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MEC adia provas do Enem 
para janeiro e fevereiro
Situação do ensino provocada pela pandemia faz exame mudar de data, com resultado previsto para 29 de março. Página 12

Estado lançará Guia de Enfrentamento da Pandemia 
para Atenção Básica de Saúde. Página 7

Boletim revela que 8% dos profissionais de saúde do Estado 
já foram contaminados pelo novo coronavírus. Página 4
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Governo prorroga reajuste do Cartão Alimentação 
e beneficia 52 mil famílias paraibanas. Página 4

Auxílio Emergencial De acordo com levantamento da CGU, os paraibanos 
já receberam, até agora, quase R$ 1 bilhão em ajuda financeira. Página 13

ALPB repassa R$ 2 milhões para o Estado aplicar 
no combate aos efeitos do coronavírus. Página 4

Governo vai a Brasília 
apresentar plataforma 
Ministério da Economia quer conhecer mais da 
tecnologia utilizada pela Suplan que otimiza a
produção e reduz custo de obras. Página 3

Geral

MP recomenda acesso de 
idosos no transporte coletivo
Recomendação enviada à Prefeitura de João Pessoa 
também se estende a pessoas com deficiência no uso 
do transporte público da Capital. Página 5

Deputados aprovam voto de 
aplausos a João Azevêdo
‘Programa de Investimentos em Obras Públicas’, 
anunciado esta semana pelo governador, motivou a 
propositura aprovada ontem na ALPB . Página 4
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Praias, comércio e shoppings 
poderão reabrir segunda
Prefeitura de João Pessoa estuda executar a terceira 
etapa do Plano Estratégico de Flexibilização a partir 
do dia 13. Página 5

Chegou ao fim, ontem, uma luta dos moradores da Comunidade do S, na capital, para poder ter os dejetos acumulados por três meses, recolhidos. Página 8

Comunidade é obrigada a conviver com lixo
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Políticas

Esportes

Futebol FPF reúne 
clubes nesta quinta-feira 
para definir a tabela da 
Copa Nordeste. Página 16
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A contaminação do presidente Jair Bolsonaro pelo coronavírus 
se transformou em um problema sanitário adicional, para o Brasil. 
Caso o mandatário saia ileso da doença - e não se está desejando 
aqui, absolutamente, nenhum mal ao presidente -, o discurso “nega-
cionista” será realçado. “A covid-19 não é o bicho de sete cabeças que 
muitos imaginavam”, esta será a mensagem.

O presidente, mesmo que não pronuncie palavra, dirá que esta-
va certo em tudo o que afirmou sobre a pandemia. Ou seja, que as 
pessoas devem tomar cloroquina, se expor ao vírus e retomar suas 
atividades, para que o afundamento da economia brasileira - e não 
o surto de covid-19 - não acabe se transformando na verdadeira 
‘causa mortis’ de milhares de pessoas.

O restabelecimento de Bolsonaro será como uma espada 
afiada para o cordão do isolamento social. Se milhares de 
pessoas em todo o país vinham desrespeitando os protocolos 
de segurança sanitária, elas agora terão um motivo adicional 
para jogarem suas máscaras de proteção (não usadas) na lata 
de lixo e usar o álcool em gel para acender o fogo das chur-
rasqueiras.

O relaxamento dos procedimentos sanitários, com perdão do 
pleonasmo, pode tornar ainda mais trágica a tragédia ocasionada 
pelo novo coronavírus. No Brasil, a covid-19 já matou quase 70 mil 
pessoas. Nas Américas, de acordo com dados divulgados pela Orga-
nização Pan-Americana da Saúde (OPAS), cerca de 100 mil casos da 
doença são notificados todos os dias.

A bem da verdade, não se tem, até o momento, nenhum parecer 
científico dando conta, com absoluta certeza, de que a pandemia de 
covid-19 tem data para terminar. Muito pelo contrário. Na opinião 
da diretora da OPAS, Carissa F. Etienne, por exemplo, não se deve 
baixar a guarda agora porque os próximos seis meses não serão 
mais fáceis que o semestre passado. 

A fórmula para evitar um desastre maior estaria exata-
mente na cooperação entre os países, na ação coordenada dos 
governos e na colaboração das pessoas. É impossível chegar 
a este nível de entendimento, no Brasil, quando se tem um 
presidente que zomba da pandemia, se expõe abertamente ao 
coronavírus e atua, ele mesmo, como um agente transmissor 
da doença.

Problema sanitário
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Uma beleza para sempre

Artigo Martinho Moreira Franco
martinhomoreirafranco46@gmail.com 

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Nascido em 1946, eu tinha apenas 8 anos 
quando o presidente Getúlio Vargas, serena-
mente, deu o primeiro passo para entrar na 
eternidade, saindo da vida para entrar na Histó-
ria. Assim está escrito em sua carta-testamento. 
Lembro vagamente do noticiário sobre o sui-
cídio. Com relação à Copa do Mundo disputa-
da naquele mesmo ano de 1954 na Suiça - e da 
qual o Brasil foi desclassificado pela Hungria 
nas quartas-de-final -, dessa é que não tenho 
a menor lembrança de cobertura jornalística 
mesmo! Guardo nítida recordação, porém, da 
foto de Marta Rocha na capa da revista “O Cru-
zeiro” depois de eleita Miss Brasil. Uma imagem 
histórica para jamais ser esquecida. Como é que 
pode uma coisa assim? Freud explica? Sei lá! Só 
sei que, a partir daquele instante, Marta Rocha 
em nenhum momento saiu da 
minha memória, nem da me-
mória dos brasileiros da minha 
geração. Muito menos do nosso 
imaginário como símbolo de 
uma época, um mito, um ícone, 
uma referência que o tempo 
não conseguiu apagar, nem haverá de conseguir 
com a sua morte, esta semana, aos 87 anos de 
idade, em um abrigo para idosos na cidade de 
Niterói (RJ).       

A baiana de olhos azuis e coxas torneadas 
a capricho tinha 18 anos quando galvanizou 
o país com a sua beleza estonteante. Parado-
xalmente, virou celebridade internacional ao 
perder o título de Miss Universo para a norte-
-americana Miriam Stevensonse. Segundo a 
lenda, por duas polegadas a mais nos quadris, 
o que rendeu uma inspirada marchinha de car-
naval, composta em 1955 por Pedro Caetano, 
Alcir Pires Vermelho e Carlos Renato (“Por 
duas polegadas a mais, passaram a baiana pra 
trás/Por duas polegadas, e logo nos quadris/
Tem dó, tem dó, seu juiz!”).

Há até quem diga que a Chevrolet lançou 
em 1956 no Brasil a picape 3100 com duas pole-
gadas (5 cm) a mais na distância entre eixos que 

nos modelos convencionais, recebendo por isso 
o apelido de Marta Rocha. Também há registros 
sobre a Torta Marta Rocha, receita criada por 
Dona Dair da Costa Terzado, proprietária da 
Confeitaria das Famílias, de Curitiba. Não visu-
alizo hoje o utilitário nem me constam notícias 
sobre o destino da iguaria, mas preservo como 
grata reminiscência da João Pessoa dos anos 
1960 um bondinho que fazia a linha Ponto de 
Cem Réis-Tambaú. O veículo tinha polegadas a 
mais de largura que os modelos tradicionais, era 
uma graça em seu feitio e velocidade, sendo ca-
rinhosamente batizado de Marta Rocha - para 
vocês verem como o nome da “eterna Miss Bra-
sil” se difundiu no gosto popular.

Cabe rememorar que duas misses Brasil 
chegaram a Miss Universo: a gaúcha Ieda Ma-

ria Vargas, em 1963, e a baiana 
Martha Vasconcellos, em 1968. 
Além disso, a paulista Terezi-
nha Morango (1957) e a carioca 
Adalgisa Colombo (1958) fize-
ram furor no país por também 
ser extremamente belas. Eram, 

aliás, minhas paixões infantojuvenis. Mas, a 
exemplo de Gilda (Rita Hayworth) no cinema, 
nunca houve nas passarelas uma miss como 
Marta Rocha.

Por fim, para que a tristeza pelo desapa-
recimento dela se alegre um pouco nestes dias 
de outras grandes perdas, uma reprise de bem-
-humorada historinha narrada pelo cronista 
Carlos Eduardo Novaes, uma das minhas anti-
gas leituras prediletas:

(...) Em 1968, uma miss resolveu inovar e, 
em meio a uma enxurrada de Saint-Exupéry, 
quando perguntaram  qual era o seu autor pre-
dileto, respondeu: “Sartre”. Foi uma correria 
infernal dos organizadores para saber quem 
era o cidadão em pauta.

- E dos livros de Sartre, qual o que você 
mais aprecia?- quis saber um repórter.

 - Bem, o que eu mais gosto é “Meu pé de 
laranja lima”.
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O comendador que quase foi senador
O filho mais destacado do Barão de 

Araruna, o comendador Felinto Florentino 
da Rocha, ao falecer, deixou, além de grande 
prole, um patrimônio que arrolava cerca de 
noventa propriedades espalhadas pelo Bre-
jo, Curimataú e até ao vizinho Rio Grande 
do Norte. Foi um dos maiores produtores 
de café, quando a região brejeira rivalizava 
com o centro sul, na produção da rubiácea. 
Chefe político regional, na feira de Moreno, 
hoje Solânea, proclamou: “aqui eu quero, 
posso e mando”, como narra seu neto, Mau-
rilio Almeida.

E era verdade. Os tentáculos do seu po-
der alcançavam os mais distantes rincões 
brejeiros e curimataúzeiros. Nunca, porém, 
na política, pretendeu alçar voos mais al-
tos que o afastassem 
da sua terra e dos seus 
haveres. Fez um genro 
deputado, Celso Colum-
bano da Costa Cirne, 
na eleição de 1912. Ou-
tro genro, também seu 
sobrinho, coronel José 
Antônio Ferreira da Ro-
cha, ainda no cheio do 
seu prestígio, elegeu-se 
deputado à Constituinte Estadual de1934. 
Felinto já se despedira em 1913.

Disse antes que Felinto Rocha não pre-
tendeu dar voos mais altos, mas não lhe faltou 
oportunidade. Na República Velha, os cargos 
eletivos eram preenchidos antes de abertas 
as urnas. Os chefes partidários indicavam os 
nomes, organizavam a chapa e convocavam 
os eleitores a votar. Tudo aberto e transparen-
te. Tão transparente que os “donos do votos”, 
quase sempre os patrões, ficavam de olho do 
“cumprimento do dever cívico”. O voto secre-
to foi uma conquista de 1930.

Pois bem. O monsenhor Walfredo Leal, 
ex-governante da Parahyba, considerado o 
alter ego de Álvaro Machado, chefe oligár-
quico, estava senador e deslocou-se do Rio 

para aqui conseguir a renúncia de juiz Pedro 
da Cunha Pedrosa ao cargo de primeiro vice-
-presidente do Estado, para efeito de desin-
compatibilização, sob a promessa de que se-
ria incluído na chapa para o Congresso. Não 
foi. O renunciante considera, em sua memó-
rias, que foi injustiçado e traído, atribuindo 
ao monsenhor, apenas, ser um enviado en-
gessado do chefe do Partido, àquela altura, 
com um dos membros, João Machado, na pre-
sidência do estado.

Pedro da Cunha Pedrosa quedou-se 
em silêncio e aguardou melhor oportunida-
de. Eis que falece o chefe oligárquico Álvaro 
Machado e abre-se uma vaga no Senado por 
poucos mais de três anos de mandato. Era a 
vez do partido retribuir os serviços de Pe-

dro Pedrosa e reparar a 
injustiça. Eis que surge 
um “espírito de porco” 
chamado Heráclito Ca-
valcanti que, anos mais 
tarde chefiaria a oposi-
ção contra João Pessoa. 
Heráclito, que era bana-
neirense, sugere então 
o nome do comendador 
Felinto Rocha, chefe po-

lítico de Bananeiras, para a vaga de senador. 
O presidente João Machado, que desejava 
guardar a vaga, futuramente, para si próprio, 
concordou de pronto. Todavia, a reação de 
Epitácio Pessoa e Venâncio Neiva fizeram de 
Pedro Pedrosa o senador.

“Afirmava Heráclito que, Felinto era ho-
mem abastado e de sua confiança e aceitaria 
o cargo simplesmente para conserva-lo até 
Joao Machado, terminado o governo, se desin-
compatibilizar, quando Felinto renunciaria e 
então, entraria João Machado para o Senado, 
a completar o período” conta Pedro da Cunha 
Pedrosa em “Minhas Proprias Memórias”.

O coronel Felinto entraria na história 
como um “laranja”, ele que viveu e morreu no 
apogeu do café.

 Tão transparente que os ‘donos 
dos votos’, quase sempre os patrões, 
ficavam de olho do ‘cumprimento 
do dever cívico’. O voto secreto foi 

uma conquista de 1930.   

 Como é que pode 
uma coisa assim? Freud 

explica? Sei lá!   
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Plataforma BIM utilizada pela Suplan otimiza produção e reduz custo de obras em projetos com maquetes virtuais

O Governo da Paraíba, 
por meio da Superinten-
dência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado 
(Suplan), foi convidado pelo 
Departamento de Transfe-
rências da União, da Secreta-
ria de Gestão, do Ministério 
da Economia, para contri-
buir com a produção de con-
teúdo sobre BIM (Building 
Information Modeling). Os 
resultados da implementa-
ção da tecnologia no Estado 
farão parte do portfólio de 
material didático que será 
divulgado e produzido em 
âmbito nacional. 

A Paraíba é um dos pri-
meiros estados brasileiros 
com projetos em BIM em 
andamento. A tecnologia 
BIM, que otimiza produção 
e reduz custo de obras em 
projetos com maquetes vir-
tuais, já é realidade na Pa-
raíba desde agosto de 2019, 
a partir da criação da gerên-
cia BIM na Suplan. 

“O Governo tem feito 
grandes investimentos em 
pesquisa e tecnologia, o que 
tem nos trazido grandes re-
sultados, como a otimiza-
ção de trabalho, eficiência e 
economia. A plataforma BIM 
é um instrumento muito 
importante para a Paraíba, 
pois está sendo aplicada em 
grandes obras que serão ini-
ciadas em breve e que irão 
resultar em mais desenvol-
vimento para várias regiões 
do Estado. Eu fico muito 
satisfeito de constatar que 
tantas ações implantadas na 
nossa gestão têm recebido 
reconhecimentos nacionais 
e parabenizo toda a equipe 
envolvida nesse processo”, 
destacou o governador João 
Azevêdo. 

A engenheira Simone 
Guimarães delegou o en-
genheiro Rodrigues Lopes 
para o cargo, e em menos de 
1 ano de implementação, a 
Paraíba é destaque nacional. 

“Com a autorização do 
governador João Azevêdo, 
avançamos com a implan-
tação de metodologia de 
Informação da Construção 
Civil no Estado da Paraíba. A 
criação da gerência garantiu 
a elaboração e aprovação rá-
pida de projetos, a exemplo 
do Novo Aeroporto de Patos. 
A análise do projeto na Pa-
raíba se deu através da pla-
taforma BIM. Esse convite 
do Ministério da Economia 
é a reafirmação que estamos 
no caminho certo, avançan-
do e investindo na qualidade 
das nossas obras públicas”, 
destacou a engenheira Si-
mone Guimarães, diretora – 
superintendente da Suplan.  

O convite foi recebido 

no dia 2 de julho e a justifi-
cativa considera “a relevan-
te atuação da Superinten-
dência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento da Paraíba 
por intermédio de sua Ge-
rência Especial, sobre Buil-
ding Information Modeling 
(BIM), e o notório conheci-
mento técnico”, conforme 
diz o documento. 

O objetivo, segundo o 
Ministério da Economia, é 
ampliar materiais sobre o 
tema. O convite ainda des-
taca que “a Plataforma está 
em constante evolução, 
graças ao trabalho conjun-
to dos membros da Rede 
+Brasil, da qual o Estado da 
Paraíba faz parte e é bem 
atuante, uma vez que atuam 
com sugestões de melho-

rias e modernização dos 
processos”.

O gerente BIM da Su-
plan, Rodrigues Lopes, ex-
plica como se dará a con-
tribuição do Governo da 
Paraíba nessa parceria. 
“Será um pacote de apresen-
tações, com temas diversos. 
De forma gradativa, vamos 
falar sobre documentos ofi-
ciais, cases de sucessos, pro-
jetos e resultados do traba-
lho em BIM, e isso pra todo o 
Brasil”, disse. 

O engenheiro ainda 
agradeceu ao governador da 
Paraíba e a Simone Guima-
rães pela confiança. “Fui es-
tagiário da Suplan, fui con-
tratado, e agora fico feliz por 
estar à frente da produção 
desse material, não só para 
o Ministério da Economia, 
mas para o Governo do Esta-
do. Os avanços na tecnologia 
só foram possíveis graças à 
implementação do BIM na 
Paraíba”, disse.

 Plataforma BIM – A tec-
nologia é o novo conceito 
quando se trata de projetos 
para construções que traba-
lha com maquetes virtuais. 
O método BIM integra todas 
as fases da construção civil – 
que vai desde a planta arqui-
tetônica, orçamento, fiscali-
zação, até a entrega final da 
obra, otimizando o trabalho 
de todo o sistema produtivo. 
Os projetos pilotos em anda-
mento na Paraíba, que farão 
parte do acervo nacional, 
são: o Centro Integrado de 
Comando e Controle (CICC) 
de João Pessoa, Campina 
Grande e Patos; o Centro 
de Convenções de Campi-
na Grande; o Aeroporto de 
Patos; o futuro Hospital da 
Mulher da Paraíba (Obra do 
Hospital do Frei Damião), 
além de documentos oficiais 
no segmento em BIM,  den-
tre outros projetos e obras 
elaborados pelo Governo do 
Estado.

PB apresentará ao Ministério 
da Economia nova tecnologia

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Petistas estão confiantes de 
que Anísio Maia, pré-candida-
to a prefeito de João Pessoa, 
passará para o segundo turno, 
confirma o líder da oposição 
na Câmara Municipal, Marcos 
Henriques: “Temos o enten-
dimento de que Anísio Maia, 
com sua experiência e capa-
cidade, vai ao segundo turno. 
Nos debates, a população po-
derá mensurar isso”.

“Vai ao segundo turno”
Pré-candidato a prefeito de 
Campina Grande, o deputado 
Inácio Falcão (PCdoB) tem um 
argumento na ponta da língua 
para descartar abrir mão da ca-
beça de chapa em favor da pré-
-candidatura de Ana Cláudia 
(Podemos): há uma determina-
ção da Executiva Nacional do 
seu partido para que cidades 
com mais de 100 mil habitantes 
tenha candidatura própria.  

Dr. Érico foi o deputado estadual mais 
votado em Patos – obteve 14.626 vo-
tos na cidade, em 2018. Do ponto de 
vista da capilaridade eleitoral, ele cra-
va o município como importante para 
o crescimento do Cidadania: “Patos 
tem que ter um olhar diferenciado, 
por ser uma cidade estratégica. É fun-
damental para o Cidadania, que está 
em crescimento”.

“uma cidade estratégica”

dr. érico confirma candidatura do cidadania em Patos

e fala em “diálogo” Para comPosição de chaPa majoritária

não abre mão

“Sou um soldado do partido”. Do deputado estadual Dr. Érico (Cidadania), confirmando, em entrevista à 
coluna, que sua pré-candidatura a prefeito de Patos é, como se diz na seara popular, ‘prego batido, 

ponta virada’ – em recente entrevista, o governador João Azevêdo citou o nome do deputado, confir-
mando que a legenda terá candidatura própria na ‘Morada do Sol’. Perguntei ao parlamentar se está 
em curso a formação da chapa majoritária: “Após o diálogo [com outras legendas] é que teremos 
a definição da composição da chapa majoritária. Nesse sentido, o  que deve ser visto é o consenso 
no grupo. É importante a avaliação de quem tem um nome que agregue força, que agregue a 
aceitação popular, que é isso o que define toda a candidatura. Então, é uma questão de dialogar 

com os demais partidos”. Dr. Érico revelou que o foco do Cidadania é na majoritária: “Tendo uma 
pré-candidatura forte a prefeito, nada mais justo do que dialogar com outros partidos. Com a 

candidatura majoritária, você abre espaços para alianças. Preferimos não formar um grupo 
dentro da proporcional, desde já ratificando nosso compromisso com os partidos que 

formaram suas chapas proporcionais. Assim, teremos certeza do apoio desses pré-
-candidatos a vereador, que são fundamentais num pleito eleitoral, porque são eles 

que estão na ponta, conhecem a realidade de seus bairros, de seus segmentos”.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Em entrevista a uma emissora de rádio de João 
Pessoa, foi indagado ao governador João Aze-
vêdo (Cidadania) se foi iniciado algum diálogo 
com outros pré-candidatos a prefeito de João 
Pessoa – citou-se Cícero Lucena (PP) e os nomes 
apresentados pelo grupo do prefeito Luciano 
Cartaxo (PV). “Não houve nenhuma conversa 
com essas forças políticas”, respondeu.

“não houVe nenhuma conVersa”, diz
goVernador sobre aliança com o PV

Para denunciar abusos (1)

Para denunciar abusos (2)

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) e o Mi-
nistério Público Federal (MPF) disponibilizam, 
respectivamente, as ferramentas ‘Protocolo 
Eletrônico’ e ‘MPF Serviços’ para que cida-
dãos possam denunciar abusos relacionados 
à campanha eleitoral deste ano. A primeira 
pode ser acessada no site www.mppb.mp.br 
e a segunda, no www.mpf.mp.br.

Em ambos os canais, o denunciante poderá informar 
a data, a hora e o endereço da eventual irregularida-
de, assim como anexar documentos, imagens e ar-
quivos de áudio que comprovem a provável ilicitude. 
Sobretudo neste período de pandemia, são canais 
importantes para estimular os cidadãos a também 
fiscalizarem o processo eleitoral.
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O Ministério da Economia 
ressaltou a “relevante 

atuação da Superintendência 
de Obras do Plano de 
Desenvolvimento da 

Paraíba”. 

Boletim da Sefaz

Arrecadação de impostos tem 
queda de 15,59% no trimestre 

Durante o período dos 
meses de abril, maio e junho 
deste ano, os três impostos es-
taduais (ICMS, IPVA e ITCD), 
apresentaram uma queda de 
15,59%, em comparação com 
o mesmo período do ano pas-
sado. O imposto que concen-
trou o maior percentual de 
perdas na receita foi o ICMS, 
com 86,48% de participação 
e perdas de R$ 206,6 milhões. 
Já a arrecadação do mês de 
junho caiu 3,73%, sobre igual 
período de 2019. Os dados, 
divulgados ontem, fazem par-
te da 9ª edição do Boletim 
Informativos dos Impactos da 
Covid-19, publicados pela Se-
cretaria de Estado da Fazen-
da (Sefaz-PB). 

Verificando os três im-
postos da receita de forma 
isolada houve uma redu-

ção em dois impostos ITCD 
(26,18%) e ICMS (6,98%). 
Já o IPVA encerrou o mês 
de junho com expansão de 
43,68%. A participação do 
ICMS passou na arrecadação 
da receita passou de 92,80%, 
em junho de 2019, para 
89,67%, no mesmo período 
deste ano. 

Analisando a arreca-
dação de ICMS por setores, 
apenas dois dos cinco seg-
mentos apresentaram ele-
vação na receita. Enquanto 
os setores varejista (3,92%) 
e atacadista (11,91%) apre-
sentaram um aumento de 
R$ 3,4 milhões e R$ 10,2 mi-
lhões, respectivamente, três 
setores apresentaram queda: 
indústria (19,93%), Petróleo, 
Combustíveis e Lubrificantes 
(17,11%) e energia elétrica 
(6,81%). 

O repasse do Fundo de 
Participação dos Estados 

(FPE), já incluída a transfe-
rência do Apoio Financeiro 
pela União aos Estados Fe-
derativos (AFE), apresentou 
uma retração de 4,90% no 
acumulado do trimestre de 
abril a junho de 2020. Por ou-
tro lado, analisando apenas o 
mês de junho, houve elevação 
de 8,26% no repasse.

Notas Fiscais
A quantidade de emis-

sões de Notas Fiscais Eletrô-
nicas (NF-e e NFC-e), um dos 
indicadores para medir a ati-
vidade econômica, registrou 
uma retração de 16,34%, em 
junho, em comparação com o  
mesmo período do ano passa-
do, caindo de 27,825 milhões, 
para 23,280 milhões, em uni-
dades de notas emitidas. Já o 
valor dos documentos fiscais 
encerrou junho com expan-
são de 7,41% sobre igual pe-
ríodo de 2019. 

Foto: Sefaz|PB 

Redução de recolhimento de impostos está ligada aos efeitos da pandemia da covid-19 na economia

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 



Governador João Azevêdo fez o anúncio ontem da medida que beneficia mais de 52 mil famílias carentes paraibanas

O governador João 
Azevêdo anunciou, on-
tem, a prorrogação, por 
mais dois meses, do pa-
gamento de R$ 50,00 do 
Programa Cartão Alimen-
tação. O acréscimo de 
42% é uma das medidas 
sociais adotadas pelo Go-
verno do Estado para aju-
dar as famílias em situa-
ção de vulnerabilidade 
durante o período de en-
frentamento da pandemia 
do coronavírus. 

O reajuste representa 
um impacto mensal de R$ 
780 mil nos cofres públi-
cos estaduais e contempla 
cerca de 52 mil famílias 
paraibanas. 

As pessoas cadastra-
das no programa rece-
bem o valor reajustado 
de R$ 50,00 desde o mês 
de abril e também foram 
contempladas com a dis-
tribuição de cestas bási-
cas de alimentos oriundos 

da agricultura familiar. 
O Cartão Alimentação 

é um programa de trans-
ferência de renda que 
atende às famílias em si-
tuação de vulnerabilidade 
social e abrange diversos 
municípios da Paraíba. 

Ele é utilizado na 
compra de gêneros ali-
mentícios e é recebido 
em 218 estabelecimentos 
do Estado. O programa já 
teve o valor reajustado 
em 40% no ano passado, 
passando para R$ 35,00 
e, agora diante da pande-
mia, o Governo do Estado 
determinou um acrésci-
mo de R$ 15,00, que será 
pago, desta forma, até o 
mês de agosto.

“Além das ações de-
senvolvidas na Saúde, 
para assegurar um tra-
tamento adequado para 
quem precisasse de um 
leito de enfermaria ou de 
UTI, também voltamos a 

nossa atenção para a área 
social, pois sabemos das 
dificuldades enfrentadas 
por muitas pessoas du-
rante o período de isola-
mento social, necessário 
para conter o avanço de 
casos no Estado. Esse é 
mais um gesto do governo 
para atender a quem mais 
precisa e mais uma rei-
vindicação atendida e que 
vai ajudar muitas famílias 
neste momento”, disse o 
governador.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Reajuste do Cartão Alimentação 
é prorrogado por mais 2 meses
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A diretora presidente 
da Empresa Paraibana de 
Comunicação, Naná Gar-
cez, participa hoje de uma 
transmissão ao vivo no ins-
tagram do Jornal A União 
comandada pela jornalista e 
editora de conteúdo digital 
do jornal, Gi Ismael. O papo, 
que acontece às 17h, será 
sobre as novidades da Edi-
tora A União, uma empresa 
integrante da EPC. “Apesar 
da pandemia, a Editora con-
tinua na ativa cumprindo 
todas as recomendações da 
OMS e essa será a conversa 

com Naná”, destacou Gi.
Além de falar sobre os 

próximos lançamentos e as 
obras que serão relançadas 
pela Editora, a jornalista 
Naná Garcez também vai 
conversar sobre as ações, 
em geral, da Empresa Pa-
raibana de Comunicação 
que seguem acontecendo. 
Outro assunto a ser deba-
tido na transmissão será a 
participação da jornalista 
no Giro Nordeste Entrevis-
tas, que também acontece 
hoje, às 19h. O programa de 
entrevistas semanal conta 
sempre com a participação 
de um convidado a ser sa-
batinado por jornalistas de 

todos os estados do Nordes-
te. A Paraíba é representada 
por Naná Garcez.

Segundo Gi Ismael, a 
produção de conteúdo di-
gital do Jornal A União se-
gue acontecendo através 
de lives nas redes sociais 
do jornal. “Ao longo dessa 
pandemia, a gente tem fei-
to uma média de duas lives 
por mês. Já tivemos pessoas 
que fazem parte do nosso 
corpo de edição, colunista, 
cronistas, editores, e agora 
estamos com a presença 
de Naná, que é a diretora 
presidente da Empresa Pa-
raibana de Comunicação”, 
enfatizou Gi.

