Já às 19h 
em Pituaçu, o Bahia que 
está na oitava posição vai 
enfrentar o Palmeiras que 
atualmente se encontra na 
quinta colocação. Por fim, 
às 21h no Castelão, na dé-
cima quarta colocação, o 
Fortaleza faz um jogo de 
seis pontos contra o dé-
cimo terceiro na tabela, o 
Bragantino.

A série B terá o maior 
número de partidas no dia 
de hoje, pois fora o derby 
mineiro, ainda serão reali-
zadas outras quatro parti-
das começando pelo con-
fronto entre Juventude e 
Botafogo de Ribeirão Pre-
to que abre a programação 
futebolística do dia às 11h 
da manhã no Estádio Al-
fredo Jaconi em partida do 
oitavo colocado contra o 

décimo, respectivamente. 
No Barradão, o Vitória (9º) 
receberá o líder Paraná às 
16h30. Já às 19h o Figuei-
rense que ocupa a décima 
segunda posição jogará 
em casa contra o Con-
fiança que se encontra na 
desconfortável décima oi-

tava posição. Fechando os 
jogos de hoje pela Segun-
dona, o lanterna Sampaio 
Corrêa busca uma vitória 
importante em seus domí-
nios contra a Ponte Preta, 
quinta colocada na tabela.

Já na Série C serão 
apenas dois embates acon-

tecendo em campo hoje, 
pois, além do jogo entre 
Santa Cruz e Imperatriz, 
líder e oitavo colocado, 
respectivamente, apenas o 
Manaus, sétimo na tabela, 
receberá o Paysandu que 
está na quarta posição até 
o começo dessa rodada.

n Série A 
17h
Botafogo x Internacional
19h
Fluminense x Vasco
Bahia x Palmeiras
21h
Fortaleza x Bragantino

n Série B  
11h
Juventude x Botafogo-SP
16h30
Vitória x Paraná
19h
Cruzeiro x América-MG
Figueirense x Confiança
21h
Sampaio Corrêa x Ponte 
Preta

n Série C 
17h
Santa Cruz x Imperatriz
19h
Manaus x  Paysandu

JogoS 
dE hoJE

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

O Vasco, sob o comando de Ramon, vem se destacando nesse início de Brasileiro, com três vitórias em quatro jogos

Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

O técnico Givanildo Sales(C) faz a sua 
estreia no comando do Campinense 
em jogo amistoso quando fará uma 
série de observações do novo elenco



Paulo Gervany e Silva Lucena, 45 anos, é administrador de 
empresas e corretor imobiliário. Um apaixonado pelo Campi-
nense, desde 1978, quando seu pai o levou para assistir, no es-
tádio, seu primeiro jogo de futebol. Daí em diante, ele teve uma 
vida toda dedicada à Raposa, inclusive sendo atleta de natação 
do clube, conselheiro, diretor e agora presidente executivo.

Ele assumiu o clube em um período muito difícil. O 
clube não tinha um bom elenco, e acumulava processos na 
Justiça por dívidas trabalhistas, tributárias e a fornecedo-
res. Além do mais, seu ex-presidente, William Simões, era 
acusado na Operação Cartola de ter manipulado resulta-
dos durante o Campeonato Paraibano.

Paulo Gervany ainda enfrentou a falta de prestação de 
contas dos ex-presidentes e desvio das verbas do projeto 
Gol de Placa do Governo Estadual. Isto impede ainda o clu-
be de ter direito a verbas do Governo Estadual e até da Ti-
memania da Caixa Econômica.

Em entrevista ao Jornal A União, ele falou um pouco 
de sua trajetória, de como assumiu o clube, do início da 
recuperação em sua gestão e dos planos para curto, médio 
e longo prazo, à frente do Rubro-negro.

O que o torcedor rubro-negro pode esperar da par-
ticipação do clube na Série D?

“Nós lutamos incansavelmente para sermos campeões 
do Estado, e por muito pouco, o título não veio. Agora, to-
das as nossas ações estão voltadas para conseguir o aces-
so à Série B, e se possível, o título da Série D. Eu acredito 
firmemente que vamos conseguir, porque o time que nós 
estamos montando é um time muito mais forte do que o 
que conseguimos fazer no começo da temporada, com jo-
gadores muito qualificados. Uma vez passando para a Série 
C, os investimentos serão bem maiores”.

O Campinense fez uma parceria com uma empresa 
para administrar o futebol do clube. Seria uma tercei-
rização do departamento de futebol?

“Não, o clube não terceirizou o futebol. Eu fiz uma par-
ceria com a empresa FDA Esportes, na pessoa do senhor 
Fagner, sócio-proprietário. Trata-se de uma empresa sóli-
da, consagrada no mercado futebolístico do Brasil e o Fábio 
é uma pessoa idônea, que faz futebol com muita seriedade. 
Todo clube precisa de um gerente de futebol e o que eu fiz 
foi colocar o Fábio nesta gerência, com essa parceria com a 
sua empresa, para dirigir o futebol profissional e amador. 
Porém, tudo continua passando por mim. Sempre fazemos 
as coisas combinando. Estamos sempre em reuniões per-
manentes discutindo as ações. Enquanto durar o meu man-
dato, esta parceria vai continuar, porque é um projeto de 
médio e longo prazo”.

Não teme que ao final desta parceria o clube seja 
prejudicado ficando sem elenco e herdando muitas dí-
vidas, como já aconteceu com grandes clubes do fute-
bol brasileiro, como Flamengo, Corinthians e Palmei-
ras, por exemplo?

“Eu não temo, porque acredito na seriedade do traba-
lho do Fábio e da FDA Esportes e o modelo de parceria nos-
so é totalmente diferente do modelo de parceria adotado 
por esses clubes que você citou”.

Quando deixou de ser apenas um torcedor e ex
-atleta do clube e passou a fazer parte da direção do 
Campinense? 

“Em 2007, eu fui eleito para o Conselho Deliberativo 
do clube e posteriormente fiz parte da mesa diretora do 
CD. Em 2009, fui eleito diretor de comunicação e marke-
ting e posteriormente, quando saí da diretoria, participei 
da vida política do clube na oposição dos presidentes que 
assumiram a executiva a partir de 2011”.

Como  chegou à presidência do Campinense?
“Em 2019, eu fui eleito presidente do Conselho Delibe-

rativo. Com a renúncia de Erivaldo, que após ser eleito pre-
sidente executivo do clube, não chegou nem a tomar posse, 
eu como presidente do CD assumi o cargo que estava vago, 
por 3 meses, até convocar novas eleições. Montei minha 
chapa e fui eleito com mais de 97 por cento dos votos, em 
17 de junho de 2019, para um mandato que vai até 31 de 
dezembro de 2021”.

Qual a situação do clube quando você assumiu, 
em um momento de denúncias de envolvimento do ex
-presidente Williams Simões na operação cartola que 
investigava a manipulação de resultados de jogos na 
Paraíba?

“Quando assumi a situação do clube era extremamente 
grave em todos os setores. Estava afundado em dívidas tra-
balhistas, perdidas a revelia, sem sequer o clube ter exerci-
do o direito de defesa. Havia também muitas dívidas tribu-
tárias e a credores. E eu tive a coragem de assumir, porque 
ninguém queria assumir”.

E agora, após um ano de sua gestão como está o 
clube?

“Desde que assumi, eu dei ênfase a solucionar as ações 
judiciais do clube, envolvendo principalmente as questões 
trabalhistas e os mais diversos processos jurídicos que eu 
herdei. Por causa da falta de prestação de contas dos pre-
sidentes anteriores, nós estamos ainda trabalhando para 
que o clube possa se credenciar para receber a verba do 
projeto do Governo do Estado destinado ao desenvolvi-
mento do esporte na Paraíba. Inclusive, quando assumi, o 
Campinense estava envolvido em desvios de recursos do 
projeto Gol de Placa. A situação financeira do clube hoje é 
muito mais confortável do que quando assumi”.

Como viu a iniciativa da Prefeitura Municipal de 
Campina Grande de doar um terreno para a constru-
ção de um centro de treinamento para o Campinense?

“Essa iniciativa é fruto de nossos constantes pedidos 
ao prefeito por uma área que pudesse ceder ao clube para 
construir o nosso CT, abrigando o futebol profissional e de 
base. Ele se sensibilizou com o crescimento do futebol de 
Campina Grande e recentemente, estive almoçando com 
ele, quando Romero Rodrigues me presenteou, presenteou 
ao Campinense e a toda a nação raposeira, com uma área 
2 hectares e meio na Alça Sudoeste, com um terreno muito 
bom e próximo a um açude que vai facilitar a irrigação.

Vamos agora demarcar e cercar toda a área. Depois, 
vamos contratar um projeto arquitetônico, de engenha-
ria e topográfico. O terceiro passo será, diante do valor da 
obra, procurar recursos junto à iniciativa privada, através 
de parcerias, e aos torcedores do clube para a construção 
do CT. Eu agradeço a Deus e ao prefeito, por conseguir este 
antigo sonho do clube, durante a minha gestão. É um mar-
co histórico, que nunca ninguém tinha conseguido. Me sin-
to orgulhoso por ter conseguido esta área”.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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A EntrEvistA

 Quando assumi, a situação do clube era 
extremamente grave. Estava afundado em dívidas 
trabalhistas, perdidas a revelia, sem sequer o clube 

ter exercido o direito de defesa 

 Essa iniciativa é fruto de nossos constantes 
pedidos ao prefeito por uma área que pudesse 

ceder ao clube para construir o nosso CT, abrigando 
o futebol profissional e de base 

Paulo Gervany crê no sucesso da parceria com a empresa FDA Esportes 
para conseguir colocar o Campinense em destaque no cenário nacional

Foto: Ascom/Campinense

Presidente do Rubro-negro fala dos 
desafios para resgatar a credibilidade 
do clube e dos investimentos para
buscar o acesso no Brasileiro este ano

Gestão de Paulo Gervany vai
recuperando o Campinense

Paulo Gervany tem trabalhado bastante 
para recuperar a credibilidade do clube 

e tem como meta principal o acesso 
para a Série C
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MEC vai oferecer 140 mil vagas 
remanescentes do Prouni e Fies
Disponibilidade ocorre por desistência dos candidatos pré-selecionados ou pela falta de documentação

Andreia Verdélio
Agência Brasil

O ministro da Educa-
ção, Milton Ribeiro, disse 
ontem (28) que o Ministé-
rio da Educação (MEC) vai 
abrir processo seletivo para 
o preenchimento de 90 mil 
vagas remanescente do Pro-
grama Universidade para 
Todos (Prouni) e 50 mil do 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). A sele-
ção começa em setembro, 
informou Ribeiro durante 
participação em uma video-
conferência promovida pela 
Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino Su-
perior (ABMES).

