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PB tem menor taxa 
de letalidade por 
covid do Nordeste
Das pessoas que contraíram a doença no Estado, 2,1% vieram a óbito, índice inferior à média 
nacional, de 3,8%; governo atribui resultado ao alto número de testes realizados. Página 5

Campanha solidária: EPC entrega doações 
feitas por funcionários. Página 5
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NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

63.939
1.970.909

13.382.020

 1.383
75.523

580.038
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Reabertura do comércio leva Procon-PB 
a fiscalizar lojas e multar as que aten-
dem clientes sem máscara. Página 8

ALPB aprova a criação do 
Hospital das Clínicas em CG
Governo terá 24 milhões para erguer e equipar a obra, 
que irá oferecer 113 leitos e atender a região. Página 13
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Políticas

TSE vai excluir identificação 
biométrica no dia de votação
Decisão acata recomendação de infectologistas que 
prestam consultoria sanitária para as eleições. Página 13

Estado anuncia 21 medidas 
para apoiar as empresas
Entre as ações está o parcelamento do ICMS-Fronteira do 
Simples Nacional das compras de junho e julho. Página 12

Virtual Editora A 
União lança, hoje, 
‘Espelhos de Papel’, 
coletânea de crônicas 
escritas por colabo-
radores do jornal 
impresso. Página 9

Cultura

Paraíba

“Clássico 
Emoção” 
na volta 
ao campo

Foto: Secom-PB

Pela internet Dia 
de Nossa Senhora do 
Carmo será celebrado 
com transmissão de 
missa às 15h, em 
razão da pandemia. 
Página 7

Botafogo e Campinense se enfren-
tam hoje, no Almeidão, em João 
Pessoa, no retorno do Campeona-
to Paraibano 2020; a disputa não 
terá público, mas será transmitida 
pela Rádio Tabajara. Página 16

Lei estadual proíbe planos de saúde de 
suspenderem atendimento a clientes 
inadimplentes. Página 8

Diversidade
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O vice-presidente Hamilton Mourão declarou o que o mun-
do inteiro já sabia e somente ele e os demais integrantes do 
governo do qual faz parte faziam de conta que ignoravam: que 
o filme do meio ambiente brasileiro está queimado no exte-
rior, constituindo-se num grave empecilho para investimen-
tos estrangeiros no país. Sob bandeira ambiental vermelha, 
o Brasil sofre retaliações de países comprometidos com o de-
senvolvimento sustentável.

Não adianta Mourão jurar de pés juntos que o Governo Fe-
deral faz o dever de casa, esforçando-se, por exemplo, para 
preservar a região amazônica dos exploradores internos e 
externos de terras, madeiras e minérios. Basta ver o desam-
paro de órgãos como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe) em relação aos investi-
mentos governamentais.

O discurso e as ações advindos do Palácio do Planalto são um 
forte incentivo para que as áreas de preservação e as reservas in-
dígenas, por exemplo, sejam ainda mais cobiçadas, enquanto fon-
tes de lucros. Um imenso garimpo, uma colossal madeireira, uma 
descomunal fazenda, um imensurável canteiro de obras. Imagens 
como essas se formam na cabeça de quem analisa com acuidade 
as intenções federais para a região amazônica.

O planeta sufocou com as nuvens de fumaça oriundas da in-
tensificação de queimadas na floresta amazônica. Muitos focos de 
incêndio têm origem duvidosa. O certo é que as queimadas destro-
em o bioma Amazônia, comprometendo um acervo biológico cuja 
maior riqueza é sua diversidade. Há interesses internacionais es-
cusos na Amazônia? Claro. Porém, cabe à Nação brasileira defen-
der seu território e tudo o que ele contém.

A Amazônia é importante para o Brasil e o planeta. É de-
ver da sociedade brasileira, na amplitude maior do termo, 
desenvolver formas sustentáveis de exploração de seus re-
cursos naturais, que incluem o cuidado com os grupos huma-
nos que a habitam, como os povos das f lorestas. Nada impe-
de que outros países participem deste consórcio ambiental, 
desde que a soberania nacional não seja, sob nenhum ponto 
de vista, ultrajada. 

Amazônia
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Um livro que puxa outro

Artigo Martinho Moreira Franco
martinhomoreirafranco46@gmail.com

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Quando o porteiro ligou e meu 
nome chamou com um pacote na mão, 
foi uma notícia tão boa, nem sei como 
pude chegar ao saguão. Apanhei, en-
tão, um volume embalado em papel-
-madeira contendo quatro exempla-
res de “Espelhos de papel – A vida 
refletida em crônicas publicadas nas 
páginas de A UNIÃO”. Entre os auto-
res selecionados, está o escriba que 
vos escreve. Boa parte dos demais já 
tem obras editadas, alguns dos quais 
ocupando cadeira na Academia Pa-
raibana de Letras. São escritores 
premiados, com títulos merecedores 
de figurar em qualquer 
antologia de crônicas. 
Não é o meu caso, evi-
dentemente. Entrei feito 
Pilatos no Credo, segun-
do reza o jargão popular. 
Ou por obra e graças de 
Naná Garcez, William 
Costa, Alexandre Mace-
do e outros envolvidos 
no projeto da editora. Como ninguém 
aguenta mais a ladainha de que me 
considero apenas um colunista de va-
riedades, pulo essa parte.

Não é a primeira vez que faço figu-
ração em coletânea de textos. Por artes 
de Ângela Bezerra de Castro, Gonzaga 
Rodrigues, Hildeberto Barbosa Filho, 
Juca Pontes, Marcos Tavares e Sérgio 
de Castro Pinto, fui incluído entre os 
prosadores escolhidos pelo Conselho 
Estadual de Cultura para participar da 
coleção “Autores Paraibanos”, no ano 
de 2005. Compareço com a transcri-
ção de “Em algum lugar do passado”, 
originalmente publicada no jornal “O 
Norte”. Até relutei em concordar com 
a inclusão, mas me rendi à persistência 
de Gonzaga. Terminou sendo minha es-

treia em livro, ainda que somente com 
uma prosinha de nada. Fiquei todo an-
cho, mesmo assim.

Agora são três. Sim, três crônicas, 
acreditem! E em que esmerada edição! 
Com efeito, a publicação de A UNIÃO-
-Editora ficou graficamente primoro-
sa, valorizando sobremaneira o seu 
conteúdo. A capa é um mimo de des-
pojamento visual, a leveza da tipologia 
aplicada com equilíbrio ao fundo bran-
co, justapondo-se uma ilustração de 
sugestivo cunho alegórico, desenho de 
Tônio. Assina toda a paginação Naudi-
milson Ricarte, cabendo a supervisão 

gráfica a Jacinto Júnior. 
Alexandre Nunes é o 
revisor, Thalyta Braga 
atuou como estagiária. 
Equipe cujo talento só 
poderia resultar em 
uma obra prazerosa 
de ver, de ler e de sen-
tir. Isto, diga-se, apesar 
de “Uma festa imper-

dível”, “Feliz cidade” e “Aqueles olhos 
verdes”, enxerimentos que cometi nes-
te jornal e que estão reproduzidos em 
“Espelhos de papel...”

Por último, quero revelar que, tendo 
chegado por compartilhamento a quatro 
crônicas impressas em formato de enca-
dernação, não resisti a atender apelos do 
próprio Gonzaga Rodrigues, entre ou-
tros amigos, e decidi, finalmente, enca-
rar o desafio de publicar um livro de mi-
nha autoria. A trama já fora urdida pelo 
próprio Neguinho acumpliciado com a 
professora Mariângela Sitônio Wander-
ley, mais tarde integrada à seleção dos 
primeiros textos. Arriscando perder a 
ocasião de ficar calado, é a temeridade 
que anuncio ao distinto público. Seja lá o 
que Deus quiser!    

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.

sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL
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João Pessoa e o coronel
Aproximando-se a data do trágico de-

saparecimento do presidente João Pessoa, 
resolvi lembrar algumas passagens de sua 
atribulada e curta permanência no poder. São 
retalhos da história, já detalhada por tantos 
que a viveram ou pesquisaram o nosso passa-
do até o final da República Velha. A morte de 
João Pessoa foi o passo inicial para os acon-
tecimentos de 1930 que culminaram com a 
ascensão de Getúlio Vargas ao poder.

A Parahyba, asfixiada por um conflito 
interno nascido em Princesa, vivia dias de 
agitação. Soldados do exército, por conta 
própria ou por ordens superiores, saiam às 
ruas a provocar os partidários de João Pes-
soa. Um grave entrevero resultou em vários 
feridos, resultado do choque entre soldados 
e presidiários que traba-
lhavam em serviços pú-
blicos. Nem o ordenança 
do comandante do 22 BC, 
coronel Mauricio Cardoso, 
escapou ileso. O coronel 
queixou-se ao secretário 
Ademar Vidal e ameaçou 
soltar na rua o restante da 
tropa. Foi sugerido, então, 
um encontro entre o coronel e o presidente. 
Para o coronel, era demais suportar os pre-
sos “agredindo” seus soldados. Foi até a pre-
sença de João Pessoa.

Quando o coronel chegou à casa do pre-
sidente, na Praça da Independência, este al-
moçava “cercado pelos senhores Guedes Pe-
reira, Murilo Lemos, Osvaldo, José e Fernando 
Pessoa”. Anunciada a presença do coronel 
Cardoso, o presidente suspende o almoço e se 
dirige à sala para o encontro. Olhando para os 
presentes, chamou-os: “Venham ver como se 
trata Washington Luis!”...

Adhemar Vidal consegue memorizar 
as palavras do presidente, proferidas antes 
mesmo dos cumprimentos de praxe: “Já sei 
o motivo que o traz aqui. Antes, porém, de tra-
tar do assunto, quero dizer-lhe sr. Coronel que 

não devo ter mais a menor consideração com o 
governo federal. Estou cansado de sofrer. Levo 
uma vida de amarguras. Se não o povo que de-
posita em mim a maior confiança, se não fosse a 
Parahyba pela qual lutarei até morrer, eu já te-
ria abandonado o país, com vergonha de tantas 
misérias e tanta covardia... Tenho filhos meno-
res que preciso educar. Meu desejo era procurar 
no estrangeiro um abrigo para viver esquecido 
e inteiramente devotado à sua educação. Bem 
distante de um país em que o próprio presiden-
te da República é um criminoso vulgar. Mas não 
sr. Coronel, já mudei de pensamento. Meu cora-
ção de patriota procurará abafar essa vontade 
de pai. A Parahyba acima de tudo. Meu lugar é 
aqui. Preciso lutar até o fim.”

Testemunha ocular da história, Adhe-
mar Vidal conta que o coro-
nel não dava uma palavra, 
ouvindo, atento, o gestor pa-
raibano que, continuou:

“O governo a que o sr. 
serve, coronel, é um governo 
que não merece confiança...
Planejou e sustenta o movi-
mento dos bandidos de Prin-
cesa. Fornece-lhes armas e 

munições do exército nacional... E recomenda 
proibir que na Parahyba entre qualquer car-
regamento bélico para a polícia defender o 
ordem pública... As praias são ocupadas por 
soldados do exército. Agentes da polícia são 
desarmados e um deles conduzido preso ao 
quartel do 22... Os conflitos são provocados 
pela sua gente coronel.... Meus inimigos vivem 
dentro do quartel do 22 e lá são recebidos com 
todas as atenções... Mas não tem nada não... 
Mande dizer ao seu patrão sr. Coronel que nós 
não seremos humilhados... E se pretenderem 
me matar, fiquem certos de que não serei um 
defunto sem choro”.

Serviu o discurso perante do coman-
dante do 22 BC. A partir de então, diminuí-
ram os atritos. Eis um exemplo da capacida-
de de reação do presidente João Pessoa.

 Olhando para os 
presentes, chamou-os: 

‘Venham ver como se trata 
Washington Luis!’...   

 Como ninguém 
aguenta mais a ladainha de 
que me considero apenas 

um colunista de variedades, 
pulo essa parte.   



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de julho de 2020

Seplag publicou ontem o edital da chamada pública; recursos são para ações que ajudarão na retomada econômica da Paraíba
O Governo da Paraíba, 

por meio da Secretaria de 
Estado do Planejamento, Or-
çamento e Gestão, publicou, 
ontem, o edital de chamada 
pública para a contratação de 
operação de crédito interno no 
valor de R$ 200 milhões, com 
ou sem garantia da União, para 
serem destinados à realização 
de despesas de capital no triê-
nio 2020 a 2022, com a conse-
quente manutenção da capaci-
dade de pagamento do Estado, 
bem como seu equilíbrio fiscal 
para os próximos anos. 

De acordo com o secretá-
rio da Seplag, Gilmar Martins, 
esse edital de chamada públi-
ca faz parte de um conjunto 
de ações do Governo, que pos-
sibilitarão acelerar a retoma-
da da atividade econômica no 
Estado e, consequentemente, 
a abertura de novos postos de 
trabalho. O secretário ressal-
tou ainda que a Paraíba está 
entre os cinco estados com 
menor endividamento do país 

e possui capacidade de paga-
mento, atestada pela STN com  
a manutenção do Rating B, 
com boa situação fiscal pelo 
terceiro ano consecutivo.

“Esse é um processo 
inovador de contratação de 
operação de crédito, que pos-
sibilitará ao Estado acessar 
os recursos selecionando a 
proposta de menor custo. O 
momento é  oportuno, existe 
muito capital represado em 
função dos efeitos da pande-
mia do covid-19 na econo-
mia”, destacou. 

O secretário também 
acrescentou que, em para-
lelo, o governador João Aze-
vêdo determinou o início do 
processo de modelagens de 
negócios para futuras Parce-
rias Público Privada - PPPs, e 
o desenvolvimento de ações 
visando atrair investimentos 
privados para o Estado.

O edital esclarece ainda 
que a eventual contratação 
da operação de crédito, para 

a qual se solicitam propos-
tas, com ou sem garantia da 
União, apenas será realizada 
após aprovação pela Secreta-
ria do Tesouro Nacional (STN) 
juntamente com a Procurado-
ria Geral da Fazenda Nacio-
nal (PGFN), além do cumpri-
mento das demais condições 
previstas no artigo 32 da Lei 
Complementar n. 101, de 4 
de maio de 2000, bem como 
a observância de legislação 
correlata.

Cada uma das instituições 
financeiras, organismos e en-
tidades de crédito nacionais e 
estrangeiros, públicos e priva-
dos, poderá apresentar duas  
propostas: Uma prevendo a 
Garantia da União; e a outra 
proposta sem a Garantia da 
União. A abertura das propos-
tas ocorrerá no dia 14 de agos-
to, às 16h, na sala de reuniões 
da Secretaria de Planejamen-
to. A audiência de abertura 
das propostas será pública, 
observadas as recomendações 

Estado vai realizar operação 
de crédito de R$ 200 milhões

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Clóvis Roberto

Assim, se a maioria dessas le-
gendas não abrir da cabeça de 
chapa – o que seria fato inédito, 
a considerar o histórico de elei-
ções passadas – haverá uma dis-
puta acirrada na capital. Ontem, 
dois pré-candidatos disseram 
que vão até o fim com suas pos-
tulações, afastando a pecha de 
candidaturas ‘balão de ensaio’: 
Julian Lemos, do PSL, e Raoni 
Mendes, do Democratas. 

Lista robusta (2)
A lista de pré-candidatos a pre-
feito de João Pessoa está tão 
robusta que se tem dificulda-
de em projetar coligações com 
muitos partidos para cada cha-
pa majoritária a ser formada. 
Na aludida lista, para ficar nas 
legendas de maior representa-
tividade em níveis nacional e 
local, consta o PT, o Cidadania, 
o PSDB, o MDB, o PP, o PTB, o 
PSL, o PV e o Democratas. 

Em recente declaração à im-
prensa, o governador João Aze-
vêdo afirmou que “Estamos tra-
balhando para que o Cidadania 
continue com esse crescimento 
que ocorreu”. E informou que 
o partido terá, “em pelo menos 
170 cidades, candidatos a prefei-
to e a vice, e também mais de 2 
mil candidatos a vereador”.  

Em 170 municípios       

com mais rEprEsEntatividadE, cidadania gEra

grandE ExpEctativa quanto a candidaturas na pb

Lista robusta (1)

Levantamento feito pela Folha sobre o crescimento dos partidos políticos em nível nacional, com 
base em dados pertinentes à pós-abertura da janela partidária, ocorrida em abril, mostra que 
entre aqueles está o Cidadania. O texto registra que “O PSB é o que teve pior saldo, menos 92 
prefeitos”. E adiante revela que “Boa parte da migração ocorreu na Paraíba, onde os prefeitos 
acompanharam a mudança de partido do governador João Azevêdo (foto) do PSB para o Ci-
dadania”. E, de fato, a chegada do governador ao Cidadania, em dezembro do ano passado, 
turbinou a legenda no Estado, se assim podemos dizer, gerando filiações de prefeitos, vice-

-prefeitos, vereadores. Pois bem, o fato de o partido estar representado no Executivo estadual 
e ter vivenciado um crescimento com a vinda de novos agentes políticos o levou – o que era 
esperado – a um protagonismo que nunca experimentara antes, quando ainda se chamava PPS. 

E sendo assim, por estarmos em um ano eleitoral, isso, agora, provocou uma expectativa, em 
vários segmentos quanto à participação do partido no pleito de novembro, sobretudo nos 

maiores colégios eleitorais. Até essas definições ocorrerem, fica valendo o que disse 
o governador, recentemente, de modo franco: “Onde o partido puder ter candidato 

na cabeça de chapa terá, e onde isso não for possível, faremos alianças”.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Em Campina Grande, aliados do prefeito Ro-
mero Rodrigues (PSD), conforme a coluna re-
gistrou, estão incomodados com a demora na 
escolha do candidato a prefeito do grupo. E te-
rão de esperar mais algumas semanas para que 
esse anúncio aconteça. Numa rádio da cidade, 
ontem, o prefeito disse que só “na primeira se-
mana de agosto, teremos a definição.”

“na primEira sEmana dE agosto, tErEmos
a dEfinição”, diz romEro sobrE candidato

“ExistE muito bLEfE”

sEm LotEar a prEfEitura

“Quando entro numa disputa, não entro para 
brincar”, declarou Raoni Mendes para ratificar 
que sua pré-candidatura a prefeito de João 
Pessoa está consolidada. Já o deputado Julian 
Lemos também cravou que não desistirá de 
sua postulação: “Existe muito blefe na política, 
mas eu não faço isso, não vou colocar meu 
nome apenas por colocar”.

Do prefeito interino de Bayeux, Jefferson Kita (Ci-
dadania), referindo-se à eleição indireta a ser re-
alizada no município, em agosto: “Vou concorrer, 
mostrar o que estamos fazendo na cidade, mas 
sem lotear a prefeitura, como eles estão prome-
tendo lá [o grupo da situação]”. Apenas os 17 ve-
readores da cidade podem votar.
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Desde abril, quando os 
primeiros internos pela co-
vid-19 chegaram ao Hospi-
tal Metropolitano Dom José 
Maria Pires, em Santa Rita, 
que a equipe de Fonoaudio-
logia da instituição desen-
volve o projeto DeglutBem. 
O objetivo da ação é avaliar 
e promover uma evolução 
clínica favorável com os pa-
cientes que se queixam de 
dificuldades entre a respira-
ção e a deglutição – que é o 
ato de engolir os alimentos.