Naná Garcez revela em live as 
novidades da Editora A União  

João Azevêdo recebe voto 
de aplausos da Assembleia 

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Homenagem

Quase 4 mil profissionais 
de saúde tiveram covid-19

A Paraíba tem desde o iní-
cio da pandemia da covid-19 o 
total de 3.973 casos confirmados 
entre os profissionais de saúde 
e 3.455 estão em investigação. O 
que corresponde a 8% do corpo 
de funcionários em todo o Estado 
contaminados. Os profissionais 
mais atingidos, com 29% do nú-
mero total, são técnicos ou auxi-
liares em enfermagem. É o que 
mostra o boletim divulgado pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), ontem.

Trabalhadores de serviços 
gerais, maqueiros, seguranças, 
recepcionistas e porteiros que 
atuam nos hospitais somam 
23%. Enfermeiros representam 
18% do montante total, médi-
cos são 12%. Os agentes comu-
nitários tem 7% atingidos pela 
doença, fisioterapeutas são 4% 
e, com 2%, estão os profissionais 
de agente de saúde, nutricionista, 
cirurgião dentista e técnico ou 
auxiliar de odontologia. 

Com novos 1.542, a Pa-

raíba chegou ao montante de 
56.344 casos de contaminação 
por covid-19 e 1.171 óbitos em 
decorrência da doença. Mais 26 
mortes foram confirmadas. Do 
número total de casos confirma-
dos, 19.999 pacientes atingiram 
a cura sintomática e são conside-
rados recuperados. O número de 
218 cidades atingidas segue sem 
alteração. 

A média de casos descarta-
dos segue superior ao número de 
casos confirmados desde a últi-
ma sexta-feira. Com 167.558 tes-
tes realizados em todos os mu-
nicípios do Estado, 67.549 casos 
investigados foram descartados. 

Entre as 26 mortes infor-
mados pela SES, dois deles ocor-
reram entre a terça-feira e o ho-
rário de publicação do boletim 
diário da covid-19. A data das 
mortes foram confirmadas entre 
3 de maio e 8 de julho. 

A letalidade da covid-19 de 
acordo com a raça/cor é de 2,4% 
de pardos, 2,0% indígenas, 1,6% 
de negros, 1,1% de brancos e 
0,2% de amarelos.  A ocupação 
total de leitos de UTI (adulto, pe-

diátrico e obstétrico) em todo o 
Estado é de 56%. Na Região Me-
tropolitana de João Pessoa a taxa 
é de 65%, Campina Grande tem 
uma ocupação de 49% e o Sertão 
tem 42% de ocupação dos leitos 
de UTI adulto.  

As cidades de Monte Hore-
be, Poço de José de Moura, Pedra 
Branca, São Domingos e Ouro 
Velho seguem sem confirmação 
de casos. As demais, 218 cidades, 
seguem apresentando aumen-
tando no número de infectados. 
João Pessoa tem 15.594 casos de 
contaminação pelo vírus e 396 
mortes. Campina Grande chegou 
a 7.620 casos e 147 óbitos. 

A Assembleia Legisla-
tiva aprovou, ontem, du-
rante sessão remota, voto 
de aplausos ao governador 
João Azevêdo pelo anún-
cio do ‘Programa de Inves-
timentos em Obras Públi-
cas’ na Paraíba, ocorrido 
na última segunda-feira, 
dia 6. As ações envolvem 
203 intervenções em todo 
o Estado e asseguram in-
vestimentos superiores a 
R$ 798 milhões, dos quais 
R$ 601 milhões são de re-
cursos próprios do tesou-
ro estadual. O autor do re-
querimento é o deputado 
estadual Lindolfo Pires.

Na sua propositura, o 
parlamentar destaca que 
a medida do governo  “de-
monstra a sua preocupa-
ção com a retomada dos 
empregos, considerando o 
fato de que a maioria das 
obras será voltada para as 
atividades da construção 
civil, ramo de atividade 
em condições de oferecer 

um retorno rápido quanto 
à empregabilidade com a 
oferta maior do número 
de vagas para os traba-
lhadores. Estas obras irão 
contemplar todas as re-
giões do nosso Estado”.

Ele ainda ressalta a 
importância das obras de 
construção do Hospital da 
Mulher, em João Pessoa; 
do arco metropolitano 
leste de Campina Grande; 
da implantação do Par-
que Linear Parahyba III, 
na Capital paraibana; da 
construção e recuperação 
de diversas rodovias esta-
duais; da pavimentação de 
ruas; e de construções de 
apartamentos.

O ‘Programa de In-
vestimentos em Obras 
Públicas’ na Paraíba tem 
o objetivo de impulsionar 
a economia do Estado, as-
segurando a geração de 
emprego e renda em todas 
as regiões e melhorando 
a qualidade de vida da 

população. Na ocasião do 
anúncio, foram autoriza-
das 32 ordens de serviço; 
41 obras em processo lici-
tatório; e 130 projetos que 
serão autorizados para li-
citação.

As obras contemplam 
investimentos em infraes-
trutura, mobilidade ur-
bana, educação, saúde, 
esporte e lazer, segurança 
pública, turismo, habita-
ção, saneamento básico 
e recursos hídricos.  O 
plano de retomada foi 
viabilizado após estudos 
realizados com a equipe 
de gestão fiscal do gover-
no e obedecerá a todas 
as orientações previstas 
no ‘Plano Novo Normal 
Paraíba’, que permitiu a 
retomada das atividades 
da construção civil, obser-
vando os protocolos espe-
cíficos do setor e todas as 
normas de distanciamen-
to social para evitar a pro-
pagação do coronavírus.

ALPB repassa R$ 2 mi para o Governo
A Assembleia Legislativa da Paraíba 

(ALPB) repassou, ontem,R$ 2 milhões para 
as secretarias estaduais de Desenvolvi-
mento Humano e de Educação, Ciência 
e Tecnologia para serem aplicados no 
combate à pandemia do coronavírus 
(covid-19). A doação foi feita através do 
Programa de Apoio do Poder Legislativo 
ao Enfrentamento do Coronavírus na 
Paraíba, criado em maio deste ano pelos 
deputados estaduais.

De acordo com o presidente da ALPB, 
Adriano Galdino, depois de vencer toda 
uma burocracia, o repasse foi feito, des-
tinando R$ 1 milhão para a Secretaria de 
Desenvolvimento Humano, para a com-
pra de feiras que serão distribuídas pelo 
Exército Brasileiro em diversos municípios 
do Estado; e de R$ 1 milhão para a Secre-
taria de Educação, Ciência e Tecnologia 
para ser gasto com pesquisa referentes 
à Covid-19.

Os recursos doados são oriundos da 
economia gerada pela ALPB com o conge-
lamento da Verba Indenizatória de Apoio 

Parlamentar (VIAP), e outras economias 
determinadas pela Mesa Diretora, como 
devolução de carros alugados e revisão 
de contratos, durante o período de sus-
pensão das atividades presenciais na sede 
da Assembleia.

A Casa Epitácio Pessoa também com-
prou e distribuiu mais 100 mil máscaras a 
profissionais de saúde de todo o Estado.

Pesar
Dois votos de pesar foram aprova-

dos pela Assembleia durante a sessão 
remota realizada na manhã de ontem, 
através de videoconferência, às famílias 
do ex-secretário de Educação do Estado, 
professor Iveraldo Lucena, e do vereador 
(Derluiz) Dedé Ribeiro, do município de 
Alagoa Grande.

As proposituras foram apresentadas 
pela deputada Cida Ramos (PSB), com re-
lação ao falecimento do professor Iveraldo, 
acometido de câncer; e pelo deputado Bos-
co Carneiro (PPS), com relação ao vereador 
Dedé, que morreu de covid-19.

Foto: Secom-PB

O acréscimo de 42% no 
valor do auxílio é uma 

das medidas do Governo 
do Estado para ajudar as 
famílias a enfrentarem a 
pandemia causada pelo 

coronavírus.

Governador recebeu a homenagem pelo plano de retomada de 203 projetos parados devido à pandemia

Boletim divulgado 
ontem aponta que mais 
1.542 casos de covid-19 

foram confirmados, 
totalizando 56.344 

infectados na Paraíba.
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Comunidade do S
Moradores da Comunidade do S, no bairro do Roger, 
denunciaram que ficaram três meses sem coleta de lixo. Após 
denúncia, equipe da Emlur limpou o local . Página 8 Fo
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Nesta terceira fase, poderão reabrir comércio, shoppings, praças e outros espaços, seguindo protocolo de saúde

A terceira etapa do Pla-
no Estratégico de Flexibiliza-
ção da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, que prevê a 
abertura de shoppings, co-
mércio, praças, parques, 
feiras livres, comércio am-
bulante, praias e serviços 
públicos não essenciais, deve 
acontecer a partir da próxi-

ma segunda-feira (13). Ava-
liações e estudos estão sen-
do realizados nesta semana 
para que a terceira etapa do 
plano seja anunciada ama-
nhã ou sábado, em coletiva 
virtual. As informações fo-
ram repassadas pela asses-
soria direta da PMJP.

Caso os estudos sejam 
positivos, o prefeito Luciano 
Cartaxo, além de anunciar o 
funcionamento do comércio 

de um modo geral, também 
estará determinando quais 
as regras a serem tomadas 
por lojistas e clientes. Algu-
mas delas dizem respeito ao 
horário de funcionamento do 
comércio, ou seja, se vai ser 
reduzido ou não. 

Em sua coletiva sobre 
a terceira etapa do Plano de 
Flexibilização serão determi-
nadas até quantas pessoas 
poderão entrar nas lojas 

para serem atendidas, se de-
verão utilizar álcool em gel e 
se devem ter medidores de 
temperatura. Tudo isso está 
sendo avaliado por técnicos 
do município para que o pre-
feito anuncie a flexibilização.

As avaliações incluem 
informações sobre os núme-
ros de infectados pelo coro-
navírus na cidade, se estão 
aumentando ou diminuindo 
e se o número de ocupação 

nos leitos nos hospitais está 
em queda. 

Caso esses números es-
tejam aumentando até ama-
nhã, por exemplo, a flexibili-
zação poderá não acontecer. 
Neste caso poderá haver re-
gressão para a segunda eta-
pa ou mesmo para a primei-
ra. Tudo vai depender dos 
números da covid-19.

A primeira etapa de 
flexibilização do município 

foi anunciada há cerca de 
30 dias, momento em que 
o prefeito afirmava que, se 
o quadro da epidemia fosse 
melhorando, anunciaria a se-
gunda etapa. 

Há 15 dias a reabertura 
da construção civil, o retorno 
dos trabalhadores autôno-
mos e a volta dos treinos de 
jogadores dos times profis-
sionais, entre outras medi-
das.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Nova etapa de flexibilização 
deve ter início na segunda

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

Transporte público

MP recomenda que idoso tenha garantia de acesso
 

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) recomen-
dou que o prefeito de João 
Pessoa, Luciano Cartaxo, 
adote providências para ga-
rantir o acesso de idosos e 
pessoas com deficiência no 
transporte coletivo públi-
co da capital. A medida foi 
tomada após o retorno da 
circulação dos transportes 
urbanos, na última segun-
da-feira, dia 6, quando os 
usuários reclamaram não 
estar conseguindo reali-

zar a integração temporal. 
Além disso, idosos denun-
ciaram que a gratuidade as-
segurada por lei está sendo 
negada. A recomendação foi 
expedida pela 46ª promo-
tora de Justiça da Capital, 
Sônia Maria de Paula Maia, 
que instaurou procedi-
mento administrativo para 
acompanhar o caso e deu 
prazo de cinco dias para 
que o prefeito se manifeste.

A integração tempo-
ral permite ao usuário ter 
acesso a uma segunda li-
nha de ônibus para chegar 
ao destino pagando apenas 

uma passagem. O benefício 
foi implantado pela Supe-
rintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Se-
mob), mas os usuários  ale-
gam que, por conta da difi-
culdade em integrar entre 
as linhas, estão pagando o 
dobro de passagens, o que 
representa um valor ines-
perado nas despesas.

A promotora, que atua 
na defesa da cidadania e 
direitos fundamentais da 
capital, informou que a re-
clamação partiu de pessoa 
idosa, residente no bairro 
dos Bancários, que preci-

sou se deslocar até o bairro 
de Mangabeira para rece-
ber medicamentos, mas foi 
informada pelo condutor 
de que a ordem era não 
permitir a entrada de ido-
sos de forma gratuita. Por 
conta disso, teve que fazer 
o percurso, ida e volta, a pé, 
já que nenhum motorista 
aceitou levá-la gratuita-
mente. 

Há, inclusive, um ví-
deo nas redes sociais que 
mostra uma pessoa com 
deficiência sendo impedi-
da de entrar em um ônibus 
da empresa Unitrans, nem 

mesmo pagando a passa-
gem.

De acordo com o MPPB, 
a promotora recomendou 
que a Semob fiscalize os 
coletivos, observando o cui-
dado dispensado aos usuá-
rios, principalmente idosos 
e pessoas com deficiência, 
com segurança, eficiência e 
tratamento humanizado. 

O Sindicato das Em-
presas de Transporte Cole-
tivo Urbano de Passageiros 
de João Pessoa (Sintur-JP) 
deve fiscalizar de forma ri-
gorosa a atuação dos mo-
toristas no exercício da 

atividade, precisamente 
o direito à gratuidade de 
passagem para a população 
vulnerável.

Os órgãos de defesa 
dos direitos das pessoas 
idosas e portadoras de defi-
ciência também receberam 
recomendação. 

Eles devem atuar no 
que se refere à gratuidade 
no transporte coletivo de 
quem utiliza esse benefício 
por não contar com recur-
so para aquisição de veícu-
lo próprio, nem para arcar 
com transporte particular 
ou alternativo.

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@gmail.com

O que diz a Semob sobre o tema
“A integração temporal funciona 

sob algumas regras como, por exemplo, 
linhas circulares não integram entre si e 
nem as que saem do mesmo terminal. 
Pode ser que estes usuários não estejam 
seguindo e, por isso, houve a cobrança. 
Caso todas as regras estejam sendo 
cumpridas e ainda assim a passagem 
estiver sendo cobrada indevidamente, 
a orientação é procurar a Semob por 
telefone ou pelo Fale Conosco para 
fazer uma reclamação e solicitar a 
devolução do dinheiro. Para isso é es-
sencial informar o número do cartão, a 
data e horário do ocorrido e as linhas 
envolvidas”, explicou Wallace Massini, 
superintendente adjunto da Semob. 

Ele destacou, inclusive, que aumen-
tou o tempo para que o usuário utilize 

a integração temporal. 

Sobre os idosos
Em nota, a Semob reforçou que os 

idosos não estão proibidos de utilizar 
o transporte público e que qualquer 
atitude por parte de motoristas ou 
cobradores no sentido de impedir o 
acesso ou cobrar a passagem está 
em desacordo com as determinações 
municipais.

CoMo aCioNar a SEMob
n Telefones - 3218-9339 ou 
3218-9336 
n Portal de Serviços 
(servicos.semobjp.pb.gov.br)

Foto: Marcus Antonius

Passageiros reclamam sobre tempo para fazer integração e idosos afirmam que gratuidade não é respeitada

Fotos: Marcus Antonius
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Veículo foi abandonado em um canavial ao lado da estrada de acesso à cidade de Lucena, litoral norte do Estado

Acauã é usado para localizar 
caminhão tomado por assalto

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Foto:  SEDS

Fotos:  Polícia Civil

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

O helicóptero Acauã Dois 
foi utilizado nessa terça-feira 
(7), pelas Polícias Civil e Mili-
tar para localizar e recuperar 
um caminhão com botijões 

de gás que havia sito tomado 
por assalto na mesma data, 
na Paraíba.

Segundo as informações 
a Polícia Civil continua em dili-
gências, junto com a PM com o 
objetivo de identificar e pren-
der os suspeitos pelo assalto.

O Centro Integrado de 
Operações Policiais (CIOP) foi 
informado do assalto e, ime-
diatamente, acionou a equipe 
do Grupamento Tático Aéreo 
(GTA) da Secretaria da Segu-
rança e da Defesa Social (Ses-
ds) e uma das aeronaves foi 

deslocado para a BR-101, a fim 
de dar apoio à Polícia Militar. 

Na tentativa de localizar 
o caminhão foram realiza-
das buscas até Mamanguape, 
passando por áreas dos mu-
nicípios de Capim, Baía da 
Traição e Lucena.

O caminhão foi localizado 
em uma área de canavial, pró-
ximo a PB-025 que dá acesso a 
cidade de Lucena, Litoral Norte 
do Estado.

As duas aeronaves do Grupa-
mento Tático Aéreo (GTA) a Secre-
taria da Segurança e da Defesa So-

cial (Sesds) vem sendo utilizado 
em constantes ações dos setores 
de segurança do Estado em todas 
as regiões da Paraíba e, com isso, 
possiblitando a localização de 
grupos criminosos. Recentemen-
te esteve realizando trabalhos na 
área do sertão do Estado.

No Sertão

Suspeitos de homicídios 
são levados à delegacia

Máquinas caça-níqueis são 
apreendidas em Guarabira

Um homem suspeito de 
ter sido o autor de um assas-
sinato ocorrido na cidade de 
Manaíra no dia 13 do mês 
passado foi preso na tarde 
de ontem (8) em Princesa 
Isabel, no Sertão do Estado. 
Segundo o delegado Cristia-
no Jaques, a prisão se deu 
após investigações realiza-
das pela Polícia Civil de Prin-
cesa Isabel. De acordo com a 
polícia, o crime chocou a ci-
dade e aconteceu por volta 
das 21h, nas proximidades 
do Samu de Manaíra, de for-
ma brutal e com golpes de 
facão. A  vítima foi Cícero 
Hélio Pereira Duarte.

“O acusado foi subme-
tido a exame médico e en-
caminhado para a cadeia 
pública de Princesa Isabel. 
A prisão se deu em cumpri-
mento a mandado de prisão 
temporária expedido pela 
Comarca de Princesa Isabel”, 
disse o delegado.

Outra prisão
A Polícia Civil da Paraí-

ba, através da Delegacia de 
Conceição, Sertão do Estado, 
deu cumprimento na ma-
nhã de ontem, a mandado 
de prisão em desfavor de 
um homem de 69 anos, pelo 
crime de homicídio qualifi-

cado. O delegado Carlos Sea-
bra, da Delegacia Seccional 
em Itabaiana, o fato ocorreu 
no dia 14 de abril deste ano 
na cidade de Ibiara, também 
na região sertaneja, tendo 
como vítima Leonildo Viei-
ra, residente no mesmo 
município. “O  suspeito foi 
conduzido à Cadeia Pública 
local onde ficará à disposi-
ção da justiça”, concluiu.

A Polícia Civil informa 
que a população pode cola-
borar na prisão de suspeitos 
de crimes através do número 
197 (Disque Denúncia). A li-
gação é gratuita e é garantido 
o anonimato do denunciante.

Policiais do 4º Batalhão 
de Polícia Militar apreen-
deram, na terça-feira (7), 
em Guarabira, 35 máqui-
nas caça-níqueis que esta-
vam sendo transportadas 
dentro de um caminhão. A 
apreensão aconteceu du-
rante abordagem, após ter 
sido dada ordem de parada 
e na revista ao interior do 
veículo, foram encontradas 
as máquinas caça-níqueis. 
Todo material, o condutor 
do veículo, o ajudante e o 
responsável pelos equipa-
mentos foram levados para 
a Delegacia de Polícia Civil.

Prisões
Em outra ação os poli-

ciais militares prenderam 
duas na cidade de Guarabi-
ra, umas delas por ameaça, 
desacato, posse de entorpe-
cente e resistência à prisão. 
A outra, já na madrugada 
desta quarta-feira (8), por 
invasão de domicílio. No pri-
meiro caso, o Copom rece-
beu a solicitação da própria 
vítima informando que um 
homem bastante alterado, 
de posse de uma faca, esta-
ria ameaçando-o de morte e 
também outras pessoas que 
passavam pelo local. 

Uma guarnição de Rádio 
Patrulha comandada pelo 
cabo Erivan esteve no local 
e, ao se aproximar do sus-
peito, ele passou a desaca-

tar os policiais, oferecendo 
resistência à prisão. Ainda 
foram encontradas com ele 
duas pequenas quantidades 
de maconha. 

Na outra ocorrência, o 
Copom foi informado que 
um homem teria invadido 
uma residência e designou 
a guarnição comandada pelo 
sargento Batista, que foi até 
o local e flagrou o suspeito 
dentro da residência da ví-
tima. Porém, como não foi 
encontrado nenhum obje-
to com ele e nem a vítima 
sentiu falta de nenhum per-
tence, ele foi foi preso em 
flagrante e conduzido à dele-
gacia pelo crime de invasão 
de domicílio.

Polícia da Delegacia de 
Repressão a Entorpecentes de 
Campina Grande prenderam 
suspeitos de integrar uma or-
ganização criminosa respon-
sável por torturar pessoas, em 
cobranças de dívidas do tráfico 
de drogas. As prisões acontece-
ram no bairro Velame, em Cam-
pina Grande.

Segundo o delegado Rami-
rez São Pedro, as investigações 
apontaram uma residência que 
seria usada para as práticas de 
tortura e no local foi preso um 
homem de 21 anos, já condena-
do por tráfico de drogas, recep-
tação e corrupção de menores, 
além de ser apreendido um 
adolescente de 17 anos.

Com os suspeitos foram 
apreendidas maconha e crack, 
além de balança e dinheiro 
oriundo da venda das drogas. 
“Um objeto, tipo porrete com 
pregos, usado para as práticas 
de tortura”, destacou o delega-
do. As ordens judiciais foram 
obtidas no curso de investiga-
ções da DRE e se originaram de 
denúncias ao Disque 197.

Qualquer pessoa pode 
fazer uma denúncia à Polícia 
Civil, através do disque-denún-
cia pelo número 197. A ligação 
é gratuita e será preservada a 
identidade do denunciante.

Cabedelo
Assessoria de Impren-

sa Polícia Civil da Paraíba Em 
mais uma ação conjunta, as 
Polícias Civil e Militar conse-
guiram apreender na tarde de 
terça-feira (7) em Cabedelo 
uma arma de fogo, vários pape-
lotes de  entorpecentes prontos 
para o consumo e uma quantia 
de quase R$ 2 mil em dinheiro. 
Todo material foi localizado 
durante diligências realizadas 
nas comunidades conhecidas 
como “Paraisópolis” e “ Talibã” 
naquele município, da região 
metropolitana da capital . 

Segundo o delegado Diego 
Garcia, a arma de fogo é do tipo 
revólver e será examinado para 
verificar se ele foi usado em ho-
micídios ocorridos na região. 

Desde quinta-feira (2), as 
duas polícias vêm intensifican-

Homem é preso acusado de praticar 
torturas para cobrar dívidas de drogas

do ações de combate ao tráfico 
de drogas e outros crimes vio-
lentos em Cabedelo. Os poli-
ciais já realizaram três prisões, 
apreenderam quatro armas de 

fogo, dezenas de munições  e 
mais de 30 quilos de entorpe-
centes que seriam usados para 
abastecer os pontos de tráfico 
da cidade .

A Polícia Rodoviária 
Federal recuperou em 
Esperança, no Agreste 
da Paraíba, na tarde de 
terça-feira (7), um veí-
culo roubado, que estava 
circulando clonado, utili-
zando a placa de um au-
tomóvel sem registro de 
ocorrência.

A abordagem aconte-
ceu no km 96 da BR-104, 
ao Fiat Fiorino. Ao consul-
tar a placa não foi consta-
tada qualquer ocorrência. 
Porém, ao realizar uma 
fiscalização minuciosa foi 
verificado que se tratava 
de um veículo roubado há 
um ano no município de 
Cabo de Santo Agostinho, 
em Pernambuco.

O condutor, um ho-
mem de 38 anos, infor-
mou que tinha adquirido 
o veículo há 10 meses 
para transporte de mer-
cadorias do seu comércio 
e ainda estava pagando 
as parcelas da compra. Ao 

ser questionado de quem 
havia adquirido, ele infor-
mou ter sido de um conhe-
cido e entrou em contato 
com ele. O vendedor do au-
tomóvel, um homem de 27 
anos, compareceu ao local 
da abordagem. O condutor 
foi detido e, juntamente 
com o vendedor, foram 
encaminhados à Polícia 
Civil. Os homens poderão 
responder judicialmente 
pelo crime de receptação 
de veículo roubado. 

A PRF alerta que ao 
adquirir um veículo semi-
novo é importante conhe-
cer a procedência, duvidar 
de ofertas muito vantajo-
sas e sempre realizar to-
dos os trâmites burocrá-
ticos de transferência de 
propriedade. Essas são 
dicas importantes para 
se evitar cair em golpes, 
ter prejuízos financeiros e 
ainda responder pela prá-
tica do crime de recepta-
ção de veículo roubado.

PRF localiza automóvel 
roubado em Pernambuco

No Bairro do Velame os policiais encontraram o porrete usado nas torturas

Drogas e armas foram localizadas em duas comunidades em Cabedelo



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 9 de julho de 2020

Resolução do processo para escolha de reitor e vice-reitor, conforme MP de Jair Bolsonaro, é assunto principal

Acontece hoje, às 10h, 
a reunião virtual do Conse-
lho Universitário da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) para apreciar a mi-
nuta de Resolução para as 
Eleições 2020 de reitor e vi-
ce-reitor. Esta será a segunda 
reunião para a votação da 
resolução eleitoral, visto que 
da primeira vez foi suspensa. 
A Resolução possui diversos 
pontos em acordo com a Me-
dida Provisória 914/2019 do 
presidente Jair Bolsonaro, 
mas que contam com a opo-
sição da comunidade univer-
sitária. Os principais são o 
fim das eleições paritárias, 
eleições em turno único e vo-
tação online através da pla-
taforma da instituição que 
impossibilita auditoria da 
consulta eleitoral.

Em nota, entidades sin-
dicais e do movimento estu-
dantil universitário se mani-
festaram contra a Resolução 
e em favor da autonomia uni-
versitária. De acordo com o 
texto divulgado pelo Sindica-
to dos Professores da UFPB, 
a ADUFPB; os sindicatos 
(ADUFPB e SINTESPB – Sin-
dicato dos Trabalhadores em 
Ensino Superior do Estado 
da Paraíba) e o movimento 
estudantil sempre prezaram 
pela eleição paritária, em 
dois turnos e com um pro-
cesso transparente. 

“Essa conquista na UFPB 
garantiu, pelo menos nos úl-
timos 20 anos, as consultas 
eleitorais para Reitoria e vá-

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

Consuni da UFPB discute 
hoje eleições para reitoria

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

rios centros. Para nossa sur-
presa, ao tomarmos conheci-
mento do teor da minuta de 
Resolução que irá disciplinar 
a eleição para reitor(a) no 
ano de 2020, divulgada pe-
las redes sociais internas do 
campus universitário, fomos 
instados a dar a público a 
presente nota, pois a referida 
minuta de Resolução ataca 
frontalmente esses princí-
pios básicos”, conforme nota.

Ainda segundo a nota ofi-
cial, as entidades pedem para 

que a comunidade universi-
tária rejeite alguns pontos da 
Resolução a ser apreciada, 
dentre eles: o formato 70%, 
15% e 15% apresentado, as 
eleições em um único turno 
e também as eleições sem a 
possibilidade de ser auditada.

Para os sindicatos e os 
movimentos dos estudantes 
da UFPB, a democracia no 
ambiente acadêmico é dire-
tamente ligada e desenvol-
vida a partir da pluralidade. 
“Isso significa dizer que as 

universidades devem ser, por 
excelência, o lócus do debate 
teórico, científico e político. 
Neste sentido, sempre fez 
parte dos princípios do movi-
mento sindical universitário 
e do movimento estudantil o 
respeito às diferentes posi-
ções, desde que elas não es-
tejam baseadas em práticas 
autoritárias, truculentas e 
coercitivas”, destacaram em 
nota. 

“Neste sentido, já faz 
algum tempo que os movi-

mentos sindical e estudantil 
defendem a autonomia uni-
versitária, em especial no 
que se refere às eleições de 
seus dirigentes, a partir de 
um processo paritário entre 
os segmentos universitários, 
com transparência e controle 
de todo processo de consul-
ta eleitoral e, não por acaso, à 
máxima: reitor(a) eleito(a) é 
reitor(a) empossado(a)!”, com-
plementaram as entidades.