As vagas remanescentes 
são aquelas que não foram 
ocupadas no decorrer dos 
processos seletivos regula-
res dos programas. A dis-
ponibilidade dessas vagas 
ocorre por desistência dos 
candidatos pré-selecionados 
ou falta de documentação, 
por exemplo.

O Prouni é o programa 
do Governo Federal que ofe-
rece bolsas de estudo, inte-
grais e parciais (50%), em 
instituições particulares de 
educação superior. Para con-
correr às bolsas integrais, o 

estudante deve comprovar 
renda familiar bruta mensal, 
por pessoa, de até 1,5 salário 
mínimo. Para as bolsas par-
ciais (50%), a renda familiar 
bruta mensal deve ser de até 
três salários mínimos por 
pessoa.

Já o Fies tem o objetivo 
de facilitar o acesso ao cré-
dito para financiamento de 
cursos de ensino superior 
oferecidos por instituições 
privadas. Criado em 1999, 
desde 2018, o programa é 
ofertado em duas modalida-
des, por meio do Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) e do Programa de Fi-
nanciamento Estudantil (P-
Fies).

O primeiro é operado 
pelo Governo Federal, sem 
incidência de juros, para 
estudantes que têm renda 
familiar de até três salários 
mínimos por pessoa; o per-
centual máximo do valor do 
curso financiado é definido 
de acordo com a renda fa-
miliar e os encargos educa-
cionais cobrados pelas insti-
tuições de ensino. Já o P-Fies 
funciona com recursos dos 
fundos constitucionais e dos 
bancos privados participan-
tes, o que implica cobrança 
de juros.

Brasileiros com idade 
entre 20 e 49 anos têm até 
o dia 31 de outubro para se 
vacinar contra o sarampo. O 
prazo terminaria na próxima 
segunda-feira (31), mas o Mi-
nistério da Saúde anunciou 
ontem a prorrogação do pra-
zo. Devido à pandemia – e à 
preocupação com os riscos de 
contaminação pela covid-19 – 
a campanha deste ano acabou 
atingindo um público menor 
do que o esperado.

Dados preliminares das 
secretarias estaduais de saú-
de, registrados no Sistema 
de Informação do Programa 
Nacional de Imunizações, 
apontam que, do início da 
campanha em 16 de mar-
ço até o dia 17 de agosto, 
5.299.087 de pessoas na 
faixa etária de 20 a 49 anos 
foram vacinadas.

O número correspon-
de a apenas 5,8% das 90 
milhões de pessoas que 
têm entre 20 e 49 anos, 
público-alvo da quarta 
etapa da Mobilização Na-
cional de Vacinação contra 
o Sarampo, doença con-
siderada “grave e de alta 
transmissibilidade”, uma 
vez que cada pessoa conta-
minada poder transmiti-la 
a até 18 pessoas, princi-
palmente por via aérea, 
ao tossir, espirrar, falar ou 
mesmo respirar.

De acordo com as 
autoridades de saúde, 
a principal medida de 
prevenção e controle do 
sarampo é a vacinação. 
Nesse sentido, alertas 
têm sido dados à popu-
lação sobre “a importân-
cia da vacinação contra 
o sarampo, mesmo com a 
pandemia de covid-19 em 
evidência no país”.

Campanha
A vacinação é a estratégia 

que o Ministério da Saúde ado-
ta para interromper a trans-
missão, de forma a eliminar a 
circulação do vírus no país.

As duas primeiras eta-
pas da campanha ocorreram 
em 2019. Em outubro, volta-
da a crianças de seis meses a 
menores de 5 anos de idade; 
e em novembro, a segunda 
etapa, voltada ao público com 
idade entre 20 e 29 anos. En-
tre fevereiro e março de 2020, 
o público-alvo foi a população 
de 5 a 19 anos. Quem não to-
mou nenhuma dose, perdeu o 
cartão ou não se lembra de ter 
sido vacinado, deve receber 
apenas uma dose da vacina. 
Em caso de dúvida, a orienta-
ção do Ministério da Saúde é a 
de procurar a unidade básica 
de saúde mais próxima levan-
do o cartão de vacinação e um 
documento. “Lá a situação va-
cinal será avaliada e atualiza-

da conforme recomendações 
do calendário básico de vaci-
nação”, informa o ministério 
por meio de seu site.

Sintomas
Pessoas acometidas pela 

doença apresentam febre, 
manchas avermelhadas pelo 
corpo, tosse, coriza, conjun-
tivite (olhos vermelhos e la-
crimejantes), fotofobia (sen-
sibilidade à luz) e pequenas 
manchas brancas dentro da 
boca.

Gestantes
A vacina é contraindica-

da durante a gravidez pois é 
produzida com o vírus do sa-
rampo vivo, apesar de atenua-
do, e a gestação tende a dimi-
nuir a imunidade da mulher. O 
Programa Nacional de Imuni-
zações recomenda, inclusive, 
que mulheres em idade fértil 
devem evitar gravidez até um 
mês após a vacinação.

Vacinação contra sarampo para quem 
tem de 20 a 49 anos é prorrogada

Dados preliminares apontam que até o dia 17 de agosto, cerca de 5,29 milhões de pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos foram vacinadas no Brasil

Caixa Econômica amplia prazo de pausa 
na prestação de 90 para 180 dias

A Caixa ampliou a possibi-
lidade de pausa nas prestações 
dos créditos comerciais de 
pessoas físicas e jurídicas para 
um período de até 180 dias. 
A medida vale para contra-
tos como os de Renegociação, 
CDC, Microcrédito, Constru-
card e Crédito Auto.

A ampliação do prazo de 
90 para até 180 dias é uma das 
medidas de enfrentamento aos 
efeitos causados à economia 
pela pandemia de covid-19.

Os clientes que já tiveram 
a pausa de 90 dias concluída 
ou em andamento podem so-
licitar a prorrogação do prazo 

por mais 90 dias. Quem ainda 
não optou por essa alternativa, 
pode solicitar a pausa de até 
180 dias.

Com a pausa, os valores 
das demais prestações serão 
alterados e os juros do perío-
do pausado serão distribuídos 
pelas demais parcelas, aumen-
tando o valor da prestação 
mensal. O prazo final de paga-
mento do contrato também é 
postergado automaticamente, 
permanecendo a quantidade 
de parcelas a pagar, taxa de 
juros e demais condições con-
tratadas.

No caso de empréstimos 
com atraso, o período pausado 
considera as parcelas atrasadas 
e os encargos por atraso tam-

bém são incorporados ao saldo 
devedor. A Caixa esclarece que 
não fará a prorrogação do pra-
zo de maneira automática, sen-
do necessária a manifestação 
do cliente. Clientes pessoas físi-
cas ou jurídicas com contratos 
de crédito parcelado em dia ou 
com até 50 dias em atraso po-
dem fazer a solicitação.

Segundo a Caixa, não será 
possível fazer a solicitação nas 
seguintes situações: caso o tipo 
de empréstimo não esteja en-
tre as modalidades passíveis de 
pausa; o contrato já tenha atin-
gido o limite máximo de parce-
las pausadas; o contrato tenha 
tido carência na contratação, o 
período da pausa estará limita-
do até 6 parcelas no total.

Como solicitar
Pedido de Pausa de até 

3 parcelas - Solicite pelo In-
ternet Banking Caixa ou pelo 
App Caixa, opção “crédito”  
“pausar contratos”. Pedido 
de Pausa de até 6 parcelas - 
Ligue 0800 726 8068, opção 
2 ou fale no WhatsApp pelo 
telefone 0800 726 0104, op-
ção 4.

Construcard
A solicitação deve ser fei-

ta exclusivamente por meio do 
WhatsApp 0800 726 0104.

Os clientes da Agência 
Digital podem ligar para 3004 
8104 (capitais e regiões me-
tropolitanas) e 0800 208 8104 
(demais regiões).

Pedro Peduzzi
Agência Brasil 

Kelly Oliveira 
Agência Brasil

A retração econômica 
provocada pela pandemia 
do novo coronavírus fez o 
Governo Central – Tesouro 
Nacional, Banco Central e 
Previdência Social – encer-
rar julho com déficit primá-
rio de R$ 87,335 bilhões. 
Apesar de ser o maior rom-
bo registrado para o mês 
desde o início da série his-
tórica, em 1997, o resultado 
veio melhor que o estimado 
pelo mercado.

As instituições finan-
ceiras pesquisadas pelo 
Prisma Fiscal, publicação 
do Ministério da Economia 
com analistas de mercado, 
estimavam que o resultado 
negativo ficaria em R$ 103,5 
bilhões no mês passado. 
O número contrastou com 
previsão recente divulgada 
pela equipe econômica, que 
estimava déficit primário de 
R$ 252 bilhões para julho.

O déficit primário re-
presenta o resultado nega-
tivo nas contas do governo 
desconsiderando os juros 
da dívida pública. De ja-
neiro a julho, o rombo do 
Governo Central totalizou 
R$ 505,187 bilhões, valor 
recorde da série histórica 
para o período. Nos sete 
primeiros meses do ano 
passado, o déficit somava 
R$ 35,245 bilhões.

No acumulado de 12 me-
ses, o déficit primário chega a 
R$ 567,4 bilhões. Para 2020, 
o Ministério da Economia 
projeta rombo de 787,4 bi-
lhões, o equivalente a 11% do 
Produto Interno Bruto (PIB).