Segundo a fonoaudiólo-
ga Angelise Vanessa Cordei-
ro, o DeglutBem funciona de 
maneira estratégica com os 
pacientes da covid-19. Com o 
projeto, os indivíduos são as-
sistidos para terem o máximo 
de prazer e segurança duran-
te as refeições, reduzindo os 
riscos de engasgos ou tosses 
e também evitando o desper-
dício de alimentos a partir das 
dificuldades na mastigação e/
ou na deglutição. “Em todas 
as enfermarias são fixadas as 
“dicas DeglutBem” para que, 
de forma dinâmica, todos os 
pacientes saibam a importân-
cia de uma refeição prazero-
sa”, destacou Angelise.

Do início do projeto, 
mais de 70 pacientes ganha-
ram o selo “DeglutBem” de 
aprovação. “São homens e 
mulheres com as diferen-
tes idades e que puderam 
ter uma maior assistência 
nas refeições. Desta forma, 
mantiveram o prazer de se 
alimentarem pela boca”, ex-
plicou a fonoaudióloga.

O foco da equipe de 
profissionais da Fonoaudio-
logia que atuam no projeto 
é proporcionar uma deglu-
tição eficiente e sem riscos 
de, por exemplo, pneumo-
nias a partir de questões 
alimentares. “Então, diante 
de uma possível dificuldade 
no processo de mastigação 
e deglutição, há o ajuste da 
consistência alimentar, na 
postura do indivíduo du-
rante as refeições e até uma 
adaptação no cardápio, para 
que o mesmo tenha uma 
melhor evolução clínica”, en-
fatizou Angelise Cordeiro.

O trabalho acontece em 
parceria com os nutricionis-
tas da unidade hospitalar. 
“Na avaliação é priorizado 
os alimentos que tenham os 
três tipos de consistências: 
líquida, pastosa e sólida”, 
disse Angelise.

A intubação orotra-
queal – que insere um tubo 
na traquéia – pode ocasionar 
em alguns prejuízos para os 
pacientes. “Costumamos ob-
servar dificuldades na mo-
bilidade de língua e lábios 
e isso resulta em resíduos 
alimentares parados na ca-
vidade oral, mesmo após de-
glutir, como também, tosses  
e engasgos frequentes (com 
a saliva e líquidos em geral). 
Em suma, há uma fraqueza 
na musculatura que envolve 
a função de deglutição e são 
necessárias abordagens e 
diferentes adaptações para 
que o paciente não tenha 
complicações oriundas de 
uma deglutição inadequada”, 
afirmou a fonoaudióloga An-
gelise Cordeiro.

DeglutBem ajuda a
recuperar pacientes

vigentes das autoridades pú-
blicas de saúde relativas à pan-
demia da covid-19.

O prazo para o envio 
das solicitações 

de esclarecimentos 
será até o dia 
7 de agosto

Morte de criança

Caso Miguel: Justiça aceita denúncia 
e Sarí Corte Real vai a julgamento 

A ex-patroa da emprega-
da doméstica Mirtes Renata 
Santana de Souza, Sarí Corte 
Real, se tornou ré pela morte 
do filho da funcionária, Miguel 
Otávio de Santana, que tinha 
apenas 5 anos quando des-
pencou do nono andar de um 
edifício no centro do Recife. A 
denúncia do Ministério Público 
de Pernambuco (MPPE) contra 
Sarí, feita na manhã da última 
terça-feira,  dia 14, foi aceita na 
noite do mesmo dia pelo juiz 

da 1ª Vara de Crimes contra a 
Criança e o Adolescente da Ca-
pital, José Renato Bizerra.

A denúncia do MPPE se-
guiu o inquérito da Polícia Ci-
vil, por abandono de incapaz 
com resultado de morte que, 
em caso de condenação, pode 
levar até 12 anos de prisão. A 
nota emitida pelo Ministério 
Público ressalta ainda o artigo 
61 do Código Penal brasileiro, 
apontando agravamento do 
crime por ter sido cometido 
contra uma criança e durante 
uma situação de calamidade 

pública, referindo-se à pande-
mia da covid-19.

“São circunstâncias que 
sempre agravam a pena, quan-
do não constituem ou qualifi-
cam o crime: [quando cometi-
do] contra criança, maior de 60 
anos, enfermo ou mulher grá-
vida; [e] em ocasião de incên-
dio, naufrágio, inundação ou 
qualquer calamidade pública, 
ou de desgraça particular do 
ofendido”, dispõe o artigo 61 
do código penal.

Para aceitar a denúncia, 
o juiz José Renato Bizerra ale-

gou “indícios de autoria e ma-
terialidade do delito, conforme 
se extrai do inquérito policial, 
bem como a legitimidade do 
Ministério Público para propor 
a ação”. O juiz também ordenou 
que a defesa de Sarí responda 
à acusação por escrito em um 
prazo máximo de dez dias.

Pedro Avelino, um dos ad-
vogados de Sarí Corte Real, dis-
se que a defesa foi pega de sur-
presa e que não foi informada 
oficialmente do recebimento 
da denúncia. Por isso, só vai se 
pronunciar após ser notificada.

Através do QR Code as instituições 
financeiras participantes poderão 
acessar o endereço eletrônico da 
Seplag para obter informações

Da Agência Estado

Beatriz de Alcântara
Especial para A União



Ouro Velho e São Domingos são os únicos municípios sem registro da doença; ontem foram confirmados mais  1.477 casos no Estado

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou, 
ontem, mais duas cidades na 
Paraíba atingidas pelo novo 
coronavírus. Poço José de 
Moura e Pedra Branca regis-
traram os seus primeiros ca-
sos desde o início do período 
pandêmico. Apenas duas ci-
dades, São Domingos e Ouro 
Velho, entre as 223 do Estado, 
não possuem casos. A Paraíba 
atingiu a marca de 63.939, 
sendo 1.383 óbitos e 23.695 
pacientes considerados recu-
perados.

Com as novas confir-
mações de casos, o Estado 
está 99,21% atingido pela 
doença. Na última terça-fei-
ra, a cidade de Monte Hore-
be também entrou na lista 
de cidades atingidas. Nesse 
cenário, apenas São Domin-

gos e Ouro Velho ainda não 
possuem casos confirmados. 
Entrando na lista de cidades 
atingidas nos últimos três 
dias, Poço de José de Moura, 
Pedra Branca e Monte Ho-
rebe estão classificados na 
bandeira amarela no plano 
do “Novo Normal” do Go-
verno do Estado. De acordo 
com a SES, as cidades serão 
avaliadas dentro da espa-
cialidade de 15 dias para 
que a evolução ou controle 
do vírus sejam averiguados. 
Sendo assim, a confirmação 
de caso não significa, neces-
sariamente, que haverá a re-
gressão na classificação das 
bandeiras. 

Nove municípios re-
gistram mais de mil casos e 
seguem aumentando o nú-
mero de casos divulgados 
pelas secretarias municipais. 
João Pessoa tem 17.223 ca-
sos de contaminação pelo 

vírus, Campina Grande che-
gou a 8.511 casos, Guarabira 
tem 2.809 casos, Patos com 
2.082, Cabedelo tem 2.059 
casos, Mamanguape com 
1.700, Santa Rita com 1.608 
casos, Bayeux tem 1.122 ca-
sos e Pedras de Fogo chegou 
a 1.110.

Com 189.030 testes para 
o diagnóstico para a doença 
na Paraíba, outras cidades 
com maior incidência de ca-
sos segue com aumento: Caja-
zeiras (894), Itabaiana (854), 
Caaporã (833), São Bento 
(820), Sousa (773), Rio Tinto 
(700), Queimadas (694), Sapé 
(674), Mari (660), Alagoinha 
(605), Ingá (603), Alagoa 
Grande (594), Pitimbu (540), 
Conde (545), Belém (512), 
Lagoa Seca (501), Alhandra 
(453), Araçagi (368), Itaporo-
roca (362), Juripiranga (340), 
Esperança (337) e Caiçara 
(313).

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Apenas duas cidades da PB 
não possuem casos de covid
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Perigo na pandemia

CRM alerta em live para o 
perigo da automedicação

Os cuidados com as 
doenças causadas pelo Aedes 
aegypti não devem ser aban-
donados durante o período da 
pandemia do novo coronaví-
rus. O presidente do Conselho 
Regional de Medicina da Pa-
raíba (CRM-PB), Roberto Ma-
gliano e a infectologista Ana 
Isabel Fernandes indicaram 
em live que sintomas pareci-
dos entre as doenças e a au-
tomedicação podem tornar os 
quadros mais graves. 

“Alguns sintomas como 
a cefaleia são comuns para 
todas as doenças. Por isso é 
necessário que os pacientes 

busquem o diagnóstico cor-
reto porque o uso errado de 
uma medicação pode ser gra-
ve para o paciente”, declarou a 
infectologista. 

Na live, o médico Roberto 
Magliano citou o caso de uma 
paciente que fez a automedi-
cação para covid-19, teve com-
plicações decorridas do uso 
da Azitromicina e acabou per-
dendo 85% da visão. A jovem, 
segundo o médico, foi diagnos-
ticada com uma arbovirose.

A live teve o intuito de 
elucidar dúvidas e alertar que 
outras doenças continuam 
existindo e acometendo pes-
soas durante a pandemia.  Li-
dando com medidas restritivas 
para evitar a propagação do 

novo coronavírus, os números 
de pessoas acometidas pelas 
arboviroses apresentaram re-
dução se comparado ao ano 
passado. De acordo com dados 
do Boletim Epidemiológico da 
Gerência Executiva de Vigi-
lância em Saúde da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES), até 
18 de junho deste ano, foram 
notificados 3.393 casos de den-
gue, 402 casos de chikungunya 
e 81 casos de zika, totalizando 
3.876 registros em 2020.

No ano passado, neste 
mesmo período, o número de 
registros foi aproximadamente 
três vezes maior. Foram 10.885 
registros de dengue, 811 de 
chikungunya e 260 de zika, 
sendo um total de 11.956.

Roberto Magliano explicou que o uso de remédios sem orientação médica pode deixar sequelas na pessoa

Ocupação de UTIs está em 52%
A ocupação total de leitos de UTI 

(adulto, pediátrico e obstétrico) em todo o 
Estado é de 52%. Na Região Metropolitana 
de João Pessoa o número chega a 61%, 
Campina Grande tem uma ocupação de 
47% e o Sertão também teve aumento e 
tem 56% de ocupação dos leitos de UTI 
adulto. O índice de isolamento social regis-
trado, referente a terça-feira, foi de 41,1%. 
Média considerada baixa para a SES que 
estabelece o mínimo de 50% e máximo 
de 70% de adesão às medidas restritivas 
de isolamento.

Pelo segundo dia consecutivo, o Es-
tado registra uma média que varia entre 
40 e 41 falecimentos confirmados. Nesta 
quarta-feira, o número foi de 41 óbitos 
ocorridos, sendo oito deles (19,5%) ocor-
ridos no intervalo de tempo entre a terça-
feira e a publicação do boletim. Do número 
total, 53% ocorreram entre 21 de abril e 

30 de junho; 26,8% de 1 a 13 de julho.
As mortes ocorreram em João Pessoa 

(14), Campina Grande (10), Rio Tinto e 
Guarabira (2), Patos, Sousa, São Ben-
to, Santa Luzia, Massaranduba, Lagoa 
Seca, Esperança, Cuité de Mamanguape, 
Casserengue, Araruna, Bayeux, Belém e 
Cajazeiras (1 em cada). Onze vítimas não 
possuíam informações de comorbidades 
e duas não tiveram as comorbidades 
confirmadas. 

Desde o início da semana, a SES 
divulga um maior volume de informações 
de casos contaminados, óbitos e recupe-
rados de dias anteriores. A razão é que a 
Secretaria Estadual e as secretarias muni-
cipais buscam reduzir o volume de casos 
em aberto no sistema. Sendo assim, casos 
notificados e suspeitos acabam sendo 
finalizados de acordo com a situação do 
paciente.

O Brasil superou ontem 
75 mil mortes e se aproxima 
de 2 milhões de contamina-
dos pela covid-19 desde o 
primeiro registro da doen-
ça. Com 39.924 novos con-
taminados, o país atingiu 

1.966 748 casos da doença, 
segundo o Ministério da 
Saúde. Foram registradas 
1.233 mortes nas últimas 
24 horas e o total de óbitos 
atingiu 75.366.

O Estado de São Paulo 

segue liderando em número 
de casos (393.176) e mor-
tes (15.694) decorrentes da 
doença; seguido pelo Cea-
rá (141.248 casos e 7.030 
óbitos) e Rio de Janeiro 
(134.449 e 11.757).

Com mais 1.233 mortes, 
País supera 75 mil vítimas

MPF pede que investigados 
por fraude sigam afastados

Thaís Cirino
thaiscirino@hotmail.com

O Ministério Público Fe-
deral pediu a prorrogação do 
afastamento de cinco servido-
res da Prefeitura de Campina 
Grande investigados na Ope-
ração Famintos por mais 180 
dias. O pedido foi encaminha-
do à Justiça Federal na Paraí-
ba no último dia 14. 

São alvos do afastamento 
cautelar da ex-diretora Ad-
ministrativa e Financeira da 
Secretaria de Educação de 
Campina Grande, Maria do 

Socorro Menezes de Melo; do 
ex-presidente da Comissão de 
Licitações do município, Hel-
der Giusepe Casulo de Araújo; 
do motorista José Lucildo da 
Silva e das servidoras Mari-
sette Ferreira Tavares e Maria 
José Ribeiro Diniz.

A Operação Famintos 
foi desencadeada no dia 24 
de julho e apura fraudes em 
licitações e desvios na me-
renda escolar no município 
administrado pelo prefeito 
Romero Rodrigues (PSD). No 
documento, a procuradora 
da República, Acácia Suas-

suna, aponta “a presença de 
indícios de integrarem os nú-
cleos administrativo e políti-
co da organização criminosa 
desarticulada pela Operação 
Famintos”.

A ação vem sendo con-
duzida pela Polícia Federal, 
Ministério Público Federal e 
Controladoria-Geral da União 
sobre o suposto esquema de 
desvios de recursos federais 
do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). 
O prejuízo ultrapassa R$ 2,3 
milhões, segundo as investi-
gações.

MP oferece 11 denúncias contra 
os 55 envolvidos na “Calvário”

Desde dezembro de 2018, 
quando foi deflagrada a Ope-
ração Calvário, o Ministério 
Público da Paraíba denunciou 
55 pessoas acusadas de inte-
grarem o esquema criminoso 
que desviou recursos públi-
cos de áreas essenciais, como 
saúde e educação. Alguns dos 
envolvidos são citados em 
mais de uma denúncia, sendo 
dois deles denunciados sete 
vezes. O ex-governador Ricar-
do Coutinho, apontado como 
líder da organização crimino-
sa, aparece em terceiro lugar, 
sendo citado em cinco das 11 
denúncias oferecidas, até ago-
ra. A força-tarefa encabeçada 
pelo Grupo de Atuação Espe-
cial Contra o Crime Organiza-
do (Gaeco/MPPB) continua 
investigando a extensão dos 
danos causados ao erário pelo 
grupo denunciado.

De acordo com levanta-
mento repassado pelo Gaeco, 
foram oito fases da operação, 
com cumprimento de manda-
dos judiciais em campo, que 
resultaram nas denúncias ao 
Poder Judiciário, sendo a pri-
meira relacionada ao caso do 
imóvel localizado no municí-

pio de Sousa adquirido com 
dinheiro de propina, com seis 
pessoas citadas. A segunda 
tratou de esclarecer o caso do 
dinheiro entregue ao grupo 
numa caixa de bebidas, com 
quatro denunciados. Já a ter-
ceira (e a quarta denúncias 
se basearam na investigação 
patrimonial e financeira de 
dois dos envolvidos, sendo 
os dois citados em cada uma 
delas. O caso do propinoduto  
e dos R$ 81 mil foi tratado no 
quinto processo com nove ci-
tados. 

A organização crimino-
sa foi denunciada nos autos 
do processo que envolveu o 
maior número de denuncia-
dos, 35 no total, alvos das di-
versas fases da operação. Em 
seguida, foi oferecida denún-
cia relativa ao envolvimento 
de auditor do Tribunal de 
Contas do Estado. Depois, vie-
ram a denúncia contra um ra-
dialista e o caso da Loteria do 
Estado da Paraíba (Lotep) e 
o processo baseado na inves-
tigação sobre o uso do Lifesa 
(Laboratório Farmacêutico 
do Estado), com oito denun-
ciados. 

A décima denúncia des-
vendou os bastidores da con-
tratação da Cruz Vermelha do 
Brasil - Filial do Rio Grande 
do Sul (CVB/RS) para gerir 
o Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena. Esse recorte da in-
vestigação teve como alvos 
13 envolvidos em  pagamen-
to de propina, engenho para 
dispensa da licitação e desvio 
de recursos públicos. A últi-
ma denúncia oferecida esta 
semana pelo Gaeco e cita sete 
envolvidos na compra e refor-
ma de um prédio apelidado de 
‘Canal 40’. 

Crimes e denunciados 
Os 55 denunciados com 

base nas investigações da 
força-tarefa são acusados de 
vários crimes, sendo alguns 
cometidos repetidas vezes, 
segundo as denúncias do Mi-
nistério Público. Entre os  atos 
criminosos destacam-se pecu-
lato, lavagem de dinheiro, des-
vio de recursos públicos, viola-
ção de dever inerente ao cargo, 
organização criminosa, coação 
no curso de processo, corrup-
ção ativa e passiva e extorsão.

Foto: Edson Matos

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com
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Celebração religiosa
Uma missa hoje, às 15h, marca o Dia de Nossa Senhora do Carmo. A 
celebração será na igreja em homenagem à santa, no Centro da Capital. 
Devido à pandemia, outras celebrações foram canceladas. Página 7 Fo
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Há um mês o Estado mantém o índice mais baixo da região; entre as pessoas que contraíram a doença, 2,1% foram a óbito

Há um mês a Paraíba 
vem mantendo a menor 
taxa de letalidade por co-
vid-19 da região Nordes-
te. Entre as pessoas que 
contraíram a doença, 2,1% 
delas foram a óbito. No ce-
nário nacional, o Estado 
está em sexto lugar, ficando 
abaixo da média nacional, 
que é de 3,8%. A Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
atribui este resultado ao 
alto número de testagem 
e à assistência adequada 
prestada à população pa-
raibana. 

Até a última atualiza-
ção,  189.030 testes para 
diagnóstico da covid-19 já 
foram realizados na Paraí-
ba. Para a gerente executiva 
de Vigilância em Saúde da 
SES, Talita Tavares, ações 
de testagem e isolamento 
e os cuidados prestados ao 
povo paraibano foram efe-
tivos para controlar uma 
doença de fácil transmis-
são e com o cenário pan-
dêmico como a covid-19 e 
manter a taxa de letalidade 
baixa. 

“Trabalhamos inicial-
mente com os testes nas re-
ferências e portas de entra-
da para os casos suspeitos. 
À medida que ampliamos a 
distribuição junto aos mu-
nicípios, ofertamos tam-
bém os testes na Atenção 
Primária e captamos mais 
casos leves de Síndrome 
Gripal. Hoje, a proporção 
dos casos confirmados é de 
que 95% deles são leves. 
Essa estratégia de testa-
gem ampliada foi impor-

tante para conter os casos 
do novo coronavírus na Pa-
raíba”, afirma.

A taxa de letalidade é a 
proporção entre o número 
de mortes por uma doença 
e o número total de doen-
tes que sofrem desse agra-
vo, ao longo de um deter-
minado período de tempo. 
Comparando com outros 
estados da Federação, a Pa-
raíba está à frente do Rio 
de Janeiro, que apresenta 
a pior taxa do Brasil com 
8.8%, e São Paulo (4.4%), 
e tem o mesmo coeficien-
te de letalidade que Minas 
Gerais (2.1%). Os estados 
que apresentam uma taxa 
menor que a Paraíba são: 
Santa Catarina (1.2%), 
Mato Grosso do Sul (1,3%), 
Amapá (1.5%), Tocantins 
(1.7%) e Roraima (1.7%). 