A nota divulgada na úl-
tima terça-feira, dia 7, foi as-

sinada pelos sindicatos ADU-
FPB e SINTESPB, Associação 
Nacional dos Pós-Graduan-
dos, Coletivo de Centros Aca-
dêmicos “A UFPB Somos Nós”, 
Levante Popular da Juventu-
de Movimento Correnteza, 
União Juventude Socialista, 
União Nacional dos Estudan-
tes, Centro Acadêmico de 
História Quebra-Quilos, Cen-
tro Acadêmico de Ciências 
Sociais Florestan Fernandes 
e Centro Acadêmico de Jorna-
lismo Vladimir Herzog.

Foto: Ascom/UFPB

Fim das eleições paritárias, eleições em turno único e votação online através da plataforma da instituição que impossibilita auditoria da consulta eleitoral são pontos polêmicos da MP

Nessa quarta-feira (8) 
pela manhã, foi realizada 
uma reunião, via internet, 
para discutir a produção 
do Guia de Enfrentamento 
da Pandemia da Rede de 
Atenção à Saúde (Samu, 
USF, UPA, Rede Hospita-
lar, Ambulatórios) para 
gestores das unidades de 
todos os municípios, esta-
belecendo os novos fluxos, 
dentro das mudanças im-
postas pelo “novo normal”. 
O Guia será produzido pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), Conass, Co-
nasems e Cosems.   

“A gente se acostu-
mou a dizer que só valem 
os saberes externos, mas 
nessa pandemia estamos 
provando o contrário. 
Num intervalo de tempo 
bem pequeno, a Paraíba 
tem sido exemplo na atua-
ção dessa pandemia. E isso 
só vem sendo possível por 
meio de ampliação das 
conversas sobre como fa-
zer. Conversa e proximida-
de. Nós temos uma dívida 
histórica com o Sertão, que 
precisa receber um olhar 
diferenciado, e a Atenção 
Básica pode mudar isso”, 
disse o secretário execu-
tivo de Gestão de Rede de 
Unidades de Saúde, Daniel 
Beltrammi.

“O Guia chega num 
momento propício, já 
que estamos num tempo 
difícil e, provavelmen-
te, conviveremos com a 
covid-19 por um longo 
período. O documento 
será uma orientação para 
aprimorar as nossas prá-
ticas atuais”, disse a pre-
sidente do Conselho de 
Secretarias Municipais 
de Saúde da Paraíba (Co-
sems-PB), Soraya Galdi-
no. 

Segundo a gerente 
operacional de Atenção 
Básica da SES, Rayanna 
Coelho, o Guia servirá 
para nortear gestores 
para estabelecer os flu-
xos do “novo normal”. 
Será produzido por meio 
de oficinas das  regiões 
de Saúde, todas de forma 
virtual. A primeira está 
marcada para o dia 22 de 
julho. 

“Com a epidemia  
juntam os problemas vin-
dos com ela mais os de-
safios já existentes no dia 
a dia na Rede de Atenção 
à Saúde. Por conta disso, 
é necessário traçar no-
vos fluxos, pois  95% das 
pessoas acometidas pela 
covid-19 podem ser aten-
didas na Atenção Básica”, 
declarou.

Atenção Básica terá
guia sobre pandemia

Dia da Ciência

Gestores falam de inclusão e como 
superar a desigualdade no ensino

 
Reitores das Universi-

dades Federal da Paraíba, 
Margareth Diniz; Federal de 
Campina Grande, Vicemá-
rio Simões; e da Estadual 
da Paraíba, Rangel Júnior; 
além do secretário estadual 
de Educação, Cláudio Fur-
tado, participaram ontem 
da live “Os desafios da edu-
cação pública”, transmitida 
pelo YouTube. Promovido 
pela Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência 
(SBPC), o encontro, pensado 
em razão do Dia Nacional da 
Ciência, discutiu o papel e 
as ações de cada instituição 
para reduzir as desigualda-
des sociais com a ajuda da 
ciência e tecnologia.

“Quando imaginávamos 
um modelo de educação hí-
brida para os mais de 250 
mil alunos da rede estadual, 
não prevíamos pôr em prá-
tica agora. A pandemia fez 
com que o Estado elaboras-
se uma estratégia de ensino 
remoto que aliasse internet, 
TV e concessão de pacote de 
dados [por meio da plata-
forma Educa Paraíba] para 
contemplar o maior núme-

ro possível de professores 
e estudantes, tendo em vis-
ta as nossas desigualdades 
sociais e digitais”, apresen-
tou Furtado. A preocupação 
maior, diz ele, é fazer com 
que o conteúdo chegue via 
plataforma aos estudantes 
das mais de 650 escolas. 

A reitora Margareth Di-
niz destacou a contribuição 
das universidades em pes-
quisa como saída para de-
belar a crise orçamentária 
iniciada em 2012, quando 
cortes sucessivos nos repas-
ses da União começaram a 

afetar o custeio das despesas 
correntes (11%) e investi-
mento em reformas e novas 
obras (0,3%). “Especialmen-
te nesta pandemia, todas as 
federais têm dado um exem-
plo de como usar a ciência e 
a expertise de seus pesqui-
sadores a serviço da comuni-
dade. A UFPB tem 124 cursos 
de graduação, 75% dos quais 
com conceito igual ou maior 
que cinco no MEC”, falou.

O reitor da UEPB, Ran-
gel Jr., por sua vez, criticou 
o obscurantismo de “alguns 
líderes de governo” em ir na 

contramão da ciência para 
apostar em tratamentos de 
saúde sem comprovação – o 
que leva parte da população 
a ir pelo mesmo caminho. “O 
Brasil conta com resultados 
que se equiparam, ou mes-
mo superam, os parâmetros 
internacionais de ciência e 
tecnologia, mas precisamos 
posicionar a nossa produção 
como um ponto estratégico 
de desenvolvimento e criar 
uma consciência quanto à 
sua importância para solu-
cionar problemas nossos, da 
vida real”, disse.

Foto: Roberto Guedes

O secretário Cláudio Furtado participou do evento falando sobre as experiências na área da educação na PB
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Após 90 dias de resíduos, mau cheiro e até ratos e escorpiões, ontem o lixo acumulado foi finalmente retirado

Após três meses tendo 
que conviver com lixo, que 
atraía ratos e propiciando o 
risco de gerar alguma doen-
ça nos moradores, a Comuni-
dade do S, situada no bairro 
do Roger, em João Pessoa, 
finalmente teve os resíduos 
coletados pela Empresa Mu-
nicipal de Limpeza Urbana 
(Emlur). A equipe e reporta-
gem de A União foi chamada 
pelos moradores do local 
para denunciar o problema 
que se instalou na Rua Seve-
rino José do Nascimento. No 
final do dia de ontem, pouco 
depois da saída da equipe, 
agentes da Prefeitura fize-
ram a coleta.

Moradores relataram 
como foi o dia a dia durante 
estes três meses. “O carro do 
lixo não passava faz tempo 
e estava juntado aí. Essa se-
mana foi rato, barata e até 
escorpião dentro de casa. 
Meu filho tirou um escorpião 
grande de cima da cama”, 
desabafa Cristiane Macha-
do, que mora com o marido 
e quatro filhos pequenos ao 
lado de onde o lixo estava 

sendo jogado. O mal cheiro 
também tem incomodado os 
moradores que temem, prin-
cipalmente, pela saúde das 
crianças. “As crianças só vi-
vem cansadas, essa pequena 
mesmo está com febre e toda 
picada de mosquito”, reforça 
Cristiane enquanto mostra a 
caçula no colo.

Os poucos postes que 
iluminam a rua estão com as 
lâmpadas quebradas. À noite 
a escuridão amedronta. “Se 
a senhora vier aqui de noite, 
nem consegue andar. É um 
breu, não se vê um palmo na 
frente”, relata Josineide Re-
gina. “Eu moro aqui tem três 
anos e é esse abandono, nin-
guém vem aqui vê a situação 
do S, é como se aqui não vi-
vesse gente”, completa a ido-
sa que reclamou da lama e 
também das casas e barracos 
que ficam inundados em dias 
de chuva. “A água do mangue 
entra nas casas, molha tudo. 
Tem que suspender os troços 
para não perder”, disse.

E os moradores não pe-
dem muito, priorizam o re-
colhimento do lixo, já que o 
período chuvoso é propício à 
proliferação do Aeds aegyp-
ti, mosquito transmissor da 

dengue, zika e chikungunya. 
“Já teve gente com dengue 
aqui”, garante Emannoel 
Aluir, que também reside no 
local. Sobre os cuidados em 
relação à covid-19, os mora-
dores da Rua Severino José 
do Nascimento acreditam 
que pelo menos a grande 
maioria já teria sido infec-
tada, mas nenhum chegou a 
fazer o teste. “A rua todinha 
teve febre, dor de cabeça for-
te, ficou sem sentir cheiro 
nem gosto. Mas Deus é mais 
e ninguém teve nada pior”, 
conta Cristiane. 

Família pede ajuda
Em um barraco de lona 

e compensado há poucos 
metros da Rua Severino José 
do Nascimento, uma família 
clama por ajuda. Daniele de 
Oliveira, 20, e Gerônimo Al-
ves, 25, vivem há um ano na 
estrutura armada por Gerô-
nimo. A filha Sofia, de 1 ano 
e 5 meses, tem problemas 
respiratórios e está febril. O 
lugar, de terra batida, é úmi-
do e sempre que chove a si-
tuação piora. A cama nova, a 
geladeira e o fogão velhinhos 
que o casal possui foi fruto 
de doação e o botijão de gás 

Gerônimo comprou recen-
temente com os R$ 600 do 
auxílio emergencial, única 
renda da família no momen-
to. “A gente cozinhava com 
lenha e ela ficava ainda mais 
cansada por causa da fuma-
ça”, explica Daniele. Moscas 
e mosquitos atrapalham até 
o andamento da entrevista e 
preocupam. “Sofia já tá toda 
mordida. Teve um dia desse 
que o ventilador quebrou e 
ninguém dormiu com tanto 
inseto”, lembra Daniele, se 
referindo à hélice enferruja-
da amarrada por um cordão 
no encosto de uma cadeira 
e que, incrivelmente, ainda 
funciona.

Sem banheiro, o banho e 
as demais necessidades são 
feitas no mato que fica ao 
lado do barraco. O retrato do 
descaso e da falta de estrutu-
ra que garanta o mínimo de 
dignidade que qualquer ser 
humano merece. “A gente só 
queria um pouco de madeira, 
porque essas que seguram 
as telhas tão tudo podre, pra 
dar um jeitinho no barraco. 
O pouco que a gente tem é 
graças a ajuda dos vizinhos 
e do pessoal da igreja porque 
ninguém mais aparece aqui ”.

Laura Luna 
n pon on pon npo ponpno 

Comunidade do S ficou três 
meses sem coleta de lixo 

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Reportagem de A União foi até o local e, logo em seguida, lixo foi coletado

Foto: Assessoria Emlur

Na Paraíba

Jiboias assustam moradores de várias cidades

Cobras jiboias estão as-
sustando os paraibanos nos 
últimos dias. Uma de aproxi-
madamente três metros de 
comprimento foi encontrada, 

terça-feira passada em um ter-
reno baldio, no bairro Portal 
do Sol. Segundo informações 
do coronel Malquisedec Lima, 
comandante do Batalhão da 
Polícia Ambiental da Paraíba 
(BPAmb), as aparições des-
sas cobras estão ocorrendo 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Na terça, uma jiboia foi encontrada no bairro Portal do Sol, na capital

com mais frequência, porque 
a população está invadindo 
as áreas verdes e as jiboias 
ficam sem ter pra onde ir. 

“Com a mudança de 
temperatura, as jiboias ficam 
buscando locais que propor-
cionem uma melhor acomo-
dação para o corpo delas e 
acabam invadindo áreas ur-
banas. São animais de sangue 
frio, ou seja, não são capazes 
de regular a temperatura do 
próprio corpo”, explicou.

O coronel informou que 
não há na Paraíba, registro de 
ataque de jiboia a seres hu-
manos. No entanto a que foi 
flagrada no bairro Portal do 
Sol havia engolido um animal, 
possivelmente um cachorro. 
A cobra foi encontrada por 
um trabalhador que limpava 
o local e acionou a Polícia Mili-
tar, através do número 190. A 

jiboia resgatada no Portal do 
Sol, foi devolvida ao seu habi-
tat natural na Mata do Planal-
to, no município de Santa Rita, 
na Grande João Pessoa.

Esta foi a terceira cobra 
jiboia resgatada pelos ho-
mens da Polícia Ambiental 
nas últimas 72 horas, na Pa-
raíba. Na segunda-feira (6), 
uma cobra de 1,5 metro foi 
apreendida em uma mata, 
no bairro do Cristo. Outra 
foi apreendida no último do-
mingo na cidade de Patos. Ela 
estava embaixo de um veícu-
lo que estava estacionado às 
margens do Açude Jatobá. 

No mês de abril, mora-
dores do município de Pom-
bal viram uma Jiboia em uma 
árvore às margens do Riacho 
da Caiçara. A Jiboia de aproxi-
madamente dois metros teria 
engolido um cabrito, quando 

foi encontrada pelos mora-
dores da área. Com as chu-
vas intensas pelo interior do 
Estado, o animal também já 
foi visto nos últimos anos no 
Vale do Piancó e na zona rural 
de Conceição.

A Polícia Ambiental 
orienta que, quando cobras 
ou qualquer outro animal 

silvestre aparecer em área 
urbana, a população não 
deve tentar a captura, porque 
pode ocorrer algum acidente 
e a pessoa pode sofrer algum 
tipo de infecção. Ao se depa-
rar com um animal desses, é 
importante que a pessoa fique 
apenas observando, a distân-
cia. Jamais tentar pegar.

SAiBA mAiS
A jiboia é um animal carnívoro, que se alimenta prefe-
rencialmente de mamíferos roedores de pequeno por-
te, os quais ela mata por asfixia. Podem alimentar-se 
de alguns anfíbios, a exemplo de sapos. Elas também 
se alimentam de aves, répteis, e de ovos de outros ani-
mais. É uma serpente-peixe que na idade adulta pode 
chegar a dois ou quatro metros de comprimento. Ela 
pode ser encontrada em diversos locais, como na Mata 
Atlântica, restingas, mangues, cerrado e na Caatinga.
Ao encontrar qualquer animal silvestre, a população 
deve acionar a Polícia Ambiental pelo número 190.
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Produção literária
Escritores Linaldo Guedes e Bruno Gaudêncio (foto) falam 
sobre o tema “Literatura: escritores, movimentos & redes de 
sociabilidade” na transmissão ao vivo da FCJA. Página 11
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Com a quarentena, ferramenta virtual vem sendo usada cada vez mais como alternativa para se aprofundar em temas diversos

Podcasts ganham mais espaço

Como alternativas para 
conhecer e se aprofundar em 
assuntos diversos no período 
que exige freio no ritmo e na 
produção de atividades, os po-
dcasts têm crescido e ganhado 
cada vez mais força. Entre as 
produções nacionais, podem 
ser encontradas nas platafor-
mas digitais inúmeras opções 
que abordam vários assuntos 
em bate-papos mais específi-
cos e esclarecedores. Na Pa-
raíba não é diferente. Há va-
riedades destinadas a públicos 
diversos e que abrangem uma 
grande diversidade de assun-
tos de cunho social, político e 
de entretenimento.

O que poderia ser consi-
derado uma “modernização” 
ou um novo passo para o rá-
dio, o podcast é, na verdade, 
um complemento em forma-
tos consistentes e aprofunda-
dos de fatos ocorridos naquele 
período da gravação. Inclusive, 
atualmente o podcast se trans-
forma em uma ferramenta 
que complementa produções 
audiovisuais ou matérias jor-
nalísticas, expandindo ainda 
mais o que é abordado.

Um exemplo é a Rádio 
Tabajara, que oferece, através 
das plataformas digitais, pro-
gramas veiculados original-
mente na emissora como pos-
sibilidade para ouvir de novo 
ou para conhecer mais sobre 
o tema que não deu tempo 
acompanhar ao vivo. “Os pro-
gramas são reeditados para se 
aproximar do formato de pod-
cast”, explica o gerente de jor-
nalismo, Marcos Thomaz.

Além da adaptação dos 
programas já veiculados ao 
vivo, a Tabajara tem uma pro-
gramação paralela de podcasts 
exclusivos para as plataformas, 
mas que, devido à pandemia, 
está em pausa. “É um material 
mais denso, com abordagem 
mais profunda dos diversos 
temas atuais da respectiva se-
mana. É uma abordagem que 
vai além do jornalismo factual”, 
conta Thomaz. Uma das me-
tas da rádio, segundo ele, é se 
aprofundar nesse formato.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

“O podcast funciona como 
uma rádio do futuro, mas com 
conteúdos que envolvem ni-
chos específicos e que podem 
ser consultados a qualquer 
momento”, analisa o gerente 
de jornalismo da Tabajara. “O 
podcast é um setor de agrega-
ção à marca do rádio que traz 
um novo público, e que volta a 
atenção para o que se está pro-
duzindo na rádio, que faz notí-
cia diariamente e está em cons-
tante rotatividade. Somam-se 
então os elementos enquanto 
possibilidades que estão sem-
pre se renovando”, completa.

Complementos
Movimento que integra 

diversas plataformas, o Nossa 
Fala é uma iniciativa de Érica 
de Oliveira e Marcela Quirino, 
e é formado por mais de 30 
mulheres que realizam textos, 
vídeos, ilustrações, e, dentre 
outras atividades, podcasts. 
Voltadas para temas que pos-
sam provocar interesse de to-
dos os gêneros, o grupo varia 
as apresentações entre si e 
convida também homens para 
participar da conversa.

As temáticas permeiam 
entre o universo da mulher 
contemporânea e à sociedade 
como um todo. Toda terça-fei-
ra vai ao ar um episódio. “O 
primeiro episódio foi dedi-
cado ao Dia Internacional da 
Mulher, tratamos sobre corpo 
livre, arte e temáticas que são 
relevantes e que estão em alta 
na semana. Mas, em geral, os 
programas têm caráter políti-
co, social e informativo, como 
também de entretenimento. 
Procuramos trazer conteúdos 
atrativos e atuais em lingua-
gem mais leve”, explica Érica 
de Oliveira.

A preocupação da equi-
pe, como conta uma das fun-
dadoras do grupo, é abranger 
assuntos que possam atrair 
diferentes públicos. “Dentro 
disso, a gente fala sobre femi-
nismo e procura atrair mais 
homens para a conversa. Exis-
tem muitos interessados nessa 
temática que envolve a mulher 
contemporânea e tentamos 
trazê-los para perto da gente, 
para agregar à discussão”.

Jornalista, Érica de Olivei-
ra se define como uma apaixo-

nada por rádio, mas reconhece 
que o veículo explora outra lin-
guagem. “De fato, o rádio tem 
o caráter mais imediato. Mas 
o podcast vem exatamente em 
um momento de ritmo de vida 
muito acelerado no qual a gen-
te tem que montar a própria 
programação. A gente dedica 
um tempo agora para parar e 
ouvir um podcast”.

Érica entende a impor-
tância de se convergir a rádio 
e o podcast. “Possibilita para 
quem não pode ouvir na hora 
consultar o programa poste-
riormente. Não acredito que 
o podcast vá anular o rádio, 
mas é um importante com-
plemento”, frisa.

A ferramenta já é relati-
vamente antiga, tendo início 
em 2004, no Reino Unido. No 
Brasil, vem ganhando força, 
principalmente nos últimos 
meses por conta da pandemia. 

“Durante a quarentena vem 
subindo tanto o número de 
produtores quanto de ouvintes 
que conversam sobre novos te-
mas que nos permitem evoluir 
como pessoas”, aponta Érica.

Foto: Divulgação

Rádio Tabajara (E) oferece programas reeditados e conteúdo exclusivo de podcasts; gravação do Nossa Fala (D)

Foto: DivulgaçãoFoto: Reprodução

Através do QR Code acima, 
acesse os podcasts da

Rádio Tabajara

Através do QR Code acima, 
acesse o podcast

Nossa Fala

Músico traz para o “palco” do podcast quem é marginalizado
Um dos estreantes no podcast 

na Paraíba é o músico Marcelo 
Fontes, que está com seu novo 
projeto Se Eu Parar Você me Vê, 
trazendo palco para quem é, mui-
tas vezes, marginalizado. Com ele, 
estão no projeto Carol Figueiredo, 
responsável pelas mídias sociais e 
divulgação, Leonardo Guedes, res-
ponsável pelas artes e identidade 
gráfica, Lucas Panta na montagem 
e edição, e Marcos Aragão nos 
vídeos e divulgação.

O foco do programa é abordar 
profissionais que integram a classe 
trabalhadora e que tem, na socie-
dade, sua importância diminuída. 
“Para nós, sem o pedreiro que 
constrói o prédio, o engenheiro 
não conseguiria completar o seu 
trabalho, então todos trabalha-
dores e trabalhadoras que doam 
seu tempo para o funcionamento 
da sociedade são igualmente im-
portantes”, argumenta. “A gente 

conversa sobre a profissão e vida 
pessoal dessas pessoas, sobre a vi-
são de mundo ideal, e traz a ideia 
de que nem tudo é só dor, que elas 
também são felizes”. 

Trazer a visibilidade dos tra-
balhadores através do podcast, 
segundo Fontes, é a possibilidade 
mais viável e prática. “A gente 
precisa se adequar à rotina de 
cada entrevistado e a ferramenta 
mais democrática é o áudio de 
WhatsApp, que permite que eles 
gravem quando puderem”. Entre 
o público, ele já relata observar a 
maior parte interessada é jovem. 
“Talvez por ter a ver com orien-
tação política, já que estamos 
falando de luta de classes”.

O músico não pretende li-
mitar seu podcast à plataforma 
on-line, e ele pensa em migrar 
para o rádio um dia. “Quero que 
se torne um programa de rádio, 
pois acredito que alcança mais 

a classe trabalhadora, para que 
eles possam ouvir pessoas como 
eles e possam perceber que tem 
gente querendo ouvir o que eles 
querem dizer. Também penso em 
fazer cópias em CDs e distribuir 
entre ambulantes para que eles 
possam vender e mais pessoas 
possam ter acesso ao material. 
Eles precisam se sentir importan-
tes, com voz”.
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Através do QR Code acima, acesse o 
podcast Se Eu Parar Você me Vê

Marcelo Fontes, artista e 
criador do projeto Se Eu 
Parar Você me Vê

Cada vez mais comuns, os podcasts 
oferecem conteúdos que envolvem 
nichos específicos e que podem ser 
consultados a qualquer momento



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 9 de julho de 202010
Cultura

Editoração:  Ada CarinaEdição: Audaci Junior

O impulso 
de viver

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Sérgio de Castro Pinto é um 
craque da linguagem: um malaba-
rista da palavra, da qual extrai com 
fintas rápidas, dribles desconcer-
tantes, passes verbais milimétricos, 
raciocínio certeiro e sensibilidade 
à flor da pele, impressionantes 
jogadas, verdadeiros gols de placa 
matizados, todos eles, pelo indelé-
vel brilho da beleza. Que o diga A 
flor do gol, seu mais recente livro 
de poemas que, a exemplo dos que 
foram anteriormente publicados, 
ratifica a sua condição de um dos 
mais completos artistas do ver-
so de nossa contemporaneidade 
lírica, tendo já sido alvo de consa-
gradoras apreciações por parte de 
grandes expoentes da crítica lite-
rária especializada brasileira, que 
ratificam ser Sérgio de Castro Pinto 
um dos nomes mais importantes 
dentre os muitos que integram 
a multifacetada cena da lírica brasi-
leira contemporânea.

Com mais de cinquenta anos 
de atividade poética, Sérgio de Cas-
tro Pinto é um poeta portador de 
uma obra relativamente pequena 
do ponto de vista quantitativo, mas, 
por outro lado, marcada por uma qualidade estética verdadei-
ramente singular. Qualidade essa sobrantemente apontada pela 
crítica literária, tanto a que milita nos quadrantes paraibanos 
quanto a que se potencializa noutras geografias nacionais. No 
campo dos cultivadores do difícil e fascinante ofício da crítica li-
terária, Sérgio de Castro Pinto já foi, entusiasmadamente, recep-
cionado por expoências do porte de um Mauro Mora, um Lêdo 
Ivo, um Carlos Drummond de Andrade, um Gilberto Mendonça 
Teles, Ferreira Gullar, Elizabeth Marinheiro, Hildeberto Barbosa 
Filho, Ângela Bezerra de Castro, João Batista de Brito, dentre 
outros tantos. Em suma, o criador de Domicílio em Trânsito é 
um escritor consagrado. 

A diminuta obra poética de Sérgio de Castro Pinto radi-
ca, certamente, no rigor da exigência que ele se autoimpõe, 
ao recusar-se a ceder aos apelos do verso emocionado, mas 
ingênuo, tão fácil em sua aparição quanto falso em sua não 
concreção linguística, porque desprovido dos estatutos ga-
rantidores da literariedade. Valéryano, a que se acumplicia a 
substancialidade humana, sem a qual a literatura se desfigu-
ra e resvala no pântano frio da mera engenhosidade verbal, 
Sérgio de Castro Pinto integra a família daqueles para quem 
“o poema é uma festa do intelecto, e não um mero transbor-
damento das emoções”. O ponto conceitual aqui a ser realça-
do é que Sérgio de Castro Pinto, conquanto rigoroso no trato 
com a palavra, o que denota a alta consciência artesanal que 
ele tem do que efetivamente vem a se constituir no fazer 
poético, também é o poeta que destila em suas composições 
a presença de uma emoção vívida que nos toca pela maneira 
sensível como é mobilizada.

Ancorado na tríade conceitual postulada por Ezra pound, 
para a compreensão do fenômeno poético: imagem, ritmo e 
ideia, bem como no minimalismo composicional dominante, 
que se constitui num dos traços essencializadores da sua des-
carnada e antirretórica poética, Sérgio de Castro Pinto brin-
da-nos com poemas de excelente fatura estilística, nos quais 
com um mínimo de elementos atinge um máximo de matizes, 
conforme acentua o paradigmático cronista Rubem Braga 
em sua belíssima crônica: O pavão. O livro do mestre Sérgio 
de Castro Pinto intitulado A flor do gol está dividido em três 
partes: A flor do gol, Minha fala dos bichos e Bricabraque, nas 
quais as dimensões constitutivas fundamentais são as seguin-
tes: o intertexto do futebol, o código de um fabuloso bestiário 
e um temário mais aberto e diversificado, os quais, devida-

mente correlacionados, respon-
dem pela fisionomia estética mais 
profunda do livro. Na primeira 
parte do livro, a poética de Sérgio 
de Castro Pinto instaura um belo 
jogo com a armadilha dos sentidos 
e, ao incursionar de modo clássico 
pelo universo mágico das palavras 
em sua exuberante reinvenção da 
vida, como diria Cecília Meireles, 
revisita, reflexiva e memorialistica-
mente, um curto e glorioso código 
onomástico dos tempos de ouro do 
futebol brasileiro.

 Nessa ambiência recorda-
tiva, avulta Didi e sua folha seca; 
Vavá e sua juba encandeadora dos 
goleiros; Jairzinho e sua indomável 
volúpia de furacão; Leônidas e sua 
bicicleta eternizadora do tempo; e 
Garrincha com a exata geometria 
de suas pernas tortas, são perso-
nagens tão fugazes quanto a nu-
vem que passa e tão eternos quan-
to o milagre do sonho que brota 
no coração dos homens. Aqui, o 
lirismo convincente de Sérgio de 
Castro Pinto parte do intertexto 
do futebol, mas não se confina nos 
seus limites mais estreitos, porque, 

no deslimite da sua ampliada imaginação, atinge horizontes 
existenciais mais alargados.

Na segunda parte do livro, protagonizada pela presen-
ça dominante dos mais variados tipos de animais, Sérgio de 
Castro Pinto retoma a tradição do bestiário, recorrentemente 
tomada como ponto de partida e de chegada para a criação 
literária de grandes nomes da literatura universal. Nessa 
territorialidade lúdica, zebra, coruja, formiga, gato, bode, ta-
manduá, caranguejo, cachorro constituem-se nas personagens 
principais convocadas pelo brilhante poeta para a composição 
do seu universo estético impregnado de beleza, humor, refle-
xão, transfiguração, enfim, da vida em seus fascínios, desafios 
e mistérios. Ganha destaque, aqui, o extraordinário poema 
O gato e o poeta, poética do mais fino lavor, em cujo estuário 
arte, vida, morte cruzam-se e recruzam-se, dialeticamente, na 
iluminada pena do criador paraibano.