Coronavírus
A queda das receitas 

decorrente da crise eco-
nômica e o aumento de 
despesas com o enfren-
tamento da pandemia de 
covid-19 são os principais 
responsáveis pelo aumen-
to do déficit primário. Por 
causa do estado de cala-
midade pública aprovado 
pelo Congresso em março, 
o Governo Central está dis-
pensado de cumprir a meta 
de déficit primário de R$ 
124,1 bilhões.

Segundo os números 
do Tesouro, as medidas 
associadas à pandemia au-
mentaram as despesas em 
R$ 62,8 bilhões no mês pas-
sado. A maior despesa de-
corre do auxílio emergen-
cial de R$ 600 (R$ 1,2 mil 
para mães solteiras), que 
totalizou R$ 45,9 bilhões. 
Em segundo lugar, vem o 
auxílio o auxílio emergen-
cial aos estados, que consu-
miu R$ 18,3 bilhões.

Teto de gastos
Mesmo com autori-

zação para gastar mais, 
o Tesouro fez um apelo 
para a preservação do 
teto federal de gastos, 
ressaltando que o dispo-
sitivo representa a única 
âncora fiscal que restou 
no Orçamento de 2020. 
Segundo o órgão, é neces-
sário retomar os esforços 
de busca do reequilíbrio 
das contas públicas de-
pois do fim da pandemia, 
caso contrário haverá 
danos para a sociedade e 
para a economia.

Déficit primário atinge 
R$ 87,33 bi em julho

 Agência Brasil 

Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Olívio Maroja, 278, Centro – Araçagi/PB, às 09h00min, do dia 11.09.2020, licitação modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições por compra de Parale-
lepípedos e Meio Fio Granítico destinados a Pavimentação de Vias Públicas Urbanas e Comunidades 
Rurais do Município, exercício 2020: Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 003/2017. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.araçagi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Araçagi/PB, 27 de agosto de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EXTRATO - DISTRATO

OBJETO: Aquisições de PARALELEPÍPEDOS e MEIO FIO GRANÍTICO, Licitação PREGÃO 
PRESENCIAL 019/2020, destinados a Pavimentação de Vias Públicas Urbanas e Rurais do Muni-
cípio, exercício 2020.CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI. CONTRATADA: 
JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 28.302.534/0001-91.DISTRATO AO TERMO DE 
CONTRATO N° 095/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 019/2020. DATA DO DISTRA-
TO: 26.08.2020.JUSTIFICATIVA: Se justifica pela inexecução total do contrato de fornecimento de 
Paralelepípedos e Meio Fio Granítico, de acordo requerimento encaminhado pela empresa JSA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pleiteando a rescisão amigável contratual.FUNDAMENTO LEGAL: 
CLÁUSULA DÉCIMA DO TERMO DE CONTRATO 095/2020, celebrado entre as partes, conforme 
Art. 77, e art. 78, inciso XVII, ambos da Lei 8.666/93.

Araçagi/PB, 26 de agosto de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO 

DO TIPO AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS 
NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Arara e: ARP N°00039/2019 - Fiori Veicolo S.a - CNPJ: 35.715.234/0008-76 - Apos-
tila 01 - acréscimo de 16,34% - equivalente a R$ 14.200,00. O valor consolidado passa para R$ 
188.000,00. ASSINATURA: 28.08.20

SEPARATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2020, que objetiva: Aquisição de material 
de laboratório para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Areia-Pb; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO 
HUMANO LTDA - ME - R$ 27.792,20; DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E LAB - R$ 35.273,20; EDILANE CARVALHO ARAUJO - EPP - R$ 9.520,00; 
PHOSPODONT LTDA - R$ 50.136,54. 

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

Prefeito

SEPARATA
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
 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: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de locação de banheiros químicos para atender às necessidades da 
Secretaria de Turismo - Areia-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - R$ 23.145,00.

Areia - PB, 02 de Março de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de coffee break e almoço para a 
atender as secretarias de Administração, Cultura e Turismo - Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00093/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00293/2020 - 28.08.20 - 

THAUANA MACEDO RODRIGUES 09614149442 - R$ 12.920,00.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados, que a licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº 
00002/2020, não compareceu nenhum interessado, sendo considerada como licitação DESERTA.

Aguiar-PB, 28 de Agosto de 2020.
Damião Lins de Sousa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020

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 09h00min do dia 14 de Setembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Peças Automotivas destinadas a manutenções corretivas e preventivas 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, 28 de agosto de 2020.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 039/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Aquisição de Implementos Agrícolas. 
Data de abertura: 10/09/2020 às 10h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de 
Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 28 de agosto de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para organização, planejamento e realização de 
Concurso Público de Provas e Títulos, para seleção de candidatos para as diversas vagas de Nível 
Fundamental, Médio e Superior da CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS–PB. LICITANTE HABI-
LITADO: FUNDACAO VALE DO PIAUI. . LICITANTES INABILITADOS: ASSOCIACAO DE ENSINO 
SUPERIOR SANTA TEREZINHA; INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO–PRIVADA 
e CONTEMAX – CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA. 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 08/09/2020, às 08:00 horas, no 
mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Per-
manente de Licitação, Alameda Dr. Sabino Guimarães, SN - Centro - Cajazeiras - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 35314432. E-mail: cplcamaracz.pb@gmail.com. 

Cajazeiras - PB, 28 de Agosto de 2020
MARIA CÉLIA FERNANDES

Presidenta da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
 SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
A Prefeitura Municipal de Coremas/PB, torna público que realizará através do Pregoeiro Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Maria Alves Barbosa, S/N (Auditório do Centro Cultural), 
Centro,Coremas/PB, às 09:00 (Novehoras) do dia 08 de Setembro de 2020, por meio do site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão EletrônicoNº 001/2020, do tipo 
menor preço por item, para: Aquisição de Combustíveis para abastecimento da frota municipal, 
sendo o abastecimento realizado na sede do Município de Coremas/PB, conforme especificações 
contidas no termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: prefeituradecoremas.pb1@gmail.com. Edital: http://www.coremas.pb.gov.br/
avisos-editais-e-documentos/ano-2020/pregao-eletronico-2020.html; http://www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas - PB, 24 de agosto de 2020
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
 SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020
A Prefeitura Municipal de Coremas/PB, torna público que realizará através do Pregoeiro Oficial e 

Equipe de Apoio, sediada na Rua Maria Alves Barbosa, S/N (Auditório do Centro Cultural), Centro, 
Coremas/PB, às 14:00 (Quatorze horas) do dia 08 de setembrode 2020, por meio do site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão EletrônicoNº 002/2020, do 
tipo menor preço por item, para: Aquisição de Combustíveis para abastecimento da frota muni-
cipal, sendo o abastecimento realizado na cidade de João Pessoa/PB, conforme especificações 
contidas no termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: prefeituradecoremas.pb1@gmail.com. Edital: http://www.coremas.pb.gov.br/
avisos-editais-e-documentos/ano-2020/pregao-eletronico-2020.html; http://www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas - PB, 24 de agosto de 2020.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 2º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 142/2020

Processo Administrativo Nº 060/2020. Tomada de Preços Nº 011/2020. Contratante:Prefeitura 
de Coremas/PB. Contratada: Siga Construtora Eireli, CNPJ: 14.666.009/00001-40.Objeto:Prestar 
serviço de engenharia na pavimentação de diversas ruasda cidade de Coremas.Considerando os 
serviços que serão executados pela contratante não previsto inicialmente no contrato, no valor   total 
de R$ 28.075,09 (Vinte e oito mil, setenta e cinco e nove centavos); Considerando o acréscimo fica a 
contratada obrigada a: Prestar serviços de engenharia na pavimentação Asfáltica em CBUQ, de parte 
da Rua Capitão Antônio Leite (Em frente a Prefeitura de Coremas). Considerando os acréscimos dos 
serviços serão utilizados para pagamento recursos próprios do município (Diversos e Ordinários). 
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente 
termo aditivo. Partes: Francisca das C. A. de Oliveira (Prefeita) e o Sr. Fabricio Cavalcanti, CPF Nº 
046.167.884-56 (Pela contratada).

Coremas/PB, 28 de agosto de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV030/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o proces-

so e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação por valor nº 
DV030/2020, que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica Endomed Com. e Rep. de Med. 
Ltda, CNPJ: 70.104.344/0001-26, para prestar o fornecimento dos Insumos Hospitalarpara serem 
utilizados pelas unidades de Saúde durante os atendimentos (Atenção básica), Fundamentado 
na Medida Provisória Nº 961/2020 de 06/05/2020 da Presidência da República, conforme termo 
de referência. Ratifico o correspondente procedimento e Adjudicoo seu objeto a Pessoa jurídica: 
Endomed Com. e Rep. de Med. Ltda, CNPJ: 70.104.344/0001-26, com endereço a Rua São Pedro, 
nº 48, Bairro: Cabo Branco, Cidade: Coremas/PB, com o valor total de R$ 41.538,86 (Quarenta e 
um mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Coremas/PB, 24 de agosto de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020
A Prefeitura Municipal de Coremas/PB, torna público que realizará através do Pregoeiro Oficial e 

Equipe de Apoio, sediada na Rua Maria Alves Barbosa, S/N (Auditório do Centro Cultural), Centro, 
Coremas/PB, às 09:00 (Nove horas) do dia 14 de setembro de 2020, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão EletrônicoNº 003/2020, do tipo 
menor preço por item, para: Aquisição de Combustíveis para abastecimento da frota municipal, 
sendo o abastecimento realizado na cidade de João Pessoa/PB, conforme especificações con-
tidas no termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: prefeituradecoremas.pb1@gmail.com. Edital: http://www.coremas.pb.gov.br/
avisos-editais-e-documentos/ano-2020/pregao-eletronico-2020.html; http://www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas - PB, 28 de agosto de 2020.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020
A Prefeitura de Coremas/PB, torna público que realizar através da CPL um certame licitatório. 