Segundo os dados 
mais recentes do Estado, 
a Paraíba até o momen-
to confirmou 63.939 ca-
sos de covid-19 e registra 
1.383óbitos. O vírus está 
presente em 221 dos 223 
municípios paraibanos.

PB mantém a menor taxa de 
letalidade por covid-19 do NE

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Hospital Prontovida recebeu 244 pacientes
O Hospital Prontovida, inaugu-

rado pela Prefeitura de João Pessoa 
exclusivamente para receber pa-
cientes de covid-19, completa dois 
meses de funcionamento ontem. 
Neste período, a unidade hospi-
talar já atendeu 244 pacientes e, 
no momento, 39 deles seguem 
internados.

 Atualmente, o hospital conta 
com um total de 68 leitos, sendo 
40 de enfermaria, 26 de UTI e 
dois leitos de estabilização para 
pacientes graves. O serviço tem ca-
pacidade de chegar até 114 leitos, 
que podem ser abertos conforme a 
necessidade de internação.

Para o secretário municipal 
de Saúde, Adalberto Fulgêncio, o 

Prontovida cumpre um importante 
papel na assistência aos pacientes 
de covid-19 em João Pessoa. “Te-
mos um hospital equipado e com 
equipe preparada, que tem rece-
bido e prestado todo atendimento 
necessário aos pacientes, sendo 
fundamental para a Rede Municipal 
de Saúde neste momento de pan-
demia”, afirmou.

A unidade hospitalar foi intei-
ramente equipada para atender as 
complexidades dos pacientes com 
covid-19. Em suas instalações, os 
pacientes podem fazer exames 
laboratoriais, de raio-x e de ultras-
sonografia. O Prontovida também 
dispõe de farmácia, central de abas-
tecimento, laboratório e radiologia.

 Os pacientes contam, ainda, 
com o atendimento de médicos 
clínicos, cardiologistas, intensivistas, 
enfermeiros, auxiliares de enferma-
gem, assistentes sociais, psicólogos, 
nutricionistas, farmacêuticos e fisio-
terapeutas. Ao todo, são 517 pro-
fissionais trabalhando para prestar 
assistência à população.

O Prontovida não é portas 
abertas, ou seja, os pacientes com 
suspeita de estarem infectados com 
a covid-19 não devem buscar aten-
dimento diretamente na unidade. O 
hospital está preparado para rece-
ber pacientes diagnosticados com a 
doença, encaminhados por outros 
serviços, a exemplo das Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs).

Foto: Secom-PB

Roupas e agasalhos

EPC entrega doações durante campanha solidária 
Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@gmail.com

A campanha ‘Tire a 
solidariedade do armário’, 
uma iniciativa da Empresa 
Paraibana de Comunica-
ção (EPC), realizou, ontem, 
mais uma entrega das doa-
ções recebidas de funcio-
nários e colaboradores da 
Rádio Tabajara e do Jornal 
A União. Cerca de 250 pe-
ças foram repassadas pela 
presidente da EPC, Naná 
Garcez, ao secretário de De-
senvolvimento Humano da 
Paraíba, Tibério Limeira, e 
deverá beneficiar pessoas 
em situação de vulnerabili-
dade. 

O secretário Tibério 
Limeira elogiou a mobiliza-
ção interna realizada pela 
EPC. “Acho que essa inicia-
tiva é fundamental para 
esses novos tempos que 
estamos vivendo. Espero 
que a gente tire lições po-
sitivas disso. Temos muita 
gente passando à situação 
de vulnerabilidade, outras 
doentes. Então, o exercício 
da solidariedade tem que 
ser permanente. Conceitos 

como este terão que estar 
muito presentes daqui para 
a frente, teremos que ser 
mais coletivos do que indi-
viduais. A gente já está sen-
do quando ficamos em casa 
para proteger a coletivida-
de”, observou. 

De acordo com o secre-
tário Tibério Limeira, esse 
projeto iniciado pela EPC 
pode estimular outros ór-
gãos, empresas, secretarias 
do Estado e do município. 

A ideia de fazer coletas 
internas de doações entre 
os funcionários surgiu em 
2019 e, desde então, os 
colabores têm contribuí-
do com as campanhas. “A 
campanha foi muito bem 
aceita”, comemorou Naná 
Garcez. Em junho, foram en-
tregues 300kg de alimentos 
ao Hospital Padre Zé. Esses 
alimentos foram doados a 
moradores de rua, a partir 
de um trabalho realizado 
pela Diocese, com o apoio 
do padre Egídio. 

Segundo Naná Garcez, 
as campanhas fazem parte 
da posição de responsa-
bilidade social da EPC e, 
praticamente todo mês, há 

um tipo de arrecadação. 
Em agosto, por exemplo, 
haverá palestra sobre ama-
mentação com os servido-
res, capitaneada por um 
profissional do banco de 
leite, e será aberta a campa-

nha para doação dos vidros 
adequados para armazenar 
leite materno. Os pontos de 
coleta serão a Rádio Tabaja-
ra e o Jornal A União. 

“Desde o ano passado, 
a gente exerce essa ação 

de responsabilidade social. 
Este ano, com a questão da 
pandemia, a primeira cam-
panha que fizemos foi a de 
doação de alimentos entre-
gues a pessoas em situação 
de rua, através do padre 

Egídio. Nesse mês, pensa-
mos que as pessoas come-
çam a ficar muito incomo-
dadas em sentir frio. Então, 
passamos a fazer a coleta de 
roupas, calçados, agasalhos, 
toalhas e roupas de cama, e 
tivemos uma boa resposta. 

Doações
As roupas doadas pela 

EPC serão separadas na 
SEDH para definir o público 
que será atingido. Entre as 
comunidades que deverão 
ser atendidas, estão o Proje-
to Beira da Linha, no Alto do 
Mateus; Casa Pequeno Davi, 
no Roger; Projeto Dona Bo-
neca, no Cidade Verde, em 
Mangabeira; o Hospital Pa-
dre Zé que faz um trabalho 
com população de rua, entre 
outras entidades que fazem 
trabalhos com pessoas em 
situação de vulnerabilidade. 

Em uma campanha 
realizada pela SEDH em 
parceria com a Polícia Mi-
litar, foram arrecadadas 
50 toneladas de alimentos. 
Serão montadas cestas bá-
sicas para ajudar a popula-
ção que está sofrendo com a 
pandemia. 

Presidente da EPC, Naná Garcez faz entrega de roupas arrecadadas ao secretário de Desenvolvimento Humano, Tibério Limeira

Foto: Marcus Antonius 

Os levantamentos feitos 
pela SES apontam que 
em 95% dos casos de 
covid-19 confirmados 

atualmente no Estado os 
pacientes apresentam 

sintomas leves.

Paraíba já aplicou mais de 185 mil testes para diagnosticar a covid-19, o que tem contribuído para o mapeamento e controle da proliferação da doença 
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Ascensão profissional de 46 integrantes da Corporação a major, capitão e tenente foi publicada no Diário Oficial

João Azevêdo promove praças 
e oficiais da Polícia Militar

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

O governador João Aze-
vêdo garantiu a ascensão 
profissional na Polícia Mili-
tar da Paraíba e publicou a 
promoção de 46 integrantes 
da corporação aos postos de 
major, capitão, 1º tenente e 
2º tenente. Os atos com as 
promoções e nomeações fo-
ram publicados na edição do 
Diário Oficial dessa quarta-
-feira.

Ao posto de major, foi 
promovido pelo critério 
de merecimento o subco-
mandante do 13º Batalhão, 
capitão José Martins Sam-
paio, que atua na região de 
Itaporanga, no Sertão. Para 
capitão, foi promovido por 
antiguidade o 1º tenente Au-
gusto Aguiar Lacerda, da 2ª 
Companhia Especializada em 
Policiamento com Motocicle-
tas (2ª CEPMotos), em Cam-
pina Grande.

Também pelo critério 
de antiguidade, foram pro-
movidos 21 oficiais de várias 
partes do Estado ao posto 

de 1º tenente. Os outros 23 
policiais foram nomeados 
no posto de 2º tenente, após 
passarem pelo Curso de Ha-
bilitação para Oficiais (CHO).

O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Eul-
ler Chaves, destacou que as 
promoções reforçam o com-
promisso com a corpora-
ção e seus profissionais. “As 
promoções demonstram o 
compromisso com a Polícia 
Militar da Paraíba, pois traz 
ascensão profissional para 
os integrantes da corpora-
ção, mesmo em um momen-
to difícil como esse que foi 
gerado pela pandemia do 
novo coronavírus, que tem 
impactos em várias áreas ad-
ministrativas. Agradecemos 
pelo gesto e sensibilidade ao 
governador e parabenizamos 
os promovidos por essa nova 
etapa profissional”, disse. Os 
promovidos e nomeados já 
passam a responder pelos 
novos postos hierárquicos a 
partir desta quarta-feira.

Um homem com mil 
frascos de veneno proibido 
pelos órgãos de vigilância 
sanitária foi preso na noite 
de terça-feira (14) na BR-
101, em Mamaguape. Se-
gundo a Polícia Rodoviária 
Federal, responsável pela 
prisão, os produtos não 
são regulamentados pela 
ANVISA ou pelos órgãos 
estaduais de vigilância 
sanitária e seriam aplica-
dos em uma plantação de 
abacaxi no interior de Per-
nambuco.

Para os policiais rodovi-
ários, o homem tentou justi-
ficar a condução do produto 
afirmando que iria utilizá-lo 
para extermínio de pragas 
em uma plantação de aba-
caxi.

A ação ocorreu du-
rante fiscalização na BR 

101, quando os policiais 
abordaram o veículo e en-
contraram a mercadoria 
transportada de forma 
ilegal, sem regulamenta-
ção da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. 

Foi verificado que alguns 
frascos possuíam rótulos 
impressos ilegíveis e havia 
vazamento do produto ve-
nenoso no interior do auto-
móvel.

O passageiro do veículo, 

Com o grupo, os policiais militares apreenderam vários celulares e outros objetos roubados, além de dinheiro e uma arma de fogo

O veneno seria usado para extermínio de pragas em plantação de abacaxi

Foto: PMPB

Foto: PRF

Assaltos a motoboys

Grupo é perseguido e preso após 
praticar arrastão em bairros de JP

PRF detém produtor rural com veneno 
proibido pela vigilância sanitária

Um grupo de quatro 
pessoas, sendo três maio-
res de idade e um adoles-
cente de 17 anos foi detido 
na noite de terça-feira (14) 
numa avenida do Bairro 
de Intermares, em Cabe-
delo, próximo ao viaduto 
que está sendo construído 
pelo Exército. Segundo o 
major Bruno Rodrigues, co-
mandante da Ceatur, com o 
grupo foram recuperados 
vários celulares, produ-
tos femininos, dinheiro e 
apreendido um revólver.

De acordo com o major 
Bruno, os suspeitos esta-
vam em um veículo Cross-
fox e tinham acabado de to-
mar por assalto o celular de 
mais um motoboy, no Bessa, 
quando foram surpreendi-
dos pelas equipes da Com-
panhia Especializada em 
Apoio ao Turista (CEATur). 
Os acusados tentaram fu-
gir pela BR 230, mas foram 
perseguidos e presos já na 
cidade de Cabedelo. Inclu-
sive, eles iriam realizar um 

arrastão a um grupo de pes-
soas que estava na praia.

O major Bruno infor-
mou ainda que o grupo 
estaria praticando vários 
assaltos em João Pessoa, 
principalmente a motoboys 
de aplicativos de entrega 
de comida. Os integrantes 
da quadrilha foram detidos 
após perseguição que co-
meçou no bairro do Bessa.

Na Central de Polícia, 
eles foram reconhecidos 
como autores de um rou-
bo a um frentista de posto 
de combustíveis e a outro 
motoboy. O grupo, que é da 
cidade de Cabedelo, estaria 
agindo há pelo menos uma 
semana em João Pessoa, o 
que deve ser investigado. 

O delegado Carleto 
Gustavo disse que o ado-
lescente de 17 já havia 
sido apreendido em outras 
oportunidades pela prática 
de assalto. Em seu corpo 
estava inscrito “ou fica rico 
ou morre tentando”. O mo-
torista do grupo disse que 

estava participando dos ar-
rastões, pois iria ganhar um 
celular. Algumas vítimas 
estiveram na Central de Po-
lícia, na Capital, onde reco-
nheceram os assaltantes.

Outras ações
O combate ao tráfico 

de drogas tem sendo reali-
zado diariamente pela Po-
lícia Militar da Paraíba com 
apreensão de todos os tipos 
de entorpecentes. Na noite 
dessa terça-feira (14) na co-
munidade Salinas Ribamar, 
Cabedelo foram apreendi-
das cocaína, maconha, além 
de dinheiro e uma espingar-
da. O material estava com 
um foragido da justiça, de 
27 anos. Ele tinha mandado 
de prisão em aberto por ho-
micídio, mas responde pro-
cessos também por roubo e 
porte ilegal.

A prisão aconteceu no 
momento em que o suspeito 
estava embalando cocaína 
para a venda. Ele foi sur-
preendido pelas equipes do 

BPEMotos e Força Tática da 
6ª Companhia Independente 
da PM, que realizavam uma 
ocupação na comunidade 
para combater o tráfico e 
prender suspeitos de atuar 
nessa atividade criminosa.

No Bairro do Marcos 
Moura, em Santa Rita hou-
ve a PM apreendeu com 
uma mulher de 23 anos um 
tablete com aproximada-
mente um kg de pasta base 
de cocaína. Ela é apontada 
como responsável pelo ar-
mazenamento do entorpe-
cente, que era de um trafi-
cante já identificado.

Guarabira
Um homem com man-

dado de prisão expedido 
pela Justiça do Rio de Ja-
neiro foi preso no Bairro 
das Nações. Ele é acusado 
de homicídio e roubo pra-
ticados naquele Estado. A 
prisão foi feita pela guarni-
ção de Rádio Patrulha, co-
mandada pelo subtenente 
Wamberto.

Cerca de 40 policiais, 
entre civis e militares, rea-
lizaram na manhã dessa 
quarta-feira, a ‘Operação 
Verberatus’, que resultou 
em oito prisões nos municí-
pios de Remígio, Algodão de 
Jandaíra, Areia e Soledade.

A informação é do de-
legado seccional de Espe-
rança, Cristiano Santana, 
que destacou a prisão de 
cinco mulheres envolvidas 
em dois vídeos de espan-
camento que circularam 
nas redes sociais no mês 
de maio deste ano. O caso 
aconteceu na cidade de 
Remígio, onde as agresso-
ras foram presas na ma-
nhã de hoje.

“As investigações da 
nossa equipe apontaram 
que no primeiro vídeo uma 
mulher foi espancada por 
ter praticado maus tratos 
contra uma criança e, por 
esse motivo, outras três re-

solveram lhe ‘dar um cor-
retivo’. Acontece que o fato 
revoltou outro grupo de 
mulheres que também se 
utilizou do mesmo método 
para se vingar das primei-
ras agressoras”, detalhou.

Depois das investiga-
ções, o delegado Cristiano 
Santana representou pela 
prisão temporária das mu-
lheres que participaram 
desses atos no município 
de Remígio, além de outros 
mandados que foram cum-
pridos hoje nos municípios 
de Algodão de Jandaíra, 
Areia e Soledade, esses últi-
mos por homicídio e tráfico 
de drogas.

“Nessa operação tive-
mos o apoio da Polícia Mi-
litar, através do 15º BPM, 
e das Delegacias de Juazei-
rinho e Soledade. O nome 
‘Verberatus’ faz referência 
à associação por espanca-
mento e açoite”, finalizou.

Mulheres são presas por 
casos de espancamento

Fugitivo recapturado
Mais um foragido da Penitenciária Doutor 

Ênio Pessoa Guerra, em Limoeiro (PE) foi re-
capturado pelo Grupamento Especializado de 
Operações em Área de Caatinga (GEOsAC) da 
PMPB, na cidade de Barra de Santana, onde 
ocorreram as outras três prisões.

Jailson da Silva Mendes Gonçalves, de 35 
anos, o “Dedeu” tem uma uma extensa ficha 
criminal, com cinco condenações por homicí-
dios, tráfico de drogas, roubo e por posse ilegal 
de arma. A captura do foragido foi realizada 
em área de Caatinga, através do rastreamento 
feito pelos policiais especializados para atuar 
neste tipo de terreno. A PM descobriu sua loca-
lização após denúncia, feita através do Centro 
Integrado de Operações Policiais (CIOP).

Este foi o 4º foragido do presídio per-
nabucano recapturado pela Polícia Militar 
da Paraíba. No fim de semana outros três 
fugitivos foram recapturados, um de 24 anos, 
com anotações criminais por tráfico de drogas, 
roubo e porte ilegal de arma; outro de 21 
anos, com condenações por comércio ilegal 
de arma e associação criminosa; e o tercei-
ro, de 37 anos, que tem pena a cumprir por 
homicídio e roubo.

um homem de 67 anos, iden-
tificou-se como proprietário 
da mercadoria. Informou 
que utilizaria a substância 
venenosa para extermínio 
de pragas em sua proprie-
dade. Afirmou que adquiriu 
os produtos em Natal, no 
Rio Grande do Norte, mas 
não apresentou qualquer 
documento de identificação 
fiscal ou da origem da mer-
cadoria. Também encontra-
ram no interior do veículo a 
quantia de R$ 10 mil. Segun-
do o proprietário, seria utili-
zada para a compra de mais 
frascos do veneno. Contudo, 
o fornecedor não teria em 
estoque toda a mercadoria. 
O homem foi detido, enca-
minhado à Polícia Civil de 
Mamanguape e responderá 
por crime contra a saúde 
pública.
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Defesa Civil realiza intervenções e ações preventivas em áreas que mais sofrem com o grande volume de água

O inverno este ano veio 
com um importante volume 
de chuvas e, em João Pessoa, 
a precipitação inspira cuida-
dos. A previsão, segundo a 
Defesa Civil Municipal, é que 
as águas continuem caindo 
até o mês de outubro, mesmo 
que de maneira mais espaça-
da. Ações coordenadas pela 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa têm ocorrido no sen-
tido de minimizar os efeitos e 
evitar maiores danos. 

As populações ribeirinhas 
são as mais atingidas. Com o 
aumento no volume dos rios, 
casas são inundadas sempre 
que chove forte. As barreiras 
também inspiram cuidados, 
como explica Alberto Sabino, 
coordenador adjunto da Defe-
sa Civil. “O monitoramento de 
áreas de risco é feito quinze-
nalmente por nossas equipes 
técnicas. Também atendemos 
mediante demanda. Por hora, 
está tudo sob controle”. 

As comunidades São Ra-
fael, Padre Hildon Bandeira, 
Tito Silva, São José e Chatuba 
são as que mais sofrem com as 
chuvas. “Nesses lugares, traba-
lhamos com o desassoreamen-

to dos rios. Também fazemos a 
limpeza e capinação e ainda a 
drenagem de galerias. É impor-
tante pontuar que o aumento 
das marés também interfere 
nesse processo”. 

As barreiras também es-
tão sendo monitoradas, segun-
do informou o representante 
do órgão. “A barreira localizada 
no Alto do Mateus, próximo 
à beira da linha, é que mais 
inspira cuidados, já que lá a 
ocupação ilegal provocou o 
desmatamento da área, o que 
deixa a situação ainda mais 
delicada”,, informou Sabino. 
No Km 19 da BR-230, sentido 
Cabedelo, e no bairro do Roger, 
as barreiras também sofreram 
interferência. “No Roger, foram 
colocadas lonas para proteção”, 
disse Alberto.  