A parte final do livro – Bricabraque – nucleariza-se por 
um temário mais polifacetado: os desejos do corpo, os códices 
da memória, o maravilhoso espólio do cotidiano, o dialogismo 
textual, dentre outros componentes igualmente identificáveis, 
compõem o temário aberto e descentrado abordado por Sérgio 
de Castro Pinto. Dentre os poemas presentes na parte final do 
livro, confiro destaque ao belíssimo e comovente Esta lua, digno 
de compor qualquer antologia nacional. Aqui, na contramão 
do sotaque minimalista predominante no imaginário poético 
de Sérgio de Castro Pinto, temos um poema longo e enriqueci-
do pelo tratamento formal que lhe é conferido pelo poeta, ao 
abordar uma lua antiparadigmática, quase avessa aos padrões 
potencializados pela estética romântica. Noutros poemas, a 
exemplo de Aspirador, Improviso, Urbano, Cemitério de automó-
veis, avulta uma dicção eminentemente existencial, marcada 
por melancólicas reflexões acerca da passagem do tempo, bem 
como dos inevitáveis impactos que ele provoca na experiência 
de todos os seres humanos. O mais dramático deles é a inevi-
tável chegada da morte, parada final da misteriosa travessia 
chamada vida. Aqui, acentua-se a denominada “isotopia da tris-
teza”, fortemente presente em toda poética de Sérgio de Castro 
Pinto, conforme as pertinentes sinalizações feitas pelo crítico 
João Batista de Brito, leitor refinado e especialista na obra do 
criador de O cerco da memória. Por fim, um aviso aos navegan-
tes do oceano da palavra. Nasceu mais uma flor, A flor do gol, 
plantada pelo exímio jardineiro da palavra/jogo e do jogo/pala-
vra, chamado Sérgio de Castro Pinto.

Entre a flor do poema e
o gol da poesia

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG | colaborador

Colunista colaborador

Foto: Divulgação

Capa de ‘A flor do gol’, antologia poética de Sérgio de Castro Pinto

Vendas por telefone

Escritor dribla limitações da pandemia
Impossibilitado de rea-

lizar novos lançamentos 
presenciais do seu novo li-
vro, Missão Cumprida: His-
tória de minha vida (JRC 
Gráfica), em virtude do dis-
tanciamento social causado 
pela pandemia de covid-19, 
o escritor, jornalista e con-
sultor jurídico paraibano 
Fernando Vasconcelos de-
cidiu comercializar a obra 
por conta própria.

O livro, que tem cunho 
autobiográfico, custa R$ 30 
e os interessados podem 
entrar em contato com o 
autor pelo telefone (83) 

99106-2577. Outra maneira 
de adquirir a obra é pela Li-
vraria do Luiz, em João Pes-
soa, através do site oficial 
(livrariadoluiz.fez.com.br), 
que também faz entrega em 
domicílio.

“A venda virtual está 
sendo um sucesso. Já foram 
distribuídos mais de 150 
livros, do Amazonas ao Rio 
Grande do Sul. Como não te-
mos certeza de um provável 
lançamento, continuamos 
com essa modalidade pelo 
telefone”, comentou Fernan-
do Vasconcelos. 

Missão Cumprida che-

gou a ser lançado antes da 
pandemia, durante o Car-
naval, no começo de mar-
ço, em evento no Convento 
de Ipuarana, na terra natal 
do autor, Pedra Lavrada. 
“Mais dois lançamentos es-
tavam marcados para João 
Pessoa: no Ministério Pú-
blico e na Livraria do Luiz. 
Nenhum dos dois pôde ser 
realizado por conta do iso-
lamento social provocado 
pela covid-19. Então, por 
sugestão de amigos e dos 
meus filhos, iniciamos uma 
boa divulgação pelas redes 
sociais”, disse o escritor.

Foto: Divulgação Foto: Arquivo pessoal

Alho esquecido no gavetão da geladeira virou poesia drummondiana

Uma simples trouxinha de alho virou um poe-
ma. Aliás, já nasceu poesia. Desde que desabro-
chou além das fronteiras impostas, no frio gelado 
e escuro, sem a menor perspectiva de viver. 

Mas a vida não mede esforços nem tem limi-
tes quando precisa despontar, f lorescer, renas-
cer. Era um simples pacotinho com três dentes de 
alho, já sem pele, que ficou esquecido no gavetão 
da geladeira. Amassado, por baixo dos sacos de le-
gumes, dele nem me lembrava mais. Após alguns 
dias, catando ideias para o jantar, eis que a trou-
xinha reluziu com broto perfurando o alumínio, 
como pinto que bica a casca do ovo em busca de 
novos horizontes. Surpreso, trouxe-o à luz e ali 
estava a mensagem: Inexorável e determinada, a 
vida segue… 

Em notinha divulgada no Facebook, ilustrada 
com a foto do “fenômeno”, a observação entusias-
mada ganhou mais contornos poéticos. Com a pe-
culiar sensibilidade, o professor e amigo Milton 
Marques Júnior assim se referiu ao que escrevi: 
“Pura poesia… e drummondiana”!

Ora vejam só. Despretensiosamente e por mero 
acaso, revolvo batatas e dou-me com a vida em flor. 
Ou melhor, em broto. Dessa horta, nasce uma nota 
que vira poema e nos traz Drummond. Como se vê, 
não há limites que a vida não transponha.

 Mais tarde, Milton arremata: Leia “A flor e a 
náusea”!

Minha fraca memória, principalmente para 
nomes de livros e filmes, felizmente não tão in-
grata com a música, instigou-me a buscar Drum-
mond no Google.

E lá estava a “náusea”. O enjoo de viver, de 
respirar, pensar, enjoo de ser. Jamais de ver, de 
enxergar, onde o nojo se perfuma, pedra vira poe-
sia e a f lor rasga o asfalto. Mesmo com a repulsa 
frente a um mundo surdo e mudo, muito longe da 
justiça, mau cheiroso, alucinado, cercado de pare-
des que palavra alguma escutam, nada o impede 
o poeta de ver uma flor no meio da rua. “Em vão 
me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele 
das palavras há cifras e códigos”.

 Para ele o tempo é pobre, o poeta é pobre, o 
poema é mau, mas a f lor reluz. Mais que as coi-
sas… “Que tristes são as coisas, consideradas sem 
ênfase”. Menos uma flor.

Menos o raminho que furou o alumínio na pe-
numbra seca e fria do clima eletrizado. Sem ne-
nhum raio de Sol, sequer nesga de luz, espremida, 
esquecida, o broto resplandece no impulso de vi-
ver. Irrompe no milagre, no desejo de existir, de 
criar, de procriar, e novamente semear.

Demorei a desfazer o mistério embrulhado. 
Preferia ganhar tempo em poder admirá-lo, ou 
quem sabe receoso de quebrar-lhe o encanto, ain-
da escondido. Mas o talo verde e rijo se insurgia 
cheio de vida, era pleno e desejava ir além da fan-
tasia. Aberto e iluminado, inclusive por ideias, vi-
mos clara a intenção de seguir o seu caminho. Era 
o solo seu desejo, era vida o seu destino. E assim 
ganhou espaço no canto de um vaso onde havia 
cebolinhas aguardando parceria, bem distinto do 
lugar sombrio e confinado aos legumes e verdu-
ras, seus antigos companheiros.

Era um alho, e não a flor, que de forma inse-
gura, Drummond passou a mão. Ali ganhou beleza 
tanto quanto o crepúsculo que alternou o nosso 
olhar da trouxinha à janela. Não furou asfalto al-
gum, tampouco havia ódio, nem a náusea do poeta. 
Mas brotou do escuro frio, deu à luz uma nova vida, 
como tudo que renasce com a ternura do olhar.

De cunho autobiográfico, livro foi 
lançado recentemente por Fernando 
Vasconcelos na pré-pandemia
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Para escrever texto apreciável, o autor 
precisa sentir e viver intensamente o tema, 
deixando-o numa madorna para depois co-
locar no papel, e antes do ponto final. Con-
soante a Stendhal, para se tornar escritor “é 
necessário se atrever a sentir”. Sem deixar 
de lado este ensinamento, recorro à frase de 
Cervantes, de quase quinhentos anos atrás, 
retirada do O Amante Liberal, quando afirmou 
que, “quando se sabe sentir, sabe-se dizer”.

Sentir e dizer, conhecer e escrever é o 
desejo que acompanha todo o escritor. Bus-
cando superar-se e tentando suplantar a 
cada novo texto o anterior, seja uma história 
ou um fato do cotidiano, o escritor ou poeta, 
convive com emoções.

Sem emoção não se tem poesia, não se 
terá um texto considerável. Cervantes e ou-
tros mestres da escrita encontraram no ro-
mance a fórmula de abordar profusamente a 
realidade de uma época, expressando o de-
sejo da alma, motivo este que os tornaram 
autores universais.

A Paraíba é terra de muitos poetas e ine-
gavelmente aqui é onde se publica e divulga 
poesia em larga escala. Isso é bom e nos dei-
xa contentes. A poesia alimenta e abranda a 
sede da alma. Esses poetas paraibanos estão 
contribuindo com esse alívio das dores im-
postas pela pandemia.

Houve um tempo em que as expressões 
literárias chegavam às escolas e lares com 
maior frequência, porque nestes lugares é 
onde se planta sementes que dão frutos. Se 
há uma avalanche de publicações na Paraíba, 
também temos poemas que são ajuntamento 
de palavras. O poeta precisa de inspiração 
que vem dos encantos da musa, da Natureza, 
de um acontecimento, do que vivencia, das 
emoções sentidas.

Admiro o poema no qual se descobre a 
beleza espiritual, que nos embriaga pela 
emoção. Cada palavra, cada verso fazendo 
emergir uma centelha dessa emoção e da 
imagem daquilo que é possível observar no 
fundo da alma.

Sou leitor contrito e obediente às minhas 
quimeras. Sou um poeta lento e um leitor re-
servado.

Para mim, desculpem se repito alguém, 
mas poesia é emoção. Se o poeta consegue 
colocar sentimento nas palavras, é um bom 
começo. “Um poeta vale, feiticeiramente, pelo 
seu poder encantatório”, assim falou com pro-
priedade Mário Quintana.  

Se a poesia leva o leitor a escutar o vento 
que sopra nas árvores, a melhor observar as 
ondas do mar, então cumpriu a sua missão.  A 
missão da poesia é construir prazer e alegria. 
Gosto da poesia que expressa a liberdade da 
alma e do corpo, criando uma consciência 
transformadora na pessoa, seja emocional, 
política ou social. Assim, então, essa poesia 
cumpre a missão de transtornar o mundo a 
partir de cada ser humano.

Que haja livros em todos os recantos, nas 
periféricas das cidades, e no mais distante rin-
chão da terra esturricada ou encharcada, as-
sim, as pessoas vão se descobrindo no mundo 
que se abre a partir das leituras.

Para Murilo Mendes, o poeta que buscava 
as coisas silenciosas, “a poesia pode sinteti-
zar todas as outras formas de expressão ar-
tísticas”.

Acredito no poeta atento ao que mexe 
com a criatividade, que atiça a ação espiritual 
e mística do leitor.

O escritor é um aventureiro que caçar pa-
lavras que expressem o pensamento conci-
samente, como definiu Aristóteles, segundo 
o qual importava que fosse uma escrita fácil 
de ler e de pronunciar, do contrário, tornaria 
árdua a leitura do texto ou do discurso pelo 
público. Conceito válido para a poesia.

Escrever é se 
atrever a sentir

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Colunista colaborador

Debate virtual da FCJA analisa 
a produção literária paraibana

O ciclo virtual de debates promovi-
do pela Fundação Casa de José Américo 
(FCJA) tem mais uma edição hoje, às 
9h30, abordando o assunto “Literatura: 
escritores, movimentos & redes de so-
ciabilidade”. É possível acompanhar as 
conversas que acontecem nas terças e 
quintas-feiras, sempre no mesmo horá-
rio, pelo canal do Youtube da instituição. 
Nesta transmissão ao vivo participam 
os escritores Linaldo Guedes e Bruno 
Gaudêncio, com mediação da professora 
Lúcia Guerra. 

Um dos sócios-fundadores da Arriba-
çã Editora, de Cajazeiras, Linaldo Guedes 
deverá contextualizar sobre a produção 
literária no Alto Sertão paraibano. “Não 
estamos podendo encontrar escritores 
nas livrarias, estamos passando por um 
momento do fenômeno das lives, e é algo 
natural em meio às circunstâncias”. 

Para ele, a literatura sustenta a base 
de todas as linguagens artísticas, junta-
mente com a música. “Tudo começou com 
a literatura e com a música. E a base de 
toda a humanidade está na arte. É a arte 
que nos alerta, que nos instiga, ela é fun-
damental para tudo. Com ou sem pande-
mia, a arte é essencial, fundamental”. 

Apesar do contexto da pandemia, 
ele reconhece que, através dos debates 
virtuais, é possível acompanhar eventos 
diversos em um curto tempo e de dife-
rentes lugares. “É uma vantagem e uma 
iniciativa muito democrática. Acho que 

essa é a grande revolução para a arte, de 
uma forma geral”.

Em meio à impossibilidade de reali-
zação e participação presencial em even-
tos, Linaldo Guedes ressalta a iniciativa 
da Fundação em promover o debate so-
bre cultura. “Tenho acompanhado algu-
mas lives que têm acrescentado bastante. 
É uma questão de conhecermos melhor o 
escritor, o teórico que admiramos, e nos 
instiga a pesquisar mais. Para mim, en-
quanto espectador, tem funcionado para 
abrir a cabeça e tentar descobrir outras 
lógicas, sejam literárias ou artísticas de 
uma forma geral”.

Sobre as possibilidades em relação 
à Arribaçã Editora, ele adianta que as 
produções estão sendo realizadas e que 
estão sendo estudados outros meios de 
lançamento pelo meio virtual. “O mundo 
não pode parar, temos que ver formas de 
fazer com que as coisas andem dentro 
das possibilidades”. 

Juntamente com Linaldo Guedes, o es-
critor Bruno Gaudêncio integra a mesa de 
conversa nesta manhã. A participação dele 
se dará por uma contextualização históri-
ca da produção literária paraibana. “Fala-
rei de alguns autores, alguns movimentos 
de vanguarda que aconteceram, como o 
Modernismo, por exemplo, repercutiu por 
aqui, e também sobre alguns lugares que 
se destacaram, onde os intelectuais mais 
atuaram e que podem ser compreendidos 
como redes de sociabilidade cultural”.

A Paraíba tem um vasto leque de 
intelectuais que se destacaram na his-
tória da literatura, como lembra Bruno, 

mas a visibilidade desses foi prejudicada 
quando a migração destes para o Sudeste 
diminuiu, considerando que esta região 
ainda concentra o mercado editorial no 
Brasil. “A ideia é demonstrar como a Pa-
raíba tem uma teia de produção intelec-
tual nos dias atuais e mantém uma rede 
de sociabilidade ativa”.

As transmissões ao vivo, geralmente 
fragmentadas entre uma ou duas edições, 
perdem a oportunidade de se aprofun-
dar em assuntos relevantes. Não é o que 
acontece com as lives do ciclo de debates 
da Fundação, como conta Bruno Gaudên-
cio. “Há uma rede de pessoas que discute 
diversos temas relacionados a um tema 
central. Isso resulta em um rico material 
que, com certeza, vai servir de base para 
o futuro, para que outras pessoas possam 
compreender. Nós artistas, de um modo 
geral, temos que explorar essas novas 
ferramentas porque é o canal que nos 
possibilita para comunicação. Nesse caso 
vai além de uma live, é um curso comple-
to”, finaliza.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Divulgação

Escritores Linaldo Guedes (E) e Bruno Gaudêncio (D) falam sobre o tema “Literatura: escritores, movimentos & redes de sociabilidade” na transmissão ao vivo

Através do QR Code acima, acesse o canal 
oficial da FCJA no Youtube

Hoje vai ao ar a terceira 
transmissão da ‘Live de Ci-
nema’, projeto veiculado ao 
Fest Aruanda, que conta com 
participação do professor 
de Arquitetura, encenador 
e cineasta Eliézer Rolim e o 
jovem diretor Edson Lemos, 
recém-formado pelo curso 
de Cinema da UFPB. O tema 
da conversa será “A Prima-
vera do Cinema Paraibano”. 
A transmissão acontece a 
partir das 17h, no canal do 
festival no Youtube.

Na ocasião, será abor-
dado o momento da Paraí-
ba em relação às produções 
audiovisuais que acontecia 
antes da pandemia. Segun-
do Eliézer Rolim, essa efer-
vescência de produções é o 
resultado de uma adoção de 
políticas anterior. “Uma de-
las é a política realizada pela 
Ancine, na qual antigamente 
nós nos inscrevíamos junto 
com produções de todo o 
Brasil, e depois se fez o des-
locamento de uma parte da 
verba exclusiva para o Nor-

deste. Esse deslocamento 
foi um dos principais fatores 
para esse estímulo. Outro fa-
tor é que a Paraíba tem um 
berço de cinema fundado no 
documentário, nosso cinema 
é feito à base de muita luta, 
com muito estômago e por 
isso desenvolvemos uma lin-
guagem especial que traduz 
um pouco dessa batalha. Por 
isso é um cinema tão hones-
to e tão bonito”.

O diretor paraibano 
também acredita em uma 

mudança de plataformas vir-
tuais para o que virá depois 
da pandemia. “Se houvesse 
a criação de plataformas on
-line para lançar todos os fil-
mes que iriam para o cinema 
neste período, ia aumentar 
muito mais a discussão so-
bre cinema. Ao mesmo tem-
po, acredito que esta fase 
demorará cerca de dois anos 
até tudo começar a voltar ao 
normal. Mas o emergencial é 
a criação de uma plataforma 
on-line”, comenta.

Cinema na atualidade é tema de ‘live‘
Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial do 
Fest Aruanda no Youtube

Foto: DivulgaçãoFoto: Beto Martins/Divulgação

Veterano cineasta Eliézer Rolim (E) divide transmissão com o jovem diretor recém-formado Edson Lemos (D)

Foto: Ortilo Antonio
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MEC anuncia que o Enem será 
realizado em janeiro de 2021
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ô de saco cheio da velharia. O conceito 
aqui não bate na questão da idade, até 
porque cheguei aos 70. ‘Tô falando de 
postura, pensamento, ação, jogos, ideo-
logia. Espere aí, cara-pálida ou pele-

vermelha, existe ideologia, sim; caso contrário, 
tinha parado de escrever há não sei quantos 
tempos e espaços de mim.
       ‘Tá vendo a foto-ilustração na coluna? É o 
fenomenal guitarrista Jimi Hendrix. Só não sei de 
quem é a ilustração. O autor me perdoe a ausên-
cia de crédito. Me mandaram por e-mail. Recebo 
muita coisa, daqui, de Brasília, Porto Alegre, 
Paris, Valencia, do mundo. Nem tudo vem com 
crédito. Mas essa do Hendrix ficou tão pra lá de 
hiperbacana que não podia deixar de usá-la.

nnnnnnnnnn

Quando voltei do Rio de Janeiro (primeira 
estadia) para João Pessoa, foi na casa do guitar-
rista Alex Madureira - quando ainda em Jagua-
ribe, e éramos garotões -, que escutei, algumas 
vezes Hendrix. Detalhe; no Rio, num barzinho-
quase-pub na Galeria Condor (Largo do Macha-
do) foi que escutei Hendrix pela primeira vez. 
Era numa fita que tinha “Hey Joe”. Desbundei.

No domingo passado (fugindo da imbecli-
dade dos guias eleitorais), escutei “Axis, bold as 
love”. Era (ainda é) um dos preferidos de Alex. 

Nunca perguntei, mas tenho a impressão 

Não esqueçam: sou aquele mesmo rapaz

de que Alex decidiu de vez ser guitarrista 
profissional por causa desse disco de Hen-
drix. Tem um pancadaço nele, durando exatos 
5 minutos e 32 segundos, que mundou minha 
maneira de encarar os sons.

O pancadaço hendrixiano é “If 6was 9”, 
com Mitch Mitchell arrebentando na bateria. 
Aqui me fez escrever “Se 6 fosse 9”, o que 
levaria (como numa antevisão das tragédias 
suicidas - ou não?) a compor, em parceria com 
Cleodato Porto, “Oh, Jimi, oh Janis” (claro que 
Hendrix e Joplin, e quantas e quantas saudades 
rolam agora dos atos mais rebeldes da nossa 
geração...). Mas, escute aqui, cara-pálida ou 
pele-vermelha: a rebeldia não morreu. Assim, 
a esperança também não. Tenho navegado em 
mares da Internet que me dão a certeza disso.

Aproveito pra pedir aos que me acompa-
nharam nessa estrada (todos “ordinary people”, 

pois não nunca tivemos a vocação de “very 
important person”) que não esqueçam as paixões 
que tive, os artigos que escrevi, os livros que não 
publiquei, as idéias que debati e as músicas que 
fiz, principalmente “Sociedade dos poetas putos”.

Só “errei” numa coisa quando joguei no 
ar, prontinho, o disco-mix-vinil “Sociedade dos 
poetas putos”, em 1991. Devia ter feito o lança-
mento em São Paulo e não aqui, onde o conserva-
dorismo tinha recomeçado a crescer até chegar 
ao que a Parahyba é hoje em estética. A Paraíba 
em estética regrediu. Aperfeiçoaram-se formas, 
maneiras de gravar, de tocar um instrumento, de 
editar... Mas, o divino conteúdo sumiu há muito 
tempo junto com o Lixão do Róger.
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        Quero aproveitar pra deixar público que 
somente saí de casa, em Cruz das Armas, 
naquela manhã, pra ir gravar “Sociedade dos 
poetas putos”, por causa da insistência amiga de 
Armando Formiga na produção e da fé rebelde 
de Gustavo Magno, que era baixista da banda 
e futuro parceiro em algumas músicas, como 
“Barcelona, Borborema”, quando adaptamos 
José Nêumanne, e a concepção dos “Versos 
íntimos” de Augusto dos Anjos. 
           Me puxaram, literalmente, da sala de 
dª Antonieta, minha mãe, pro carro de Ar-
mando, em direção ao estúdio de Tovinho, 

T

na terra de Jomard Muniz de Brito, o Recife). 
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         Não esqueçam, não esqueçam mesmo, até 
porque somos todos sobreviventes, como Daniel 
Ochotorena me disse anteontem, numa curta 
mensagem que mandou do Rio de Janeiro.
Enfim, não esqueçam: eu sou aquele mesmo rapaz.

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Pedro Rafael Vilela
Agência Brasil

Se Liga no Enem PB 

Inscrição para revisão on-line começa na segunda-feira

O Governo do Estado 
está ofertando 3.500 vagas 
para o Programa Se Liga no 
Enem PB Revisão On-Line 
que serão distribuídas entre 
as 14 Gerências Regionais de 
Ensino da Paraíba. Podem 
se inscrever até às 23h59 da 
próxima segunda-feira (13), 
os alunos do 3º ano do ensino 
médio e os egressos da rede 
estadual de ensino. O projeto, 
desenvolvido pela Secretaria 

de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia da Paraí-
ba (SEECT-PB) tem o objetivo 
de oferecer revisão dos con-
teúdos, habilidades e compe-
tências exigidas para o Enem 
2020. As aulas começarão no 
dia 30 de julho.

As vagas são limitadas e 
o critério estabelecido é a or-
dem de inscrição, sendo 250 
alunos classificados para cada 
regional. Para se inscrever o 
interessado deverá acessar 
a plataforma Paraíba Educa 
https://paraiba.pb.gov.br/

paraibaeduca e preencher 
o formulário de inscrição, 
optando por uma das vagas 
disponíveis na gerência regio-
nal de ensino que a escola do 
aluno faz parte. Os documen-
tos necessários são RG, CPF e 
o número de inscrição para o 
Enem 2020.

O assessor técnico peda-
gógico da SEECT-PB, Robson 
Rubenilson, ressalta a impor-
tância do programa para os 
estudantes que farão o Enem 
2020 já que devido a pande-
mia a maioria dos alunos di-

minuíram o ritmo de estudo. 
“Este curso online e gratuito é 
uma oportunidade que os es-
tudantes estão tendo de revi-
sar todo o conteúdo do ensino 
médio conforme as diretrizes 
do Enem, considerando as 
habilidades e competências 
exigidas ao aluno. O programa 
permite ao aluno estudar em 
casa, utilizando as ferramen-
tas do Paraíba Educa que dis-
ponibiliza os dados móveis”, 
informou.

O lançamento do edital 
do Programa Se liga no Enem 

PB Revisão On-line  foi publi-
cado na última terça-feira (7) 
do Diário Oficial do Estado e 
anunciado durante o progra-
ma Fala Governador. De acor-
do com o documento, as au-
las do curso Se Liga no Enem 
Revisão On-Line ocorrerão 
em ambiente virtual por meio 
da plataforma Google Class-
room, de segunda a sexta-fei-
ra em horário alternativo às 
aulas regulares. Já no sábado, 
as aulas serão feitas através 
de transmissão ao vivo (live) 
para tirarem dúvidas. Neste 

formato, todos os alunos do 
ensino médio poderão parti-
cipar, basta acessar o youtu-
be e Instagram da SEECT @
educacaogovpb. As atividades 
pedagógicas serão mediadas 
por professores tutores que 
disponibilizarão vídeoaulas, 
textos em PDF, atividades e 
simulados on-line, além de 
acompanhamento das pro-
postas de redação.

Os alunos que concluí-
rem toda a carga horária do 
curso receberão um certifica-
do de 100 horas referente 

O Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem), que teve 
a aplicação adiada por causa 
da pandemia do novo corona-
vírus, foi remarcado para os 
dias 17 e 24 de janeiro, na sua 
versão impressa. A nova data 
para aplicação das provas foi 
divulgada ontem, durante co-
letiva de imprensa transmitida 
pela internet, que contou com 
a presença do secretário exe-
cutivo da pasta, Antonio Paulo 
Vogel, que é o ministro interino, 
e o presidente do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), Alexandre Lopes.

A versão digital do exame 
será aplicada nos dias 31 de ja-
neiro e 7 de fevereiro. Já a rea-
plicação das provas está mar-
cada agora para os dias 24 e 25 
de fevereiro do ano que vem. 
Os resultados serão divulgados 
no dia 29 de março. 

“Entendemos que essa 
decisão não é uma decisão 
perfeita e maravilhosa para to-
dos. Sabemos que não é. Então, 
buscamos uma solução técnica, 
tentando ver a data que melhor 

se adequa a todos”, afirmou Vo-
gel, ao divulgar o novo calendá-
rio. Segundo ele, a definição das 
datas foi construída após diálo-
go com as secretarias estaduais 
de Educação e entidades que 
representam as instituições de 
ensino superior, tanto privadas 
quanto públicas.  

Segundo o presidente do 
Inep, serão adotadas medidas 
sanitárias durante a aplicação 
das provas, como uso de álcool 
gel e distanciamento adequado 
entre os estudantes. Os proto-
colos sanitários para aplicação 
das provas vão gerar um custo 
adicional de cerca de R$ 70 mi-
lhões para o Governo Federal, 
informou Alexandre Lopes.

“Estamos prontos para fa-
zer essa execução em janeiro. 
Já estamos adotando as medi-
das necessárias, junto ao con-
sórcio aplicador, para garantir 
a segurança sanitária durante a 
aplicação da prova, medidas re-
lativas ao uso de álcool gel, uso 
de máscara, distanciamento e 
quantidade a alunos nas salas 
de aplicação do exame”, afir-
mou Lopes.

Consulta pública
Em junho, o Inep chegou 

a realizar uma enquete virtual 
para saber em quais datas os 
estudantes gostariam de reali-
zar a prova. Pelo levantamen-
to, 49,7% dos estudantes pre-
feriam que o Enem impresso 
fosse aplicado em 2 e 9 de maio 
de 2021 e o Enem digital em 
16 e 23 de maio. Ao comentar 
a decisão de aplicar as provas 

entre janeiro e fevereiro, Lopes 
disse que levou em conta, além 
da própria enquete, as opiniões 
das instituições de ensino e das 
secretarias de educação.

“A enquete não seria o úni-
co parâmetro para definição da 
data, era mais um parâmetro. 
Entendemos que seria muito 
importante ouvir os secretá-

rios estaduais de educação, re-
presentados aqui pelo Consed, 
como também as instituições 
de ensino superior, tanto pú-
blicas quanto privadas. Todas 
as informações foram levadas 
em consideração. Com relação 
à enquete, mais da metade dos 
alunos optaram por dezembro 
e janeiro; maio foi menos de 

50% dos alunos, então, mais 
da metade dos alunos preferiu 
dezembro e janeiro e a gente 
também está atendendo esse 
público”, argumentou.