Local onde será realizada a 1ª) sessão pública:  Rua Maria Alves Barbosa, Nº S/N, Bairro: Centro, 
CEP: 58770-000, Cidade: Coremas/PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Hora de início da 
1ª) sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta preços: 
Será às 08h:00min. (Oito horas). Data da realização da 1º) sessão pública: Será dia 14 de setembro 
de 2020. Modalidade: Tomada de Preços Nº 013/2020. Processo Administrativo Nº 129/2020. Tipo 
de julgamento: Menor preço global. Repartição/Setor Interessado: Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos. Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços diariamente na coleta 
dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais da sede da cidade de Coremas/PB, e ainda os 
resíduos coletados deverá ser transportado para um local com uma distância de até 30 (Trinta) 
quilômetros sendo de ida e volta da sede do município de Coremas/PB, nos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2020, conforme planilha orçamentária de custo.Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: No horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail da CPL exclusivo para recebimentos dos 
recursos:coremascpl.recurso@gmail.com. E-mail da CPL para outros assuntos:prefeituradecoremas.
pb1@gmail.com. Edital: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos.htm ou www.tce.
pb.gov.br. Recomendações do Presidente da CPL: a) Os interessados, durante sua permanência 
na sala (Auditório) fiquem a uma distante mínima uns dos outros de 2,0 (Dois) metros; b) Os inte-
ressados maiores de 60 anos e os portadores de doenças crônicas, que compõem risco de aumento 
de mortalidade pela COVID-19, poderá nomear um procurador; c) No dia da realização da Sessão 
Pública, terão acesso até o limite de 20 (Vinte) pessoas, incluindo nesta conta, os membros da 
mesa julgadora, os credenciados e outros; d) Pessoas com sintomas (Gripe, Tosse, Febre, Dores 
de Cabeça/cordo e com dificuldade de respirar), poderá nomear um procurador; e) É obrigatório 
para todas as pessoas durante sua permanência na Sessão Pública usar uma máscara e evitar 
contato físico, para sua maior segurança.

Coremas/PB, 28 de agosto de 2020. 
GildemarcosDiogenes Gurgel

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 146/2020

Dispensa de licitação por valor nº DV030/2020. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. 
Contratada:Endomed Com. e Rep. de Med. Ltda, CNPJ: 70.104.344/0001-26. Objeto:Prestar o 
fornecimento dos Insumos Hospitalar para serem utilizados pelas unidades de Saúde durante os 
atendimentos (Atenção básica),fundamentado na Medida Provisória Nº 961/2020 de 06/05/2020 
da Presidência da República, conforme termo de referência.Valor total contratado:R$ 41.538,86 
(Quarenta e um mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos). Fonte: Recurso Pró-
prios (Ordinários). Dotação:Previstos no QDD/2020. Vigência: Até 31/12/2020. Partes: Francisca 
das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr. Washimgton José de Queiroz, CPF: 368.524.304-72 
(Pela contratada).

Coremas/PB, 28 de agosto de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
 AVISO DE CANCELAMENTO DA SEGUNDO DOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

A Prefeitura Municipal de Coremas/PB,vem através do seu Pregoeiro Oficial tornar público o 
cancelamento da Sessão Pública Eletrônica marcada para às 14:00 (Quatorze horas) do dia 08 de 
setembrode 2020, por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, licitação na moda-
lidade Pregão EletrônicoNº 002/2020, do tipo menor preço por item, para aquisição de Combustíveis 
para abastecimento da frota municipal, sendo o abastecimento realizado na cidade de João Pessoa/
PB, conforme especificações contidas no termo de referência. Informações: No horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail:prefeituradecoremas.pb1@gmail.com.

Coremas - PB, 28 de agosto de 2020.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZOE VALOR AO CONTRATO Nº206/2017

Pregão Presencial Nº 031/2017. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB.Contratada:Odinildo 
Queiroga de Souza-ME, CNPJ nº 00.532.033/0001-82.Considerandoa necessidade de continuação 
dos serviços contratados e por se tratar de serviços de natureza continuada, fica justificada a vigência 
do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou de 15 de agosto de 2019a 15 de agosto 
de 2020, para a nova vigência que de 15 de agosto de 2020a 31 de dezembro de 2020, visando 
a continuação para: Prestar serviços parcelado em forma de locação de Sistemas/Software para 
atender as necessidades da Prefeitura de Coremas/PB, conforme termo de referência, referente 
aos itens: 1, 4, 5 e 6.Partes: Francisca das C. A. de Oliveira(Pela contratante) e o Sr. Odinildo 
Queiroga de Souza(Pela contratada).

Coremas/PB,03 de agosto de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE ADITIVO
Nº do Contrato: 00130/2020;Nº do Aditivo: 01;Contratante: Prefeitura Municipal de Conde/

PB;Contratado: TCL – TAMBAÚ CONSERVAÇÕES LTDA;Objeto: Constitui objeto do presente termo 
aditivo, o acréscimo de valor em 28,09%, correspondente ao montante de R$ 21.928,96 (vinte e um 
mil, novecentos e vinte e oito reais, noventa e seis centavos), destinada a realização das obras do 
imóvel público para atuação no combate ao covid19, no município de Conde/PB.Valor do aditivo: R$ 
21.928,96 (vinte e um mil, novecentos e vinte e oito reais, noventa e seis centavos);Valor Global: R$ 
99.986,38 (noventa e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos);Vigência 
atual: até 06 de setembro de 2020.Data da Assinatura do Aditivo: 21/08/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00120/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 10 
de Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Mobiliário 
para Secretaria de Finanças. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.
com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 14 de Agosto de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00121/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 15 de 
Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Cimento, Brita, 
Tijolos e Tubos de concreto armado para atender as necessidades da Defesa Civil (AMPLA PARTI-
CIPAÇÃO). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 10 de Agosto de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 2ª HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais elétricos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de; CENTER 
LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP - R$ 11.224,30; INEL COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA - EPP - R$ 32.640,90

Damião - PB, 13 de Agosto de 2020
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 EXTRATO DE NOVO CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais elétricos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 

nº 00022/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião: 02.00 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2004; 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12
.361.2006.2014,12.361.2006.2018,06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.301.2009.2029, 
10.301.2009.2030,10.302.2012.2031,10.302.2012.2033 07.00 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA 
SOCIAL (SEC AÇÃO SOCIAL) -08.243.2014.2039,08.244.2013.2040 08.00 - SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, 15.452.1002.2046. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Damião e; CT Nº 00081/2020 - 13.08.20 - INEL COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA - EPP - R$ 12.404,80

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de implanta-
ção de pavimentação em vias públicas urbanas no Município de Damião. LICITANTE HABILITADO: 
CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI. LICITANTE INABILITADO: DIAS CONSTRUÇÕES LTDA, 
desatendeu aos itens: 8.3.2, 8.3.4, 8.5.2 e 8.5.3 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 08/09/2020, às 09:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: damiaoprefeitura@gmail.com. 

Damião - PB, 28 de Agosto de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

EXTRATO DE NOVO CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais elétricos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 

nº 00022/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião: 02.00 - SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2004; 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12
.361.2006.2014,12.361.2006.2018,06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.301.2009.2029, 
10.301.2009.2030,10.302.2012.2031,10.302.2012.2033 07.00 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA 
SOCIAL (SEC AÇÃO SOCIAL) -08.243.2014.2039,08.244.2013.2040 08.00 - SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, 15.452.1002.2046. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Damião e; CT Nº 00081/2020 - 13.08.20 - INEL COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA - EPP - R$ 12.404,80

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:30 horas do dia 15 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo de construção civil para executar a obra de reforma, ampliação e construção de quadra, na 
Escola Municipal do Assentamento Santa Verônica, no Município de Damião/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3635–1013. E-mail: damiaoprefeitura@gmail.com. Edital: www.damiao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Damião - PB, 28 de Agosto de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis - Diesel S10 e Gasolina Comum -, mediante 

requisição diária e/ou periódica, destinados aos veículos pertencentes à frota oficial e locados a 
esta entidade, para serem consumidos no exercício financeiro de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00024/2019. ADITAMENTO: Realinhamento de preço contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e: CT Nº 00004/2020 - Rayssa Marques 
Leite & Cia Ltda - 2º Aditivo - acréscimo médio de 10,88%. ASSINATURA: 27.08.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00015/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material de limpeza e higiene, mobiliário e material permanente para atender as necessidades do 
Hospital Municipal e Serviço de Atendimento domiciliar deste Municipio; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: C DE A FERREIRA E CIA LTDA - R$ 
35.930,00; GERALDO VIDAL DA NOBREGA – ME - R$ 3.060,00; LL COMERCIO DE EQUIPA-
MENTOS EIRELI - R$ 2.996,97; NILDO FREITAS DANTAS - R$ 5.233,00; XAND’S COMERCIAL 
DE ALIMENTOS LTDA – ME - R$ 4.789,92; ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 20.923,42.

Esperança - PB, 27 de Agosto de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

EXTRATO DE 2° TERMO ADITIVO
Tomada de Preços 0001/2019, cujo objeto é a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTI-

NUAÇÃO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE (UBS) PADRÃO PORTE I, NO MUNICÍPIO DE EMAS-PB. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Emas-PB. Contratado: CENPEL – CENTRO NORTE DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 
LTDA, CNPJ nº 05.502.041/0001-08. Objeto do termo aditivo: Prorrogação da vigência do contrato 
nº 00082/2019 por mais 30 (trinta) dias, indo de 24 de agosto de 2020 a 24 de setembro de 2020. 
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Art. 57 e suas alterações. As demais Cláusulas do contrato 
permanecem inalteradas.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de material de informática destinado as atividades do município de EMAS/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTER DATA ANALISES DE SISTEMA E 
SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP, CNPJ nº 02.596.872/0001-90 - R$ 74.066,00; SD DE 
A FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ n º 26.889.181/0001-42 - R$ 31.716,50

Emas - PB, 26 de agosto de 2020
JOSÉ WILLIAM SEGUNDO MADRUGA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de material de informática destinado as atividades do município de 

EMAS/PB: Pregão Presencial nº 00022/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Emas: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 
02.010 GABINETE DO PREFEITO; 02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS; 02.040 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO; 02.050 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;02.060 SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA E MEIO AMBIENTE; 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; 02.080 SECRETARIA 
DE SAÚDE; 02.110 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO; 02.120 SECRETARIA DE 
ESPORTES; 02.130 SECRETARIA DE CULTURA; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 04 122 2001 
2004 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento; 04 122 2001 
2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito; 04 123 2001 2005 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Finanças; 12 361 2001 2011 Manutenção da Secretaria de Educação; 
08 244 2001 2030 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social; 20 122 2001 
2040 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; 15 122 2001 2045 Manutenção 
da Secretaria de Infra Estrutura; 10 301 2001 2047 Manutenção das atividades Administrativas da 
Secretaria de Saúde; 26 453 2001 2070 Manutenção da Secretaria de Transporte e Trânsito; 27 812 
2001 2072 Manutenção de Secretaria de Esportes; 18 122 2001 2077 Manutenção da Secretaria 
de Cultura; Elemento de Despesa: 4490.52 - Equipamentos e Material Permanente. FONTE: 1001 
– Ordinário. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Emas e: CT Nº 00067/2020 – 26.08.2020 – CENTER DATA ANALISES 
DE SISTEMA E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP, CNPJ nº 02.596.872/0001-90 - R$ 
74.066,00 (setenta e quatro mil e sessenta e seis reais); CT Nº 00068/2020 – 26.08.2020 - SD DE 
A FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ n º 26.889.181/0001-42 - R$ 31.716,50 (trinta e um mil setecentos 
e dezesseis reais e cinquenta centavos).