A Defesa Civil reforça que, 
caso a população precise de 
atendimento, basta ligar para o 
número 0800-285-9020. 

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com 

Chuvas de inverno devem 
continuar até outubro em JP

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

Segurança hídrica
Se, por um lado, a chuva causa trans-

torno, por outro, é motivo de alegria. No 
Estado, a situação hídrica é confortável e 
suficiente para garantir até três anos de 
abastecimento.

 Segundo dados da Agência Executiva 
de Gestão da Águas (Aesa), os principais 
mananciais do Estado estão com volume 
de água que chega, em média, a 60% da 
capacidade.

“Estamos com 2,4 bilhões de metros 
cúbicos de água, sendo a nossa capacidade 
total de quatro bilhões de metros cúbicos. 
Isso nos garante de dois a três anos de água”, 
explicou Alexandre Magno, gerente executivo 
de Monitoramento e Hidrometria da Aesa. 

Açudes de grande capacidade de arma-
zenamento, em sua maioria, estão cheios, 
segundo Magno, e os que ainda não atin-
giram um volume razoável de água ainda 
podem ter seus níveis aumentados. “Esses, 
em grande parte, estão no Agreste e Brejo, 
que ainda vivem o período chuvoso, ou seja, 
há possibilidade de recuperação”. 

Alexandre Magno disse ainda que dos 
123 reservatórios monitorados pela Aesa, 
107 encontram-se em estado de normali-
dade, com dez deles sangrando. 

Para hoje, a probabilidade é de mais 
chuvas. Segundo dados da Aesa, os ventos 
úmidos que sopram do oceano em direção 
ao continente poderão favorecer a ocor-
rência de chuvas pontuais no setor leste da 
Paraíba, região que vai de João Pessoa a 
Campina Grande. 

No Litoral, a temperatura mínima pode 
chegar aos 21 graus e máxima a 29 graus. 
No Brejo paraibano, também pode chover e 
esfriar; para a região, a previsão é mínima 
de 17 graus e máxima de 28 graus.

Sertão e Alto Sertão terão dia parcial-
mente nublado, com temperaturas variando 
entre 21 graus e 33 graus, e 18 graus e 33 
graus, respectivamente. 

O tempo será também parcialmente nu-
blado no Cariri/Curimataú, com temperatura 
mínima de 16 graus, a mais baixa do Estado, 
e máxima de 30 graus. No Agreste, as tem-
peraturas variam de 18 graus a 28 graus e o 
tempo será de nebulosidade variável, podendo 
registrar chuvas localizadas.

As comunidades São 
Rafael, Padre Hildon 

Bandeira, Tito Silva, São 
José e Chatuba são as 

mas atingidas

Religiosidade

Celebração de missa marcará hoje 
o Dia de Nossa Senhora do Carmo

Hoje é comemorado 
o Dia de Nossa Senhora do 
Carmo. Para celebrar a data, 
a Pastoral de Comunicação 
da Paróquia Nossa Senhora 
Menina realizará a trans-
missão da missa solene, às 
15 horas. Este ano, aconte-
ceria a celebração do 313º 
novenário dedicado à santa, 
mas, em razão da pandemia, 
a programação litúrgica foi 
suspensa, já que a maioria 
dos paroquianos são consi-
derados grupo de risco.  A 
Igreja de Nossa Senhora do 

Carmo está localizada na 
Praça Dom Adauto, no Cen-
tro de João Pessoa.

 O reitor da Igreja Nossa 
Senhora do Carmo João Pes-
soa e assistente espiritual da 
Ordem Terceira do Carmo, 
frei Gilsimar Ferreira, infor-
mou que a Festa de Nossa Se-
nhora do Carmo e o novená-
rio foram suspensos. O ofício 
de Nossa Senhora do Carmo 
realizado antes da missa, en-
tre os dias 7 e 15 de julho, foi 
a única atividade possível.

“Seguindo as recomen-
dações das autoridades de 
saúde, do Governo da Paraí-
ba e da própria arquidiocese, 

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com 

suspendemos a programa-
ção completa, pois, a maioria 
dos nossos paroquianos é  
de idosos e devemos preser-
vá-los. Sabemos que a pre-
paração para o novenário, 
celebrado em latim, dura no 
mínimo três meses de ensaio 
com a banda e coral. Suspen-
demos também a bênção e 
imposição do escapulário 
para evitar aglomerações”, 
explicou.

A biomédica Cristhiane 
Soares, 50 anos, é devota de 
Nossa Senhora do Carmo. 
Ela conta que se tornou de-
vota em 2014, após assistir 
um dia da novena a convite 
de uma amiga. “Eu já tinha 
me consagrado a Maria, mas 
nunca tinha visto a novena 
de Nossa Senhora do Carmo, 
que é celebrada toda em la-
tim. Aquilo me encantou de 
uma maneira que eu me sen-
ti chamada e comecei a ser-
vir nessa igreja”, relembrou.

A partir desse primeiro 
contato, Cristhiane come-
çou a participar de estudos 
bíblicos até ser consagrada 
na Ordem Terceira do Car-
mo - dimensão destinada aos 
leigos. “Eu tive vontade de 
fazer parte da Ordem Carme-
lita. Comecei como aspirante, 
depois postulante, noviça e, 
hoje, faço parte da Terceira 
Ordem. Servimos a Deus de 
uma forma muito intensa. 
Tenho família e uma vida 
normal, mas só nos vestimos 
de freira em ocasiões espe-
ciais como a data de hoje. 
Sinto-me uma pessoa trans-
formada pela fé que tenho 
em Nossa Senhora do Car-
mo” explicou. 

Origem
A palavra Carmelo, de 

origem hebraica, significa 
“Vinha do Senhor”. Antes 
da aparição que dá nome 
à festividade do Carmo, a 
ordem religiosa chamava-
se Irmão da Fraternidade 
de Nossa Senhora do Lu-
gar – um grupo de eremi-
tas no deserto que viviam 
em fraternidade, no monte 
Carmelo.

Segundo informações 
da Canção Nova, este nome 
aponta para a famosa mon-
tanha localizada na Pales-
tina, onde o profeta Elias e 
o sucessor Elizeu fizeram 
história com Deus e indire-
tamente a Nossa Senhora. 
Estes profetas são consi-
derados precursores da 
ordem, por causa do mon-
te Carmelo, que tem como 
símbolo a união das almas 
místicas e contemplativas 
a Deus. A ordem começou 
a prosperar após a apari-
ção de Nossa Senhora do 
Carmo.

De acordo com o frei 
Gilsimar, os Carmelitas são 
formados por três ordens: 
a primeira ordem são os 
religiosos (frades), a segun-
da é formada pelas freiras, 
e a terceira ordem  são os 
leigos. O símbolo de Nossa 
Senhora do Carmo é repre-
sentado pelo objeto sacra-
mental “Bentinho do Car-
mo”, mais conhecido como 
escapulário – um sinal 
externo de devoção maria-
na que significa proteção. 
Quem o utiliza pede pro-
teção através do manto de 
Nossa Senhora do Carmo.Cristhiane é devota da santa e pertence à Terceira Ordem do Carmo

Foto: Acervo pessoal

A Defesa Civil vem realizando trabalhos de drenagem e desassoreamento de rios para minimizar os estragos das chuvas, especialmente em comunidades ribeirinhas

Foto: Defesa Civil-Divulgção
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Medida vale enquanto durar a pandemia de covid-19 e beneficia usuários que não estão conseguindo pagar mensalidade

O Diário Oficial do Es-
tado da Paraíba (DOE-PB) 
trouxe na edição de ontem 
a sanção de uma lei pelo 
governador João Azêvedo e 
de autoria da deputada es-
tadual Pollyana Dutra que 
proíbe as operadoras de pla-
no de saúde que atuam na 
Paraíba de suspenderem os 
serviços por inadimplência 
de seus clientes durante o 
período de calamidade pú-
blica causada pela pande-
mia do coronavírus. O usuá-
rio deverá comprovar que 
não teve condições de pagar 
o plano. 

A Lei 11.735 de 14 de 
julho de 2020 que entrou em 
vigor após a sua publicação 
no Diário Oficial do Estado  
prevê ainda que as operado-
ras de planos de saúde ficam 
impedidas de realizar reajus-
te anual das mensalidades 
enquanto durar a pandemia. 

A lei estabelece que o 
usuário dos serviços dos 
planos de saúde deverão 
comprovar junto às opera-
doras que prestam o serviço 
e através de documentação 
idônea que não teve con-

dições financeiras de arcar 
com a mensalidade do ser-
viço em decorrência de fatos 
ocorridos durante a pande-
mia. Entre os fatos que po-
derão ser apontados pelos 
usuários visando a não sus-
pensão do plano de saúde 
está a redução drástica na 
renda mensal ou o desem-
prego involuntário. 

A Associação Brasileira 
de Planos de Saúde (Abram-
ge) disse, por meio de nota, 
que há riscos para as ope-
radoras em caso de não re-
cebimento dos pagamentos 
pela prestação dos serviços. 
De acordo com a entidade, 
se as operadoras não rece-
berem os pagamentos terão 
dificuldades para investir 
e também em pagar forne-
cedores e profissionais de 
saúde. 

Segundo a nota, a 
Abramge representa opera-
doras de planos de saúde que 
atendem mais de 40% dos 
beneficiários no país, entre 
as operadoras associadas na 
Paraíba está a Hapvida. A As-
sociação Brasileira de Planos 
de Saúde ainda ressalta que 
recomendou às suas cerca de 
150 operadoras associadas a 
suspensão dos reajustes dos 

Nilber Lucena 
Especial para A União

Lei que proíbe suspensão de 
plano de saúde é sancionada

Editoração: Lênin BrazEdição: Renata Ferreira

planos de saúde individuais, 
como uma das medidas para 
ajudar as famílias que utili-
zam os serviços. 

Ainda de acordo com 

a lei estadual, após o fim do 
período de calamidade pú-
blica as empresas de plano 
de saúde não ficam proibidas 
de suspender de forma ime-

diata os serviços de clientes 
inadimplentes, ficando obri-
gadas a possibilitar o par-
celamento da dívida  pelo 
consumidor, não sendo per-

mitida a cobranças de juros 
e multas. O descumprimento 
da lei resultará na aplicação 
de multa pelos órgãos res-
ponsáveis pela fiscalização.

Clientes que provarem que não estão conseguindo pagar o plano por causa da crise gerada pela pandemia continuarão a ter direito a atendimento e exames médicos

Com a reabertura do comércio, os lojistas estão obrigados a impedir a entrada de consumidores sem máscaras

Foto: Bruno Concha/Fotos Públicas

Foto: Marcus Antonius

Na próxima segunda-
feira (20), a Secretaria da 
Receita Municipal (Serem) 
retornará às suas ativida-
des presenciais. Em fun-
ção da pandemia da covid 
-19, foi estabelecido um 
Plano de Retorno Gradual 
das Atividades, em conso-
nância com as medidas de 
flexibilização da Gestão. A 
mitigação da aglomeração 
de pessoas, o atendimento 
presencial como exceção, 
a evolução do trabalho re-
moto e o aprimoramento 
da comunicação e interação 
com os contribuintes, estão 
entre os pressupostos que 
nortearam a logística esta-
belecida para o retorno das 
atividades presenciais, na 
Serem. 

 Informamos que todo 
o atendimento ao contri-
buinte será executado, ex-
clusivamente, na Central 
de Atendimento do Centro 
Administrativo Municipal 
(CAM), apenas mediante 
agendamento prévio, que 
poderá ser feito, a partir 
do dia 20.07, por meio do 
Portal do Contribuinte, da 

Receita Municipal, selecio-
nando o menu “Atendimen-
to”, ou através do link direto 
http://www.joaopessoa.
pb.gov.br/pc/agendarAten-
dimento.xhtml.

No ato do agendamen-
to, o contribuinte tomará 
conhecimento dos serviços 
que poderão ser agenda-
dos, bem como dos dias e 
horários disponíveis. Como 
forma de diminuir a ne-
cessidade da presença dos 
contribuintes na Secreta-
ria, destacamos que tere-
mos serviços que poderão 
ser realizados diretamente 
pelo contribuinte, através 
do próprio Portal, e que 
mesmo os serviços que po-
derão ser realizados através 
de agendamento e de forma 
presencial, também pode-
rão ser solicitados através 
dos e-mails já disponibili-
zados pela secretaria. Outro 
ponto que merece destaque 
é que todos os processos 
administrativos, no mo-
mento, também deverão 
ser encaminhados, exclusi-
vamente, através dos referi-
dos e-mails disponíveis.

PMJP retoma atividades 
na Secretaria da Receita

José Alves 
zavieira2@gmail.com

SERVIÇO 
n  Diretoria de Arrecadação - 
serem.darc@joaopessoa.pb.gov.br;
n  Diretoria de Tributação - 
serem.ditri@joaopessoa.pb.gov.br;
n  Diretoria de Fiscalização - 
serem.difis@joaopessoa.pb.gov.br;
n  Coordenação de Julgamento e Processos Fiscais - 
serem.difis@joaopessoa.pb.gov.br;
n  Conselho de recursos fiscais - 
serem.crf@joaopessoa.pb.gov.br;
n  Assessoria especial - 
serem.assesp@joaopessoa.pb.gov.br;
n  Gabinete - 
serem.gabinete@joaopessoa.pb.gov.br

Novo normal

Lojas são multadas pelo Procon-PB 
por atenderem clientes sem máscara

Com a reabertura do 
comércio e dos shoppings 
centers esta semana, au-
mentou o fluxo de pessoas 
nos estabelecimentos co-
merciais. Por conta disso, o 
Procon-PB está realizando 
fiscalizações e já autuou 
e multou uma loja em um 
dos shoppings da capital 
que estava atendendo um 
cliente sem máscara. Outro 
órgão atento a essa situa-
ção é o Ministério Público 
do Trabalho da Paraíba que 
também vem fiscalizando o 
cumprimento dos decretos 
estadual e municipal no to-
cante à obrigatoriedade do 
uso de máscaras. 

Segundo o procurador 
Eduardo Varandas, “é dever 
do lojista impedir que con-
sumidores ingressem em 
seus estabelecimentos sem 
estarem usando máscaras. 
Caso algum funcionário seja 
infectado, a responsabili-
dade cairá sobre a empresa 
que vai ter que arcar com as 
consequências”, alertou.

O procurador prevê que 
diversas denúncias nesse 
sentido deverão chegar ao 
MPT-PB e adiantou que nes-
ses casos, os empregadores 
serão responsabilizados. 
“A partir do momento que 
uma pessoa sai da rua e en-
tra numa loja sem máscara, 
a responsabilidade deixa de 
ser do poder público e pas-
sa a ser da empresa”, disse 
Varandas, enfatizando que 
acima de tudo, essa é uma 
questão de educação, mas 
que gera responsabilidade 
jurídica. 

Quanto as denúncias 
que possivelmente serão 
feitas por trabalhadores ao 
MPT-PB, Varandas garan-
tiu que serão mantidas em 
sigilo. “Todos que se senti-
rem prejudicados podem 
denunciar anonimamente”. 
O plantão de denúncias do 
MPT-PB funciona das 9h às 
16h, pelos números 99120-
2974 e 99161-1278 (João 
Pessoa) e (Campina Gran-
de) 99145-3680. E 24 horas 
pelo site do MPT-PB. www.
prt13.mpt.mp.br Denúncias 
de João Pessoa, Região Me-
tropolitana.

Procon PB multa
A superintendente da 

Autarquia de Proteção e 
Defesa do Consumidor da 
Paraíba (Procon-PB), Kés-
sia Liliana, disse que qual-
quer loja ou seguimento 
comercial que for flagrado 

atendendo algum cliente 
sem máscara será autuado e 
multado. O valor a ser apli-
cado é de R$ 100 por cada 
consumidor que for flagrado 
sendo atendido sem másca-
ra.

Ela informou ainda que 
a autarquia está realizando 
fiscalizações no comércio 
de rua e nos shoppings. “Em 
hipótese alguma o cliente 
pode consumir alimentos 
dentro dos shoppings. As 
praças de alimentações po-
dem vender seus produtos 
desde que sejam entregues 
ao consumidor embalados 
para viagem”, alertou Késsia, 
pontuando que esses esta-
belecimentos são obrigados 
a colocarem à disposição do 
público álcool em gel. Outra 
determinação dos órgãos de 
saúde, é que seja feita a me-
dição da temperatura dos 
clientes na entrada do esta-

belecimento.
Os lojistas também de-

vem levar em consideração 
a limitação do número de 
clientes em cada estabele-
cimento. Eles devem orien-
tar os consumidores sobre 
como manter um distancia-
mento seguro entre as pes-
soas que estão sendo aten-
didas. E nunca esquecer a 
exigência do uso de máscara 
tanto por clientes como por 
funcionários.

Para esclarecer dúvi-
das ou realizar denúncia, 
o Procon-PB disponibiliza 
o WhatsApp (83) 98618-
8330. Também está disponí-
vel o disque 151, que é gra-
tuito e funciona de telefone 
fixo ou de celular. SITE do 
Procon-PB: www.procon.pb.
gov.br ou as Redes socais: 
Instagram ou Facebook: @
proconpb e Twitter @pro-
congovpb.



Centenário da Divina
Cantoras paraibanas destacam em suas carreiras a importância 
de Elizeth Cardoso, uma das maiores intérpretes da música 
brasileira, que completaria 100 anos hoje. Página 11
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Antologia produzida pela Editora A União reúne crônicas selecionadas de 19 colaboradores do jornal 

Coletânea ‘Espelhos de Papel’ 
é lançada em evento virtual

Obra que reúne textos 
de 19 cronistas, Espelhos de 
Papel (Editora A União, 190 
páginas, R$ 30) será lança-
da hoje, a partir das 17h, 
por meio de transmissão 
ao vivo pelo perfil no Insta-
gram do Jornal A União (@
uniaogovpb).

“Será o primeiro lança-
mento on-line de uma obra 
exclusiva da Editora A União, 
o que é de muita importân-
cia, porque marca o avanço e 
a consolidação nas platafor-
mas digitais, num momen-
to histórico, em virtude do 
isolamento social causado 
pela pandemia”, ressaltou o 
diretor de Mídia Impressa 
da Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC), o jorna-
lista William Costa, um dos 
participantes do evento, que 
será conduzido pela jorna-
lista Gi Ismael e ainda conta-
rá com o gerente da editora, 
Alexandre Macedo, e três 
dos autores presentes na 
publicação: Luiz Augusto de 
Paiva, Ana Adelaide Peixoto 
e Germano Romero.

Além dos já citados, os 
escritores que participam da 
coletânea são Analice Pereira, 
Vitória Lima, Carlos Pereira, 
Eudes Toscano, Fernando 
Vasconcelos, Francisco Di 
Lorenzo Serpa, Gonzaga Ro-
drigues, Hildeberto Barbo-
sa, José Nunes, Kubitschek 
Pinheiro, Martinho Moreira 
Franco, Nelson Barros, San-
dra Raquew, Otávio Sitônio 
Pinto, Thomas Bruno Oliveira 
e Tiago Germano.

De acordo com William 
Costa, Espelhos de Papel – 
projeto idealizado pela pre-
sidente da EPC, a jornalista 
Naná Garcez – deveria ter 
sido lançado no mês de mar-
ço, em João Pessoa, durante 
a primeira edição da Fei-
ra Literária das Imprensas 
Oficiais (Flio), mas que foi 
suspensa por causa da pan-

demia do covid-19 dias an-
tes do evento acontecer no 
Espaço Cultural José Lins do 
Rego. “Como não tínhamos 
tempo hábil para uma pes-
quisa por períodos, resol-
vemos escolher textos dos 
atuais cronistas de A União. 
O jornal tem muitos colunis-
tas, mas decidimos, desta 
feita, destacar o trabalho dos 
cronistas. Cada autor enviou 
cinco crônicas, das quais se-
lecionamos três”.