Edição extra do Sisu
O ministro interino da 

Educação destacou que, caso 
seja um desejo das institui-
ções de ensino, o MEC poderá 
abrir um terceiro período de 
inscrições no Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu) em 2020. 
Normalmente, o Sisu é aberto 
duas vezes no ano, no primei-
ro e no segundo semestre.

As inscrições para o Sis-
tema de Seleção Unificada 
(Sisu) de 2020 estão abertas 
até o dia 10 de julho. Serão 
oferecidas mais de 51 mil va-
gas em instituições de ensino 
superior do país. 

Pela primeira vez, além 
dos cursos de graduação pre-
senciais, o Sisu 2020.2 vai 
ofertar vagas na modalidade 
a distância (EaD). Além de ter 
feito o Enem de 2019, os inte-
ressados não podem ter zera-
do a redação. Estudantes que 
fizeram o exame na condição 
de treineiros também não po-
dem participar.

Na enquete virtual realizada pelo MEC durante o mês de julho, 49% dos estudantes disseram que preferiam as provas em maio
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Detalhes da tabela dos jogos no retorno do Campeonato Paraibano 
serão discutidos hoje em uma reunião envolvendo os clubes, a Federação 
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Segundo a CGU, João Pessoa foi a cidade com maior volume de recursos, seguida por Campina Grande e Santa Rita

Os paraibanos já receberam 
quase R$ 1 bilhão em auxílio 
emergencial pago pelo Governo 
Federal durante a pandemia do 
novo coronavírus (covid-19). 
Os dados constam no Portal de 
Transparência da Controlado-
ria Geral da União (CGU) e re-
ferem-se ao período de abril e 
maio deste ano, com valores que 
variam entre R$ 600,00 e R$ 
1.200,00 por parcelas pagas in-
dividualmente.

No total, foram R$ 
947.827.800,00 em recursos dis-
ponibilizados para mais de 1,3 
milhão de moradores nos 223 
municípios do Estado, sendo qua-
se R$ 899.688.600,00 transferi-
dos no mês de abril. João Pessoa 
foi a cidade com maior volume de 
recursos (R$ 137.140.800,00), 
seguida por Campina Grande (R$ 
75.966.000,00) e Santa Rita (R$ 
29.143.200,00).

No Sertão, Patos é o mu-
nicípio com mais beneficiados, 
totalizando R$ 22.928.400,00 
em recursos. Em todo o Estado, 
a cidade com menor repasse 
de auxílio emergencial foi Pa-
rari (R$ 403.200,00), seguida 
por São José do Brejo do Cruz 
(R$ 437.400,00) e Coxixola (R$ 
517.200,00).

O volume de pagamentos 
em auxílio emergencial, no en-
tanto, cai drasticamente no mês 
de maio quando a Paraíba rece-
beu, em números absolutos, R$ 
48.139.200,00. Novamente, os 
municípios de João Pessoa (R$ 
14.098.200,00), Campina Gran-
de (R$ 7.593.600,00) e Santa 
Rita (R$ 2.415.600,00) lideram a 
relação, mas, desta vez, com re-
passes bem menores.

Para a CGU, o motivo pode 
ter sido que os valores repre-
sentam apenas complementos 
do repasse anterior, já que os 
beneficiados não recebem os pa-
gamentos exatamente na mesma 
data. Outro fato curioso é que, 
em algumas cidades, os recursos 
pagos beneficiariam quase a me-
tade dos habitantes.

É o caso, por exemplo, de 
Alhandra, localizada na Região 
Metropolitana de João Pessoa. 
Com população, em 2012, esti-
mada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) 
em 18.324 habitantes, a cidade 
recebeu R$ 6.189.000,00 no mês 

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Auxílio emergencial: Paraíba 
já recebeu quase R$ 1 bilhão

Editoração: Lênin  BrazEdição: Jorge Rezende

Justiça & Adjacências

Política em Movimento

Comunidade cigana
A Defensoria Pública do Estado da Paraí-
ba (DPE-PB) e o Fórum Diversidade Reli-
giosa da Paraíba destinaram mil máscaras 
de proteção à comunidade cigana Calon, 
presente nas cidades de Sousa, São João do 
Rio do Peixe e Serra da Arara, no Sertão. 
As máscaras de tecido foram confeccio-
nadas por fiéis da Igreja Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias (IJCSI) para aten-
der grupos e comunidades indicadas pela 
DPE-PB e pelo Fórum. A comunidade ciga-
na foi selecionada em razão da situação de 
hipossuficiência, especialmente durante a 
pandemia da covid-19.

Trabalho presencial
A Defensoria Pública da Paraíba dará con-
tinuidade ao trabalho presencial de setores 
administrativos em caráter de rodízio até o 
final deste mês. Alguns setores já vinham 
funcionando dessa forma desde abril. Além 
do expediente presencial às quartas e sex-
tas-feiras, os servidores passarão a traba-
lhar presencialmente também às segundas-
feiras, em esquema de rodízio para evitar 
o desrespeito ao distanciamento mínimo 
recomendando por autoridades sanitárias. 
O atendimento ao público permanecerá re-
moto pelo menos até o dia 3 de agosto.

Partido da Mulher
Mesmo sem um nome definido, a futura 
pré-candidatura a prefeito do Partido Ver-
de (PV) nas eleições em João Pessoa rece-
beu o apoio do Partido da Mulher Brasileira 
(PMB). A legenda garante que tem “forte 
presença de lideranças comunitárias em 
sua formação”, declarando adesão ao mode-
lo de gestão do atual prefeito Luciano Car-
taxo (PV). O presidente do PMB na capital 
paraibana, Antônio Alves (Arroz), reforçou 
o compromisso da sua sigla com a adminis-
tração municipal em curso na cidade.

Avanço da tecnologia
O avanço da tecnologia vai dinamizar a 
alimentação do Sistema Nacional de Con-
trole de Interceptações de Comunicações 
(SNCI), que é mantido pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) e registra decisões 
de quebra de sigilo telefônico, de informá-
tica e telemático, proferidas pela Justiça 
em investigações criminais. O advento da 
Base Nacional de Dados Processuais do 
Poder Judiciário (Datajud), que armazena 
dados relevantes dos processos em trami-
tação no país, possibilitará o abastecimen-
to automático do SNCI, que era alimentado 
manualmente por magistrados.

Plano de regularização
A 2ª Câmara do Tribunal de Conta da Pa-
raíba (TCE-PB) fixou prazo de 90 dias para 
que o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo 
(DEM), apresente à Corte um plano de 
regularização, em definitivo, do quadro 
de profissionais médicos do município. O 
objetivo é substituir contratações tempo-
rárias por vagas preenchidas mediante 
concurso. A concessão do prazo deu-se 
após exame de recurso de reconsideração 
– parcialmente acatado – interposto pelo 
gestor contra decisões contidas no Acór-
dão 175/2020.

Mudança de grupo
Temi Cabral, ex-coordenador de turismo 
de Campina Grande na gestão do prefeito 
Romero Rodrigues (PSD) e também ex-au-
xiliar do então prefeito Cássio Cunha Lima 
(PSDB), usou as redes sociais para anun-
ciar rompimento com o grupo Cunha Lima 
e que irá votar na pré-candidatura de Ana 
Cláudia Vital do Rêgo (Podemos). Temi, que 
por anos coordenou ‘O Maior São João do 
Mundo’, explicou a adesão ao grupo lidera-
do pelo senador Veneziano (PSB): “Eu disse 
a Cássio: a minha estima é você. Eu só estou 
fazendo isso porque você não é candidato”.

de abril, representando mais de 
10 mil pagamentos de auxílio 
emergencial, levando em conta o 
valor de R$ 600,00. Caso similar 
ao de Aroeiras, na região polari-
zada por Campina Grande. Com 
população estimada em 19.153 
habitantes (IBGE), foram pagos 
mais de R$ 5 milhões em auxílio 
emergencial.

A CGU esclarece que “os 
valores apresentados no portal 
referem-se às parcelas dispo-
nibilizadas em conta aos be-
neficiários, não sendo possível 
afirmar se o recurso foi efetiva-
mente sacado”. A relação geral é 
composta por mais de 53,9 mi-
lhões de beneficiários em todo 

o país, entretanto, de acordo 
com os dados da CGU, 298.272 
beneficiários tiveram a primei-
ra parcela retida, o que totaliza 
R$ 196.660.800,00. Outros R$ 
3.834.000 foram devolvidos por 
parte de 6.138 cadastrados.

Por meio do Portal da 
Transparência, o cidadão tam-
bém pode contribuir para o 
controle social ao enviar de-
núncias sobre fraudes ou ina-
dequação dos pagamentos do 
benefício. Se o beneficiário ti-
ver recebido o crédito da par-
cela de forma indevida, tam-
bém está disponível, na ficha 
de detalhamento, o link para a 
devolução voluntária.

Sobre o programa
O auxílio emergencial é um be-

nefício financeiro pago pelo Gover-
no Federal para garantir uma renda 
mínima aos brasileiros em situação 
de vulnerabilidade social, durante 
o período de emergência de saúde 
pública da covid-19, previsto na Lei 
13.982, de 2 de abril de 2020.

O recurso será pago em três 
parcelas mensais, no valor de R$ 
600,00, para cada pessoa elegível, 
sendo possível acumular até dois 
benefícios por família. A mulher 
solteira e mãe de crianças ou ado-
lescentes de até 18 anos receberá 
o benefício em dobro, R$ 1.200,00 
mensal, mesmo que haja outra 
pessoa elegível na família.

Lista entregue ao MPF e Polícia Federal
A Controladoria Geral da União na Pa-

raíba já entregou a lista com os nomes dos 
paraibanos que receberam indevidamente o 
auxílio emergencial do Governo Federal ao 
Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia 
Federal (PF).

Constam da lista aproximadamente 30 
mil pessoas, entre servidores públicos, só-
cios de empresas, doadores de campanha, 
proprietários de veículos de luxo, donos 
de embarcações, residentes no exterior e 
pessoas ricas da sociedade paraibana, cujos 
valores estimados recebidos irregularmente 
ultrapassam R$ 30 milhões.

O superintendente da CGU na 
Paraíba, Severino Queiroz, esclareceu 
que, conforme o caso, as pessoas que 
receberam indevidamente o auxílio 
emergencial podem ser responsabiliza-
das pelo crime de falsidade ideológica, 
cuja pena prevista é de um a cinco 
anos de reclusão e multa, situação que 
pode ser atenuada mediante a devo-
lução imediata dos valores, por meio 
da emissão e pagamento da Guia de 
Recolhimento da União (GRU) no en-
dereço devolucaoauxilioemergencial.
cidadania.gov.br.

Foto: Agência Brasil

Na Paraíba, os recursos foram disponibilizados para cerca de 1,3 milhão de moradores nos 223 municípios do Estado

Eleições 2020: Ministério Público Eleitoral 
disponibiliza dois canais para denúncias

O Ministério Público Elei-
toral na Paraíba (MPE-PB) está 
reforçando a divulgação dos seus 
canais para denúncias relaciona-
das às eleições deste ano. Com o 
calendário do pleito definido, a 
Procuradoria Regional Eleitoral, 
que coordena o MPE, e os pro-
motores eleitorais, que são seus 
braços nos municípios paraiba-
nos, querem estreitar a comuni-
cação com a população para que 
os cidadãos possam contribuir 
com informações relevantes que 
possam garantir o equilíbrio 
das eleições municipais. Assim, 
o Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) disponibilizou a ferra-

menta ‘Protocolo Eletrônico’ 
e o Ministério Público Federal 
(MPF) colocou à disposição da 
sociedade o ‘MPF Serviços’.

Para o procurador regional 
eleitoral, Rodolfo Alves Silva, a 
liberação do ‘Protocolo Eletrô-
nico’ do MPPB para a apresenta-
ção de denúncias por parte dos 
cidadãos, em matéria eleitoral, 
trará mais agilidade na chegada 
do fato para análise do promo-
tor eleitoral no pleito de 2020. 
“É importante. Visto que, nas 
eleições que elegem prefeitos 
e vereadores, a atribuição para 
recebimento e processamento 
das representações é do órgão 

estadual e o Ministério Público 
Federal atua em grau de recurso 
perante ao TRE. Assim, as repre-
sentações eleitorais nas Eleições 
2020 que chegarem ao MPF, por 
meio do canal ‘MPF Serviços’, 
serão necessariamente encami-
nhadas para o promotor eleitoral 
da comarca onde ocorreu o fato 
representado”, afirmou.

Já o procurador-geral de 
Justiça do MPPB, Francisco Se-
ráphico Ferraz da Nóbrega Filho, 
destacou que, mesmo com as res-
trições atualmente impostas pela 
pandemia de covid-19, os canais 
de comunicação estão à dispo-
sição da população. “As eleições 

municipais estão marcadas para 
15 (1º turno) e 29 de novem-
bro (2º turno). Com o calendá-
rio eleitoral definido e todas as 
vedações legais impostas aos 
candidatos, é muito importante 
estreitar a comunicação com a 
sociedade, que muito contribui 
para a fiscalização do pleito. Com 
os canais eletrônicos disponibi-
lizados, os cidadãos poderão re-
portar fatos relevantes ao MPE, 
sem sair de casa. Com o retorno 
gradual das atividades presen-
ciais nos órgãos ministeriais, 
previsto para 20 de julho, essa 
comunicação pode ser reforçada 
por outros canais”, informou.
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Decisões de Aras limitam a 
atuação do MPF na pandemia
Medida mais polêmica é a criação de um órgão que concentraria investigações de corrupção em Brasília

Rafael Moraes Moura
Agência Estado

Violações de conteúdo

Facebook derruba rede de fake news 
ligada ao PSL e à família Bolsonaro
André Richter
Agência Estado

O Facebook anunciou 
ontem, que derrubou uma 
rede de fake news e perfis 
falsos ligadas ao PSL e a fun-
cionários dos gabinetes do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), do senador 
Flávio Bolsonaro (Republi-
canos), do deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL) 
e dos deputados estaduais 
pelo PSL do Rio de Janeiro 
Anderson Moraes e Alana 
Passos. O anúncio foi feito 

numa ligação com jornalis-
tas de diferentes países, in-
cluindo do Brasil - o Estadão 
participou do evento.

Foram identificadas 35 
contas, 14 páginas, 1 grupo 
e 38 contas no Instagram. 
As páginas no Facebook ti-
nham 883 mil seguidores, 
enquanto as contas no Insta-
gram tinham 917 mil segui-
dores. 350 pessoas estavam 
no grupo. Veja o documento 
publicado pela rede social.

No material postado 
estavam conteúdos relacio-
nados às eleições, memes 

políticos, críticas à oposição, 
empresas de mídia e jorna-
listas, além de material re-
lacionado ao coronavírus. 
Segundo a rede social, par-
te do conteúdo dessa rede 
já havia sido removido da 
plataforma por violar os pa-
drões de comunidade. 

Entre as violações 
estavam conteúdo de dis-
curso de ódio. Os detalhes 
de toda a operação brasi-
leira foram postados no 
site do Atlantic Council’s 
Digital Forensic Research 
Lab, instuição que reali-

ze análise independente 
de remoções do Facebook 
por comportamento inau-
têntico coordenado.

O anúncio faz parte de 
uma remoção de redes de 
desinformação que opera-
vam em quatro territórios 
postando conteúdo relacio-
nado a assuntos políticos 
domésticos. Além do Brasil, 
foram derrubadas redes nos 
EUA, na Ucrânia e na Améri-
ca Latina, incluindo países 
como El Salvador, Argentina, 
Uruguai, Venezuela, Equa-
dor e Chile. 

Andarilhos 
das estrelas

Aos queridos Ricardo e Márcia Lucena. 

Essa semana partiu Ênnio Morricone, maestro 
italiano, conhecido mundialmente pelas trilhas fabu-
losas de filmes que circularam mundo inteiro. Ao pas-
so que ele partia, professor Iveraldo Lucena estava se 
despedindo desse mundo. Repleto de amor e respeito. 
Consciência de si, de sua jornada, do mundo, e do en-
tendimento dos ciclos de vida, morte e ressurreição. 
Acompanhei, como muitas pessoas, uma parte parti-
lhada por seus filhos Ricardo Lucena e Márcia Lucena 
pela rede social, que poeticamente se “despediam” do 
seu pai. E na escuta de amigos e amigas mais próximas, 
compartilhei da dor e saudade, de se estar diante da 
partida do professor.  

Fiquei sentindo junto essa passagem. Embora 
muitas pessoas atuem na educação, carregar o título 
de professor ao longo da vida, e ser reconhecido como 
tal, expressa para mim uma honra muito grande. 
Sempre senti muito a presença e as ideias do profes-
sor, também na pessoa de seus filhos, especialmente 
Márcia e Ricardo pelos tantos espaços em comum na 
área de educação. 

Quando soube que o professor Iveraldo Lucena ha-
via, conscientemente, decidido enfrentar com dignida-
de sua partida, diante da terminalidade de um câncer, 
lembrei muito de uma tia querida, que decidiu nos anos 
1980 não acolher tratamentos invasivos. Ela conversou 
com minha mãe, com a filha dela, e decidiu viver, viver, 
e viver todo o que de pleno lhe cabia ainda naquele mo-
mento da vida. Eu tinha entre 11 e 12 anos. 

A presença de minha tia em nossa casa naquele 
momento nos ensinou muito sobre o amor, o respeito, 
a dignidade na hora de partir, a aceitação de situações 
intransponíveis, ensinou sobre o que hoje chamam de 
cuidados paliativos em todas as suas etapas. Decidir o 
que fazer quando a morte chega para nós, quando há 
essa possibilidade ainda de escolher o que seja possível, 
penso que é uma atitude situada no campo  da espiritu-
alidade profunda e de consciência apurada. Não é uma 
decisão fácil de ser tomada, mas certamente resulta 
de uma convicção que foi há muito sentida, percebida, 
pensada, refletida, compartilhada, e que ilumina não só 
a pessoa, mas a todas as pessoas ao seu redor. 

As partidas sentidas nessa semana me levaram 
de volta a algumas cenas de dois filmes importantíssi-
mos e emblemáticos para mim: As invasões bárbaras 
(Denys Arcand, 2003) e A Partida (Yojiro Takira, 2008), 
Rémy e Daigo Kobayashi são personagens  que nos aju-
dam muito a enfrentarmos alguns tabus relacionados à 
morte que sempre foi o grande tema da vida. 

Submersos na pandemia da Covid-19, inevitavelmen-
te passamos a conversar sobre essa experiência, sobretu-
do se não nos posicionamos indiferentes às perdas, e se 
com elas e através delas vamos refletindo sobre a narrati-
va da Vida. Pior que perder alguém pode ser posicionar as 
pessoas que partem na esfera do esquecimento. 

Lembro do filme Coco (Lee Unkrich, 2017) em que 
um menino de 12 anos, Miguel Rivera, acidentalmente é 
levado ao mundo dos mortos. O filme trouxe consigo a 
cosmovisão sobre a morte a partir da cultura mexicana. 
Miguel Rivera nos instiga a cuidar da memória de quem 
seguiu, o que pode representar uma experiência de per-
manência do afeto, de aprendizado sobre si mesmo e sua 
história de vida, e de certo modo ajudar a superar  “va-
zios” causados pela ausência física de quem amamos. 

Gosto demais de lembrar de vó, vô, painho, mainha, 
tia Beza, Suely, Ivontônio porque é minha forma de re-
encontro, vejo suas fotos, reencontros suas histórias e 
poesias. Tem vez que eu rio, outras que choro, noutras si-
lencio apenas. Há momentos em que suas presenças em 
meu mundo me envolvem de um modo que me torno uma 
grande abstração. E quando imagino essas pessoas ama-
das e seus tempos chega a mente imagens do universo 
acima de nossas cabeças: Luz e Mistério. E assim sigo ilu-
minada por suas presenças até o momento de reencontro.

Talvez a gente precise ao longo da Vida compreen-
der que ir é sobretudo uma necessidade de Ser Infinito. 

Num dos livros mais lindos que já li, “A Solidão dos 
Moribundos”, o sociólogo Norbert Elias nos fala sobre as 
formas e narrativas que encontramos para lidar com a fi-
nitude da vida. E toca num ponto fundamental, a solidão, 
porque muitas vezes a partida começa muito antes...

Sob o comando de Au-
gusto Aras, a Procuradoria-
-Geral da República tem 
defendido uma série de 
medidas que buscam cen-
tralizar decisões. A mais 
polêmica delas é a criação 
de um órgão que concen-
traria investigações de cor-
rupção em Brasília, afetan-
do modelos bem-sucedidos 
como o da Lava Jato, mas 
não é a única. Pelo menos 
outras duas limitam a atua-
ção de procuradores em te-
mas relacionados à pande-
mia do novo coronavírus.

Desde abril, recomen-
dações de procuradores de 
primeira instância a pre-
feitos e governadores rela-
cionadas à crise de saúde 
precisam ser submetidas 
à análise do Gabinete In-
tegrado de Acompanha-
mento à Epidemia do Co-
ronavírus, do Ministério 
Público Federal. Aras tem 
justificado as ações com o 
argumento de que cabe à 
PGR “resolver conflitos, e 
não produzi-los”.

Em junho, na condição 
de presidente do Conse-
lho Nacional do Ministério 
Público, Aras assinou nova 
recomendação para que 
procuradores não ques-
tionem atos de prefeitos e 
governadores relacionados 
à pandemia se não houver 
consenso científico so-
bre as medidas adotadas. 
A orientação é de que os 

atos do Executivo estadual 
e municipal sejam questio-
nados pelo Ministério Pú-
blico Estadual, e não pelo 
Ministério Público Federal.

Com isso, procurado-
res não deveriam acionar 
a Justiça para obrigar um 
Estado a suspender ou a 
iniciar o fornecimento de 
cloroquina, uma vez que 
há divergências sobre sua 
eficácia. Procurada pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, 
a PGR informou que as me-
didas buscam garantir ação 
mais coordenada no en-
frentamento da pandemia.

A recomendação não 
impede a atuação dos pro-
curadores, mas tem sido 

vista por parte do MPF 
como forma de intimida-
ção, uma vez que foi assina-
da pelo corregedor, Rinaldo 
Reis, que tem o poder de 
abrir procedimentos disci-
plinares contra membros 
do órgão.

Na semana passada, 
a Associação Nacional de 
Procuradores da Repúbli-
ca e a Associação Nacional 
dos Procuradores do Tra-
balho acionaram o Supre-
mo Tribunal Federal para 
derrubar a recomendação. 
Elas classificam a medida 
como “indevida ingerência” 
por entender que ela impe-
de procuradores de fiscali-
zarem os recursos públicos 

e as medidas adotadas pe-
los gestores no combate à 
pandemia.

No Espírito Santo, o 
Governo Estadual utilizou 
a recomendação de Aras 
para derrubar na Justiça 
um pedido do MP que bus-
cava nominar os técnicos 
responsáveis por orientar 
as decisões quanto à aber-
tura ou fechamento de es-
tabelecimentos no Estado.

Em Mato Grosso, a 
Advocacia-Geral da União 
mencionou a mesma reco-
mendação ao se posicionar 
contra pedido do MPF para 
impor lockdown em muni-
cípios com aumento nos ca-
sos de covid-19. 

Aras determinou que procuradores não questionem atos de prefeitos e governadores relacionados à pandemia

Foto: Agência Estado

Julia Lindner
Agência Estado

Pressionado a dar res-
postas a investidores es-
trangeiros pelo aumento 
no desmatamento, o gover-
no Jair Bolsonaro prepara 
um decreto para proibir 
por quatro meses as quei-
madas legais na região da 
Amazônia e do Pantanal. A 
informação foi confirmada 
ao Estadão/Broadcast Polí-
tico, sistema de notícias em 

tempo real do Grupo Esta-
do, pelo ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, 
responsável pela elabora-
ção do documento. Segun-
do o ministro, não há previ-
são de quando o texto será 
finalizado.

A informação foi ante-
cipada nessa terça-feira (7), 
pelo vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, 
ao jornal Valor Econômico. 
Na entrevista, Mourão tam-
bém disse que o governo 

deve intensificar as ações 
de repressão ao fogo ilegal 
nas próximas semanas.

Em agosto do ano passa-
do, o presidente Jair Bolsona-
ro tomou decisão semelhan-
te após aumento recorde nas 
queimadas da região amazô-
nica provocar boicote a pro-
dutos brasileiros no exterior. 
Na época, a proibição durava 
inicialmente 60 dias e não se 
aplicava em casos de controle 
fitossanitário, de prevenção 
e combate a incêndios e de 

agricultura de subsistência 
das populações tradicionais 
e indígenas.

Em 2019, o governo 
também abria exceção para 
o emprego de fogo para prá-
ticas agrícolas fora da Ama-
zônia Legal - presente nos 
estados do Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondônia, 
Roraima, Tocantins, Mara-
nhão e Mato Grosso - desde 
que previamente autoriza-
das pelo órgão ambiental 
estadual competente.

Amozônia: governo proibirá queimadas

Raquew Azevedo
Sandra

criticadasmidias@gmail.com
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Novak Djokovic vê críticas exageradas

Futebol retorna nos Estados Unidos

Renault anuncia
Alonso para 2021

Após quatro meses, Ronaldinho segue preso no Paraguai 

O sérvio Novak Djokovic afirmou, 
ontem, que se tornou vítima de pro-
cesso de "caça às bruxas" em razão 
dos casos de covid-19 detectados 
em tenistas após as polêmicas exi-
bições de tênis, realizadas em seu 
país e também na Croácia, no mês 
passado. O próprio número 1 do 
mundo foi diagnosticado com o novo 
coronavírus. Na sua visão, foram 
exageradas as críticas ao Adria Tour, 

série de torneios que reuniu alguns 
dos principais tenistas do mundo em 
quadras sem controle de distancia-
mento social, tanto durante os jogos 
quanto nas arquibancadas. As exibi-
ções contaram também com eventos 
de patrocinadores, com crianças 
e adolescentes e até baladas em 
ambientes fechados, sem qualquer 
cuidado para evitar a contaminação 
por covid-19.

O país com mais casos do novo coro-
navírus no mundo, os Estados Unidos, 
retomou o futebol, ontem, com um 
campeonato novo, criado especifica-
mente para dar ritmo de jogo aos times 
e ao mesmo tempo atender aos requi-
sitos de segurança com a pandemia. A 
liga local, a MLS montou um torneio 
em um molde parecido ao da Copa 
do Mundo e com a logística parecida 
à planejada pela NBA. Todas as equi-

pes foram confinadas em um resort da 
Disney para disputar jogos sem a pre-
sença de público. A ideia foi compensar 
a paralisação  por causa da pandemia 
com um torneio curto de menos de um 
mês de duração. Para ser mais atrativa, 
vale pontos para a temporada da MLS 
e renderá ao campeão vaga na Liga dos 
Campeões da Concacaf, a Copa Liberta-
dores disputada por times das Américas 
Central e do Norte.

Alvo de seguidos rumores e especu-
lações nos últimos meses, Fernando 
Alonso enfim fará o seu retorno à 
Fórmula 1. Nessa quarta-feira, o 
piloto espanhol foi confirmado pela 
Renault para voltar à categoria em 
2021. O bicampeão vai pilotar pela 
mesma equipe pela qual faturou 
seus dois títulos mundiais na cate-
goria, em 2005 e 2006.
Alonso estava afastado da F-1 há 
dois anos, quando encerrou sua 
frustrada passagem pela McLaren, 
ao fim de 2018. Na época, ele havia 
deixado em aberto a possibilidade 
de um retorno a curto ou médio 
prazo. Desde sua “aposentadoria”, 
seu nome era motivo de especula-
ções, principalmente em momentos 
de negociação das grandes equipes 
com seus pilotos. “A Renault é a 
minha família, é onde tenho minhas 
melhores memórias na Fórmula 1, 
com o bicampeonato”, disse.

Ronaldinho Gaúcho está preso no Paraguai há mais de quatro meses em um caso até agora sem solução, acusado de entrar 
no país vizinho com um passaporte com conteúdo falso em 6 de março, junto com o irmão e empresário, Roberto Assis, que 
também está detido. O melhor jogador do mundo em 2004 e 2005 e Assis permaneceram no Grupamento Especializado da 
Polícia Nacional até o dia 7 de abril, quando pagaram fiança de US$ 1,6 milhão e desde então estão em prisão domiciliar em um 
hotel em Assunção, sem poderem deixar o território paraguaio. Pentacampeão pela seleção em 2002, Ronaldinho fez sucesso no 
Grêmio,  Flamengo, Atlético Mineiro e no exterior com a camisa do Barcelona, onde teve a sua maior consagração.