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços especializados de mão de obra em atendimento das necessi-

dades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme especificações do termo de referência. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Gado Bravo: 08.008 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.1008.2033 Manter 
as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social–RP 08.244.1008.2036 Manutenção e Ge-
renciamento do Bolsa Família – IGDBF 08.244.1008,2037 Manutenção dos Serviços da Proteção 
Social Básica SCFV/CRAS 02.244.1008.2039 Aprimoramento da Gestão do SUAS – IGD SUAS 
08.244.1008.2040 Desenvolver despesas de programas FNAS Elemento de Despesa: 3390.36 
99 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 3390.39 99 – Outros Serviços de Terceiros Pes-
soa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 00073/2020 - 27.08.20 - INNOVARE CONSULTORIA 
E TREINAMENTO LTDA - R$ 31.720,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2020, que objetiva: Prestação de serviços 
especializados de mão de obra em atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Assistência 
Social, conforme especificações do termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - R$ 31.720,00.

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

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 029/2020, do tipo Menor Preço, objetivando a Locação de Veículos Automotivos. Data de 
Abertura: 10/09/2020 às 09:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada 
à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores 
informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 28 de agosto de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 030/2020, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Material Gráfico. Data de Abertura: 
10/09/2020 às 11:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente 
Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações 
através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 28 de agosto de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 14:00 horas do dia 11 de Setembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviço de Assessoria e Apoio 
Técnico de Assessoria do Município de Igaracy/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Fe-
deral nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.
igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

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

Pregoeira Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de peças de veículos pertencentes as secretarias do Município, Fundo 

Municipal de Saúde e Fundo de Assistência Social aos locados ou a disposição do município de 
Igaracy –PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Igaracy:02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 015 3390.30 00 001 MATERIAL 
DE CONSUMO; 03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 
2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 027 3390.30 00 001 
MATERIAL DE CONSUMO; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 047 3390.30 00 001 MATERIAL DE 
CONSUMO; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 070 3390.30 00 001 MATERIAL DE 
CONSUMO; 06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 
1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 092 3390.30 00 211 MATERIAL 
DE CONSUMO; 07.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 
20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 
184 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 
1013 2042 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 
248 3390.30 00 311 MATERIAL DE CONSUMO; 09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE 
E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 316 3390.30 
00 111 MATERIAL DE CONSUMO; 10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392.. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: 
CT Nº 00076/2020 - 28.08.20 - CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME - R$ 611.172,70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33018/2019

HOMOLOGO a licitação na modalidade Concorrência Pública nº 33018/2019, Processo Admi-
nistrativo nº 2019/104559, destinada a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
REFORMA DA PRAÇA LAURO LEÃO SANTA ROSA EM JOÃO PESSOA, e com base no Relatório 
final da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, ADJUDICO seu objeto para a empresa NV 
CONSTRUÇÕES EIRELI, com a proposta comercial vencedora no valor de R$ 436.381,49 (Qua-
trocentos e Trinta e Seis Mil Trezentos e Oitenta e hum reais e Quarenta e Nove Centavos) estando 
compatível com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

João Pessoa 27 de agosto de 2020.
Daniella Almeida Bandeira de Miranda Pereira

Secretária de Planejamento

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.026/2020/SEINFRA – DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
07.006/2020/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: RB Locações e Construções Eireli. -  CNPJ Nº 10.917.124/0001-90
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para a Elaboração de Serviço 

de Eficientização da Iluminação Pública 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.

VALOR TOTAL: R$ 13.911.499,82 (TREZE MILHÕES, NOVECENTOS E ONZE MIL, QUATRO-
CENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, OITENTA E DOIS CENTAVOS).

Classificação Funcional: 11.108.25.752.5115.1082 – IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTI-
ZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Natureza da despesa: 4.4.90.51
Fonte de Recursos: 1620 – COSIP (CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA).
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e o Sr. Pedro Quintiliano Cordeiro / RB
DATA DA ASSINATURA: 28/08/2020

João Pessoa, 28 de agosto de 2020. 
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura/PMJP

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.011/2018/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.002/2019 – Melhorias e Expansão da Iluminação Pública em 

Diversas Ruas, Avenidas, Praças e Campos de futebol na Cidade de João Pessoa – PB
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: EMKO CONSTRUTORA LTDA.
OBJETO: É objeto do presente ADITIVO o ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS e a PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO. Valor acrescido R$ 39.244,03. Prazo prorrogado por mais 06 (SEIS) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e Sr. Cesar Petrulli Amaral Rocha /EMKO 

CONSTRUTORA LTDA.
Data da Assinatura: 27/08/2020

João Pessoa,  27 de agosto de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33014/2019/SEPLAN              
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.005/2020/SEINFRA – Reforma da Praça da Conquista no 

Bairro Padre Zé em João Pessoa – PB.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Itay Ltda - Eireli.
OBJETO: É objeto do presente termo aditivo a Prorrogação de Prazo por mais 84 dias corridos.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e o Sr. Ivonaldo Dias de Araújo/ Itay
Data da Assinatura: 20/08/2020

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

Secretária Municipal de Infra-Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09058/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09015/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2019/101444
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EM ATENDIMENTO 

ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA – CEI DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 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 09015/2020, 
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: ITALBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA 
CNPJ: 13.082.516/0001-74 FONE/FAX: (71)4009-8999/4009-8988 END.: RUA LUCIANO GO-

MES, 95-E, JARDIM CAJAZEIRAS- SALVADOR/BA. CEP: 41.230-350 EMAIL: ba@italbras-ba.
com.br

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

TOTAL MARCA

6 Unid
ARMÁRIO ALTO 
EM AÇO, 2 POR-

TAS E 4 PRATELEI-
RAS C/ CHAVE 

416

R$ 524,00
(Quinhentos e 
vinte e quatro 

reais).

R$ 
217.984,00
(Duzentos e 
dezessete 

mil, novecen-
tos e oitenta e 
quatro reais).

ITALBRÁS

Valor Total: R$ 217.984,00 (Duzentos e dezessete mil, novecentos e oitenta e quatro reais).
         

João Pessoa, 26 de agosto de 2020..
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação e Cultura.
 

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO
ADESÃO Nº. 001/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Reconheço e Ratifico a Adesão nº. 001/2020, que tem por objeto a ADESÃO AO SISTEMA 

DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DESTA MUNICIPALIDADE, em favor de: ABF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME – CNPJ: 
16.528.677/0001-37, no Valor Global R$ 6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais), nos termos 
da Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores, de acordo com o relatório apresentado pela Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara.

 Monteiro – PB, 26 de agosto de 2020. 
RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES

Presidente da CMM
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004.01/2020
ADESÃO Nº. 001/2020 

Contratante: Câmara Municipal de Monteiro - PB/ Ricardo Jorge de Almeida Menezes. Contra-
tado: ABF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME – CNPJ: 16.528.677/0001-37. Objeto: ADESÃO 
AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A 
FINALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, no valor global de R$ 6.960,00 (seis mil nove-
centos e sessenta reais), Vigência: até 31 de Dezembro de 2020. Data da Assinatura: 26/08/2020. 
Fundamentação: Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores. Dotação Orçamentária: 01.001 Câmara 
Municipal - 01 031 1001 2002 Manutenção da Atividades Legislativas - Outras Despesas - 33.90.39 
-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Contrato nº 00401/2020. 

Monteiro – PB, 26 de agosto de 2020. 
RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES

 - Presidente da CMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

 RESULTADO JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO
EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 012/2020

OBJETO: A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI torna público para conhecimento dos interes-
sados que após análise do recurso de impugnação manejado pela empresa Campo Feliz Constru-
ções e Serviços Ltda-EPP, a Comissão de licitação opinou e o senhor Prefeito ratificou a seguinte 
decisão: pelo CONHECIMENTO e no mérito pelo IMPROVIMENTO dos pedidos. Com a decisão, 
fica inalterada as condições do edital. Maiores informações e obtenção de cópia do julgamento da 
CPL, através do link: http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no endereço, Rua Antônio de 
Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari 27 de agosto de 2020.
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
FASE DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º 009/2020
OBJETO:Obra civil pública de reforma com ampliação da Quadra Tiradentes, Zona Rural do 

município de Mari/PB. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB., através da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal, comunica aos interessados que interporão recursos Administrativos ao 
processo Tomada de Preço nº 009/2020, as empresas CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA – CNPJ: 26.635.344/0001-60, no dia 26/08/2020 e a empresa ROQUE CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP – CNPJ: 32.892.707/0001-46no dia 28/08/2020, em face de sua 
inabilitação.A peça recursal e demais documentos pertinentes ao certame em comento encontram-se 
à disposição dos interessados para exame, cópias e querendo, apresentação de impugnação ou 
contra-razões de recurso.