A obra estará sendo 
vendida, a partir desta se-
mana, na Livraria do Luiz 
e n’O Sebo Cultural, tanto 
nas lojas físicas, na capital 
paraibana, quanto nos seus 
respectivos sites. “Os assi-
nantes do jornal interessa-
dos em comprar o livro po-
dem contatar a Gerência de 
Circulação, cujo número é o 
(83) 3218-6518”, observou 
ainda o gestor de Mídia Im-
pressa da EPC.

“A União é uma fonte 
muito rica de informação 
histórica e cultural. O jornal 
sempre teve a participação 
de excelentes cronistas. E, 
neste momento histórico, 
mesmo por conta do isola-
mento social causado pela 
pandemia, a editora tem, 
como suportes, a Rádio Ta-
bajara, o jornal e também 
as plataformas digitais para 
divulgar os produtos, o que 
amplia o contato com o pú-
blico, atingindo um univer-
so maior de leitores. Por 
isso, apesar da crise sani-
tária, não paramos e nem 

recuamos, mas avançamos, 
ao utilizar as tecnologias”, 
analisou.

William Costa também 
ressaltou a importância do 
lançamento da antologia de 
crônicas. “É um acervo mui-
to rico de autores e autoras, 
com diferentes formações e 
diferentes visões de mundo. 
Isso forma um painel muito 
amplo e diversificado, do 
ponto de vista do estilo e do 
conteúdo, o que, para mim, 
é de grande importância, 
além da homenagem que se 
presta aos escritores. Essa 
multiplicidade de olhares é 
uma coisa maravilhosa”.

Encontro geracional
Uma das integrantes 

do Espelhos de Papel, Ana 
Adelaide Peixoto elogiou 
o projeto editorial. “É uma 

iniciativa muito interessan-
te, por reunir cronistas con-
sagrados com os da nova 
geração. No jornal, os textos 
se perdem com o tempo. No 
formato de livro, essa cole-
tânea do apanhado de um 
gênero literário fica docu-
mentada num livro que se 
pega para folhear e ler com 
prazer. Dou muito valor ao 
livro impresso, que consi-
dero luxuoso, pois tudo que 
se reúne em livro é impor-
tante”, apontou.

A autora frisou que o 
título espelha o cotidiano e 
o momento que o cronista 
vive. “Eu me sinto presti-
giada por, sem desmerecer 
os demais autores, estar ao 
lado de nomes que admiro, 
como os de Gonzaga Rodri-
gues, o mestre da crônica, 
consagrado nessa escrita, 

por contar de forma inigua-
lável uma história, e Hilde-
berto Barbosa Filho, por sua 
versatilidade dos seus escri-
tos”, confessou Ana Adelai-
de. “O lançamento de Espe-
lhos de Papel é uma forma 
de valorizar a crônica, que 
é tão desprestigiada por ser 
considerada como gênero 
menor, o que não é verdade, 
e isso tem sido quebrado”.

Um dos autores da 
nova geração que chegou a 
ser finalista do prestigiado 
e tradicional Prêmio Jabuti, 
concedido pela Câmara Bra-
sileira do Livro, justamente 
com uma antologia de crô-
nicas, Demônios Domésti-
cos (2017), Tiago Germano 
também confessou estar 
contente por participar 
da coletânea. “Espelhos de 
Papel é importante, sobre-
tudo, pela preservação da 
memória. O Jornal A União 
e seu suplemento literário, 
o Correio das Artes, são veí-
culos em circulação há mui-
to tempo no Brasil, embora 
pouca gente tenha acesso 
aos arquivos. Esse livro tem 
valor histórico tremendo 
por resgatar isso. Fico mui-
to feliz por ver que a crônica 
não morreu e é um gênero 
híbrido, porque nasce no 
jornal e acaba migrando 
para o livro. Interessante 
ver que é muito contempo-
râneo e até pós-moderno, 
porque não tem época, pois 
em todos os momentos ela 
vai existir”.

Considerado o mestre 
da crônica na Paraíba, o 
jornalista e escritor Gonza-
ga Rodrigues, que integra o 
livro Espelhos de Papel, des-
tacou a qualidade do pro-
jeto. “A importância dessa 
coletânea de cronistas no-
vos e velhos expressa a pre-
ocupação da editora com a 
sustentabilidade histórica 
da linha literária do jornal 
desde os seus fundamentos. 
A União tem sido o celeiro 
desse gênero literário des-

de o tempo em que o cro-
nista, como dizia o crítico 
literário e ensaísta Agripi-
no Grieco (1888-1973), era 
considerado um nadador de 
piscina”, comentou.

Segundo Gonzaga, des-
de os anos 1920, no apo-
geu cultural da literatura 
paraibana, a crônica, além 
da informação, tem sido a 
tônica do jornal, o elemento 
e a substância que faz a di-
ferença. “Perdemos o acervo 
de cronistas, como Juarez 
Batista, Silvino Lopes e Wil-
son Madruga, por falta de 
iniciativas como essa que 
ora se faz. Como se vê, não é 
um nem dois e nem três cro-
nistas: é toda uma comuni-
dade deles, agora sublimada 
com a presença marcante 
da cronista feminina. Antes, 
nos limitávamos a Germana 
Vidal, isso no meu tempo. 
Hoje, é Vitória Lima, Ana 
Adelaide Peixoto, Analice 
Pereira e Sandra Raquew”, 
observou Gonzaga.

Na opinião do mestre 
da crônica paraibana, o pri-
meiro livro que a Editora A 
União lança em evento on
-line tem outro importante 
aspecto. “Espelhos de Papel 
tem a virtude de reunir ge-
rações, das quais eu me or-
gulho de ser o mais antigo 
e ainda ser aceito entre os 
jovens. É o jornal mais an-
tigo, único e acima de todas 
as idades”, afirmou Gonza-
ga Rodrigues.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Edson MatosFoto: Gabriel Munhoz/DivulgaçãoFoto: Divulgação

Da esq. para dir.: dentre os autores das crônicas reunidas estão nomes como Ana Adelaide Peixoto, que estará presente na ‘live’ de hoje, o jovem Tiago Germano e Gonzaga Rodrigues, considerado o mestre do gênero na Paraíba 

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial de
A União no Instagram

Imagem: Divulgação

Com 190 páginas, obra aborda uma diversidade de temas e multiplicidade de olhares

 Como se vê, não é 
um nem dois e nem 
três cronistas: é uma 

comunidade toda 
deles, agora sublimado 

com a presença 
marcante da cronista 

feminina 
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Nunca havia ganhado um presente desse... Nem 
sabia que o nome com que fui batizado seria um pen-
tassílabo. De poesia, no sentido técnico-formal, en-
tendo pouco. Mas a sinto muito. Na música acontece 
o mesmo, com algumas pessoas, que são capazes de 
se extasiar apenas ouvindo-a, sem noção alguma de 
como foi escrita. Entendem-na por outros canais. 

A linguagem da emoção é tão sublime que trans-
cende a forma. Obviamente os que se aprofundam 
nas técnicas de música e literatura percebem as 
obras de um ângulo diferente. Possuem olhar profun-
do, que disseca, faz autópsia no corpo e na alma da 
poesia. Quando a professora Ângela Bezerra de Cas-
tro apresentou o livro Bazar de Sonhos, com crônicas 
de minha autoria, eu lhe disse: “Você fez uma cintilo-
grafia dos textos”. Assim acontece com os estudiosos 
da música. Percebem coisas que o ouvinte leigo não 
escuta.

Mas, a emoção, a recepção, o bem que se sente 
diante das obras notáveis, seja na música, na poesia, 
nas artes plásticas, transcende a qualquer conheci-
mento técnico. Certamente porque os artistas bus-
cam não somente a satisfação interior. Seria egoísmo. 
Eles são cientes da capacidade de provocar sensações 
no outro. E sabem que elas acontecem nos mais varia-
dos níveis. Ai da obra se não fosse o espectador...

Pois bem, o presente que ganhei veio de alguém 
que entende muito de poesia. Alguém que sabe o tra-
balho que Dante teve para escrever em tercetos e 
Camões em oitavas. Assim como um músico percebe 
quando a melodia soa uma oitava acima.

Ficar sabendo de que meu nome é um pentassí-
labo que se associa a outro, para formar um hende-
cassílabo, bem ao gosto dos tempos medievais de Gil 
Vicente, fez parte do presente. Um presente recebido 
de um “arquiteto das letras” que sempre deveria ser 
lido acompanhado por flauta e lira. 

Chegou a hora de revelá-lo. Assim como revelar a 
minha humilde gratidão por não merecer tão valioso 
regalo, que será guardado nas melhores lembranças, 
eternas como as calendas e o tear de Penélope. 

Foi o que recebi de Milton Marques Júnior:
“Seu nome traz consigo o gosto e a arte da crô-

nica, em que se esmera nos brindando com límpidos 
diamantes, na clareza de sua habilidosa expressão 
escrita.

Mas o nome também lhe traz o amor pela har-
monia, que ele descobre e realiza na sua outra grande 
paixão artística que é a música: GerMAno RoMEro é 
um pentassílabo perfeito capaz de, ao lado de outro 
pentassílabo, croNISta arquiTEto, que bem o defini-
ria, formar o mavioso hendecassílabo com que inti-
tulo o seu perfil.

Inquieto, hiperativo, mas produtivo, Germano 
em tudo põe a marca de sua perfeição, qualidade que 
o destaca, na harmonia do que escreve, do que proje-
ta ou mesmo na maneira de falar.

Elegante no vestir e no gesticular, vejo-o como 
alguém que encarnaria o romano patrício, para quem 
a toga, antes de ser uma peça do vestuário, era um 
modo claro de expressar a sua sobriedade de modos 
o mos maiorum, o costume dos antigos, tão esquecido 
nestas modernidades pandêmicas. 

Germano, além de tudo, expressa gentileza, gene-
rosidade e gratidão, que revela na maneira dedicada 
com que cuida da memória do pai, fazendo-se, por 
exemplo, editor do Ambiente de Leitura Carlos Rome-
ro, atualmente abrigando uma gama de escritores de 
excelência comprovada e rastreados pelo seu faro afi-
nado.

Não é à toa. Diferentemente e com o perdão do 
poeta de ‘Vou-me embora pra Pasárgada’, que con-
fessou publicamente ser arquiteto falhado e músico 
falhado, Germano fez-se arquiteto pleno e músico 
que engoliu um piano, mas cujo teclado, com todos os 
seus sustenidos e bemóis, vibra em cada uma de suas 
artérias”.

Um arquiteto 
das letras

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Ângela Bezerra de Castro constitui-se em código onomásti-
co que cintila admiração e impõe respeito nas cenas e cenários 
do território cultural paraibano, com especialidade o que se 
delineia nas pluridimensionais searas percorridas pela literatu-
ra em suas múltiplas modalidades de manifestação. Literatura, 
que, sendo uma arte superior ancorada no porto criativo e 
libertário da palavra, tem na professora Ângela, mais que uma 
amante incondicional, uma intérprete sumamente categorizada 
e competente. Conheci a eminente professora na já longínqua 
quadra cronológica dos anos 1980, quando na espacialidade da 
então Universidade Regional do Nordeste dava, sob os auspícios 
da regência apaixonada e luminosa da mestra e amiga Elizabeth 
Marinheiro, os meus primeiros e decisivos passos naqueles que 
Victor Manuel de Aguiar e Silva, catedrático mestre português, 
chamou em sua insuperável Teoria da Literatura, de os profusos 
e desbordantes caminhos da arte que tem no cultivo estético 
da palavra, o ponto de partida e de chegada das suas cogitações 
mais profundas, pela qual passam o ser humano e as suas mais 
significativas experiências.

Na oportunidade, no Primeiro Colóquio de Estudos Bandei-
rianos, promovido por Elizabeth Marinheiro, lá estava, ao lado 
de Mário Hélio, Maria Goretti Ribeiro, Edson Nery da Fonseca e 
Marcos Accioly, a nossa Ângela Bezerra de Castro dissertando, 
com proficiência, sobre a multidimensional obra poética de Ma-
nuel Bandeira, travando, inclusive, uma saudável polêmica teóri-
ca com o notável Edson Nery da Fonseca, da qual se saiu vitorio-
sa, contando com uma enérgica intervenção da mestra Elizabeth 
Marinheiro, que cerrou fileiras ao lado da ilustre bananeirense. 
De lá para cá, passei a acompanhar os passos hermenêuticos 
empreendidos pela Ângela Bezerra de Castro, encontrando neles 
sempre fecundas realizações, sendo uma das mais alvissarei-
ras a leitura revisitadora que promoveu acerca de A Bagacei-
ra, clássico da ficção brasileira de autoria de José Américo de 
Almeida, publicado no ano de 1928. Nesse atilado estudo, que foi 
premiado nacionalmente, apoiada em sólido repertório teórico, 
entre os quais os postulados de Lucien Goldmann presentes em 
seu livro: Sociologia do Romance, a professora paraibana dialoga 
com vários olhares que a crítica literária brasileira lançou sobre 
a narrativa de José Américo de Almeida. Diálogo esse totalmente 
despido da atitude de subalternidade, típico procedimento ado-
tado por aquela que, em tonalidade irônica, Virgínius da Gama e 
Melo chamava de a crítica do papel carbono, pródiga em redu-
plicar o mesmo e repisar o já sabido, sem nenhum vestígio de 
ousadia epistemológica, que, ao já produzido, acrescenta outras 
perspectivas de manifestação do conhecimento. Por esse pata-
mar, Ângela Bezerra de Castro não hesitou em rebater expoentes 
da crítica, que insistiam em reduzir A Bagaceira ao surrado 
universo de um mero romance da seca, a engordar as fileiras 
do filão realista-naturalista já bem batido nas letras nacionais. 
Em Um Certo Modo de Ler, Ângela Bezerra de Castro nutre-se de 
um corpus predominantemente paraibano, no qual pontificam 
figuras como: Juarez da Gama Batista, Gonzaga Rodrigues, Luiz 
Augusto Crispim, Hildeberto Barbosa Filho, Ariano Suassuna, 
Odilon Ribeiro Coutinho, José Lins do Rego, Sérgio de Castro Pin-
to, dentre outros que são recepcionados pela ensaística elegante 
e poética da ilustre professora, que, na esteira das lições expo-
nenciadas pelo mestre Eduardo Portella, sabe que “na dinâmica 

do jogo da verdade a crítica é criação”, aquecida pelo mesmo 
fogo que Prometeu roubou dos deuses e o doou aos homens. 
Aqui, a crítica transpõe os previsíveis limites da metalinguagem 
e, em clave superior, nas asas de indisfarçável sotaque poético, 
assume-se como criação estética, ávida por captar, por dentro, 
as estruturas de sentido fundamentais do texto literário. Aqui, a 
paixão da crítica e a crítica da paixão são faces indissociáveis de 
uma mesma hermenêutica, que tem na liberdade da interpreta-
ção o seu mais inegociável valor.

Já consagrada, portanto, no campo da ensaística, Ângela 
Bezerra de Castro assina outro pacto de convivência com a 
linguagem, desta feita com a linguagem da poesia; poesia que, 
sendo onipresente, manifesta-se, sobretudo, num edifício de 
palavras chamado poema, no qual, ela, a poesia, sente-se verda-
deiramente em sua casa. Casa essa habitada pelos componentes 
indeslindáveis do pensamento, da imagem e do ritmo, tríade 
central da fenomenologia poética postulada por Ezra Pound em 
seu clássico livro: ABC da Literatura.

Os poemas de Ângela Bezerra de Castro, publicados no 
Ambiente de Leitura Carlos Romero, em número de quatro, 
aparecem titularizados pelo signo: Marcas, que, numa espécie de 
perspectiva macrotextual abriga os poemas: Mutilação, Verso/
Reverso, Desencanto e Vida. Teorizado pela semióloga italiana 
Maria Corti, o macrotexto pressupõe a vinculação de textos que 
se unem por procedimentos temáticos e conteudísticos comuns 
e inseparáveis, de modo que, mesmo podendo ler tais textos de 
modo separado, muito ganhará a intérprete se os examinar em 
sua indisfarçável relação de interdependência.

Os poemas de Ângela Bezerra de Castro parecem cami-
nhar nessa direção, visto que em todos eles avulta um eu-lírico 
marcado pelas lancinantes garras de experiências que, gestadas 
no território amoroso, deixaram como saldo o gosto dolorido de 
certo desencanto, título, aliás, de um dos poemas da série, em 
cujo estuário perdas e impossibilidades matizam o ser/fazer do 
eu-lírico. No poema Vida, a solidão é a tônica de quem se vê tran-
sido entre a lembrança de quem partiu e a indiferença de quem 
ficou; numa ambiência timbrada pelos sememas da distância 
e do silêncio. Em Verso/Reverso, o itinerário amoroso segue o 
seu diapasão de desencontros, numa lírica concisa, que, dizen-
do pouco, diz muito, porque sabe que, conforme a grande lição 
ensinada por Rubem Braga, na bela e metalinguística crônica 
intitulada de O Pavão: “A glória do artista é atingir o máximo de 
matizes com o mínimo de elementos”.

Sendo precários todos os rótulos e passíveis de reducio-
nismo conceitual, penso que os poemas de Ângela Bezerra 
de Castro inserem-se numa atmosfera neorromântica, mas 
sem resvalar no território do mero derramamento emocio-
nal, antes, modelada por um verso condensado, que equili-
bra, adequadamente, fundo e forma, na medida exata de uma 
expressão subjetiva que se consome e se consuma tanto no 
dizer quanto no dito.

Íntima de uma ensaística densamente poética em suas mais 
emblemáticas formulações, Ângela Bezerra de Castro, a meu ver, 
estreou bem no campo da criação poética propriamente dita. 
Aguardemos, pois, os novos capítulos dessa viagem da consa-
grada professora paraibana por aquele que Hegel chamou de “o 
reino infinito do espírito”: a poesia.

Ângela Bezerra de Castro
entre o ensaio e a poesia

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG | colaborador

Colunista colaborador

Foto: Arquivo Pessoal

Poeta Milton Marques Júnior (E) ao lado do colunista Germano Romero (D)

‘Live de Cinema’

Mayana Neiva debate o audiovisual

Quem participa do 
projeto ‘Live de Cinema’ 
de hoje é a atriz paraiba-
na, produtora e escritora 
Mayana Neiva. O bate-pa-
po acontece a partir das 
17h, no canal oficial do Fest 
Aruanda no Youtube.

Mayana, que já venceu 
o prêmio na categoria de 
Atriz Revelação pela Mostra 
Estadual de Teatro e Dança 
da Paraíba no início da car-
reira, atualmente se dedica 
à dramaturgia no teatro, TV 
e cinema. Sua participação 
na transmissão ao vivo de 
hoje será a partir da pró-
pria vivência e da observa-
ção do que poderá vir na 
área audiovisual nacional. 

“A nossa produção é 
um grande setor de econo-
mia no Brasil e, infelizmen-
te, temos muitas dificulda-
des, mesmo sendo um setor 
que nos sustenta tanto du-
rante a quarentena. Embo-
ra estejam sofrendo tantos 
ataques, as artes são indis-
pensáveis”, aponta.

O cinema, arte que traz 
informação e aprendizado, 
influenciou na vida pessoal 
e profissional de Mayana. 
“É de grande importân-
cia debater sobre isso até 
para entender quais se-
rão os possíveis caminhos 
para o cinema. Há muita 
gente criando, seja editan-
do, escrevendo roteiro, ou 
treinando atuação. Tenho 
acompanhado algumas dis-
cussões, mas confesso que 
um elemento comum entre 

todos é o sentimento de an-
gústia em relação a como a 
produção vai seguir”.