Curtas
Foto:Reuters/Jorge Adorno

Atividades voltam com protocolos rigorosos desde a entrada, onde os atletas passam por túneis de desinfecção

Treinos são retomados em 
SP na natação paralímpica

Depois de 111 dias fecha-
do, o Centro de Treinamen-
to Paralímpico de São Paulo 
voltou a receber atividades 
na tarde da última terça-feira. 
Um grupo de quatro atletas da 
seleção brasileira da natação, 
composto por Phelipe Rodri-
gues, Ítalo Pereira, Maria Ca-
rolina Santiago e Wendell Be-
larmino, caiu na piscina para 
retomar os trabalhos.

Phelipe Rodrigues, dono 
de sete medalhas em paralim-
píadas, destacou o cuidado 
com os protocolos sanitários. 
"Na frente da piscina foram 
demarcadas áreas específi-
cas para cada atleta. A piscina 
tem 10 raias. E sempre dei-
xamos uma raia vazia entre 
cada atleta para manter a dis-
tância de segurança de dois 
metros no mínimo. E vários 
outros cuidados. Foi pensado 
em tudo, desde a chegada até 
a saída dos atletas. Está tudo 
100% seguro", disse o nada-
dor à Agência Brasil. 

O médico-chefe do Co-
mitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB), Hésojy Gley, disse que 
há muito rigor no centro de 
treinamento, desde a entrada 
dos atletas, com a passagem 
deles por túneis de desin-
fecção. “Existe uma prévia 

Juliano Justo 
Agência Brasil

testagem, anamnese feita em 
relação aos sintomas. Eles são 
convidados a assinar um ter-
mo antes de adentrar a estru-
tura do CT", disse. 

Segundo Gley, o protoco-
lo é muito rígido e baseado 
em alguns pilares. "O primei-
ro é higienização e distan-

ciamento social. O segundo é 
testagem. O terceiro é monito-
ramento. O quarto é educação. 
E o quinto é sanitização. Essa 
é a base do nosso trabalho. O 
cuidado é ainda mais apura-
do por estarmos lidando com 
pessoas com deficiências. Po-
demos dividir esses atletas 

em três grupos. O primeiro é 
aquele de doenças neuroló-
gicas, que podem ter dificul-
dades para recuperação res-
piratória, um grupo que tem 
contato maior com pessoas 
ou objetos, que podem estar 
contaminados, e o grupo que 
pode ter problemas por trata-

mentos ou cirurgias aos quais 
foram submetidos".

Segundo o técnico-chefe 
da natação paralímpica do CPB, 
Leonardo Tomasello, a priori-
dade nessa fase será o condi-
cionamento, com muita ênfase 
na prevenção de lesão. "Vamos 
respeitar o que foi feito pelo 

atleta durante a quarentena, 
saber as condições de retorno e 
trabalhar individualmente cada 
um", disse Tomasello. 

A segunda modalidade 
com retorno previsto ao CT 
Paralímpico é o tênis de mesa, 
que deve voltar na segunda-
feira (13).

Foto: Ale Cabral/CPB

Ana Marcela volta a treinar mesmo durante a pandemia

Fenômeno das maratonas 
aquáticas, a baiana Ana Marce-
la Cunha participou, na última 
segunda-feira, de uma Live pro-
movida pela Secretaria Especial 
do Esporte do Ministério da Cida-
dania. Em bate-papo com Mosiah 
Rodrigues, ex-atleta olímpico da 
ginástica artística e coordenador-
geral do programa Bolsa Atleta 
do Ministério da Cidadania, Ana 
Marcela falou sobre como tem 
adaptado os treinos ao período 
de isolamento social decorrente 
da pandemia do novo coronaví-

rus (covid-19), enfatizou o papel 
estratégico do Bolsa Atleta em sua 
carreira, reforçou a importância do 
Jogo Limpo e detalhou como tem 
trabalhado para brigar por um 
pódio nos 10km em Tóquio.

É um trabalho duro. Estou no 
terceiro ou quarto ciclo olímpico. 
Participei de 2008 (Pequim), fiquei 
de fora de 2012 (Londres) e em 
2016 (Rio) não tive minha melhor 
competição. Mas, depois de 2016, 
venho errando muito pouco e me-
lhorando a cada prova”

Tetracampeã mundial nos 
25km e campeã nos 5km, Ana 
Marcela mira no Japão o preen-

chimento da lacuna que lhe falta 
na carreira: o pódio olímpico nos 
10km. “É um trabalho duro. Estou 
no terceiro ou quarto ciclo olímpi-
co. Participei de 2008 (Pequim), 
fiquei de fora de 2012 (Londres) 
e em 2016 (Rio) não tive minha 
melhor competição. Mas, depois 
de 2016, venho errando muito 
pouco e melhorando a cada pro-
va”, afirma.

“No último Mundial, em 
2019, na Coreia do Sul, não con-
segui sair de lá com uma medalha 
nos 10km (foi quinta colocada), 
mas pude perceber que fui uma 
atleta muito marcada. Eu nadava 

mais para a direita, para o fim do 
pelotão, para a esquerda e pra-
ticamente as meninas de ponta 
estavam sempre juntas a mim. Foi 
um momento importante não ter 
ganho aquela medalha, porque 
me fez pensar de outra forma, em 
como nadar diferente e em como 
ter estratégias distintas. Agora, 
mesmo com toda a pandemia, é 
voltar (aos treinos e às competi-
ções). A gente conhece o caminho 
para chegar no bom resultado e 
brigar de igual para igual. Não 
tem mais como errar”. A rotina 
de treinos da supercampeã, como 
a de todos os atletas, foi alterada 

pela pandemia do covid-19. “É 
sempre complicado, mas o mundo 
inteiro está vivendo isso. A natação 
foi um esporte muito influenciado 
por causa do contato com a água, 
então houve essa perda. Agora 
temos a liberação para nadar no 
mar e isso ajuda. Aos poucos cada 
Estado tem se adequado. Hoje, 
graças a Deus, o pessoal da Ma-
rinha se ajustou aos parâmetros 
aqui do Rio de Janeiro e abriram 
o Parque Aquático dentro das 
limitações: só um atleta por raia 
e a piscina só pode ser usada das 
8h30 às 10h30, dentro do pré-es-
tabelecido”, conta Ana Marcela.

Ministério da Cidadania

A piscina tem 10 raias e agora 
haverá uma raia vazia entre cada 
atleta para manter a distância de 
segurança de dois metros 
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Copa do Nordeste volta no próximo dia 21 e participação do Botafogo vai provocar conflito de datas de jogos

FPF reúne clubes para definir
a tabela do Estadual de 2020

Os detalhes do retorno 
do Campeonato Paraibano 
serão discutidos nesta quin-
ta-feira em uma reunião en-
volvendo os clubes, a FPF e 
o Ministério Público. Além 
da liberação dos estádios 
sem públicos, outro assunto 
importante que será discuti-
do é como ficará a tabela da 
competição com o retorno da 
Copa do Nordeste, a partir 
do dia 21 deste mês. A tabela 
certamente terá mudanças, 
já que a competição regional 
é organizada pela CBF e tem 
prioridade.

Segundo o esboço de ta-
bela feito recentemente pela 
FPF, a volta do Campeonato 
Paraibano está prevista para 
o dia 17, com a realização de 
um jogo atrasado entre Bo-
tafogo x Campinense, no Al-
meidão, em João Pessoa. Se 
for mantido este jogo, não ha-
verá confronto de datas com 
a Copa do Nordeste, já que 
Botafogo x Vitória deverá ser 
realizado no próximo dia 21, 
pela última rodada da fase de 
classificação.

Caso o Belo se classifi-
que para a próxima fase da 
competição regional, o que 
tem grande possibilidade de 
acontecer, porque o time pa-
raibano está na zona de clas-
sificação, a coisa se complica. 
O jogo seguinte do Botafogo, 
na Bahia, deverá ocorrer no 
dia 24. Só que pelo Paraiba-
no, o clube jogaria no dia 22 
contra o Sousa, em Sousa e 
no dia 26 contra o CSP em 
João Pessoa.

“Estamos esperando a 
CBF divulgar a tabela para 
tentar equacionar este pro-
blema, que não é fácil. Acre-
dito que o jogo contra o Cam-
pinense não será problema, 
mas os demais a gente tem 
de quebrar a cabeça para ver 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Governo autoriza 
volta do Paulistão 

O Governador João Doria 
confirmou ontem que as par-
tidas oficiais de futebol po-
derão ser retomadas em São 
Paulo a partir do próximo 
dia 22. Os jogos não poderão 
receber torcedores e só serão 
realizados em cidades que es-
tão na fase amarela do Plano 
São Paulo de enfrentamento 
ao coronavírus. Além dos por-
tões fechados ao público e res-
trições territoriais de acordo 
com a evolução da pandemia, 
a Federação Paulista de Fu-
tebol (FPF) terá que cumprir 
um rigoroso protocolo sanitá-
rio para organizar os jogos. 

Fábio faz elogio a
técnico do Cruzeiro

Enderson Moreira assumiu 
o comando do Cruzeiro no 
início da pandemia. Precisou 
esperar semanas para poder 
ter o primeiro contato com 
todo o elenco. Seu primeiro 
treino aconteceu somente 
no fim de maio. Mesmo com 
tantas restrições, seu trabalho 
vem sendo bem avaliado pelo 
grupo, como afirmou o goleiro 
Fábio, um dos principais líde-
res da equipe. "O Enderson 
tem um estilo mineiro, mas 
na hora certa também tem o 
momento de linha dura, de 
impor o que é correto dentro 
dos treinamentos", comentou.

Mineiro terá jogos
a partir do dia 26

Uma reunião por videocon-
ferência entre os 12 clubes e 
a Federação Mineira de Fu-
tebol, na última terça-feira, 
definiu que o Campeonato 
Mineiro voltará a ser disputa-
do a partir de 26 de julho. O 
time que se sagrar campeão 
mineiro terá de jogar ao me-
nos mais seis partidas, mas 
a Federação Mineira só terá 
quatro datas disponíveis en-
tre 26 de julho e 9 de agosto, 
quando se iniciará o Campeo-
nato Brasileiro. Desta forma, 
as finais deverão ser disputa-
das em datas vagas durante a 
competição nacional.

Corinthians treina
mais finalizações

O Corinthians voltou aos 
treinamentos focado em 
melhorar a pontaria do time 
na temporada 2020. Tiago 
Nunes não realizou nenhum 
treino tático mas, o treinador 
vem priorizando os treinos de 
finalizações quando o elenco 
trabalha com bola no CT Joa-
quim Grava. Antes da pande-
mia por conta do coronavírus, 
o Corinthians apresentava 
muitas dificuldades em rela-
ção às finalizações. O jogo de 
eliminação na Pré-Liberta-
dores, diante do Guaraní, do 
Paraguai, é lembrado até hoje 
nos bastidores do clube. 

Curtas

Rodrigo Andrade foi 
contratado para a tempora-
da deste ano como o dono 
da camisa 10 do atual tri-
campeão do Estado, sendo 
um dos principais pedidos 
da torcida e com status de 
craque do elenco. No entan-
to, dentro de campo, até a 
parada do futebol por conta 
da pandemia da covid-19, 
o meia que estava no Sam-
paio Corrêa em 2019 e foi 
um dos destaques da equi-
pe maranhense na Série C, 
mas ainda não confirmou as 
expectativas. Diante disso, 
rapidamente ele perdeu o 
apoio que marcou sua che-
gada e as críticas se torna-
ram frequentes em relação 
ao seu desempenho. Ques-
tionado sobre a situação o 
meia não fugiu do tema e 
garantiu que dará a volta 
por cima.

Aos 32 anos e com lar-
ga experiência no esporte, 
Rodrigo disse estar ciente 
das “cornetadas” da torci-

da, assim como das críticas. 
Ele também reconhece que 
pode produzir mais com a 
camisa do Botafogo e garan-
te que o desempenho abai-
xo do esperado não passa 
de uma má fase e o seu me-
lhor futebol ainda vai apare-
cer jogando pelo alvinegro 
da Estrela Vermelha.

“Eu me cobro muito, 
revejo os jogos e tenho a 
percepção de que eu sou 
um atleta que posso render 
muito mais. Contudo, tenho 
me esforçado e entregado o 
máximo dentro de campo 
e buscado fazer o meu me-
lhor para honrar a camisa 
do Botafogo, mas no futebol 
isso ocorre, são fases que 
o atleta passa. Agora é tra-
balhar e aprimorar tanto a 
parte física quanto a técnica 
para ajudar o clube dentro e 
fora de campo, como tenho 
buscado desde que che-
guei”, afirmou. 

Segundo Rodrigo An-
drade, as críticas fazem par-
te da rotina de um jogador, 
mas ele disse saber lidar 
bem com elas, ao mesmo 

tempo que evita ficar bus-
cando comentários nas re-
des sociais. O meia garantiu 
que vai mostrar para que 
veio e recompensar a con-
fiança do clube em sua con-
tratação com o bom futebol 
que sempre mostrou por 

onde passou.
“Eu não caí aqui de 

paraquedas, não sou uma 
pessoa que da noite para o 
dia vim treinar aqui no Bo-
tafogo, tenho minha histó-
ria e sei muito bem o que o 
clube espera de mim e por 

qual razão me contratou. Eu 
não sou de ficar olhando as 
redes sociais, mas respeito 
e aceito as críticas, pois sei 
que vim para ser o camisa 
10 da equipe e tenho que 
ser cobrado por isso”, co-
mentou.

Rodrigo diz que vai dar a volta por cima
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Ascom/Botafogp

Rodrigo Andrade chegou precedido de muito cartaz, mas até agora não conseguiu convencer os torcedores

uma saída que não prejudique 
nem a Copa do Nordeste, nem 
o Campeonato Paraibano. O 
Botafogo já vai viajar para Sal-
vador no dia 19 deste mês, no 
dia seguinte ao clássico contra 
o Campinense e se Deus qui-
ser, vamos nos classificar para 
a segunda fase da Copa do 
Nordeste”, disse o presidente 
do Belo, Sérgio Meira. 

O Botafogo é o único re-
presentante da Paraíba na 
Copa do Nordeste. O clube 
está na terceira colocação 
do grupo A, com 12 pontos, 
e com chances reais de pas-
sar para a próxima fase, até 

mesmo se perder para o time 
baiano, que agora jogará em 
casa, ao lado da sua torcida. 
Isto porque são 3 times bri-
gando por duas vagas, mas o 
Belo está  3 pontos à frente 
do Sport e do ABC, que terão 
de vencer seus jogos e torcer 
para o Botafogo perder para 
o Vitória para fazer as contas 
nos critérios de desempate, já 
que os três times assim empa-
tariam em termos de pontos.

A Liga Nordeste se reú-
ne amanhã para discutir os 
detalhes finais de logística 
para a conclusão da Copa 
do Nordeste 2020. A CBF já 

informou que a competição 
retornará no próximo dia 21, 
com a última rodada da fase 
de classificação. As disputas 
irão até o dia 4 de agosto com 
todos os jogos sendo realiza-
dos em sede única, na Bahia. 
A final será em 2 jogos. 

A decisão de concluir a 
Copa do Nordeste foi tomada 
pelos clubes, após uma reu-
nião da liga, realizada no final 
do mês passado. Na oportuni-
dade, ficou evidente a neces-
sidade de se terminar a com-
petição, por vários fatores. O 
primeiro deles diz respeito à 
credibilidade junto aos patro-

cinadores, que estão empol-
gados com os resultados de 
marketing e organização do 
evento.

Um segundo motivo 
para o retorno é um contra-
to com a TV e os patrocina-
dores, que prevê multas em 
caso de desistência de qual-
quer das partes. Outro fator 
que pesou para a decisão 
pela volta das disputas é que 
os clubes atravessam uma 
situação financeira difícil, e 
precisam da alta premiação 
do torneio para aliviar a cri-
se provocada pela pandemia 
do coronavírus.

Foto: TVTorcedor

A última participação do Botafogo 
no Estádio Almeidão foi na vitória 
de 2 a 1 sobre a Imperatriz; depois 
veio a derrota para o Santa Cruz



   
UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 9 de julho de 2020

Geral
17

Após vetos, Barroso manda 
governo proteger indígenas
Ministro do STF determinou que sejam adotadas cinco medidas para conter contágio e mortandade entre índios

O ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), determi-
nou ontem cinco medidas 
a serem adotadas pelo go-
verno federal para conter 
o contágio e a mortandade 
por covid-19 entre a popu-
lação indígena.

A decisão foi tomada no 
âmbito de uma ação conjun-
ta apresentada por partidos 
de oposição e divulgada ho-
ras após o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
vetar uma série de disposi-
tivos da lei que regulamenta 
o combate ao novo corona-
vírus entre indígenas, qui-
lombolas e comunidades 
tradicionais.

Entre as iniciativas deter-
minadas por Barroso, estão o 
planejamento de ações com a 
participação das comunida-
des, a apresentação de planos 
para contenção de invasores e 
do próprio vírus nas reservas 
e a criação de barreiras sani-
tárias para preservar indíge-
nas isolados. Ele determinou 
ainda que seja garantido o 
acesso de toda essa popula-
ção ao Subsistema Indígena 
de Saúde.

Comissão
O ministro destacou 

que as medidas ‘devem en-
volver diálogos com o Poder 
Público e com os povos in-
dígenas, sem se descuidar, 
contudo, dos princípios da 
precaução e da prevenção’.

Agora, o governo terá 
três dias para criar uma co-
missão formada por mem-
bros Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (Apib), 
Procuradoria Geral da Re-
pública e Defensoria Públi-
ca da União que ficará res-
ponsável por gerenciar as 
ações.

Leia abaixo, em deta-
lhes, as cinco medidas de-
terminadas por Barroso:

nInstalação de uma 
‘Sala de Situação’ para ges-
tão de ações de combate 
à disseminação da doença 
entre povos indígenas em 
isolamento ou de contato 
recente, com participação 

das comunidades, por meio 
da Apib, Procuradoria Geral 
da República e Defensoria 
Pública da União. Os mem-
bros deverão ser designa-
dos em 72 horas a partir da 
ciência da decisão, e a pri-
meira reunião virtual deve 
ser convocada em 72 horas 
depois da indicação dos re-
presentantes;

nApresentação de um 
plano de criação de bar-
reiras sanitárias em terras 
indígenas, em até 10 dias, 
a partir das orientações da 
Sala de Situação;

nElaboração de um 
plano de enfrentamento da 
Covid-19, em 30 até dias, 
com a participação das co-
munidades e do Conselho 
Nacional de Direitos Huma-
nos. Os representantes das 
comunidades devem ser de-
finidos dentro de três dias;

nInclusão, no Plano de 
Enfrentamento e Monitora-
mento da Covid-19 para os 
Povos Indígenas, de medida 
de contenção e isolamen-
to de invasores em relação 
a terras indígenas. Nesse 
ponto, o ministro destacou 
que é dever do governo fe-
deral elaborar um plano de 
desintrusão e que se nada 
for feito, voltará ao tema;

nGarantia de que al-
deias tenham acesso ao Sub-
sistema Indígena de Saúde, 
independente da homologa-
ção das terras ou reservas, 
e que os não aldeados tam-
bém acessem o subsistema 
na falta de disponibilidade 
do SUS geral.

Na decisão, o ministro 
destacou que os índios, por 
razões históricas, culturais 
e sociais, são mais vulnerá-
veis a doenças infectocon-
tagiosas, apresentando taxa 
de mortalidade superior à 
média nacional. Segundo 
dados da Apib, mais de 10 
mil casos de covid-19 foram 
confirmados entre indíge-
nas até o último dia 2, com 
408 mortes.

Barroso também defen-
deu que a participação dos 
índios no processo é ‘indis-
pensável’ uma vez que cada 
comunidade tem problemas 
específicos que precisam 
ser levados ao conhecimen-
to dos governantes.

Rayssa Motta 
e Rafael Moura
Agência Estado

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

LEILÃO PÚBLICO – 01/2020 PB – FUNAD/SENAD/MJSP
O Leiloeiro Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias, Leiloeiro Público Oficial, JUCEP 010/2014, 

torna público o leilão da SENAD – SECRETARIA NAIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, para 
venda de bens (veículos e sucatas de veículos) do Fundo NacionalAntidrogas – FUNAD.

DATA: 24 de julho de 2020. – HORÁRIO: A PARTIR DAS 10:00.
LOCAL: EXCLUSIVAMENTE ONLINE, através do site www.marcotulioleiloes.com.br. 
VISITAÇÃO: 22 e 23 DE JULHO DE 2020.
ENDEREÇO DE VISITAÇÃO:CONSULTAR ANEXO DO EDITAL SOBRE A LOCALIZAÇÃO DE 

CADA LOTE. 
HORÁRIO DE VISITAÇÃO: POR AGENDAMENTO
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (83) 98787-8175 ou através do emailmarcotulio@marcotulio-

leiloes.com.br

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 04/2020
Registro CGE Nº 20-00349-4  

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 CONCORRÊNCIA Nº 04/2020 (Serviço de recuperação da ponte 
sobre o rio piranhas em São Bento na Rodovia PB-293), que após análise detalhada nas docu-
mentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas 
as Empresas: ABTEC ENGENHARIA LTDA, JATOBETON ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA e CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP e inabilitadas as Empresas: 
PHM ENGENHARIAL TDA ME, por não cumprir o exigido no edital nos itens: 10.1.subitem 10.1.1 
“a” (não apresentou Contrato Social na documentação de habilitação), 10.2 subitem 10.2.1.”c” em 
consonância com 10.2.3 (não apresentou Certidões: Estadual e Municipal), 10.3 subitens: 10.3.1”a” 
(não apresentou Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial) e 10.3.1.”b” em consonância 
com 10.3.1.”e” e.2.2 (não apresentou fluxo de caixa, além de apresentar DMPL e NE, sem registro 
na Junta Comercial ou pelo SPED) e CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA por não cumprir o exigido 
no edital nos itens: 10.3 subitem  10.3.1 “b” em consonância com 10.3.1.”e” e.2.2 (apresentou NE 
sem registro na Junta Comercial ou pelo SPED), 10.4 subitem 10.4.1.”e” ou “e.1” (não apresentou 
atestado de visita ou documento substituto) e 10.5 subitem 10.5.1 “b” ( não apresentou declaração 
da inexistência de fatos supervenientes impeditivos)

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, que o protocolo do DER/PB encontra-se 

aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 08 de julho de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

O presidente Dias Toffoli disse que alegação de suspeição apresentada pela defesa de Sara é ilegítima por ter sido provocada pela própria extremista

Foto: Fotos Públicas

Toffoli nega recurso de Sara Winter 
para afastar Alexandre de Moraes 

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Dias Toffoli, negou um pedi-
do apresentado pela defesa 
da extremista Sara Giromi-
ni para afastar o ministro 
Alexandre de Moraes do in-
quérito que apura o finan-
ciamento e organização de 
atos antidemocráticos. 

Os advogados da mili-
tante bolsonarista, que é in-
vestigada no caso e chegou 
a ser presa preventivamente 
por determinação de Ale-
xandre, alegam suspeição do 
ministro. Na prática, se fosse 
aceito, o pedido implicaria 
na anulação de todas as me-

didas determinadas no curso 
das investigações, incluindo 
provas obtidas em computa-
dores, celulares e documen-
tos apreendidos em endere-
ços ligados a apoiadores do 
presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o presidente 
da Corte, a alegação de sus-
peição é ilegítima por ter 
sido ‘provocada’ pela pró-
pria extremista. Em vídeo 
publicado nas redes sociais 
após ser alvo de buscas da 
Polícia Federal no inquérito 
das fake news, em que tam-
bém é investigada, Sara dis-
se que, se estivesse na mes-
ma cidade que Alexandre, 
chamaria o ministro para 
‘trocar socos’ (assista abai-
xo). Ela também prometeu 

perseguir e ‘infernizar’ a 
vida do magistrado, res-
ponsável por determinar a 
operação da Polícia Federal 
que apreendeu computador 
e celular da ativista.

“Será ilegítima a ale-
gação de suspeição quando 
houver sido provocada por 
quem a alega. Se uma das 
hipóteses previstas neste 
parágrafo ocorrer fica ca-
racterizada a litigância de 
má-fé pelo uso indevido do 
processo. Somente a ini-
mizade capital autoriza o 
afastamento do juiz da cau-
sa por suspeição. A simples 
malquerença, antipatia ou 
inconformidade de opiniões 
ou de sentimentos não cons-
tituem motivos de suspei-

ção de parcialidade do juiz”, 
completou o Toffoli.

Sara foi solta em 24 de 
junho, após passar dez dias 
detida no Presídio Femi-
nino do Gama, no Distrito 
Federal. Desde que deixou 
a cadeia, ela precisa cum-
prir uma série de medidas 
cautelares, incluindo o uso 
de tornozeleira eletrônica e 
a proibição de contato com 
os demais investigados no 
inquérito dos atos antide-
mocráticos. Além disso, a 
extremista só pode sair de 
casa para trabalhar ou estu-
dar e, mesmo nesses casos, 
precisa manter distância 
mínima de um quilômetro 
das sedes do STF e do Con-
gresso Nacional.

Rayssa Motta
Agência Estado

Da água aos leitos
Mais cedo, o presidente vetou uma série de 

obrigações do Poder Público com os povos indí-
genas durante a pandemia, incluindo garantia 
de acesso universal a água potável, distribuição 
gratuita de materiais de higiene e limpeza, desin-
fecção das aldeias e oferta de leitos hospitalares 
e ventiladores para tratamento de pacientes. O 
governo alega que as propostas instituem obriga-
ção ao Poder Executivo e cria despesa obrigatória 
ao Poder Público, sem apresentar o demonstrativo 
do respectivo impacto orçamentário e financeiro.

Na decisão desta quarta, Barroso mandou 
recados ao presidente. “Não há que se falar 
em interferência do Judiciário sobre Políticas 
Públicas, mas, sim, em mera implementação 
judicial de norma federal que não está sendo 
observada pelo Poder Executivo”, disparou o 
ministro, que também classificou como ‘vago’ 
o Plano de Contingência Nacional para Infec-
ção Humana pelo Novo Coronavírus em Povos 
Indígenas lançado pelo Ministério da Saúde. 

O Brasil registrou 
mais 1.223 novas mortes 
por covid-19, segundo bo-
letim atualizado divulgado 
pelo Ministério da Saúde 
ontem. Com isso, chega a 
67.964 o total de óbitos 
pela doença no País.

De terça para on-
tem, foram confirmados 
44.571 novos casos da 
covid-19, elevando o nú-
mero de infectados no 
País para 1.713.160 Desse 
total, 1.020.901 (59,6%) 
são considerados recupe-
rados e 624.295 (36,4%) 

em acompanhamento.
O dado do ministério 

não significa que todas as 
mortes ocorreram nas últi-
mas 24h. Os casos, no entan-
to, estavam em investigação 
e foram confirmados neste 
período. Há ainda cerca de 
4.105 mortes em avaliação.

São Paulo é o Estado 
brasileiro com maior nú-
mero de casos confirma-
dos da doença, 341.365, 
e óbitos, 16.788. O Ceará 
ocupa a segunda posição, 
com 128.471 casos de co-
vid-19 e 6.665 mortes. Em 
seguida, o Rio de Janeiro 
tem 126.329 infectados e 
10.970 mortes.

País tem mais 1.223 
mortes por covid-19
Sandra Manfrini
Agência Estado

Inquérito no STF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00071/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DV00071/2020, que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento e instalação de 
forro PVC, destinados à Secretaria de Educação - Areia/PB. Contratação de Pessoa Jurídica para 
fornecimento e instalação de forro PVC, destinado à Secretaria de Educação - Areia/PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SEMACON - SERRANA MATERIAIS 
DE CONSTRUCOES LTDA - EPP - EPP - R$ 31.500,00.

Areia - PB, 08 de Julho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DOS CONTRATOS Nº. 00077/2020, CT 00078/2020, 

CT 00080/2020
OBJETO: Alteração Contratual. FUNDAMENTO LEGAL:os artigos 65, inciso I, aliena a, da Lei nº. 

8.666/93. JUSTIFICATIVA:modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos, justificadas e determinadas pelo Secretária Municipal de Saúde - Areia/
Pb. DAS PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e Comercio de Produtos para Diagnóstico 
Humano Ltda, CNPJ 13.626.917/0001-48; DIAGFARMA Comercio e Serviço de Produtos Hospi-
talares e Lab, CNPJ 11.426.166/0001-90; PHOSPDONT Ltda, CNPJ 04.451.626/0001-75. DATA 
DA ASSINATURA: 08/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00072/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00072/2020, 
que objetiva: Aquisição de treliça 6 mm para conclusão de laje destinado a Secretaria de Saúde 
do município de Areia-Pb; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: SEMACON - SERRANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP - EPP - R$ 2.490,00.