Mari, 28 deagosto de 2020.
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 10.024/2019, bem como toda legislação correlata, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. Objeto: aquisição de medicamentos 
injetáveis destinados ao abastecimento das unidades de saúde, conforme descrito e especificado 
no edital e seus anexos. Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecom-
praspublicas.com.br; Abertura das propostas e sessão pública: 11/09/2020 às 09h10mim. O edital 
e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.com.
br e http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/. Demais informações pelo e-mail; cpl.mari.2017@gmail.
com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min

Mari, 28 de agosto de 2020.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.109/2020

PREGÃO ELETRONICO Nº 0001/2020 
O Pregoeiro oficial do Município de Malta – PB, torna público que a sessão pública do Pregão 

Eletrônico Nº 001/2020 agendada para o dia 04 de setembro de 2020, às 08h30min. foi marcada 
para o dia 11 de setembro de 2020 as 09h00min.  em virtude da republicação do Edital.

Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: diariopmm@gmail.com. Edital: http://malta.pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.portal-
decompraspublicas.com.br 

Malta - PB, 27 de agosto de 2020 
RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO T.P 008/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ / FELIPE GURGEL COUTINHO 
- CONTRATADO: ANP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº: 08.317.484/0001-50, 
VALOR GLOBAL DE R$ 185.240,92 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA 
REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2020/CPL - LEGISLAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 008/2020. 
PUXINANÃ, 21 DE AGOSTO DE 2020.

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0049/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de apoio, 

licitação na modalidade Pregão Presencial 00049/2020, às 08:30 horas do dia 11 de Setembro de 
2020, com o objeto: Serviços de manutenção de equipamentos da saúde. O edital está disponível 
em: www.pianco.pb.gov.br.

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS 

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 uma empresa especializada em construção civil, para Construção de duas quadras 
de Futvolei, localizado no Bairro São José e no Sítio Carnaúba deste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: R F SERVICOS DE CONS-
TRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 119.020,11.

Pedro Régis - PB, 28 de Agosto de 2020
JOSÉ AURÉLIO FERREIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para Construção de 

duas quadras de Futvolei, localizado no Bairro São José e no Sítio Carnaúba deste Município. FUN-
DAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Pedro Régis: 02.050 – Departamento da Infraestrutura; 1031 – Obras e Infraestrutura; 02.060 
– Secretaria dos Esportes, lazer e Turismo; 27 812 0224 1019 – Construção, Ampliação, Reforma 
de Ginásio e Quadras Esportivas; 449051.99 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 28/11/2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pedro Régis e: CT Nº 00076/2020 - 28.08.20 - R 
F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 119.020,11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA  
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO
PREGÃO Nº 0037/2019

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 
julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 0037/2020, com objeto 
aquisição de material médico. Tem como vencedoras as empresas: ITAMEDE COMERCIO LTDA 
– ME, com o valor global de R$ 104.114,50 (cento e quatro mil cento e quatorze reais e cinquenta 
centavos) e a empresa PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME  com o valor global de 
R$  66.737,00 (sessenta e seis mil setecentos e trinta e sete reais).

Pedra Branca-PB, 28 de agosto de 2020
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro
 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL

Pregão Presencial Nº 00038/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através de seu Pregoeiro, torna público para conheci-

mento dos interessados, a interposição recursal ao Edital do Pregão Presencial Nº 00038/2020, cujo 
objeto aquisição de 1000 (mil) testes rápidos para detecção de anticorpos IGG e IGM, visando ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronaví-
rus (covid-19, pela PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME– CNPJ nº 09.210.219/0001-
90, para o conhecimento dos Interessados, para querendo apresentem contra razões ao recurso, 
como também fica suspenso a abertura do certame previsto para o dia 02/09/2020 às 11:00 horas. 
Demais informações encontram-se a disposição dos interessados na sala de licitação, e-mail 
pedrabrancacpl@gmail.com e telefone (0**83) 3456-1015.

Pedra Branca - PB, 28 de Agosto de 2020.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 09:00 horas do dia 11 de setembro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais odontológicos, 
destinados à manutenção da Secretaria de Saúde do Município de Pilões/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/10; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.
piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 26 de agosto de 2020.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LCITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2020

Objeto: Aquisição de teste rápido para enfrentamento da pandemia de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do CORONAVÍRUS - COVID-19. Tipo: Menor Preço. Entrega das 
Propostas: a partir das 13:30h de 31/08/2020 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura 
das Propostas: 11/09/2020 às 13:31h (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, 
Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Praça João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, Tel. 
(83) 3502.1102, www.piloes.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pilões - PB, 26 de agosto de 2020.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO T.P 008/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ / FELIPE GURGEL COUTINHO 
- CONTRATADO: ANP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº: 08.317.484/0001-50, 
VALOR GLOBAL DE R$ 185.240,92 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA 
REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2020/CPL - LEGISLAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 008/2020. 
PUXINANÃ, 21 DE AGOSTO DE 2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

OBJETO: Execução de serviço de reforma e manutenção de escolas ruraisdo município de Poço 
José de Moura. Data e Local, às 09:00 horas do dia 15/09/2020, no Plenário da Câmara Municipal, 
Avenida Frei Damião, S/N, Centro – Poço de José De Moura – PB.

Poço José de Moura - PB, 28 de agosto de 2020.
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

RECURSO – PREGÃO PRESENCIAL N.° 0029/2020
OBJETO: Contratação de empresa para informatização da rede de atenção à saúde do munícipio 

de Rio Tinto -PB, envolvendo software, hardware em comodato e conectividade em todos pontos 
da rede, através da implantação e suporte de prontuário eletrônico nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), sistema de automação das atividades do ACS e ACE de maneira georreferenciada e, com 
disponibilização de hardware e as licenças de uso dos softwares, criação de banco de dados único 
dos usuários do município. EMPRESA QUE INGRESSOU COM RECURSO - FASE HABILITAÇÃO: 
META COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 29.903.019/0001-20. Maiores informações e vistas 
ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura 
no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis. 

Rio Tinto - PB, 28 de agosto de 2020.
Josenildo Silva de Oliveira

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: GÊNEROS ALIMETÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA 

DAS ESCOLAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. ADITAMENTO: Ajuste 
no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Remígio e: CT Nº 00045/2020 - Raimundo Adelmar Fonseca Pires - CNPJ: 07.526.979/0001-85 - 1º 
Aditivo - acréscimo de R$ 5.007,40. ASSINATURA: 12.08.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI E CARNES) PARA A 

MERENDA ESCOLAR. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2020. ADITAMENTO: 
Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Remígio e: CT Nº 00032/2020 - Alexsandra Diniz Fernandes - ME - CNPJ: 01.686.814/0001-94 
- 1º Aditivo - acréscimo de R$ 13.050,00. ASSINATURA: 27.08.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020

OBJETO: a 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 Mu-
nicípio de São José do Espinharas/PB. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 3006 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10 302 3006 2015 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA 
PROCEDIMENTOS DO MAC; 10 303 3006 2018 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
BÁSICA; 10 303 3006 2019 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
NO SUS; 10 301 3006 2022 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO 
BÁSICA; 10 301 3006 2080 OUTROS PROGRAMAS DO SUS; 10 302 3006 2081 ATENDIMENTO 
MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 00 214 MATERIAL DE 
CONSUMO.  VIGÊNCIA: até 31/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
José de Espinharas e: CONTRATO N° 90601/2020 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE MEDICAMENTO, CNPJ nº 15.218.561/0001-39; VALOR: R$ 75.700,00; CON-
TRATO N° 90602/2020 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ: 08.674.752/0001-40; VALOR: 
R$ 16.020,00; CONTRATO N° 90603/2020 - PHARMAPLUS LTDA, CNPJ nº 03.817.043/0001-52; 
VALOR: R$ 46.400,00; 

São José de Espinharas - PB, 20 de agosto de 2020.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma à E.M.E.I.F. Clemídia 
Pereira de Negreiros no distrito de Piranhas Velhas, conforme constam discriminados e quantificados 
no Anexo I (Termo de Referência). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2020. 
DOTAÇÃO: 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12.361.2009.1005 REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DE UNIDADES ESCOLARES; 1110000.00 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO; 264 4.4.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO; 265 4.4.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS; 266 4.4.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS; 
267 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 28/08/2021. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00172/2020 - 28.08.20 - JATOBA 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 129.149,53.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

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

passagens molhadas no município de São José de Piranhas-PB. Empresas declaradas HABILITA-
DAS por cumprirem todas as exigências editalícias:1) CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - CNPJ: 
18.578.731/0001-84; 2) EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – CNPJ: 02.750.635/0001-31. 
Empresas declaradasINABILITADAS por não cumprirem todas as exigências editalícias: 1) ABIK EN-
GENHARIA E CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 34.746.608/0001-81: subitens6.1.4.3, 6.1.5.1 e 6.1.6; 
2) ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 23.011.656/0001-05: subitem 6.1.4.3; 
3) CONSTRUTORA GONCALVES LTDA – CNPJ: 04.667.686/0001-20: subitem 6.1.5.1;4) COVALE 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58: subitem 6.1.4.3;5) EOS 
CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI – CNPJ: 29.656.195/0001-04: subitens6.1.4.3 
e 6.1.5.1;6) M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI – CNPJ: 04.328.497/0001-22: subitens 6.1.4.3;7)
SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ:  35.042.630/0001-03: subitem6.1.4.3. Caberão recursos 
nos termos do Art. 109, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. E em não havendo impetração de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
08/09/2020, às 09:00h, na sala da CPL, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas-PB. 
Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

                                                       São José de Piranhas - PB, 28 de Agosto de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro-PB, torna público, 
para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto federal n.º 10.024/2019, 
Instrução Normativa 206/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto consiste em: Contratação 
para o Fornecimento parcelado de Combustíveis e Lubrificantes para uso nos Veículos da Frota 
Pública do Município, no dia 11 de setembro de2020, às 09:00 horas (horário de Brasília), através 
do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.
br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Rua Frei Fernando, s/n, Centro, CEP 58510-000. O edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas – endereço: www.por-
taldecompraspublicas.com.br, no site da Prefeitura – endereço www.ssdoumbuzeiro.pb.gov.br, no 
site do TCEPB – endereço www.tce.pb.gov.br. Esclarecimentos adicionais no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33041222. E-mail: licitacao@
ssdoumbuzeiro.pb.gov.br.  