Os projetos audiovi-
suais mais complexos es-
tão adiados por tempo in-
determinado por causa do 
fator técnico de produção 
de cinema, como enfatiza a 
atriz, mas o momento é de 
reinvenção. “Tenho trocado 
ideia com alguns amigos di-
retores, por isso os espaços 
para debate são tão impor-
tantes”, explica.

Como alternativas cria-
tivas, Mayana Neiva está 
buscando aproveitar o tem-
po livre para estudar. Uma 
possibilidade, para quem 
compartilha a profissão 
com a atriz, é se dedicar ao 
aprendizado. “Acho impor-
tante usar esse tempo para 
estudar técnicas de atuação 
pelos cursos on-line, por 
exemplo, ou ler a sobras de 
alguns diretores ou direto-
ras. Eu comecei a fazer lei-
turas dramáticas de livros, 
como o Grande Sertão: Ve-
redas, de Guimarães Rosa, 
para amigos e a pensar em 
outras alternativas. A crise 
é sempre um disparador de 
criatividade”, analisa.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Divulgação

Atriz paraibana falará sobre produção e caminhos que o setor vem tomando

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



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de julho de 2020 11
Cultura

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Centenário

Destaque

Santa Roza abre as inscrições 
para turmas de balé e dança

A Escola de Dança do Teatro Santa Roza, em João Pessoa, 
iniciou o período de matrículas para o segundo semestre de 
2020. As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-
feira, das 9h às 17h, pelo telefone (83) 9 9812-4591. 

As modalidades são Balé Clássico (infantil, juvenil e adul-
to – nível iniciante, intermediário e avançado), Dança Flamen-
ca e Dança Contemporânea. As aulas têm início dia 27 e serão 
ministradas de maneira remota, devido à pandemia.

Para se inscrever, os interessados deverão apresentar 
imagens do RG ou Certidão de Nascimento (menores de ida-
de) e será cobrada uma taxa mensal de R$ 60.

Lembro os tempos de infância que, na minha 
cidade, Serraria, tinha uma praça e nela havia um 
coreto rodeado de quatro imponentes palmeiras, 
que deixavam o ambiente ainda mais aconche-
gante. Quando eu ia lá, gostava de ficar sentado 
no banco, observando o movimento da rua, sem 
desviar o olhar do relógio da matriz para não es-
quecer a hora de retornar ao sítio.

A praça é o espelho da cidade. Lugar onde se pas-
sam agradáveis momentos de lazer e animadas con-
versas com amigos.

Na praça constroem-se sonhos que nem sem-
pre são realizados. Por isso, aquela praça anda co-
migo, é parte de minhas quimeras de adolescente. 
Mas destruíram a praça, reduzindo a paisagem de 
nossos olhares.

Na praça é possível descobrir a cordialidade 
entre os habitantes da cidade. Lugar onde se planta 
esperança, onde se colhe sonhos.

Há milênios a praça tem papel importante na 
vida das pessoas e continuará, mesmo que a inse-
gurança arrede as famílias.

No tempo de Jesus, quando se desejava contra-
tar alguém para o trabalho, recorria-se às praças. O 
Mestre até usou-a em uma parábola, para falar de 
seu reino aos trabalhadores.

Quando destruíram o coreto da praça de nossa 
infância, arrancaram um pedaço de nós. Os destro-
ços e a poeira levaram consigo a história de nossos 
ancestrais, restando o retrato na parede onde as fo-
lhas das palmeiras ainda tremulam.

A cidade que não cuida de suas praças está fada-
da ao esquecimento. Quanto encantamento no olhar 
havia quando, ao final das tardes e primeiras horas 
das noites, as pessoas conversavam nesse local.

A antiga praça de Serraria faz parte das sau-
dades que compõem a paisagem que habita toda 
a minha poesia. Em tudo que presenciei na tenra 
idade, hoje, olhando para o passado, percebo que a 
natureza e os antigos casarões de minha terra são 
habitantes de minha poesia.

Foram as intermitências desse sonho que per-
mitiram suportar a ausência e a dor do trabalho 
árduo durante mais de seis décadas. Quando con-
duzido para outras paisagens, alimentando-me das 
imagens que carregava de Serraria, sejam as que 
estavam gravadas na memória ou estampadas na 
fotografia, sempre estavam o coreto da praça e seu 
entorno, guardados como reminiscências.

Como diria Neruda, este poeta chinelo que nos 
consola com sua poesia, “minha vida é uma vida feita 
de todas as vidas: a vida do poeta”. Minha travessia 
começou ali, com personagens de todas as épocas 
misturando-se às de hoje, que estão ao nosso lado.

O silêncio da praça sucumbiu na poeira e nos 
destroços, mas ressurgirá nas folhagens verdes da 
esperança, espalhadas pelo vento. Um vento que 
sussurra como música entre as palmeiras que cir-
cundam nossa cidade.

Os golpes do machado cortando as palmei-
ras e a zoada da marreta derrubando o coreto, do 
qual subia uma fumaça de lamento, ainda estão 
em nossa mente, guardados como um fogo que 
queimou nossa história.

A reconstrução deste coreto teria um forte 
simbolismo cultural, fazendo recordar com emo-
ção os dias de uma Serraria ainda em construção. 
Fica a sugestão.

Praça e coreto

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Colunista colaborador

Artistas paraibanas relembram 
a importância de Elizeth Cardoso

Uma das grandes cantoras do Bra-
sil, hoje é celebrado o centenário de 
nascimento da Elizeth Cardoso (1920-
1990). A cantora e compositora Rena-
ta Arruda se sentiu “abençoada” pela 
intérprete carioca, que ficou conhecida 
como “Divina” e a quem a paraibana 
considera como sua madrinha, pois re-
cebeu um elogiou na primeira vez em 
que subiu ao palco para se apresentar 
ao público, aos 19 anos de idade, na ci-
dade de Brasília (DF).

Essa apresentação marcou o iní-
cio da carreira profissional de Renata 
Arruda.  Na ocasião, o evento se deu 
em uma casa noturna com as parti-
cipações de Elizeth e do compositor 
e flautista carioca Altamiro Carrilho 
(1924-2012) para comemorar o ani-
versário do então senador paraiba-
no Humberto Lucena (1928-1998), 
que havia conseguido a liberação de 
emendas para beneficiar composito-
res da velha guarda.

Em resumo, a pedido do Carrilho, 
que viu Renata cantar em uma feijoada e, 
à noite, já no show, chamou-a para soltar 
a voz no palco. “Na hora da despedida, ele 
me perguntou: Que tal você cantar com a 
gente hoje à noite? Eu procurava as mi-
nhas próprias pernas, tremia igual uma 
doida”, contou. “Então, subi no palco e 
repeti o ‘Nunca’, do Lupicínio Rodrigues, 

mas cantando metade da música com os 
olhos fechados”, disse a artista.

A “Divina” teve sua atenção atraída 
pela performance da paraibana no palco. 
“Quando acabei, a Elizeth Cardoso pegou 
o microfone e disse: Essa menina inter-
pretou essa música como todas as can-
toras deveriam cantar. Porque ela cantou 
com a voz, com o corpo e com a alma. Eli-
zeth me disse ainda que, por mais técnica 
que eu adquirisse, nunca perdesse essa 
maneira de interpretar. Você canta com 
emoção e não com técnica. O que diferen-
cia um cantor profissional do amador é 
a emoção com que o cantor interpreta a 
música”, lembrou Renata Arruda.

“Eu tinha lido, duas semanas an-
tes da minha apresentação em Brasília, 
uma entrevista de Caetano Veloso di-
zendo que, ao chegar de táxi no aero-
porto do Galeão, no Rio de Janeiro, para 
fazer sua primeira viagem para fora do 
Brasil, tinha visto um táxi saindo do ae-
roporto levando Elizeth Cardoso e se 
sentiu abençoado só por poder vê-la. 
Então, também me senti abençoada 
com o elogio dela”, confessou Renata 
Arruda, que, depois de tudo isso, nunca 
mais a viu pessoalmente. 

Segundo a paraibana, Elizeth Car-
doso é o motivo da grande inspiração 
no seu canto. “Isso permeia a minha 
carreira, que tem mais de três décadas, 
e foi a coisa mais importante”, disse.

Renata contou que as músicas in-
terpretadas por Elizeth que lhe inspi-

ram são ‘Barracão’, Chega de saudade’, 
‘Manhã de Carnaval’, ‘Canção de amor’, 
‘Eu bebo sim’, ‘Modinha’ e ‘Barracão de 
zinco’. “São lindas de verdade na voz 
dela”, justificou a artista. “O Brasil pro-
duz muitas cantoras, mas Elizeth Cardo-
so é a grande referência que os jovens 
deveriam conhecer”, observou.

Outra cantora paraibana admira-
dora de Elizeth Cardoso é Meire Lima, 
que, nos últimos três anos, realizou três 
shows de cunho especial em João Pessoa 
– todos com o mesmo repertório de 25 
músicas para homenagear a “Divina”. O 
quarto e último da série, em moldes se-
melhantes, seria agora, na Usina Cultural 
Energisa, mas foi suspenso por causa da 
pandemia.  “Lamentei não poder prestar 
mais esse tributo”, desabafou.

Meire Lima justificou tamanha de-
dicação a Elizeth Cardoso. “Primeiro, 
porque era uma mulher negra, como 
eu, que veio de baixo, e pelo repertório, 
principalmente de samba-canção, que 
costumava se chamar de música de fos-
sa ou de roedeira. Por isso, eu me iden-
tifico com ela”.

A artista paraibana também des-
tacou algumas músicas preferidas na 
voz da carioca, a exemplo de ‘Barracão 
de zinco’, com a qual abria seus shows. 
E ainda ‘A noite do meu bem’, que, con-
forme garantiu, “não podia faltar de jei-
to nenhum” durante as apresentações, 
canção na qual ela a interpretava e toca-
va sozinha ao piano.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

O ciclo virtual de deba-
tes ‘História Cultural da Pa-
raíba - Diálogos Presentes’, 
realizado pela Fundação Casa 
de José Américo (FCJA) che-
ga hoje ao seu último dia de 
transmissão. O encerramen-
to tem como tema “Preser-
vação do Patrimônio Cultural 
no Estado da Paraíba – Nos-
sa caminhada”, e conta com 
a presença dos debatedores 
Ana Paula Brito e Átila To-
lentino, além da mediação 
da professora Lúcia Guerra. 
O encontro virtual pode ser 
acompanhado a partir das 
9h30 no canal da Fundação 
no Youtube.

Os convidados aborda-
rão importantes tópicos em 
relação à manutenção dos 
patrimônios materiais e ima-
teriais da Paraíba. “É uma ini-
ciativa que não cabe somente 
ao Estado, ao poder público, 
mas à sociedade civil. Há um 
movimento crescente em 
relação à conscientização da 
preservação tanto das insti-
tuições e outros patrimônios 
materiais, como do modo 
de fazer rapadura, cachaça 
e manifestações artísticas e 
religiosas”, exemplifica Ana 
Paula, gerente operacio-

nal dos órgãos setoriais da 
Geda/FCJA.

A “caminhada” mencio-
nada no título do tema faz re-
ferência a uma busca perma-
nente que passa por períodos 
de maiores ou menores inter-
venções, mas debates sobre 
esses aspectos realçam a im-
portância desses elementos. 
“O alcance dos diálogos pro-
movidos têm sido para além 
de João Pessoa, a gente nota 
que há uma pluralidade não 
apenas geográfica, mas entre 
os bens culturais divulgados 
para que sejam problemati-
zados”, explica a debatedora. 
“Esta será uma aula de encer-
ramento do ciclo, mas é uma 
provocação para que sejam 
continuados os debates e diá-
logos com suas ressignifica-
ções culturais”.

O especialista em políti-
cas públicas, Átila Tolentino, 
aponta que será abordado 
a trajetória de como está o 
processo de preservação e 
como estão os bens materiais 
considerados patrimônios. 
“Falaremos sobre como esses 
espaços contribuem para a 
construção de uma memória 
coletiva e de identidade, inclu-
sive em relação a grupos espe-
cíficos como as comunidades 
ribeirinhas, caiçaras, negras, 
que foram esquecidas ou in-
visibilizadas. Olhar para o pa-
trimônio é olhar também para 
esses grupos e é um aspecto 
que precisamos defender”.

Responsáveis pela me-
diação nas jornada de 16 
transmissões desse ciclo, Lú-
cia Guerra e Carmélio Reynal-
do reforçam a importância 

dos debates nessas oito se-
manas. “Os convidados con-
tribuíram de forma grandiosa 
para o debate e atenderam às 
nossas expectativas”, comen-
ta Lúcia. “Vamos dar continui-
dade às discussões em outras 
atividades promovidas pela 
Fundação”, adianta.

Segundo Carmélio Rey-
naldo, houve uma intensa 
participação do público, in-
clusive de outras localidades, 
algo que não alcançaria em 
um evento presencial. “Com 
a iniciativa de realização do 
evento on-line, a gente abre 
a possibilidade para partici-
pação de pessoas de outras 
regiões que têm participado 
ativamente, não apenas como 
ouvintes, mas contribuindo 
de formas muito importan-
tes”, explica o professor.

Ana Paula Brito (E) e Átila Tolentino (D) são os debatedores da última ‘live’ do ciclo

Patrimônio Cultural 

FCJA encerra ciclo de debates virtuais
Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

FCJA no Youtube

Foto: Joveci C.de Freitas/Estadão

Apelidada de “Divina”, a cantora carioca 
foi a madrinha de Renata Arruda e inspirou 
uma série de apresentações da Meire Lima

Foto: Ícaro Tolentino/DivulgaçãoFoto: Arquivo Pessoal



Iniciativa foi anunciada ontem e tem como objetivo aliviar o fluxo de caixa, manter empregos e reduzir a burocracia

Governo da PB apresenta 21 
medidas em apoio às empresas

Para amenizar o fluxo do 
caixa das empresas, manter 
empregos e reduzir a buro-
cracia, o Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Fazenda (Sefaz-PB), 
apresentou 21 medidas que 
beneficiam as empresas pa-
raibanas com foco nas optan-
tes do Simples Nacional, que 
representam mais de 90% 
dos estabelecimentos com 
inscrições estaduais.

As ações foram anun-
ciadas em uma conferência 
on-line dos secretários esta-
duais da Fazenda, Marialvo 
Laureano (titular) e Bruno 
Frade (executivo), com uma 
série de entidades empre-
sariais e também represen-
tativas das micro e peque-
nas empresas. Entre as que 

participaram da conferência 
estavam a FCDL (Federação 
da Câmara de Dirigentes do 
Estado da Paraíba); a Asso-
ciação Comercial do Estado 
da Paraíba; a Federação das 
Micro e Pequenas Empresas 
do Estado, as CDL de João 
Pessoa e de Campina Grande, 
o Sebrae-PB, a Sescon-PB e o 
Conselho Regional de Conta-
bilidade do Estado da Paraí-
ba (CRC-PB).   

Entre as 21 medidas 
anunciadas pelo Governo do 
Estado para as empresas es-
tão o parcelamento do ICMS-
Fronteira do Simples Nacio-
nal, referente às compras de 
junho e julho, em três vezes; 
devolução do  prazo rema-
nescente para pagamento de 
eventuais multas decorrentes 

de auto de infração lavrado 
antes da pandemia com a re-
dução prevista no art. 89 da 
Lei 6.379/96; a liberação do 
uso das maquinetas POS não 
integradas ao TEF, que esta-
vam prorrogadas anterior-
mente até 31 de julho, para 
agora até 4 de setembro de 
2020 (para supermercados, 
mercados, padarias, lojas de 
conveniências, mercadinhos, 
farmácias e lojas de material 
de construção), desde que ca-
dastrado seja, exclusivamente, 
no CNJP da empresa emitente; 
a prorrogação da autorregula-
rização dos débitos apurados; 
a suspensão dos pagamentos 
dos parcelamentos; a prorro-
gação do pagamento do ICMS-
Simples Nacional; prorroga-
ção também da validade das 
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1. Suspensão dos pagamentos dos parcelamentos
A suspensão alcança as parcelas dos meses de abril a 
agosto (150 dias)
 
2. Suspensão dos encaminhamentos de débitos para dívida ativa
Os débitos que se encontram exauridos o processo administra-
tivo estão suspensos sua inscrição até 4 de setembro de 2020
 
3. Prorrogação do pagamento do ICMS-Simples Nacional
Já se encontram prorrogados os pagamentos referentes aos 
meses de março, abril e maio para julho, agosto e setembro.
A Paraíba protocolou pedido no CGSN para esses mesmos 
pagamentos sejam mais uma vez prorrogados, agora para 
outubro, novembro de dezembro.
As isenções de ICMS para aquisição de veículos na categoria 
de portadores de necessidades especiais protocoladas até o 
final de 2019 ficaram prorrogadas para a reabertura das 
repartições fiscais de forma escalonada.
 
4. Prorrogação para apresentação de documentação 
comprobatória de isenção
As isenções de ICMS para aquisição de veículos na categoria de 
portadores de necessidades especiais protocoladas até o final 
de 2019 ficaram prorrogadas para o momento, escalonado, 
na reabertura das repartições.
 
5. Prorrogação de validade da CND
As Certidões Negativas de Débitos emitidas ficam com 
sua validade estendida até 4 de setembro de 2020.

6. Liberação de uso do POS
Tendo em vista a necessidade do fornecimento do produto 

no sistema de “delivery” fica autorizado o uso do equipa-
mento POS não integrado ao TEF, até 4 de setembro de 
2020, pelos supermercados, mercados, padarias, lojas de 
conveniências, mercadinhos, farmácias e lojas de material 
de construção, desde que cadastrado, exclusivamente, no 
CNPJ da empresa emitente.
 
7. Suspensão dos prazos do PAT
Dado o fechamento das repartições fiscais, objetivando não 
causar prejuízo ao contribuinte, fica suspenso até 4 de setem-
bro todos os prazos previstos da Lei do Processo Administrati-
vo Tributário;
 
8. Suspensão da cobrança do ICMS-Bloqueio nos postos fiscais
Objetivando evitar retenção de mercadorias nos postos fiscais de 
fronteira, bem como para que não haja atraso no transporte das 
mercadorias nas rodovias do Estado da Paraíba, fica suspensa a 
cobrança do ICMS-BLOQUEIO nos postos fiscais de fronteira.

9. Suspensão dos atos de comunicação e notificação em 
fiscalizações tributárias
Como medida de evitar mais transtornos nas empresas efetiva-
mente fechadas em razão da pandemia, ficam suspensas as fiscali-
zações tributárias nessas empresas até 4 de setembro de 2020.
 
10. Prorrogar a autorregularização dos débitos apurados
Estamos prorrogando o modelo de autorregularização 
dos débitos apurados resultantes dos eventos 379 e 380 
de exclusão do simples nacional.

11. Sala do Contador
Estaremos nos próximos dias, após o retorno das ativida-

des presenciais, criando a Sala do Contador. Esse espaço 
possibilitará ao profissional que procura nossa repartição 
fazer algum encaminhamento, petição, impressão, dentre 
outros, sem que precise retornar para seu escritório.

12. Composição do CRF
Passa a ter assento na nova composição do Conselho de 
Recursos Fiscais da SEFAZ-PB um representante do Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC.

13. Facilidade ao Produtor Rural
Estamos ampliando nossos serviços prestados em parceria 
com os escritórios da Empaer. Com isso, o produtor rural 
que por vezes precisava se deslocar alguns quilômetros 
até a repartição fiscal poderá ter seu serviço em um dos 
escritórios da Empaer localizados em 221 municípios 
paraibanos.