Areia - PB, 08 de Julho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 037/2020
Processo Administrativo nº 037/2020
Pregão Presencial - SRP nº 009/2020

Ata de Registro de Preços nº 009/2020
OBJETO: Aquisição de medicamentos constantes na Tabela ABC Farma, destinados aos 

usuários da rede municipal de saúde e demandas judiciais. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal 
de Aroeiras | CNPJ Nº: 08.865.636/0001-08. CONTRATADO: Drogaria Drogavista Ltda | CNPJ Nº: 
00.958.548/0002-00. VALOR R$: 147.200,00 (cento e quarenta e sete mil e duzentos reais). DA 
VIGÊNCIA: 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
Mylton Domingues de Aguiar Marques - Prefeito Constitucional. Aroeiras - PB, 08 de julho de 2020. 
Publique-se.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Aquisições 
Parceladas de Material de Construção em Geral, para atender as demandas das Secretarias deste 
Município; ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS - ME - R$ 486.539,10.

Arara - PB, 02 de Julho de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2020 (REALINHAMENTO DE PREÇOS).
REF: PREGÃO PRESENCIAL 02.2020.
REF: TERMO DE CONTRATO 00010/2020
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MEDICAMENTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONTRATADO: PHARMAPLUS LTDA
CNPJ: 03.817.043/0001-52.
OBJETO DO TERMO: Realinhamento do preço do item de n.º 35 (DIPIRONA SÓDICA 500 MG/

ML FRS CX C/100) passando do valor  de R$ 0,64 para o valor de R$ 1,21 (Hum Real e Vinte e 
Um Centavos) e do item de n.º 231 (ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML AMP CX C/200) passando do 
valor de R$ 0,18 para o valor de R$ 0,37 (Tinta e Sete Centavos).

DATA RATIFICAÇÃO: 07.07.2020.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 02.2020: 08.07.2020.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2020.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 10h00min horas do dia 24 de Julho de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, COM RECURSOS PROPRIOS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-1066. 
E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 07 de Julho de 2020.
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

RESULTADO DE PROPOSTA TÉCNICA TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Conceição/PB, torna pú-

blico, para conhecimento dos interessados, o RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
TÉCNICAS da Tomada de Preços n.º 00004/2020, objeto Contratação de escritórios ou sociedade 
de advogados especializados na administração pública para a execução dos serviços técnicos 
advocatícios, com objetivo de defender os interesses do Município de Conceição e direitos deste no 
âmbito da administração pública e judicial, conforme o termo de referência, com fundamento na ata 
constantes dos autos, e em conformidade com o edital e disposições da Lei n.º 8.666/93, na forma 
abaixo especificada: Empresa: JOAQUIM LOPES VIEIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO-
CACIA CNPJ Nº 18.912.038/0001-04, pontuação: 60 - Nota Técnica: IT: 60/100X100=0,6X100=60; 
Empresa: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – CNPJ 
Nº 26.805.761/0001-04, pontuação: 80 - Nota Técnica: IT: 80/100X100=0,8X100=80 e Empresa: 
LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP – CNPJ Nº 08.649.000/0001-29, 
pontuação: 100 - Nota Técnica: IT: 100/100X100=1X100=100. Diante da pontuação obtida na análise 
da proposta técnica, de acordo com o item 10 do Instrumento Convocatório, a comissão, decide 
pela CLASSIFICAÇÃO das empresas JOAQUIM LOPES VIEIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA; PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 
e LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP. Dos atos decorrentes do proce-
dimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações desta forma fica aberto o prazo recursal. O presidente da Comissão ainda informa que 
em não havendo interposição de recurso ao resultado da análise técnica, fica marcada a abertura 
de proposta de preços da referida Tomada de Preços para o dia 17/07/2020, ás 13h00min.

Conceição/PB, 06 de julho de 2020.
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Pneus, Câmaras, Coletes e Baterias, destinados dos veículos e máquinas 

pesadas de propriedade desta prefeitura, sejam locados, contratados, vinculados ou a disposição 
da atividade pública do município de Conceição - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 
00002/2020. DOTAÇÃO: 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12 368 1009 2015 PROGRAMA 
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE; 12 368 1009 2022 MANUTENÇÃO DE OUTROS PRO-
GRAMAS DO FNDE;12 361 1009 2024 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMEN-
TAL - 40%; 12 365 1009 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL; 12 366 
1009 2028 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS; 12 
368 1009 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 368 1009 
2031 COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40%; 06.001 FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE - 10 301 1012 2032 PROGRAMA DE MELHORIA E DO ACESSO DA QUALIDADE 
(RAB-PAMAQ-SM); 10 301 1012 2039 OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 
DE SAÚDE - SUS; 10 301 1012 2040 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE 
ATENÇÃO BÁSICA; 10 301 1012 2075 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO; 10 301 
1012 2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 07.000 SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - 04 122 1003 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES 
DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - 04 122 1003 2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - 08 243 1014 
2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR; 08 244 1014 2064 SERVIÇO DE PROTEÇÃO 
SOCIA BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV - 08 244 1014 2065 FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE 
CONTROLE SOCIAL - CMAS; 08 244 1014 2067 MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF; 08 244 1014 2068 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
FNAS; 08 244 1014 2069 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE 
GESTÃO DO SUAS; 14 244 1014 2078 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - FMDCA; 08 244 1014 2080 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., 
PROG, PROJETOS E BENEFÍCIOS DO SUAS; 09.000 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO 
E LAZER - 04 122 1003 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E 
LAZER; 27 812 1016 2072 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS; 10.000 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO; 04 122 1003 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E URBANISMO; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CON-
SUMO. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Conceição e: CT Nº 90201/2020 - 30.06.2020 - LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 287.327,20.

Conceição - PB, 30 de Junho de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA SALA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAJAZEIRAS-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUIZ 
BARBOZA 98129350459 - R$ 32.548,24.

Cajazeiras - PB, 03 de Julho de 2020
JOSÉ GONÇALVES DE ALBURQUERQUE

Presidente
 

 ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA SALA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CAJAZEIRAS-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2020. DOTA-
ÇÃO: 01.010 Câmara Municipal 01 031 2001 1065 Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara 
Municipal Ampliar e/ou Reformar o prédio da Câmara Municipal de Cajazeiras. 1001 Recursos 
Ordinários 4490.00 Aplicações Diretas 000415 4490.51 99 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Cajazeiras 
e: CT Nº 00007/2020 - 03.07.20 - LUIZ BARBOZA 98129350459 - R$ 32.548,24.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

 EXTRATO DE 6.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00055/2018
OBJETO: Execução dos serviços de CONSTRUÇÃO de PASSAGEM MOLHADA no Sítio Malhada, 

zona rural do Município de Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 – Lei Federal 8.666/93 - 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS – Contrato nº 00055/2018 - Tomada de Preços nº 00004/2018. 
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses de 02/07/2020 até 02/11/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cuitegi e PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME. DATA DE ASSINATURAS: 02/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição Parcelada de Medicamentos Diversos constantes da Tabela de Preços 

ABC FARMA vigente, mediante solicitação periódica, percentual de maior desconto, para atender 
demandas judiciais e a prescrição de urgência à pacientes atendidos nos serviços de saúde muni-
cipal, devendo a entrega ocorrer diariamente nos quantitativos solicitados pela Secretaria de Saúde 
e Saneamento do Município de Cuitegi/PB-2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00014/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
CUITEGI (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE). VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Cuitegi e: CT Nº 00043/2020 - 03.07.20 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 45.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2020, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Medicamentos Diversos constantes da Tabela de Preços ABC FARMA vigente, mediante soli-
citação periódica, percentual de maior desconto, para atender demandas judiciais e a prescrição 
de urgência à pacientes atendidos nos serviços de saúde municipal, devendo a entrega ocorrer 
diariamente nos quantitativos solicitados pela Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de 
Cuitegi/PB-2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DROGARIA 
DROGAVISTA LTDA - R$ 45.000,00. 

Cuitegi - PB, 01 de Julho de 2020. 
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Julho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa especializada 
para prestar serviços de assessoria técnica junto ao Município de Cacimba de Dentro/PB, exercício 
de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº. 006/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

Cacimba de Dentro - PB, 08 de Julho de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para a 
prestação de serviços de locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras/impressoras/scanner, duplex 
de primeiro uso para atender as Secretarias de: Administração e Finanças; Saúde; Assistência 
Social e a de Educação, Cultura e Esportes do município de Cacimba de Dentro/PB, exercício 
2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº. 006/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 08 de Julho de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1, 
PADRÃO (FNDE), NO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO. Recursos: PRÓPRIOS/FEDERAL. 
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 
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, 08 de Julho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 13:00 horas do dia 27 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DO ENTORNO 
DA BALSA. Recursos: PRÓPRIOS. 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 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, 08 de Julho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2020

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 28 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 
COM CAPINÓGRAFO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA 
- HMMPAB. 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 poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h,dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail:sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br

Telefone: (83)3250-3121. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 01 de Julho de 2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZOE VALOR AO CONTRATO Nº166/2017

Pregão PresencialNº024/2017. Contratante:Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:Susplaneja 
Treinamento E Consultoria Ltda, CNPJ nº 13.214.981/0001-11.Considerando a 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 12/06/2019 a 
12/06/2020, para a nova vigência que de 12/06/2020 a 12/06/2021, visando a continuação dos 
serviços parcelado de assessoria técnica permanente - modalidade produto para Gestão SUS, nas 
áreas de planejamento, gestão de projetos técnicos em Saúde, para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde (lote II);Considerando a necessidade de continuação dos serviços contrata-
dos fica justificada o acréscimo ao valor total contratado de R$ 112.000,00, com isso o valor total 
contratado passa a ser de R$ 448.000,00.Partes:Francisca das C. A. de Oliveira(Prefeita) e o Sr. 
Ronaldo E. dos Santos(Pela contratada).

Coremas/PB,01de junhode 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 165/2017

Pregão Presencial Nº 024/2017. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: EPC 
Empresa Paraibana Prest. de Serv. Comb. a Convenio Ltda-EPP, CNPJ nº 05.560.288/0001-72. 
Considerando a 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 de12/06/2019 a 12/06/2020, para a nova vigência que de 12/06/2020 a 12/06/2021, visando 
a continuação dos Prestar de serviços parcelado de assessoria técnica no cadastro de propostas 
no SINCONV e acompanhamento de processos junto à Caixa Econômica Federal (Lote I); Con-
siderando a necessidade de continuação dos serviços contratados fica justificada o acréscimo ao 
valor total contratado de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), com isso o valor total contratado passa a 
ser de R$ 120.000,00. Partes: Francisca das C. A. de Oliveira (Prefeita) e o Sr. Breno L. Cordeiros 
(Pela contratada).

Coremas/PB, 01 de junho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

NOTIFICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2019

A Prefeitura Municipal de Dona Inês, através de seu Prefeito NOTIFICA a Empresa: CONS-
TRUTORA IMPERIAL EIRELI - AV BAHIA, 644 - ESTADOS - JOÃO PESSOA - PB, CNPJ nº 
33.777.036/0001-35, Vencedora da Tomada de Preços nº 0012/2019, Contrato nº0133/2019-CPL, 
cujo objetivo é a Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de 
construção de Capela de Velório Municipal, na Rua Jose Herminio de Araújo, neste Município,  
pois a referida obra não foi  iniciada pela empresa contratada no prazo da ordem de serviços, sem 
qualquer justificativa por parte da empresa contratada. Diante do exposto, fica a empresa notificada 
para iniciar no prazo de 03 (três) a execução da obra contratada sob pena de rescisão contratual, 
nos termos do art. 78, I e IV da Lei nº 8.666/93.

Publique-se.
Dona Inês/PB, 06 Julho de 2020.

JOÃO IDALINO DA SILVA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

RATIFICAÇÃO
 ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2020, que objetiva: Contratação de empresa do ramo para fornecimento por compra de 
materiais de limpeza, para atender as necessidades das escolas, creches e todas as Secretarias 
desta Administração. A presente Adesão é decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 10009/2019, Ata de Registro de Preços nº 10009/2019, realizado pelo FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE; RATIFICO o correspondente procedimento em favor 
de: CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA -  CNPJ 13.131.876/0001-19 - R$ 
180.128,00.

Dona Ines - PB, 06 de Julho de 2020
JOÃO IDALINO DA SILVA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo para fornecimento por compra de materiais de 

limpeza, para atender as necessidades das escolas, creches e todas as Secretarias desta Adminis-
tração. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2020 - Ata de Registro 
de Preços nº 10009/2019, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 
10009/2019, realizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Dona Ines:03.030 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, 04.122.1001.2004, 06.060- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.361.200
7.2013/12.361.2007.2014/12.366.2009.2020/13.392.2011.2021/27.695.0536.2022/27.812.2010.20
23/12.361.0231.2086/12.361.0231.2092, 10.100 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO 
AMBIENTE, 15.452.1001.2027/20.606.2004.2028/26.782.2023.2031,16.160- FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08.243.2017.2042 /08.244.0137.2047/08.244.0137.2048/08.244.0137.
2085. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: 
CT Nº 00096/2020 - 06.07.20 - CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - CNPJ 
13.131.876/0001-19 - R$ 180.128,00.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas e itens de 

limpeza, para atender as famílias em situação de insegurança alimentar ou vulnerabilidade social. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00008/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Dona Ines: 16.160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08.243.20
17.2042/08.244.0137.2048/08.244.2018.2050/08.306.0196.2055/08.244.0137.2085. ELEMENTO 
DE DESPESA:3.3.90.30.99- MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 01/08/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00095/2020 - 02.07.20 - MARIA 
CLAUDIA DE ARAÚJO TOSCANO - ME -ME- CNPJ:03.884.141/0001-02 - R$ 44.175,00.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de pneus de primeira linha e nacionais, destinados aos veículos pertencentes ao Fundo Municipal 
de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CARNEIRO DO NASCIMENTO COM. DE PEÇAS PARA VEÍC. AUTOMOTORES - R$ 13.678,00; 
NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - R$ 23.800,00; PERICLES CARNEIRO 
DE OLIVEIRA ME - R$ 22.680,00.

Dona Inês - PB, 07 de Julho de 2020
TARCIANA LUCENA NUNES

Secretaria Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de pneus de primeira linha e nacionais, destinados aos veículos 

pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00012/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês:15.150 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.2012.2035/10.301.0171.2062/10.302.0176.2068/10.301.0171.2
083. ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês 
e: CT Nº 00025/2020 - 07.07.20 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COM. DE PEÇAS PARA VEÍC. 
AUTOMOTORES - R$ 13.678,00; CT Nº 00026/2020 - 07.07.20 - NORCOL NORDESTE COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA EPP - R$ 23.800,00; CT Nº 00027/2020 - 07.07.20 - PERICLES CARNEIRO 
DE OLIVEIRA ME - R$ 22.680,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Julho de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa 
para executar serviços de manutenção no prédio da Unidade de Pronto Atendimento – PA, desta 
cidade. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Informações e retirada do edital: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado e nos sites: www.pmdonaines.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br.

Telefone: (083) 33771058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 08 de Julho de 2020
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE RESCISÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2020
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, CONTRATADA: 

MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA. OBJETO: O 
presente Distrato tem por objeto a rescisão contratual feita por ato bilateral da Administração do 
Contrato Administrativo nº 0046/2020 com amparo no disposto no art. , 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93e 
suas alterações posteriores, bem como a Cláusula X do Contrato Originário. DATA DE ASSINATURA: 
Esperança/PB, 23 de Março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE RESCISÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, CONTRATADA: 

CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME. OBJETO: O presente Distrato tem por objeto a 
rescisão contratual feita por ato bilateral da Administração do Contrato Administrativo nº 0037/2020 
com amparo no disposto no art. , 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como 
a Cláusula X do Contrato Originário. DATA DE ASSINATURA: Esperança/PB, 25 de Maio de 2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09h00min do dia 21 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material elétrico destinado 
a manutenção da iluminação pública deste município de Esperança/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 1.459/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min 
Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: cpl@
esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 08 de Julho de 2020. 
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial.

CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

 TOMADA DE PREÇOS Nº. 0001¬/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Severino Felipe Barbosa, s/n - Centro – Gado Bravo - PB, às 14:00 horas do dia 24 de Julho de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Locação de um veículo 
Tipo passeio com capacidade mínima 05 passageiros. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
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. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Gado Bravo - PB, 08 de Julho de 2020
Betânia Marinho de Souza
Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

 TOMADA DE PREÇOS Nº. 0002¬/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Severino Felipe Barbosa, s/n - Centro – Gado Bravo - PB, às 15:00 horas do dia 24 de Julho de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL TIPO POSTO PARA FORNECIMENTO DE FORMA PAR-
CELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA 
CÂMARA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 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. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Gado Bravo - PB, 08 de Julho de 2020
Betânia Marinho de Souza
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00020/2020

A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que a 
licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00020/2020, cujo objeto é a aquisição de peças 
automotivas e peças para tratores, para manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Ingá, 
aprazada para o dia 15/07/2020 às 8:45 horas, foi ADIADA para o dia 22/07/2020 às 09:00 horas, 
em razão da necessidade de correção do edital.

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

 Ingá(PB), 8 de julho de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00020/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que foi 

julgada PROCEDENTE a impugnação ao edital de licitação do Pregão Presencial n.º 00020/2020, 
de aquisição de peças automotivas e peças para tratores, para manutenção da frota de veículos 
da Prefeitura de Ingá, interposta pela empresa GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA. Tendo sido decidido pela exclusão das exigências contidas 
nos itens 13.13 e 13.14 do Edital, bem como pela exclusão do lote 20 do Termo de Referência – 
Serviços Mecânicos, o qual será licitado separadamente. E ainda, pela republicação do Edital e 
reabertura do prazo inicialmente estabelecido.

 Ingá(PB), 7 de julho de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 04-003/2020

LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ, Secretário de Administração do Município de João 
Pessoa, no uso das atribuições legais, em cumprimento ao disposto na Lei Federal 10.520/2002, 
subsidiada pelo Art. 49, “caput”, da Lei Federal 8.666/1993, a Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal e art. 50, do Decreto nº 10.024/2019 e, considerando a documentação contida no Processo 
Administrativo n.º 2019/145138, que originou o certame licitatório na modalidade de Pregão Ele-
trônico SRP n.º 04-003/2020, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS, considerando a concessão de medida cautelar, pelo Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba, no bojo do Processo TC n° 06527/20, a qual determinou a suspensão, até julgamento 
final do mérito, do processamento das despesas resultantes de contratações ou emissão de novos 
empenhos em nome do fornecedor declarado vencedor no presente Pregão Eletrônico 04-003/2020, 
de modo que a aquisição de água mineral para atender aos órgãos da Prefeitura de João Pessoa 
se revela de extrema urgência, o que fez com o Município de João Pessoa deflagrasse um novo 
procedimento licitatório, a fim de evitar o desabastecimento dos órgãos municipais, Resolve: RE-
VOGAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, nos termos do art. 49, “caput” da Lei Federal 8.666/93.

João Pessoa, 08 de julho de 2020.
LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ

Secretário de Administração
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL
PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE PRÉVIA

A Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que requereu da SEMAM 
– Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença de Prévia para obras do Residencial Portal do 
Sol, localizada no bairro Portal do Sol – João Pessoa/PB.

ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUSA
Secretário Adjunto de Habitação Social – SEMHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N. º 09001/2020   PROCESSO ADM. Nº. 2019/144090

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, ACOLHO o parecer emitido 
pela ASSEJUR/SEDEC e HOMOLOGO a Chamada Pública acima identificada, em favor das enti-
dades vencedoras a seguir especificadas: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO 
DA AQUICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA - CINDEAS, inscrita sob o CNPJ Nº 
02.287.694/0001-15, item 06 (farinha de mandioca), com valor unitário de R$ 4,69 (quatro reais e 
sessenta e nove centavos),  referente a 3.000 kg; item 13 (abacaxi in natura), com valor unitário de 
R$ 2,67 (dois reais e sessenta e sete centavos), referente a 60.000 kg; item 14 (abóbora in natura), 
com valor unitário de R$ 3,00 (três reais), referente a 12.000 kg; ; item 16 (banana in natura), com 
valor unitário de R$ 3,33 (três reais e trinta e três centavos), referente a 40.000 kg; item 17 (banana 
comprida), com valor unitário de R$ 4,00 (quatro reais), referente a 10.000 kg;  item 18 (batata 
doce in natura), com valor unitário de R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos), referente a 
80.000 kg;  item 22 (bolos caseiros diversos), com valor unitário de R$ 14,02 (quatorze reais e dois 
centavos), referente a 7.000 kg; item 23 (cará), com valor unitário de R$ 4,71 (quatro reais e setenta 
e um centavos), referente a 80.000 kg; item 24 (carne de peixe mecanicamente separada), com 
valor unitário de R$ 25,56 (vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), referente a 20.000 kg; 
item 25 (cebola in natura), com valor unitário de R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos), 
referente a 10.000 kg; item 30 (inhame), com valor unitário de R$ 6,57 (seis reais e cinquenta e 
sete centavos), referente a 22.000 kg; item 31 (macaxeira in natura), com valor unitário de R$ 2,63 
(dois reais e sessenta e três centavos), referente a 60.000 kg; item 32 (macaxeira descascada e 
congelada), com valor unitário de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos), referente a 18.000 kg; item 
33 (mamão formosa in natura), com valor unitário de R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos), 
referente a 25.000 kg; item 34 (mamão Havaí in natura), com valor unitário de R$ 3,01 (três reais 
e um centavo), referente a 15.000 kg; item 35 (maracujá  in natura), com valor unitário de R$ 5,21 
(cinco reais e vinte e um centavos), referente a 5.000 kg; item 39 (polpa de acerola), com valor 
unitário de R$ 7,97 (sete reais e noventa e sete centavos), referente a 12.000 kg; item 40 (polpa 
de caju), com valor unitário de R$ 10,17 (dez reais e dezessete centavos), referente a 12.000 kg; 
item 41 (polpa de cajá), com valor unitário de R$ 9,20 (nove reais e vinte centavos), referente a 
12.000 kg; item 42 (polpa de goiaba), com valor unitário de R$ 6,40 (seis reais e quarenta centavos), 
referente a 12.000 kg; item 43 (polpa de manga), com valor unitário de R$ 6,93 (seis reais e noventa 
e três centavos), referente a 12.000 kg; item 46 (tomate in natura), com valor unitário de R$ 3,01 
(três reais e um centavos), referente a 7.000 kg; perfazendo o valor total de R$ 2.677.210,00 (dois 
milhões, seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e dez reais); COOPERATIVA DOS PRODUTO-
RES RURAIS DE MONTEIRO LTDA – CAPRIBOM, inscrita sob o CNPJ Nº 08.855.043/0001-60, 
item 01 (doce de leite), com o valor unitário de R$ 5,64 (cinco reais e sessenta e quatro centavos), 
referente a 7.000 Potes; item 09 (manteiga), com valor unitário de R$ 10,60  (dez reais e sessenta 
centavos), referente a 5.000 Potes; item 10 (manteiga da terra), com valor unitário de R$ 5,40 (cinco 
reais e quarenta centavos), referente a 3.000 Garrafas; item 19 (iogurte sabor morango), com o 
valor unitário de R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos), referente a 60.000 litros; item 20 
(iogurte sabor salada de frutas), com o valor unitário de R$ 4,16 (quatro reais e dezesseis centavos), 
referente a 40.000 litros; item 21 (iogurte sabor salada de frutas light), com o valor unitário de R$ 
5,49 (cinco reais e cinquenta e nove centavos), referente a 5.000 litros; item 44 (queijo muçarela), 
com o valor unitário de R$ 24,34 (vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), referente a 6.000 
kg; item 47 (queijo coalho pré-cozido), com o valor unitário de R$ 26,26 (vinte e seis reais e vinte 
e seis centavos), referente a 6.000 kg; perfazendo o valor total de R$ 819.130,00 (oitocentos e 
dezenove mil, cento e trinta reais);  COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES RURAIS NA 
AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA – COOPRAFE, inscrita sob o CNPJ  Nº 
24.637.299/0001-58, item 26 (cenoura in natura), com o valor unitário de R$ 3,62 (três reais e 
sessenta e dois centavos), referente a 8.000 kg; item 29 (goiaba in natura), com o valor unitário de 
R$ 3,86 (três reais e oitenta e seis centavos), referente a 12.000 kg; item 36 (melancia in natura), 
com o valor unitário de R$ 2,06 (dois reais e seis centavos), referente a 28.000 kg; perfazendo o 
valor total de R$ 132.960,00 (cento e trinta e dois, novecentos e sessenta reais); NATHAN JOSÉ 
DA SILVA OLIVEIRA CEREAIS, inscrita sob o CNPJ Nº 25.165.644/0001-60,  item 11 (massa de 
tapioca), com o valor unitário de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos), referente a 2.000 kg; 
perfazendo o valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). Os itens perfazem o valor 
global de R$ 3.637.700,00 (três milhões, seiscentos e trinta e sete mil e setecentos reais). Por fim, 
foram declarados FRACASSADOS os itens 02 ( feijão carioca – tipo I), item 03 (feijão preto – Tipo 
I), item 04 ( leite em pó integral, enriquecido com vitaminas), item 05 (massa de sêmola com ovos – 
espaguete), item 07 (arroz orgânico beneficiado integral), item 08 (arroz orgânico beneficiado polido, 
classe longo lino - tipo I), item 15 (alface in natura), item 27 (coentro in natura), item 28 (cortes de 
frango/ galinha caipira), item 37 (milho verde), item 38 (ovo caipira), item 45 (requeijão light).   Em 
consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do Instrumento Contratual, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 

João Pessoa, 08 de julho de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação e Cultura

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 023/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES(NOTEBOOKS) PARA 
ATENDER AS DESSA MUNICIPALIDADE. DATA DE ABERTURA:  23 DE JULHO DE 2020 AS 
11:00h Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.
tce.pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 08 de Julho de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 022/2020, cujo objeto a Aquisição de Água Mineral sem gás, acondicionada em 
garrafões de 20 (vinte) litros, com fornecimento parcelado, de acordo com as especificações técnicas 
e as condições constantes do Termo de Referência (ANEXO I) do Edital. DATA DA ABERTURA: 22 
DE JULHO DE 2020, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.
com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 08 de Julho de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 016/2020, cujo objeto AQUISIÇÃO DE PÃES, MASSAS EMBUTIDOS, 
REFRIGERANTES E LATICÍNIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE. 
DATA DA ABERTURA: 23 DE JULHO DE 2020, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: 
no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-
-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.
comprasgovernamentais.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 08 de Julho de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-

goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 019/2020, cujo objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNI-
CIPALIDADE. DATA DA ABERTURA: 22 DE JULHO DE 2020, ÀS 11H00MIN (HORÁRIO LOCAL). 
Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.
pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 08 de Julho de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 024/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE FORRO PVC 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DATA DA 
ABERTURA: 23 DE JULHO DE 2020 AS 14:30h Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 
Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 08 de Julho de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

RESULTADO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2020
OBJETO: SELECIONAR COSTUREIRAS(OS) DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA PARA A 

CONFECÇÃO E O FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DE TECIDO REUTILIZÁVEL, EM CARÁTER 
EMERGENCIAL, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA USO PELA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA E ENTRE OS SERVIDORES PÚBLICOS DAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, 
COM A FINALIDADE DE EFETIVAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM FOCO NA 
PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE CONTÁGIO PELA COVID-19. PROPONENTES DECLARADOS 
VENCEDORES e respectivos valores totais das contratações: LENITA DO NASCIMENTO ARAU-
JO - Valor: R$ 9.000,00; MARIA VALDIRA FERREIRA DA SILVA - Valor: R$ 9.000,00; RAYANA DE 
ARAUJO RODRIGUES - Valor: R$ 15.000,00; SUENIA DE MOURA MACIEL - Valor: R$ 9.000,00; 
TIAGO COSTA DA SILVA - Valor: R$ 9.000,00; VANIA MARIA OLEGARIO DA SILVA - Valor: R$ 
9.000,00. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias 
úteis. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 08 de Julho de 2020. 
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2020, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE GINASIO COBERTO NA COMUNIDADE 
CARECÃO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP - R$ 587.193,48.