 São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 28 de agosto de 2020.
João Paulo Pereira da Silva

Pregoeiro Oficial
República Federativa do Brasil

ESTADO DA PARAÍBA
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
Gabinete do Chefe do Poder Executivo

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº. 136/2020 
O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, 

ESTADO DA PARAIBA no uso de suas atribuições legais previstas na Constituição Federal de 1988, 
na Lei Orgânica do Municipal,

CONSIDERANDO o resultado definitivo do Concurso Público nº. 01/2018, para provimento de 
uma vaga do cargo de enfermeiro/a do Município de São Sebastião do Umbuzeiro; 

CONSIDERANDO que o concurso público foi homologado em 20 de maio de 2019, e ainda 
está vigente;

COSIDERANDO a necessidade decorrente do aumento da demanda de profissionais de saúde, 
motivada pela pandemia do COVID19; 

RESOLVE
 Art. 1º NOMEAR MARIANA DA SILVA DE FIGUEIREDO, brasileira, casada, enfermeira, residente 

e domiciliado a Rua José Lafayete nº 103, Bairro Centro – São Sebastião do Umbuzeiro (PB) – 
CEP nº. 58.510-000, inscrito no CPF(MF) sob o nº. 073.035.894-14 e Doc. Identidade nº. 415582 
COREN PB, para prover o cargo de enfermeira do Município de São Sebastião do Umbuzeiro (PB);

  Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Sebastião do Umbuzeiro, 28 de agosto de 2020.

Adriano Jerônimo Wolff
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de pneus, câmaras de ar e 
protetores de câmaras de ar destinados à manutenção da frota de veículos e máquinas a serviço 
do Município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 14/09/2020 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

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

Santa Luzia/PB, 28 de agosto de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

CONCORRÊNCIA N.º 00001/2020
Convocamos a empresa CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA, CNPJ N° 

02.069.012/0001-06, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 64 da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, comparecer a esta sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, 
Estado da Paraíba, CNPJ n º 09.090.689/0001-67, na sede temporária da Prefeitura Municipal, na Rua 
Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000 
e assinar o contrato que tem como objeto contratação de empresa especializada para construção de 
escola na Zona Urbana - Escola 12 salas - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através 
do Termo de Compromisso PAR Nº. 202002870-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
de acordo com as especificações contidas na CONCORRÊNCIA N.º 00001/2020 e seus anexos.

Santa Luzia-PB, 28 de agosto de 2020. 
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

Presidente da CPL/PMSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARA-

LELEPÍPEDO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO NOVA OLINDA NO MUNICÍPIO DE 
SOLEDADE–PB – CONTRATO DE REPASSE Nº 1064031–83. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00003/2020. DOTAÇÃO: 26 782 2005 1008 CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVI-
MENTAÇÃO CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 1510 Outras Transferências 
de Convênios ou Contratos de Repasse da União. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: CT Nº 00121/2020 - 27.08.20 
- VSMA SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - R$ 226.168,44.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2020, que objetiva: Aquisição de materiais 
diversos: paralelepípedo granítico, meio fio granítico, cimento e areia para pavimentações neste 
município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J F COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI - R$ 191.274,76.

Sertãozinho - PB, 28 de Agosto de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO - Prefeito

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Prefeito Constitucional do Município de Santa Luzia, Estado da Paraíba, usando de suas 

atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n.º 8.666/93 de 21 de junho de 
1993, e suas atribuições posteriores, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a CONCORRÊNCIA 
N.º 00001/2020, cujo objeto é contratação de empresa especializada para construção de escola 
na Zona Urbana - Escola 12 salas - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do 
Termo de Compromisso PAR Nº. 202002870-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 
conforme julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação, em favor da empresa: 
CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA, CNPJ N° 02.069.012/0001-06, com o 
valor total de R$ 3.124.398,13 (três milhões, cento e vinte e quatro mil, trezentos e noventa e oito 
reais e treze centavos).

Santa Luzia-PB, 28 de agosto de 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/20

OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de sete ruas. CLASSI-
FICAÇÃO FINAL: 1º - Santa Cecília Construções e Serviços Ltda. - ME - R$.230.115,50; 2º - GMF 
Construções, Serviços e Locações Ltda. - ME - R$.242.623,37; 3º - AS Construções Eireli - ME 
- R$.259.077,56; 4º - Catão Bongiovi Comércio e Serviços Eireli - ME - R$.267.674,19; 5º - Power 
Solar Soluções em Energia Renováveis Ltda. - EPP - R$.274.475,77; e 6º - FM Serviços Ltda. 
- ME - R$.274.984,23. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: Não houve licitante desclassificado. 
Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 
às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 28 de agosto de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

PREGAO PRESENCIAL Nº 022/2020
OBJETO: Aquisição kit para determinação qualitativa e diferencial de anticorpos IgM E IgG 

contra o novo coronavírus, por imunocromatografia, em amostras de soro, plasma e sangue total e 
Álcool etílico hidratado em gel para uso geral 70º INPM, necessários ao enfrentamento e controle à 
disseminação do coronavírus covid-19 para atender as necessidades do município de Serra Grande, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo do Edital.

CONTRATO N° 119/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CONTRATADO:JOANA DARC COSTA AFREU – ME, CNPJ n 13.207.326/0001-36.
VALOR: vencedora do item 02, com o valor total de R$ 7.830,00(sete mil oitocentos e trinta reais).
DATA ASSINATURA: 28 de agosto de 2020.
VIGENCIA: 31 de dezembro de 2020.
CONTRATO N° 120/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CONTRATADO:FARMAGUEDES – COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS 

E HOSPITALARES LTDA
CNPJ n 08.160.290/0001-42.
VALOR: vencedora do item 01, com o valor total de R$ 59.500,00(cinquenta e nove mil e 

quinhentos reais).
DATA ASSINATURA: 28 de agosto de 2020.
VIGENCIA: 31 de dezembro de 2020

JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ
PREFEITO

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

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 
SOCIAL NO MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB. 

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

 R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00016/2020, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNI-
CIPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - ANDERTON CAVALCANTE SOUTO
CNPJ: 32.056.101/0001-70
Valor R$: 350.708,97
- META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 29.903.019/0001-20
Valor R$: 10.897,60
- MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 07.631.411/0001-24
Valor R$: 33.800,75
- N. T. LUIZE
CNPJ: 93.577.427/0001-38
Valor R$: 160.180,58
- PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA
CNPJ: 24.116.337/0001-27
Valor R$: 58.068,39
- S D DE A FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 26.889.181/0001-42
Valor R$ 183.740,52
- TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 05.301.712/0001-64
Valor R$: 71.656,62

Santa Rita - PB, 28 de agosto de 2020.
 MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Nº 003/2020
Ficam convocados os senhores conselheiros do Conselho de Administração da Empresa Pa-

raibana Comunicação S/A – EPC, à comparecerem para a Reunião do Conselho de Administração 
nº 003/2020, a se realizar as 09h do dia 03 de setembro de 2020, de forma não presencial, por via 
eletrônica, para análise, discussão e deliberação da seguinte ordem do dia:  

I. Decisão da Ação Civil Pública nº 0004745-07.2004.8.15.2001;
II. Demais assuntos de interesse da Empresa.

João Pessoa-PB, 26 de agosto de 2020.
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA

Presidente do Conselho de Administração
Lúcio Landim Batista da Costa – Membro Titular
Naná Garcez de Castro Dória – Membro Titular

William Pereira da Costa – Membro Titular
Albiege Lea Araújo Fernandes – Membro Titular

Genesio Carneiro Leal Filho – Membro Titular
Flávio Murilo Lemos Gondim – Secretário  

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

Comarca de 1ª Vara Cível da Capital – PB. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processo nº 
0032722-61.2010.8.15.2001. Ação de Execução de título Extra Judicial . O MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara Cível da Capital, em virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos virem o presente EDITAL 
ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo da 1ª Vara Cível tramitam os autos da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO (Processo nº 0032722-61.2010.8.15.2001), movida pelo BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL S/A em face de MONTELUCO CULINÁRIA ITALIANA CNPJ  05.747.624/0001-90, HIRAN 
OLIVEIRA DIAS CPF 408.898.404-82. E CLERIS OLIVEIRA DIAS CPF n.° 003.087.304-53. Como 
não foi possível ser citado os promovidos, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, ficam 
CITADOS, através deste Edital, MONTELUCO CULINÁRIA ITALIANA CNPJ  05.747.624/0001-90, 
HIRAN OLIVEIRA DIAS CPF 408.898.404-82. E CLERIS OLIVEIRA DIAS CPF n.° 003.087.304-
53, para em 03 dias pagar a importância devida no valor de R$ 7.106,69 (sete mil, cento e seis 
reais e sessenta e nove centavos), ou apresentar embargos em 15 dias, independentemente de 
segurança do juízo. Arbitro os honorários em 10% do valor executado. Para provável hipótese de 
revelia nomeio curadoria (art. 72, II do CPC), o Dr. Antônio de Oliveira Alves advogado de ofício 
em exercício na vara, que deve ter vista pessoal dos autos. E, para que a notícia chegue ao co-
nhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM. Juiz de Direito a 
expedição deste EDITAL, que deverá ser publicado em jornal de circulação local. CUMPRA-SE. 
Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, aos 05 dias do mês de Maio do ano dois mil e vinte 
(2020). Eu, Técnico Judiciário, o digitei e subscrevi.