14. Estímulo a Autorregularização
Estamos ampliando os casos de inclusão no modelo de 
autorregularização. A ideia é priorizar a conformidade 
tributária e não autuação com imputação de multa.
 
15. Fale Conosco
Hoje os serviços prestados pelo Fale Conosco tem sido 
uma excelente ferramenta de comunicação com a Sefaz, 
em especial em razão da suspensão dos atendimentos 
presenciais e a necessidade do isolamento;
A ideia é diminuir mais ainda o tempo de resposta;
Estamos ampliando os serviços que são comunicados pelo 
DT-e, objetivando dar maior celeridade, desburocratiza-
ção e integração com o contribuinte.

16. Ampliação dos serviços do Portal da SEFAZ VIRTUAL
Atualmente temos em torno de 250 serviços e informações no 
nosso portal www.sefaz.pb.gov.br. Outros já estão em processo 
de desenvolvimento a exemplo do pedido de parcelamento.

17. Prazo para o pagamento das multas com redução
Os autos de infração porventura lavrados antes do início da 
pandemia e que os prazos para pagamento com as reduções 
previstas no art. 89 da Lei 6.379/96 se exauriram durante o 
fechamento das repartições serão devolvidos ao contribuinte o 
prazo remanescente.

18. Execução Fiscal
Ficam suspensos até 4 de setembro os atos de natureza 
executória

19. Negativações de Débitos
Ficam autorizados as entidades e serviços de proteção de cré-
dito a suspender as negativações de débitos que tenham como 
credores os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

20. Isenções de ITCD
Desburocratizamos o processamento de reconhecimento de 
isenções e não incidência de ITCD. Agora o processo é criado, 
processado e concluído na Gerência Operacional, ou seja, sem 
precisar de encaminhamento ao gabinete dos secretários.
 
21. Parcelamento do ICMS-Fronteira Simples Nacional
Fica autorizado o parcelamento em 3 vezes do ICMS-Fronteira 
das empresas do Simples Nacional referente às compras de 
junho e julho, sendo a primeira parcela paga nos meses de 
agosto e setembro, respectivamente.

Ações do Governo da Paraíba em apoio às empresas

Ações do Governo 
do Estado foram 
anunciadas em 
conferência on-line

Respeitado por autoridades, artistas e 
intelectuais brasileiros - entre eles, o teólogo 
Leonardo Boff -, o psicanalista e ex-pastor 
Caio Fábio d’Araújo Filho fundou a Asso-
ciação Evangélica Brasileira e enfrenta a tal 
da Igreja Universal do Reino de Deus, do 
“bispo” Edir Macedo.
       Caio Fábio defende a instauração de 
uma CPI, na Câmara dos Deputados, para 
investigar os abusos financeiros e religiosos 
cometidos pela cúpula da “igreja” de Edir. 
Caio acredita que Edir seja tão perigoso e 

A IURD estaria servindo para lavagem do narcotráfico?
ainda mais poderoso que o norte-america-
no Jim Jones, morto em 1978 depois que 
obrigou centenas de pessoas ao suicídio 
coletivo em Jonestown, na Guiana.
       É algo a ser pensado seriamente. O 
exercício pleno da cidadania não pode 
deixar de lado uma questão tão séria.       
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       Igreja, vinda do grego “ekklesía”, não 
é palavra para ser introduzida, a torto e a 
direito, por qualquer comerciante da vida. 

A IURD d’Edir tem tudo de reino, menos 
de igreja e menos ainda de Deus. Reino no 
caso de Edir não passa de reinado em sen-
tido pejorativo, como tempo de sua supre-
macia numa agregação em massa de pobres 
explorados (como são algumas empregadas 
domésticas que atendem aos dizimeiros 
eletrônicos da Rede Record).
       O grande erro nisso tudo está no gover-
no brasileiro, que permitiu desde o princípio 
o funcionamento da “igreja” do “bispo” Edir. 
Permitiu por quê? Quem ganhou dinheiro 
com isso? Qual autoridade? Ou quais?

        Ninguém venha, para defender Edir, com 
o discurso da liberdade religiosa. As religiões 
verdadeiras envolvem preceitos éticos. Isso não 
existe entre os que arrecadam dinheiro para o já 
fabuloso patrimônio de Edir Macedo. A IURD 
não é uma religião. É uma maneira não ética, 
criminosa, de acumular dinheiro.
       Cabe ao governo devassar a contabilidade da 
IURD, através dos meios legais, e penetrar a fundo 
no hoje submundo da Record. Há quem diga, a boca 
miúda, que a “igreja” de Edir e seus veículos de co-
municação já servem para lavagem do narcotráfico, 
aqui, nos Estados Unidos, em Portugal e na África.

O erro na crítica é bem melhor que a alienação
Repito nesta coluna a afirmação 
generalizada através de séculos de 
que “o teatro é uma arte”. Para alguns, 
esse “fazer arte” não ultrapassa os 
limites do existencial. O teatro como 
existência, localização num tem-
po-espaço, se organiza e se institu-
cionaliza. Sintetizo: ele permite a 
existência de manifestações concretas 
(formação de grupos, encenações 
de peças, construções de casas de 
espetáculos, etc.) que conduzem às 
opinões, às aceitações e às críticas.

amplo do teatro (como manifestação 
social e artística) e ao contato íntimo 
no cotidiano em que está engajada. 
Esta é a diferença fundamental.
       

nnnnnnnnnn

       O ponto inicial do “ser crítico” 
deve se definir através de uma posição 
ideológica, sem a qual a presença de 
alienação é uma constante errônea na 
civilização atual. Utilizo aqui a conhe-
cidíssima frase shakespeariana: “ser ou 
não ser, eis a questão”. O ser ou não ser 
isto ou aquilo é que define as posições 
da crítica. O ser alienado é sinônimo da 

       O “conduzir à crítica” logicamen-
te determina a existência de críticos. 
Portanto, é fato inevitável o apare-
cimento deles. Negar a existência 
de uma crítica militante é desracio-
nalizar uma conceituação simples 
que o teatro produz desde os seus 
primórdios. O próprio “ver e sentir” 
do espectador comum já é um ato 
crítico. Na antiga Grécia, um cida-
dão comum já conseguia raciocinar 
acerca das tragédias. Hoje em dia, um 
cidadão paraibano consegue tomar 

uma posição perante um espetáculo.
      Chegamos agora ao ponto X da 
questão. A crítica observa as pola-
rizações dos pensamentos sócio-ar-
tísticos, examina detidamente todas 
as encenações que surgem, define a 
problemática econômica do teatro, 
tenta sentir o público - todas essas 
coisas, de um ponto afirmativamente 
ideológico - de um pensamento filo-
sófico. Ela se eleva relativamente ao 
ponto de vista do espectador comum, 
devido a um estudo muito mais 

expressão do não ser crítico. 
       A partir para uma ambientação 
da crítica teatral na estrutura brasi-
leira, constato que a alienação ainda 
consegue ter uma certa hora e vez. 
Isto, porém, numa camada mínima da 
população, que é a minoria burguesa. 
O “ser crítico” - especialmente em 
nossos condicionamentos culturais - 
exige uma imediata tomada de posição 
ideológica, mesmo equivocada. O erro 
é bem melhor que a alienação (espe-
cialmente quando consciente). 
       O erro pode ser consertado. 
A alienação vive em permanente 
estado de estagnação.

Certidões Negativas de Dé-
bitos (CND); a  suspensão da 
cobrança do ICMS-Bloqueio 
nos postos fiscais; e também 
as suspensões, até 4 de se-
tembro, dos atos de natureza 
executória e dos prazos dos 
processos administrativos tri-
butários para não causar pre-
juízo ao contribuinte. 

Segundo o secretário de 
Estado da Fazenda, Marialvo 
Laureano, a orientação do go-
vernador João Azevêdo é que 
as novas medidas anunciadas 
considerem as dificuldades 
econômicas que as empresas 
do Estado estão enfrentando, 
por conta das restrições da 
pandemia do novo corona-

vírus. “Ao lado do plano de 
retomada das atividades, já 
em execução nesta semana 
em todo o Estado, estamos 
buscando implementar ações 
para fortalecer o caixa das 
empresas e a manutenção 
dos empregos”, comentou. 
(Veja abaixo o quadro com-
pleto das 21 medidas).

Foto: Secom-PB
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“Clássico Emoção”
O chamado “Clássico Emoção”, protagonizado por Botafogo e Campinense, 
marca hoje o início do retorno do Campeonato Paraibano 2020, após quatro 
meses de paralisação, devido à crise sanitária.   Página 16
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Secretaria da Saúde terá R$ 24 milhões para a realização da obra, que contará com 113 leitos, sendo quatro UTIs

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba ALPB) aprovou ontem, 
por unanimidade e durante ses-
são remota, a medida provisória 
do governador João Azevêdo 
(Cidadania) que prevê a cria-
ção do Hospital das Clínicas de 
Campina Grande e a abertura 
de crédito extraordinário para a 
administração da instituição até 
o final deste ano.

Com a aprovação da ma-
téria pelo plenário da ALPB, 
o Estado terá à disposição um 
crédito extraordinário no valor 
aproximado de R$ 24 milhões, a 
ser destinado à Secretaria de Es-
tado da Saúde, encarregada pela 
realização da obra.

Com 113 leitos iniciais, 
sendo quatro de Unidade de 
Tratamento Intensivo e 109 de 
enfermarias, a unidade hospita-
lar atenderá à segunda macror-
região de saúde do Estado. De 
acordo com o relator do projeto, 
o deputado Lindolfo Pires (Po-
demos), o Hospital das Clínicas 
será um importante instrumen-
to para a cidade de Campina 
Grande e para toda a região do 
chamado Compartimento da 
Borborema.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com  

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com  

Assembleia aprova criação do 
Hospital das Clínicas em CG

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Jorge Rezende

Justiça & Adjacências

Ação Parlamentar

Política em Movimento

Pelas Prefeituras

Proteção de dados
O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) 
está na fase final de conclusão do projeto 
de implantação da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) no âmbito do Poder Judiciá-
rio estadual. Desde o início do ano, a insti-
tuição passou a promover ações voltadas à 
implementação da normativa, com a cria-
ção de grupo de trabalho multidisciplinar 
composto pela Presidência, Vice-Presidên-
cia, Diretoria de Tecnologia da Informação, 
Diretoria Jurídica, Gerência de Gestão Es-
tratégica e Gerência de Controle Interno.

Ocupação de leitos
Os hospitais da rede privada na Paraíba es-
tão obrigados a informar à Secretaria da 
Saúde do Estado dados sobre a ocupação de 
leitos de enfermarias e unidades de terapia 
intensiva (UTIs) em períodos de emergência 
sanitária ou de calamidade pública, como o 
que se verifica atualmente com a pandemia 
do novo coronavírus. É o que estabelece a 
Lei 11.734, de autoria da deputada estadual 
Estela Bezerra (PSB), sancionada pelo go-
vernador João Azevêdo (Cidadania) e publi-
cada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Prefeito afastado
O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) recebeu, na sessão de ontem, de-
núncia contra o prefeito do município de 
Taperoá, Jurandi Gouveia Farias. No voto, o 
relator do processo, desembargador Arnó-
bio Alves Teodósio, determinou que o ges-
tor fosse afastado de suas funções, e ainda o 
proibiu de entrar na Prefeitura e em quais-
quer outras repartições públicas munici-
pais. O afastamento foi sem a decretação da 
prisão. O prefeito teria desviado recursos 
públicos em proveito do vereador Severino 
José de Brito, também denunciado.

Plano de governo
Pré-candidato do PRTB a prefeito de João 
Pessoa nas eleições de novembro, o depu-
tado estadual Eduardo Carneiro deverá ter 
a Múltipla Integrada como sua agência de 
campanha. Já o seu plano de governo, o 
deputado só deverá anunciar em agosto. O 
parlamentar convocou integrantes da co-
munidade acadêmica, de diferentes facul-
dades paraibanas sediadas na capital, para 
elaborar suas propostas. Ele também vem 
conversando com outros pré-candidatos e 
não descarta a possibilidade de alianças.

Reunião partidária
A direção do Cidadania em João Pessoa 
publicou edital convocando todos os 
membros do diretório municipal e os pré-
candidatos a vereador da legenda para 
uma reunião partidária remota, com o 
objetivo de discutir a campanha eleitoral 
deste ano. O evento do Cidadania pessoen-
se, presidido pelo vereador Bruno Farias, 
está programado para as 18h do próximo 
dia 21. Na pauta: organização dos núcleos 
setoriais, movimentos sociais, culturais e 
populares; estratégia eleitoral; e cenário 
eleitoral em tempos de pandemia.

Empréstimo consignado
Os servidores municipais de João Pes-
soa que desejarem ter as parcelas do 
empréstimo consignado suspensas já no 
mês de julho devem solicitar o benefício 
até o próximo dia 20. A solicitação pode 
ser feita pela internet, o que é recomen-
dável para evitar a contaminação pela 
covid-19, ou presencialmente em casos 
excepcionais. O dia 20 é a data limite 
para o fechamento da folha de pessoal. 
As solicitações protocoladas após essa 
data só poderão ser implementadas para 
o mês de agosto. A suspensão das parce-
las do empréstimo consignado é por três 
meses.

“Chega em boa hora, nes-
te momento difícil que estamos 
passando, em que precisamos 
de mais leitos para atender aos 
pacientes de covid-19. Após a 
pandemia, o HCCG prestará assis-
tência na área de clínica médica e 
cirúrgica, de média e alta comple-
xidades”, explicou Lindolfo Pires.

O HCCG também será espe-
cializado na área cardiológica, 

voltado aos cuidados ao infar-
to agudo do miocárdio e outras 
doenças cardiovasculares. A 
unidade hospitalar ainda pres-
tará assistência na área mater-
no-infantil.

Antes do plenário, a medida 
provisória já havia sido aprovada 
pelas Comissões de Constituição 
e Justiça e de Administração, Ser-
viço Público e Segurança Pública.

Ainda na sessão remota de 
ontem, a Assembleia aprovou um 
total de 198 matérias pelo siste-
ma de videoconferência. Entre 
requerimentos, projetos de lei 
e a medida provisória, os depu-
tados apreciaram vários textos 
que asseguram direitos dos pa-
raibanos e minimizam os danos 
causados pela pandemia do novo 
coronavírus (covid-19).

Deputado estadual Lindolfo Pires foi o relator da medida provisória que cria o Hospital das Clínicas: “Chega em boa hora”

Foto: Agência-ALPB

Polêmica continua

Prefeito interino de Bayeux promete 
acionar Justiça contra eleição indireta

O prefeito interino de Ba-
yeux, Jefferson Kita (Cidadania), 
afirmou ontem que vai recorrer 
à Justiça para impedir que haja 
eleição indireta na cidade. Ele ale-
ga que a mudança na Lei Orgânica 
do Município (LOM) sobre o tema 
nunca foi publicada no Diário Ofi-
cial e que, por isso, não poderá 
produzir efeitos.

O novo texto da lei sobrepôs 
o anterior no que diz respeito à 
sucessão em caso de vacância 
nos cargos de prefeito e de vice
-prefeito. Com a renúncia de Berg 

Lima (PL) e a cassação de Luiz 
Antônio (PSDB), o ordenamento 
jurídico aprovado no ano passado 
na Câmara de Vereadores passou 
a prever a realização de eleições 
indiretas. Isso por que a vacância 
ocorreu a menos de seis meses do 
fim do mandato.

Vereadores da oposição ale-
gam, no entanto, que, como é ma-
téria legislativa, a publicação no 
Diário Legislativo já é o suficiente 
para conferir legalidade ao texto. 
A antiga redação da Lei Orgânica 
previa para estes casos de renún-
cia que o presidente da Câmara 
comandaria o município até o fim 
da gestão, em caso de renúncia 

nos 15 meses que antecedem ao 
fim do mandato.

O assunto caminha para 
provocar intensa discussão no 
Judiciário, porque os advogados 
de Berg Lima, entre eles, Inácio 
Queiroz, têm entendimento di-
vergente. Para eles, se o texto 
modificado não tiver validade, o 
Legislativo deverá se basear nas 
Constituições Estadual e Federal. 
Em ambas, a previsão é a de que 
o presidente da Câmara convo-
que eleição indireta em caso de 
vacância no segundo biênio do 
mandato.

Com a renúncia de Berg 
Lima ao cargo de prefeito da ci-

dade e consequentemente a reali-
zação de eleição indireta para ele-
ger o novo gestor, já começaram 
também as discussões na Casa e, 
ontem, o vereador Adriano Mar-
tins (MDB) já revelava “ameaças” 
que teriam sido feitas por Kita ao 
ex-vereador Fofinho, marido da 
atual vereadora Luciene (PL).

Segundo Adriano Martins, 
Kita teria ligado para Fofinho e 
verbalizado: “Fofinho é o seguin-
te: se tu votar comigo eu faço a 
eleição em dez dias, se vocês não 
votarem eu não faço a eleição”, 
revelou o parlamentar. Kita foi 
procurado, mas não retornou às 
tentativas de contato.

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) seguirá recomendação 
apresentada pelos infectologistas 
que prestam consultoria sanitária 
para as eleições municipais e vai 
excluir a necessidade de identifi-
cação biométrica no dia da vota-
ção.

A decisão foi tomada pelo 
presidente do TSE, ministro Luís 
Roberto Barroso (na foto), após 
ouvir os médicos David Uip, do 
Hospital Sírio Libanês, Marília 
Santini, da Fundação Fiocruz, e 
Luís Fernando Aranha Camargo, 
do Hospital Albert Einstein, que 
integram o grupo que presta a 
consultoria.

Técnicos do tribunal tam-
bém participaram da primeira 

reunião da consultoria sanitária, 
que é prestada de forma gratuita 
e pretende estabelecer um proto-
colo de segurança, que deverá ser 
replicado em todas as seções elei-
torais do Brasil.

Para decidir excluir a biome-
tria, médicos e técnicos conside-
raram dois fatores: a identifica-
ção pela digital pode aumentar 
as possibilidades de infecção, já 
que o leitor não pode ser higieni-
zado com frequência; e aumenta 
as aglomerações, uma vez que a 
votação com biometria é mais de-
morada do que a votação com as-
sinatura no caderno de votações. 
Muitos eleitores têm dificuldade 
com a leitura das digitais, o que 
aumenta o risco de formar filas.

TSE vai excluir identificação biométrica no 
dia da votação devido ao coronavírus

A questão deverá ser incluí-
da nas resoluções das Eleições 
2020 e levada a referendo do 
plenário do TSE após o recesso 
do Judiciário. Ficou definido tam-
bém na reunião que a cartilha de 
recomendação sanitária para o 
dia da eleição levará em conta cui-
dados para eleitores (com regras 
diferenciadas para os que têm ne-
cessidades especiais); mesários; 
fiscais de partido; higienização 
das seções; policiais militares e 
agentes de segurança; movimen-
tação interna de servidores e co-
laboradores no TSE e Tribunais 
Regionais Eleitorais; populações 
indígenas e de locais de difícil 
acesso; e população carcerária.

O grupo deve se reunir se-

manalmente para definir as re-
gras e a cartilha de cuidados. Du-
rante a reunião, os três médicos 
afirmaram ter a avaliação de que, 
em novembro – quando ocorrerá 
a eleição –, a situação da pande-
mia estará em condição bastante 
inferior à registrada atualmente.