Lagoa Seca - PB, 08 de Julho de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
Pregão Presencial Nº 10/2020

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 21de julho 
de 2020, ás 09:00 horas, na sala de reuniões na Prefeitura Municipal de Joca Claudino, Situada a Rua 
Francisca  Claudino Fernandes, nº 001, Centro – Joca Claudino-PB, CEP: 58928-000, procedimento 
licitatório na modalidade Pregão PresencialObjeto: Aquisição parcelada de alimentos perecíveis, 
frutas e legumes  para atender as necessidades da secretaria de Educação e demais secretarias 
deste Município, conforme termo referência do edital. Os interessados poderão ler ou retirar cópia 
do edital, no horário de expediente das 07:00 ás 13:00 horas, em todos os dias úteis no endereço 
supracitado ou pelo site: www.jocaclaudino.pb.gov.br e pelo www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino, 08 de julho de 2020.
Juvino Fernandes Neto 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE GINASIO COBERTO 

NA COMUNIDADE CARECÃO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do município de lagoa seca: 
01.004 - secretaria de educação - 12.361.1003.1035 - construção de um ginásio coberto polies-
portivo na escola irmão Damião na Comunidade Monte Alegre neste Municipio - 44.90.51 - Obras e 
Instalações. VIGÊNCIA: até 04/05/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00152/2020 - 08.07.20 - TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP - R$ 587.193,48.

Lagoa Seca - PB, 08 de Julho de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

Nos termos do julgamento da licitação: PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2020, feito pelo Pregoeiro 
Oficial, através do Laudo expedido e de conformidade com a Lei nº 8666/93, republicada em 06/07/94 
e suas alterações posteriores, Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei complementar n.º 
123/2006 e suas alterações, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das empresas: DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME - CNPJ: 

12.967.090/0001-73, venceu os itens: 64 – 116, com o valor : R$ 4.254,00, FESTAS E DESCAR-
TAVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 11.386.409/0001-04, venceu os itens: 1 - 10 - 12 
- 17 - 18 - 21 - 22 - 28 - 29 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 40 - 45 - 46 - 55 - 57 - 58 - 60 - 68 - 76 - 77 
- 78 - 83 - 84 - 85 - 87 - 88 - 90 - 94 - 95 - 96 - 97 - 101 - 102 - 111 - 113 - 126 – 129, com o valor: 
R$ 52.698,00, MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA - CNPJ: 07.741.674/0001-96, venceu 
os itens: 2 - 3 - 7 - 11 - 13 - 14 - 15 - 20 - 23 - 25 - 30 - 31 - 35 - 39 - 41 - 43 - 44 - 47 - 48 - 49 - 52 
- 53 - 54 - 56 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 - 69 - 70 - 71 - 75 - 80 - 81 - 89 - 91 - 92 - 98 - 99 - 100 - 104 - 
105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 112 - 114 - 115 - 117 - 118 - 119 - 121 - 122 – 124, com o valor: 
R$ 160.892,36, PAPELARIA ROCHA LTDA - CNPJ: 00.412.020/0001-70, venceu os itens: 19 - 24 
- 62 - 74 - 82 - 86 - 93 - 103 - 123 – 127, com o valor: R$ 20.594,00, S D DE A FERREIRA & CIA 
LTDA-ME - CNPJ: 26.889.181/0001-42, venceu os itens: 4 - 26 - 27 - 50 - 51 - 66 - 120 - 125 – 128, 
com o valor: R$ 23.628,00, TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI.CNPJ: 
05.301.712/0001-64, venceu os itens: 5 - 6 - 8 - 9 - 16 - 42 - 72 – 73, com o valor: R$ 18.295,20, 
pelas razões expostas no referido Laudo.

 Mari - PB, 08 de julho de 2020.
Antônio Gomes da Silva
Prefeito Constitucional

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo apresentado pelo Pregoeiro, quando do julgamento do PREGAO PRE-

SENCIAL N.º 012/2020, ADJUDICO o Presente PREGAO PRESENCIAL para as empresas: DA-
NIEL FRANCISCO DA SILVA SALES-ME - CNPJ: 12.967.090/0001-73, venceu os itens: 64 – 116, 
com o valor : R$ 4.254,00, FESTAS E DESCARTAVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 
11.386.409/0001-04, venceu os itens: 1 - 10 - 12 - 17 - 18 - 21 - 22 - 28 - 29 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 
- 38 - 40 - 45 - 46 - 55 - 57 - 58 - 60 - 68 - 76 - 77 - 78 - 83 - 84 - 85 - 87 - 88 - 90 - 94 - 95 - 96 - 97 
- 101 - 102 - 111 - 113 - 126 – 129, com o valor: R$ 52.698,00, MARIA SALETE JERONIMO DE 
MENDONCA - CNPJ: 07.741.674/0001-96, venceu os itens: 2 - 3 - 7 - 11 - 13 - 14 - 15 - 20 - 23 - 
25 - 30 - 31 - 35 - 39 - 41 - 43 - 44 - 47 - 48 - 49 - 52 - 53 - 54 - 56 - 59 - 61 - 63 - 65 - 67 - 69 - 70 
- 71 - 75 - 80 - 81 - 89 - 91 - 92 - 98 - 99 - 100 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 112 - 114 
- 115 - 117 - 118 - 119 - 121 - 122 – 124, com o valor: R$ 160.892,36, PAPELARIA ROCHA LTDA 
- CNPJ: 00.412.020/0001-70, venceu os itens: 19 - 24 - 62 - 74 - 82 - 86 - 93 - 103 - 123 – 127, 
com o valor: R$ 20.594,00, S D DE A FERREIRA & CIA LTDA-ME - CNPJ: 26.889.181/0001-42, 
venceu os itens: 4 - 26 - 27 - 50 - 51 - 66 - 120 - 125 – 128, com o valor: R$ 23.628,00, TECMIX 
TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI.CNPJ: 05.301.712/0001-64, venceu os itens: 
5 - 6 - 8 - 9 - 16 - 42 - 72 – 73, com o valor: R$ 18.295,20.

 Mari - PB, 08 de julho de 2020.
João Acássio Nascimento de Oliveira

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados 
em consultoria, organização e execução de concurso público para provimento de cargos efetivos. 
LICITANTES HABILITADOS: ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO LTDA; EPL EMPRESA 
PARANAENSE DE LICITACOES LTDA. LICITANTE INABILITADO: ASSOCIACAO DE ENSINO 
SUPERIOR SANTA TEREZINHA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recur-
sos 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 
Técnica e Preços será realizada no dia 17/07/2020, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794. 

Pedro Régis - PB, 08 de Julho de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, para conhecimento dos interessados através 

da comisso de licitação, o resultado de julgamento de Habilitação, atendendo ao art. 109, I “a” da 
lei nº 8.666/93. As empresas DEL ENGENHARIA EIRELI – ME, foi declaradas habilitada. Concede 
o prazo de 5 dias úteis para recursos. Não havendo recursos, fica designada, para abertura dos 
envelopes de propostas de preços, o dia 16 de Julho de 2020, às 09:00 horas.

Pedra Branca-PB, 08 de Julho de 2020.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL 

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº. 00032/2020
Objeto: Aquisição de peças para veículos.
Vencedora: GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA – EPP, com o valor global de R$ 324.315,42 (trezentos 

e vinte e quatro mil, trezentos e quinze reais e quarenta e dois centavos).
Resolve: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve ADJUDI-

CAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas para assinar termo contratual.
Pedra Branca-PB, 07 de Julho de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
Resultado de Julgamento

Pregão Presencial Nº 00033/2020
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, vem 

através deste aviso, tornar público o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação 
do Pregão Presencial Nº 00033/2020, cujo objeto é os serviços de instalação, desinstalação, 
manutenção corretiva de geladeira, frízer, bebedouros. Tem como vencedora: DAMIÃO SOUSA 
ALVES-ME, cadastro no CNPJ nº 18.119.058/0001-14, com o valor global de R$ 73.975,00 (setenta 
e três mil e novecentos e setenta e cinco reais).

Pedra Branca-PB, 08 de julho de 2020
Severino Luiz de Caldas

 Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00004/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento. 

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa ANDRY BRENO DE QUEIROZ 
GOMES – CNPJ nº 27.825.08/0001-15, com o valor global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para 
apoio cultural para realização  39º João Pedro Virtual do Município de Pedra Branca – PB.

Pedra Branca-PB, 08 de Julho de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

 RATIFICO, nos termos do art. 25, inciso III, c/c o “caput” do art. 26, ambos da Lei Federal nº 
8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE nº 00004/2020, para a contratação da empresa ANDRY BRENO 
DE QUEIROZ GOMES – CNPJ nº 27.825.08/0001-15, para apoio cultural para realização 39º João 
Pedro Virtual do Município de Pedra Branca – PB, no valor global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
conforme constar do respectivo contrato de prestação de serviços.

Pedra Branca-PB, 08 de junho de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00037/2020, em favor da empresaA COSTA COMERCIO ATACADISTA 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP; CNPJ nº 02.977.362/0001-62,tendo como objeto 
a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Medicamentos para o enfrentamento 
da COVID-19 no município de Piancó-PB.Como valor global estimado de R$ 11.475,00 (onze mil, 
quatrocentos e setenta e cinco reais), em consequência fica a mesmo convocada a assinar o termo 
contratual, conformeo Art. 4º, estabelece a Lei federal nº 13.979/2020, com a redação dada pela 
Medida Provisória nº 926/2020art. 64, caput, e da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 08 de julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00037/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 

- EPP; CNPJ nº 02.977.362/0001-62.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Medicamentos para o 

enfrentamento da COVID-19 no município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 11.475,00 (onze mil,quatrocentos e setenta e cinco reais).

Piancó-PB, 08 dejulho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRU-
ÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 FNDE. A Prefeitura Municipal de Prata, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos licitantes participantes 
do Processo Administrativo da Tomada de Preços nº. 00002/2020, que o mesmo se encontra 
suspenso devido ao Recurso Administrativo interposto pela empresa RENOVAR CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.910.105/0001-06, Após a publicação contar-se-á 5 (cinco) dias 
úteis, igual período de recurso, para interposição das contrarrazões, consoante consta no Art. 109, 
inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Especial de Licitação, Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/n – Centro – Prata – PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com.

Prata - PB, 08 de julho de 2020
Amanda Gabriela Batista Silva

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRU-
ÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA PADRÃO FNDE. A Prefeitura Municipal de 
Prata, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos licitantes 
participantes do Processo Administrativo da Tomada de Preços nº. 00003/2020, que o mesmo se 
encontra suspenso devido ao Recurso Administrativo interposto pela empresa RENOVAR CONS-
TRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.910.105/0001-06, Após a publicação contar-se-á 5 (cinco) 
dias úteis, igual período de recurso, para interposição das contrarrazões, consoante consta no Art. 
109, inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Especial de Licitação, Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/n – Centro – Prata – PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com.

Prata - PB, 08 de julho de 2020
Amanda Gabriela Batista Silva

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

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

torna público aos interessados o Resultado do Julgamento de Habilitação que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para conclusão da reforma do prédio sede da Prefeitura Municipal de Santa 
Luzia/PB. Considerações da Comissão. Licitante Impedido de Participar do Processo: RENOVAR 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.910.105/0001-06 – Situação reconhecida quando 
da análise da documentação da Tomada de Preços nº 00004/2020 -  (licitante impedido de participar 
do certame tendo em vista o parentesco do sócio Etelvino de Medeiros Cabral com a Presidente da 
Comissão de Licitação – sendo estes primo (grau de parentesco – 4º grau), conforme Jurisprudên-
cia do Tribunal de Contas da União, disposta na Ata de Análise da Documentação de Habilitação. 
Licitantes Inabilitados por não cumprir todas as exigências do edital: BAHIA CONSTRUCOES 
LOCACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.514.781/0001-75 – não apresentou indicação das 
instalações, conforme item 6.1.16 do edital; PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI EPP - CNPJ: 20.949.329/0001-00 – apresentou Acervo de Engenheiro não indicado para 
a execução da obra, ficando em desacordo com o item 6.1.14.3 do edital; TORRES E ANDRADE 
CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA E - CNPJ: 21.933.413/0001-07 – não 
apresentou prestação de garantia, conforme item 6.1.20 do edital. Licitantes Habilitados por cumpri-
rem as exigências do edital:  ARRIMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.446.272/0001-33; COVALE 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58; GERPLAN ENGENHARIA 
LTDA - CNPJ: 36.240.305/0001-18; L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 
07.750.950/0001-82; MG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.894.347/0001-84 
(observação: A empresa apresentou Certidão Estadual vencida (item 8.3.4), porém comprovou 
condição de ME, se vencedora no certame será concedido o prazo para apresentação da nova 
certidão, conforme item 6.2, alínea c do edital); OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSER-
VACAO URBANA LTDA - CNPJ: 26.764.981/0001-37 E SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 
35.042.630/0001-03. A Presidente informa aos licitantes que a documentação está a disposição 
dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal 
mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede temporária da Prefeitura Municipal, 
situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB 
– CEP 58.600-000, no horário 08:00 às 12:00hs dos dias úteis. Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: 
licitacao@santaluzia.pb.gov.br. 

Santa Luzia/PB, 08 de julho de 2020.
MARIA DO SOCORRO NÓBREGA CABRAL

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico Nº 055/2020

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 21 
de Julho de 2020, ás 09:00 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.
br, procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto:Contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de equipamentos de Robótica para a rede municipal de ensino, 
a cargo da Secretaria de Educação de Sousa Pb, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência no Anexo I deste Edital, os quais são partes integrantes do mesmo, que encontra-se 
disponível no site do Portal de compras públicas, no portal de transparência em www.sousa.pb.gov.
br e na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, PB08 de julho de 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00017/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00017/2020, 
que objetiva: FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DE FORMA PARCELADA 
PARA SUPRIR DEMANDA ESPECIFICA JUDICIAL; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: GUIMARAES & GUIMARAES LTDA - R$ 12.892,55.

Soledade - PB, 07 de Julho de 2020
LARISSA CORREIA MOURA RAMOS

Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00017/2020. OBJETO: FORNECIMENTO DE SU-

PLEMENTOS ALIMENTARES DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR DEMANDA ESPECIFICA 
JUDICIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde - Sms. RATIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, em 07/07/2020.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DE FORMA PARCELADA 

PARA SUPRIR DEMANDA ESPECIFICA JUDICIAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00017/2020. DOTAÇÃO: Recursos do Fundo Municipal de Saúde, transferências de impostos 
da saúde e transferências de recursos do SUS: 02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 244 
2010 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1211 Receitas 
de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 000351 3390.30 99 Material de Consumo 10 
302 2027 2034 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1214 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 
de Custeio D 000371 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 2021 2035 MANUTENÇÃO DA 
FARMÁCIA BÁSICA 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 000376 
3390.30 99 Material de Consumo 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pro-
venientes do Governo Federal - Bloco de Custeio D 000377 3390.30 99 Material de Consumo 10 
301 2021 2057 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA 1214 Transferências 
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio D 000390 
3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e: CT Nº 00107/2020 - 07.07.20 - GUIMARAES 
& GUIMARAES LTDA - R$ 12.892,55.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 00053/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz. Contratado: 
RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Processo Licitatório: Tomada de Preços 
nº 00004/2019. Valor Original do Contrato: R$ 90.478,82. Nº do Aditivo: 01. Objeto do Aditivo: Pror-
rogação do prazo por mais 05 (cinco) meses.Data da Assinatura do Aditivo: 08/07/2020. Adailma 
Fernandes da Silva Lima – Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 00038/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz. Contratado: 
M.J.B PAIXÃO EIRELI-ME.Processo Licitatório: Tomada de Preços nº 00003/2019. Valor Original 
do Contrato: R$ 575.902,82. Nº do Aditivo: 01. Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo por mais 06 
(seis) meses.Data da Assinatura do Aditivo: 30/12/2019. Adailma Fernandes da Silva Lima – Prefeita.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020

Torna público o adiamento da licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, tendo em vista a necessidade 
de complementar informações do objeto no Termo de Referência. Comunica também que em breve 
estará republicando novo Edital.

Santa Rita - PB, 08 de Julho de 2020
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de construção 
civil, para execução dos serviços de recuperação de pavimentação em paralelepipedo em diversas 
ruas no município de Umbuzeiro - 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: (83) 33951478. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 07 de Julho de 2020
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2020 – UASG 925302
            O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administra-

ção, publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 22/07/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, INSTRU-
MENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS PARA ESCOLAS, destinado a Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tecnologia - SEECT, 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 gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00629-7
                                                                                                          João Pessoa, 08 de julho de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 90063
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

pública, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessa-
dos 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 a segunda chamada da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 22/07/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS, destinado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento da 
Agropecuária e da Pesca - SEDAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00401-9
João Pessoa, 07 de julho de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 058/2020

REGISTRO Nº 20-00650-1
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 039/2020, torna público e co-

munica aos interessados que, conforme prevê o art. 21, §4º, da Lei 8.666/93, a nova data de Entrega 
das Propostas para o referido certame será 28 de julho de 2020 às 09h00, em razão da alteração dos 
itens, 10.4.1, alínea “b”, onde se lê: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE 
A INCÊNDIO E SPDA, PARA UMA EDIFICAÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA EQUIVALENTE OU 
SUPERIOR A 5.600 m². Leia-se: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE 
A INCÊNDIO PARA UMA ÁREA CONSTRUÍDA EQUIVALENTE OU SUPERIOR A 5.500M²; ELA-
BORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS 
– SPDA PARA UMA ÁREA CONSTRUÍDA EQUIVALENTE OU SUPERIOR A 2.400M², e do item 
10.4.1, alínea “d.2.6”, onde se lê: A Equipe Técnica deverá ter somente um Coordenador designado 
expressamente pelo licitante, que será o elemento de ligação entre a Contratada e o contratante 
durante a execução do contrato e deverá ter, necessariamente, habilitação em Engenheiro Civil 
ou outro (s) devidamente reconhecido (s) pela entidade competente e deverá ser o detentor da 
CAT, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em coordenação. Leia-se: A 
Equipe Técnica deverá ter somente um Coordenador designado expressamente pelo licitante, que 
será o elemento de ligação entre a Contratada e o contratante durante a execução do contrato e 
deverá ter, necessariamente, habilitação em Engenheiro Civil ou outro (s) devidamente reconhe-
cido (s) pela entidade competente e deverá ser o detentor da CAT, acompanhado da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART). Ficam mantidas as demais condições estabelecidas no Edital. O 
Edital retificado encontra-se à disposição dos interessados nesta CPL. 

João Pessoa, 08 de julho de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente do Certame

AVISO DE RECONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 042/2020

REGISTRO Nº 20-00541-3
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE HELIPON-

TO NO CENTRO DE TREINAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, EM JOÃO PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

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

João Pessoa, 08 de julho de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL   

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA Torna público quere-
quereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, aLicença de Regula-
rização de Operação, para Estação Rádio Base (SAR004AT), situado a Av. Campina Grande, s/n, 
Tibiri, Santa Rita / PB.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PARAÍBA/CRA-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES EM 2020

A COORDENADORADA COMISSÃO PERMANENTE ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL 
DE ADMINISTRAÇÃO DA PARAIBA (CRA-PB, em cumprimento ao disposto na Lei nº 4.769, de 9 de 
setembro de 1965, na Resolução Normativa CFA nº 567, de 13 De junho de 2019, e de acordo com 
o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES EM 2020, do Conselho Federal de Administração, 
datado de 30 de junho de 2020, faz saber a todos os Profissionais de Administração, registrados 
em sua jurisdição, que serão realizadas eleições no dia 28 de outubro de 2020, através do sítio 
eletrônico www.votaadministrador.org.br, que, no dia da eleição, poderá ser acessado a partir das 
0:00 (zero) até as 22:00 (vinte e duas) horas, horário de Brasília, de qualquer parte do Brasil ou do 
exterior, ou nos locais designados pela CPE/CRA-PB, exclusivamente no período de horas destinado 
à votação, mediante senha individual a ser fornecida pelo Conselho Federal de Administração após 
a definição do Colégio Eleitoral. Na impossibilidade do eleitor dispor de computador, o CRA-PB 
disponibilizará em sua sede, na Av.Piauí,791 – Bairro dos Estados, nesta Capital, e na de sua 
Seccional credenciadas de Campina Grande-PB Vice Prefeito Antonio de Carvalho, 400, Loja 03 
Centro Jurídico Ministro Rafael Mayer, Estação Velha, CEP: 58.410-045 em Campina Grande-PB- 
computador conectado à internet com o objetivo de receber a votação.

1. As eleições destinam-se a preencher as seguintes vagas:
NO CRA:
a) obrigatórias:
• 3 (três) para Conselheiros Regionais Efetivos
• 3 (três) para os seus respectivos Suplentes,
com mandatos de 4 (quatro) anos, de janeiro/2021 a dezembro/2024
2. O prazo, para apresentação perante o CRA-PB, dos requerimentos de inscrição de chapas 

concorrentes, encerrar-se-á às 18:00 (dezoito) horas do dia 04 de Agosto de 2020.
3. O voto é obrigatório e será exercido diretamente pelo Profissional de Administração, com 

registro principal e em pleno gozo de seus direitos profissionais. Considera-se em pleno gozo de 
seus direitos profissionais aquele que se encontrar quite com suas anuidades ou, na hipótese de 
parcelamento de débitos, esteja quite com todas as parcelas vencidas até o 60º (sexagésimo) dia 
antes do dia da eleição. O voto é facultativo para aqueles com 65 (sessenta e cinco) ou mais anos 
de idade e não haverá voto por procuração.

4. O processo eleitoral do Sistema CFA/CRAs está disciplinado pela Resolução Normativa 
CFA nº 567, de 13 de junho de 2019, que “Aprova o Regulamento das Eleições do Sistema CFA/
CRAs”, publicada no Diário Oficial da União n.º 118, de 21 de junho de 2019, Seção 1, página 75, 
disponibilizada no sítio do CFA www.cfa.org.br e no do CRA/PB www.crapb.org.br e  ainda, na sede 
do CRA-PB e de sua seccional.

João Pessoa-PB,09 de julho de 2020.
Admª Elisa Aragão Vieira

Coordenador (a) da Comissão Permanente Eleitoral do CRA-PB
CRA-PB nº  1-1528

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 002/2020
Ficam convocados os senhores conselheiros do Conselho de Administração da Empresa Pa-

raibana Comunicação S/A – EPC, à comparecerem a Reunião do Conselho de Administração nº 
002/2020, a se realizar às 09h do dia 13 de julho de 2020), devendo ocorrer de forma não presencial, 
por via eletrônica, para análise, discussão e deliberação da seguinte ordem do dia:  

Plano de investimentos da EPC-S/A.
Contratação de pessoal durante o período de pandemia por Covid-19.
Outros assuntos de interesse da Empresa.

João Pessoa-PB, 03 de julho de 2020.
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA

Representante do Acionista Estado da Paraíba
e Presidente do Conselho de Administração

Naná Garcez de Casto Dória – Membro Titular
Albiege Lea Araújo Fernandes – Membro Titular

William Pereira da Costa – Membro Titular
Genesio Carneiro Leal Filho – Membro Titular

Flávio Murilo Lemos Gondim – Secretário

Comarca de João Pessoa - 12ª Vara Cível da Capital . Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo 
nº 0046529-46.2013.8.15.2001. Ação: Execução de Título Extrajudicial, promovida por Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível da Capital, em virtude da Lei 
etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por este 
Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada, que através deste, manda CITAR ÍTALO DA SILVA 
NUNES-ME, CNPJ: 13.090.553/0001-24, na pessoa do seu representante legal, ÍTALO DA SILVA 
NUNES, CPF: 046.623.454-64, atualmente em lugar incerto e não sabido, para pagar a dívida, no 
valor de R$ 35.104,84 (trinta e cinco mil, cento e quatro reais e oitenta e quatro centavos), custas 
e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 
cento), no prazo de 03(três) dias, a contar da citação, sob pena de penhora de tantos bens quantos 
bastem para garantir a execução. No caso de pagamento integral do débito no prazo declinado, os 
honorários poderão ser reduzidos pela metade (art.827, §1º, CPC). O prazo para embargar é de 
15(quinze) dias. Advertindo-os ainda, de que será nomeado curador especial em caso de revelia 
(art.257, IV, CPC). E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam no futuro 
alegar ignorância, expedi o presente edital que será publicado uma vez no Diário da Justiça e uma 
vez em jornal de circulação local, a cargo da parte exequente, comprovando-se nos presentes autos, 
no prazode15 (quinze)dias. João Pessoa, 30 de junho de 2020. Eu, Maria Risomar Jacinto Silva, 
Técnica Judiciária, o digitei. Dr. Manuel Maria Antunes de Melo - Juiz de Direito Titular.

COMARCA DE SAPE. 1A. VARA. EDITAL DE CITAÇÃO CIVEL. PRAZO: 20 DIAS. Processo: 
0002402-60.2012.815.0351. Ação: ORDINÁRIA DE COBRANÇA. O MM Juiz de Direito da Vara su-
pra, em virtude de lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este juízo tramitam os termos da ação supracitada, em que figura como autor BANCO 
DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como réu SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, brasileiro, solteiro, 
agricultor, portador do RG 1213423 SSP-PB e inscrito no CPF sob n° 601.112.404-68, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 dias contados da data da publicação deste, 
CONTESTAR a presente ação. Ficando advertido que não sendo contestada a ação, presumir-
-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos declarados pelo autor na inicial, sendo-lhe decretado a 
revelia e nomeação de curador especial. E para que chegasse ao conhecimento de todos mando 
o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital, afixando-se cópia no local de costume. Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Sapé-PB, aos 30.06.2020. Eu, Emmanuell Vinícius da Silva 
Jorge, analista Judiciário, o digitei. Anderley Ferreira Marques, Juiz de Direito.

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 Prévia Nº 909/2020, em João Pessoa, 19 de junho de 2020 - Prazo 365 
dias, para SISTEMA DADUTOR DA BORBOREMA – RAMAL CARIRI = MUNICIPIO: VARIOS - UF: 
PB. Processo: 2020-002592/TEC/LP-3335.

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 Administra-
ção do Meio Ambiente emitiu a Licença de 
Instalação Nº 902/2020, em João Pessoa, 
19 de junho de 2020 - Prazo 730 dias, para 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGO-
TAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: CA-
RAUBAS - UF: PB. Processo: 2020-001764/
TEC/LI-7246.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAI-
BA - 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 InstalaçãoNº 913/2020, em João 
Pessoa, 19 de junho de 2020 - Prazo 730 
dias, para IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: 
TAPEROÁ - UF: PB. Processo: 2020-001765/
TEC/LI-7247.

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 Administra-
ção do Meio Ambiente emitiu a Licença de 
Operação Nº 910/2020, em João Pessoa, 
19 de junho de 2020 - Prazo 1825 dias, para 
OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTA-
MENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: ITAPO-
RANGA - UF: PB. Processo: 2019-004171/
TEC/LO-9343.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAI-
BA - 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 InstalaçãoNº 912/2020, em João 
Pessoa, 19 de junho de 2020 - Prazo 1825 
dias, para SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORA 
DE AGUA BRUTA = MUNICIPIO: ALAGOA 
GRANDE - UF: PB. Processo: 2020-001898/
TEC/LI-7259.

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 Administra-
ção do Meio Ambiente emitiu a Licença de 
Operação Nº 891/2020, em João Pessoa, 
15 de junho de 2020 - Prazo 1825 dias, 
para OPERAÇÃO DO DISTEMA DE ABAS-
TECIMENTO = MUNICIPIO: PRINCESA 
ISABEL - UF: PB. Processo: 2020-001086/
TEC/LO-0357.

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 Administra-
ção do Meio Ambiente emitiu a Licença de 
Instalação Nº 903/2020, em João Pessoa, 
19 de junho de 2020 - Prazo 365 dias, para 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO 
DE ABSTECIMENO = MUNICIPIO: ALCAN-
TIL E RIACHO DE SANTO ANTONIO - UF: 
PB. Processo: 2020-001899/TEC/LI-7260.

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 Administra-
ção do Meio Ambiente emitiu a Autorização 
Ambiental Nº 899/2020, em João Pessoa, 
17 de junho de 2020 - Prazo 90 dias, para 
REMANEJAMENTO DE TUBULAÇÃO DO 
SISTEMANA ADUTOR COREMAS - SABUGI 
= MUNICIPIO: VARIOS - UF: PB. Processo: 
2020-002273/TEC/AA-6238.

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 Administra-
ção do Meio Ambiente emitiu a Licença de 
Instalação Nº 911/2020, em João Pessoa, 
19 de junho de 2020 - Prazo 730 dias, para 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTE-
CIMETO DA COMUNIDADE MATA LIMPA 
= MUNICIPIO: AREIA - UF: PB. Processo: 
2020-002621/TEC/LI-7316.

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 Autorização Ambiental Nº 908/2020, em João Pessoa, 19 de junho de 2020 - Prazo 
30 dias, para SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUÍÇÃO DE ÁGUA ENTRE AS AVENIDAS 
EPITACIO PESSOA E CABO BRANCO = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2020-
002674/TEC/AA-6253.
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