COPAF – Cooperativa Paraibana de Avicultura e Agricultura Familiar
Rua Valdemira Emília Pinto, 121, Catolé – CEP: 58.410-160–Campina Grande - PB

CNPJ: 09.403.048/0001-15 - Insc. Est.: 16.159.482-4 - NIRE 2540000794 – I
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Paraibana de Avicultura e Agricultura 
Familiar – COPAF, no uso das atribuições que lhe confere o art. 20º do Estatuto Social, convoca os 
associados, em condições de votar, que nesta data somam 52 (Cinquenta e dois) para se reunirem 
em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRORDINÁRIA (AGE) e ORDINÁRIA (AGO), a ser realizada na cidade 
de São Sebastião de Lagoa de Roça, no dia 12 de Setembro de 2020, tendo como local o Sítio 
Turuathá, s/n, Zona Rural, pelo motivo da Sede Administrativa da Cooperativa não possuir espaço 
suficiente para acolher todos os cooperados, em 1ª convocação às 13h00min, com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos associados; em 2ª convocação às 14h00min, com a presença de metade 
mais um do total de associados ou às 15h00min, em 3ª e última convocação, com a presença de 
no mínimo 10 (Dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

 Pauta da AGE: 
Reforma Estatutária para a alteração dos seguintes dispositivos: 
1) Art. 1º na Razão Social de Cooperativa Paraibana de Avicultura e Agricultura Familiar; 
2) Art. 1º, letra C – Área de atuação para efeito de admissão de cooperados, compreendendo 

o Estado da Paraíba; 
Nota: São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes, para tornar 

válidas as deliberações de que trata este artigo. 
Pauta da AGO: 
1) Prestação de Contas do Exercício 2019 acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal; 
2) Destinação das Sobras do exercício de 2019; 
3) Eleição dos Componentes dos Órgãos de Administração e do Conselho Fiscal 
4) Fixação dos honorários/ajuda de custo/Diárias/Cédulas de presença, para os membros do 

Conselho de Administração e Conselho fiscal; 
5) Outros assuntos de interesse do Quadro Social. 

Campina Grande - PB, 27 de Agosto de 2020
MARIA NAZARÉ DOS SANTOS BARBOSA

DIRETORA PRESIDENTE - COPAF

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2020 

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 900662020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através do 
site https://www.gov.br/compras, no dia 14/09/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PÃO, destinada à SECREATARIA DE ESTADO 
DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-00289-3
                                                                                                         João Pessoa, 28 de agosto de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

 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 09/2020
Registro CGE Nº 20-00956-2

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, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2020 (Obras de Pavimentação da 
Rodovia Vicinal de Acesso ao Distrito de São Tomé (Distrito do Município de Alagoa Nova) , que 
após análise detalhada na documentação, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação 
em epígrafe, considera habilitada a Empresa: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos ao(s) senhor(es) licitante(s), em caso de recurso, será(ão) feito(s) no protocolo do 

DER/PB que se encontra aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 28 de agosto de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DAGRICULTURA FAMILIAR- VILLA 
VERDE CNPJ: 34.114.861/0001-12 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO O Conselho de Administração COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO 
DA AGRICULTURA FAMILIAR- VILLA VERDE, inscrita no CNPJ: 34.114.861/0001-12 no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, em condições de votar, para 

se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 11 de setembro de 2020 na sua 
sede social, com sede na BR 230, KM 65, SOBRADO - PB, às 9:00 horas, em primeira convocação 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 10:00 horas em segunda convocação com 
a presença de metade mais um dos associados, e as 11:00 em terceira e última convocação com a 
presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:  ORDEM 
DO DIA: Eleição para preenchimento de cargos vagos da diretoria; Mudança de endereço; Outros 
assuntos de interesse social. Sobrado – PB, 27 de agosto de 2019. A DIRETORIA

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1242/2020, em João Pessoa, 26 de Agosto de 2020 - 
Prazo 730 dias, para SISTEMA DE ABASTECIMENTODE ÁGUA = MUNICIPIO: ITABAIANA - UF: 
PB. Processo: 2020-003397/TEC/LO-0744.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Am-
biente emitiu a Licença de Instalação Nº 1245/2020, em João Pessoa, 26 de Agosto de 2020 - Prazo 
730 dias, para AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARA AS PRAIAS DE COSTINHA, 
FAGUNDES E OUTRAS = MUNICIPIO: LUCENA - UF: PB. Processo: 2020-003836/TEC/LI-7371.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1243/2020, em João Pessoa, 26 de Agosto de 2020 - 
Prazo 660 dias, para AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MUNICIPIO: 
CONDE - UF: PB. Processo: 2020-003174/TEC/LI-7349.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1244/2020, em João Pessoa, 26 de Agosto de 

2020 - Prazo 730 dias, para AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO 
CONJUNTO CIDADE VERDE, MANGABEIRA = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 
2020-002769/TEC/LI-7324.

GGP INCORPORAÇÕES E INCORPORAÇÕESLTDA, CNPJ 29.970.504/0001-16, torna público que 
requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, as LicençasPrévia e 
instalação, de construção de um prédio multifamiliar, que terá a denominação de RESIDENCIAL EDI-
TION situado à Avenida Cabo Branco, S/N, Cabo Branco - João Pessoa PB. ST. 06 QD.053,LT.0225.

Extrato da Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária 
– AGE 2020 da Companhia de Água e Esgotos da Pa-
raíba - CAGEPA, realizada no dia 31 de julho de 2020.

Extrato da Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Água e Esgotos da 
Paraíba – CAGEPA. 1. Data, Hora e Local de Realização: Realizada no dia 31 de julho de 2020, 
às dez horas, na sede social da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, situada na 
Av. Feliciano Cirne, n° 220, Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Capital do Estado da 
Paraíba. 2. Convocação: Edital de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado da Paraíba 
e jornal A União nos dias 22, 23, e 24 de julho do presente ano. 3. Participantes: Compareceram 
à sessão a maioria, estando presente o acionista controlador, Governo do Estado da Paraíba, 
detentor de 99,98% (noventa e nove virgula noventa e oito por cento) do Capital Social com direito 
a voto representado pelo Procurador do Estado, senhor Fábio Andrade Medeiros. Registrou-se 
também as presenças do Procurador da Fazenda Nacional Luiz Frederico de Bessa Fleury e do 
senhor Marcus Vinícius Fernandes Neves, Diretor Presidente da Companhia. 4. Mesa Diretora: 
Fábio Andrade Medeiros - Presidente da Assembleia; Márcia Lauriano da Silva – Secretária da 
Assembleia. 5. Ordem do dia: 1. Eleger membros do Conselho de Administração da Companhia; 2. 
Eleger membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; 3. Outros assuntos de inte-
resse dos acionistas. 6. Deliberações: I. O Procurador da Fazenda Nacional senhor Luiz Frederico 
de Bessa Fleury, comunica a todos que está presente apenas para indicação de membro efetivo 
e suplente para compor o Conselho Fiscal representando os acionistas minoritários conforme Lei 
n° 6.404/1976 e Lei n° 13.303/2016. Abstendo-se das demais votações. II. Passando ao item 1 da 
Ordem do dia, o Procurador Geral do Estado informou da existência da Medida Provisória – MP n° 
931 de 30 de março de 2020 que trata de medidas que objetiva flexibilizar, em caráter excepcional, 
o cumprimento de deveres impostos a sociedades anônimas dados pela legislação atual em função 
dos recentes eventos decorrentes do novo Coronavírus (Covid-19). De modo que, foram eleitos 
para comporem o Conselho de Administração, para cumprir mandato até abril de 2022, conforme 
os requisitos das Leis n° 6.404/1976 e n° 13.303/2016, as seguintes pessoas: MEMBROS DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES, LÚCIO LANDIM 
BATISTA DA COSTA; EMPREGADO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS. Prorrogado man-

dato até 13/08/2020, quando será realizada a próxima eleição entre os empregados efetivos da 
Cagepa, para eleger o empregado representante dos empregados para compor o Conselho de 
Administração da CAGEPA, em conformidade com o Decreto Estadual nº 40.134, de 20 de março 
de 2020, que estabeleceu Estado de Calamidade Pública no Estado da Paraíba; NEUJANNY 
CHAVES PATRÍCIO. III. Passando ao item 2 da Ordem do dia, o Procurador Geral do Estado 
informou da existência da Medida Provisória – MP n° 931 de 30 de março de 2020 que trata de 
medidas que objetiva flexibilizar, em caráter excepcional, o cumprimento de deveres impostos 
a sociedades anônimas dados pela legislação atual em função dos recentes eventos decorren-
tes do novo Coronavírus (Covid-19). De modo que, foram eleitos para comporem o Conselho 
Fiscal, para cumprir mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária de 2021, conforme os 
requisitos das Leis n° 6.404/1976 e n° 13.303/2016, as seguintes pessoas: MEMBROS EFETI-
VOS DO CONSELHO FISCAL: RENATA MIYABARA GAGLIARDI CERQUEIRA, GLEYDSON 
FARIAS BRONZEADO, FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA, DANIEL HENRIQUE 
DE SOUSA LYRA, CARLOS ANDRÉ MOUSINHO MEDEIROS. MEMBROS SUPLENTES DO 
CONSELHO FISCAL: FERNANDO CARDOSO FERRAZ, ÁUREA BUSTORFF FEODRIPPE 
QUINTÃO, MARIO NICOLA DELGADO PORTO, PAULO GERMANO DA COSTA ALVES, ANA 
PATRÍCIA GUEDES DE SOUZA. IV. Passando ao item 3 da Ordem do dia, serão destituídos do 
Conselho de Administração da Cagepa os seguintes membros: DEUSDETE QUEIROGA FILHO, 
JOSÉ ANTÔNIO VASCONCELOS DA COSTA, LINALDO BEZERRA MOTTA e SÔNIA MARIA 
FALCÃO GURGEL. V. Continuando ao item 3, não houve indicação do representante dos Acio-
nistas Minoritários para compor o Conselho de Administração da Companhia. 7. Encerramento 
e Assinaturas: Finalmente, o senhor Presidente franqueou a palavra e, como ninguém quisesse 
fazer uso dela, encerrou os trabalhos relativos à 1ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE 
2020 pelo tempo necessário à lavratura da presente ata e a seguir assinada pelo presidente da 
mesa, e por mim, Márcia Lauriano da Silva, secretária da assembleia. João Pessoa, 31 de julho 
de 2020. Ata original encontra-se arquivada na Junta Comercial deste Estado, registrada sob o 
nº 20204131308 datado em 21 de agosto de dois mil e vinte.

Marcia Lauriano da Silva
Secretária da Assembleia 
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