O objetivo do grupo será 
“proporcionar o mais alto grau de 
segurança possível para os elei-
tores, mesários e demais colabo-
radores da Justiça Eleitoral” por 
conta da pandemia. O trabalho 
consistirá na avaliação de todos 
os riscos à saúde durante a vota-
ção, além do desenvolvimento e 
divulgação dos procedimentos e 
protocolos sanitários e ambien-
tais a serem adotados.
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Bolsonaro sanciona o novo 
marco legal do saneamento
Iniciativa privada poderá atuar com mais força em serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto
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Costura com 
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O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou ontem o 
novo marco legal do sanea-
mento. O texto abre espaço 
para a iniciativa privada atu-
ar com mais força na explo-
ração dos serviços de abas-
tecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto.

Aprovada pelo Sena-
do no final de junho, a lei é 
apontada como instrumento 
crucial para a recuperação 
econômica pós-pandemia do 
novo coronavírus.

Participaram da cerimô-
nia, entre outros ministros, 
os chefes da pasta de Eco-
nomia, Paulo Guedes, e de 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho. Bolsonaro 
marcou presença por video-
conferência.

Um dos principais pila-
res do novo marco é proibir 
que empresas públicas es-
taduais - que hoje dominam 
o setor - fechem contratos 
de programa (sem licitação) 
com os municípios, que são 
os titulares dos serviços de 
saneamento. Com isso, se es-
pera que a iniciativa privada 
participe mais ativamente 
desse mercado.

A expectativa é de que, 
com a nova lei, haja uma 
onda de privatizações e in-
vestimentos de empresas no 
setor. O Governo Federal esti-
ma que a universalização dos 
serviços de saneamento deve 
envolver investimentos de R$ 
600 bilhões a R$ 700 bilhões.

A nova lei também esta-
belece metas para a universa-
lização dos serviços. Até o fim 
de 2033, as empresas do se-
tor terão de garantir o atendi-
mento de 99% da população 

com água potável e de 90% 
da população com coleta e 
tratamento de esgoto. Quem 
ainda não possui metas con-
tratuais terá de incluí-las, por 
aditivo, até março de 2022, 
sob risco de ter o contrato 
encerrado.

Para que cidades pou-
co atrativas financeiramente 
não sejam escanteadas nos 
investimentos privados, o 
projeto de lei do saneamen-
to cria a figura dos “blocos”. 
Dessa forma, será possível 

unir, para a prestação de ser-
viços, municípios lucrativos 
aos menos atrativos.

O texto também institui 
a Agência Nacional de Águas 
(ANA) como órgão formula-
dor de diretrizes regulatórias 
para o setor, inclusive a defi-
nição das tarifas pagas pelos 
consumidores. A ideia é cen-
tralizar na ANA a edição de 
“normas de referência” para 
serem adotadas pelas agên-
cias reguladoras estaduais e 
empresas do setor.

Em isolamento por causa da covid-19, presidente participou da cerimônia por meio de videoconferência

Foto: Marcos Corrêa/Agência Brasil

A pandemia do novo 
coronavírus vai levar a uma 
queda de 9,1% na atividade 
econômica da América Lati-
na e do Caribe em 2020. Com 
a retração, o Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita da re-
gião deve voltar ao alcança-
do em 2010, ou seja, a queda 
representa um retrocesso de 
10 anos nos níveis de renda 
por habitante da região.

A estimativa foi divulga-
da ontem pela Comissão Eco-

nômica para a América Lati-
na (Cepal), organismo ligado 
à Organização das Nações 
Unidas. O órgão lançou um 
relatório atualizando para 
baixo a previsão de retração 
na atividade econômica da 
região.

O texto ressalta que a 
região vai acompanhar a ten-
dência de queda na economia 
mundial. Dados da Cepal indi-
cam que a queda no comércio 
mundial de bens e serviços 
pode chegar até 32%. Na re-
gião, as exportações já apre-
sentaram queda de 23%.

Em abril, a projeção de 
queda no PIB era de 5,3%. 
Agora, segundo o relatório, a 
região apresentará uma que-
da do PIB de -9,1% em 2020, 
com diminuições de -9,4% 
na América do Sul, -8,4% na 
América Central e México e 
-7,9% no Caribe excluindo a 
Guiana, cujo forte crescimen-
to leva o total sub-regional 
a uma menor contração (de 
-5,4%).

Entre os países, as 
quedas mais significativas 
apontadas pelo relatório 
ocorrerão na Venezuela, cuja 

estimativa de queda do PIB é 
de 26%; Belize, com queda 
de 14% e Peru, com redução 
de 13%. No Brasil, a queda 
projetada do PIB é de 9,2%.

Com a redução da ativi-
dade econômica espera-se 
que a taxa de desemprego 
regional seja em torno de 
13,5% no final de 2020, o que 
representa um aumento de 
dois pontos percentuais na 
comparação com a estima-
tiva divulgada em abril e um 
aumento de 5,4 pontos per-
centuais em relação ao valor 
registrado em 2019 (8,1%).

América Latina: economia cairá 9,1%
Luciano Nascimento
Agência Brasil

Prestes a fazer aniversário me sinto estranha, muitís-
simo. É um sentimento que por vezes aparece. Uma vontade 
enorme de fazer o caminho de volta na linha do tempo. Não 
pensar no hoje, nem talvez esboçar qualquer futuro. Não 
é uma vontade de mudar qualquer curso. É um sentimento 
latente voltado ao impossível. Teve dias em que veio a ima-
gem das ruas que morei. Lembrei muito da menina sentada 
na porta de casa. São as memórias mais antigas que carrego. 
Uma rua silenciosa, clara, em que pouca gente passava, uma 
rua labiríntica para uma criança.

Pensei também na Irineu Jofilly, por onde sempre 
percorria até chegar no cruzamento com a Dezoito do 
Forte e Peregrino de Araújo, onde ficava a casa de meus 
avós. Nunca esqueço da independência de poder passar 
por essas ruas. E nelas entrar vez por outra nas bodegas 
de seu Antônio Davi, onde morria de medo do pastor ale-
mão, Faruk, tão manso. Mas que pelo meu olhar de menina 
com seus 6 ou 7 anos de idade parecia um leão a querer 
me devorar. Uma vez fui a bodega e Faruk queria brincar 
comigo, saí correndo loucamente, cruzando a Dezoito do 
Forte, e Faruk correndo para brincar comigo. Minha sorte 
foi poder “escapar” emburacando na casa de minha vó. Só 
anos depois entendi a mansidão de Faruk, mas a infância 
já havia me deixado. Nesses dias reencontrei na memória a 
bodega de seu Pedro Salim, onde adorava passar para com-
prar pão. Gostava muito de pronunciar o sobrenome Salim, 
até hoje ainda gosto. E foi bem nesse período em que podia 
viajar também na literatura do Malba Tahan, que durante 
muito tempo pensei que fosse uma mulher. Nesse período 
também amava passar para comprar doce de leite em seu 
Sebastião Gato, onde haviam tachos imensos de ferro fun-
dido com doce quentinho, e de boa fé, quando dava, deixa-
vam a gente também beliscar nos tachos que já estavam 
mais esvaziados.

Sinto saudades, muitas, intensas… De certo modo em 
meu ser há um olho invisível que é espelho de tudo que amo 
e está guardado, nele vez por outra eu espio essas frestas de 
memória, porque gosto muito das imagens passeando por lá. 
Ainda que algumas delas me faça chorar, de saudade. E as tan-
tas outras me façam disparar de tanto rir, me levando a crises 
de riso solitárias. Eu gosto dessa “solidão” compartilhada na 
invisibilidade do que eu ainda possa tocar, mesmo que nas 
lembranças. 

Eu morei numa tal Rua do Prado, que era uma sucursal 
por onde passava todas as marmotas que se pudesse ima-
ginar na minha cidade. Era a rua dos acontecimentos. Tudo 
existia naquele pedaço de BR que entrava no perímetro urba-
no e chegava na rua de minha escola preferida, que se localiza 
onde nasceu a cidade. Ou podia ser o contrário. A rua poderia 
emergir do Cine São Francisco e desembocar na BR a cami-
nho de Santa Terezinha, Piancó, Itaporanga e Conceição. 

Se na Augusto dos Anjos eu vivi a infância. Lá no Prado 
vivi todas as adolescências que alguém poderia viver. Não por 
acaso vez por outra nos sonhos sou levada de volta ao Prado. 
Banhos de chuva memoráveis na escuridão interrompida por 
relâmpagos intensos e trovoadas. Certa vez, tive a ilusão de 
que a mochila da escola era impermeável e sai da aula direito 
para o banho de chuva até chegar em casa: passei pelo cine-
ma, pela padaria, pela biblioteca da Praça da Pelota, pela sinu-
ca, pela drogaria de seu Durval, a casa de minha tia, e assim 
fui até chegar por casa. E não tinha pressa… Lembro até hoje 
do caderno ensopado, escapou, mas engelhado seguiu comigo 
por meses a fio. Naquele tempo as coisas não eram tão des-
cartáveis. 

A vizinhança da Rua do Prado era muito solidária e ab-
solutamente eclética. Claro que estou falando do trecho onde 
morava. Porque parecia que cada quarteirão dessa rua era 
um país próprio. No trecho que era nossa cartografia afeti-
va a gente trocava muito: brinquedos, imaginação, temperos, 
comidas de milho, as histórias dos mais velhos que enchiam 
nossas cabeças de novas paisagens. Por muitos anos dormía-
mos com as portas abertas, o medo não nos atravessava. E 
nossa vizinhança caminhou de mãos dadas por longos anos 
a fio. A casa 313 virou um prédio, mas algumas ainda estão 
por lá. 

A gente inventava muita moda também: de comida, de 
brincadeiras, de jogos de tabuleiro. Eu, Marisa Dantas, João 
Vianney e Ubira vivemos uma temporada inteira jogando 
Ludo como se estivéssemos protagonizando o filme Piratas 
do Caribe. Esse filme que passa na minha cabeça vez por ou-
tra dá para rebobinar, para poder reencontrar tudo que há de 
mais sagrado e que ainda vive em mim. 

Setor de resíduos sólidos e drenagem
Bolsonaro vetou artigo do novo 

marco legal do saneamento que 
desobrigava a licitação para servi-
ços de resíduos sólidos e drenagem, 
segundo assessoria de imprensa da 
República. O veto é parte de um 
acordo do governo com o Senado.

Da forma como foi aprovado 
pelo Congresso, o novo marco só 
obrigaria a concorrência para os 
serviços de água e esgoto, o que 
gerou forte reação das empresas 
privadas que trabalham com resí-
duos sólidos.

Como mostrou a Coluna do 
Broadcast, a indignação com o 
trecho do marco, agora barrado, 
ganhou ainda mais força após a 
Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sabesp) 
fechar no início do mês um contra-
to para tratar resíduos sólidos em 
Diadema (SP). O negócio tem prazo 
de 40 anos.

De acordo com o presidente

-executivo da Associação Brasileira 
de Empresas de Tratamento de Resí-
duos e Efluentes (Abetre), Luiz Gon-
zaga, o setor de resíduos sólidos é 
dominado há anos por empresas 
privadas e pela livre concorrência, 
com quase “zero influência” de 
companhias públicas.

Ele alegou que as empresas pú-
blicas não têm nenhuma expertise 
na área. Por isso, disse ele, não faz 
sentido que a lei traga essa deso-
brigação. “Se não é bom (contrato 
sem licitação) para água e esgoto, 
por que tem que ser para resíduos 
e drenagem?”, questionou.

Onze vetos
O ministro do Desenvolvimento 

Regional, Rogério Marinho, disse 
que o governo vetou 11 trechos do 
novo marco do saneamento Ele não 
detalhou todos os itens que foram 
vetados pelo presidente Bolsonaro. 
Até agora, o governo divulgou ape-

nas três desses vetos, e o ministro só 
mencionou dois deles em entrevista 
coletiva. Ainda não foi definido se 
o marco sairá em edição extra do 
Diário Oficial da União ou apenas 
na edição de quinta-feira, 16.

Marinho disse que um dos 
trechos vetados é o que daria so-
brevida aos contratos das empresas 
estaduais públicas de saneamento 
- uma das principais demandas dos 
governadores.

O trecho barrado por Bolsonaro 
autorizava as estatais a renovar por 
mais 30 anos os contratos de progra-
ma (sem licitação) atuais e vencidos, 
desde que isso ocorresse até março 
de 2022. O prazo também valeria 
para formalização das “situações 
de fato”, quando há prestação de 
serviço sem contrato assinado. Este 
é um dos vetos que provavelmente 
serão alvo de pressão, por parte dos 
estados que possuem estatais, pela 
derrubada pelo Congresso
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Direção alvinegra está preocupada com o clássico de hoje em João Pessoa e os dois jogos que ainda faltam da equipe

Treze entra  em alerta para não 
perder pontos na reta final

O Treze é o segundo co-
locado do grupo A do Campe-
onato Paraibano, que retor-
na hoje com a partida entre 
Botafogo e Campinense, jogo 
atrasado da oitava rodada do 
estadual. Com 16 pontos, o 
Galo pode perder a posição 
que ocupa em caso de vitória 
botafoguense diante do ru-
bro-negro, que lidera o Gru-
po B. Diante desse cenário de 
risco, a equipe treinada por 
Moacir Júnior - que venceu as 
duas partidas que disputou 
comandando o alvinegro de 
Campina Grande – não pode 
desperdiçar nenhum ponto e 
ainda assim, precisará torcer 
por resultados negativos do 
time da capital e também do 
Atlético de Cajazeiras, líder da 
primeira chave.

A reestreia do Treze na 
temporada acontecerá no pró-
ximo sábado, no Estádio José 
Cavalcanti, contra o Nacional 
de Patos, às 16h. A equipe ser-
taneja, que ainda possui chan-
ces de classificação no Grupo 
B, promete ser um adversário 
complicado para o Galo que, 
ao longo da semana, manteve 
o gramado do seu estádio mais 
alto do que o de costume para 
simular as condições que deve 
encontrar na partida fora de 
casa. Recém contratado, o ata-
cante Edson Carioca acredita 
que o grupo está fortalecido e 
que o Treze está empenhado 
em melhorar no trabalho do 
dia-a-dia. 

“Não está faltando em-
penho e muita disposição em 
cada um dos treinos. Quando 
cheguei eu estava fisicamente 
abaixo do grupo, mas hoje já 
avançamos muito na prepa-
ração e estou disponível para 
ajudar o Treze da forma que o 
Moacir precisar. Estamos mui-
to confiantes com a equipe 
para esse retorno do campeo-
nato”, comentou.

A última novidade que 
chega ao clube é o atacante 
Ermínio de 34 anos. O jogador 
estava no Taubaté-SP e tem 
passagens por outros clubes 
do interior paulista.

Iago Sarinho
 iagosarinho@gmail.com

Fifa esboça tabela da Copa de 2022

Gre-Nal acontece no próximo dia 22

Suárez não crê
mais no título 

Real Madrid pode ser campeão espanhol hoje

A Fifa divulgou, ontem, um desenho 
da tabela da Copa do Mundo de 2022, 
que será realizada no Catar. E com os 
horários e as sedes definidas, se perce-
be que a entidade e o Comitê Organi-
zador pensaram em uma competição 
mais compacta com quatro jogos por 
dia na fase de grupos. A ideia é que 
o torcedor poderá assistir até duas 
partidas por dia. O estádio mais perto 
do centro de Doha fica a 5 minutos de 

distância, enquanto que o mais longe 
a uma hora de carro. A novidade será 
a fase de grupos com quatro jogos por 
dia, sendo realizada com menos datas, 
em 12 dias. A Copa do Mundo teve o 
seu início confirmado para 21 de no-
vembro no estádio Al Bayt, que chama 
a atenção por seu formato inspirado 
nas tradicionais tendas árabes. A sele-
ção do Catar protagonizará a partida, 
ainda com adversário a ser definido.

Após a liberação do governo es-
tadual, a Federação Gaúcha de 
Futebol confirmou que o clássico 
entre Internacional e Grêmio será 
disputado no dia 22, às 21h30, no 
estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. 
O duelo será válido pela quarta ro-
dada do segundo turno. Data e ho-
rário do Gre-Nal ainda estavam em 
aberto, mesmo depois da liberação 
do governo, anunciada no dia 9, 

quinta-feira passada. Inicialmente, 
a ideia era retomar a competição no 
dia 23. Mas a Federação conseguiu 
antecipar para o dia 22, por ser uma 
quarta-feira, dia acostumado a re-
ceber os jogos das rodadas do meio 
de semana. Suspenso desde 16 de 
março, o Estadual do Rio Grande do 
Sul ganhou a permissão para voltar 
após o governo aprovar protocolo de 
retorno elaborado pela Federação.

O Campeonato Espanhol teve a sua 
retomada há cerca de um mês com o 
Barcelona na liderança com dois pon-
tos a mais que o Real Madrid. Hoje, 
nove rodadas depois e com apenas 
mais duas a serem disputadas, a si-
tuação mudou e o time de Madri está 
a apenas uma vitória de conquistar o 
título. O atacante uruguaio Luis Suárez 
lamentou a chance desperdiçada pelo 
clube catalão, que nestes nove jogos 
perdeu pontos em empates contra 
Sevilla e Atlético de Madrid, enquanto 
que o rival só venceu. “No Campeona-
to Espanhol, você precisa ser autocrí-
tico: nós deixamos escapar. Estamos 
cientes de que dependemos de nós 
mesmos e não encontramos nenhu-
ma desculpa. Agora, para o nosso 
orgulho e o prestígio do Barça, temos 
que vencer os dois jogos que restam e 
depois focar totalmente no único título 
que podemos lutar, que é a Liga dos 
Campeões”, disse Suárez.

Com apenas duas rodadas a serem disputadas e com quatro pontos a mais (83 a 79) que o rival Barcelona, o Real Madrid precisa apenas 
de uma vitória para garantir o título do Campeonato Espanhol. A primeira chance será hoje, contra o Villarreal, em Madri, e na véspera 
desta “decisão” o técnico francês Zinedine Zidane fez questão de elogiar os jogadores pela vontade mostrada em campo após uma para-
lisação de três meses por causa da pandemia do novo coronavírus. “A história deste clube é que os jogadores, quando chegam, sabem a 
ambição que temos. Após o confinamento, os jogadores, após três meses em casa, queriam fazer grandes coisas. Eles queriam algo mais, 
queriam ficar depois dos treinamentos. Isso diz a você o que é essa equipe”, afirmou o treinador.

Curtas
Foto: Divulgação/Atletico de Madrid

Novos conteúdos

Jornalista esportivo faz
lives com ex-jogadores

A pandemia da Covid-19 
mudou as formas de relacio-
namento e fortaleceu, ainda 
mais, a comunicação pelas 
ferramentas virtuais. Nesse 
cenário, as “lives” - transmis-
sões ao vivo - ganharam for-
ça e ocuparam as redes so-
ciais. O jornalista esportivo 
Stefano Wanderley, repórter 
da Rádio Tabajara (EPC), foi 
um dos profissionais de im-
prensa que aproveitaram o 
momento para criar novos 
conteúdos e manter o fluxo 
de informações para os seus 
seguidores, mesmo durante 

a paralisação dos esportes e 
demais atividades.

Nesse período, ele em 
seu perfil pessoal realizou 
uma série de entrevistas com 
jogadores de renome nacio-
nal e internacional como o 
ex-zagueiro e comentarista 
esportivo do SporTV Edinho 
que esteve em três Copas 
do Mundo, o argentino que 
atuava como volante, Man-
cuso que esteve no mundial 
de 1994 e teve passagens 
marcantes por clubes brasi-
leiros, Wilson Gottardo que 
foi capitão do Cruzeiro na 
conquista da Libertadores 
da América e o Geovani, um 
dos maiores ídolos do Vasco

-RJ e que passou pelo Botafo-
go da Paraíba nos anos 1990.

“Com o futebol parado 
a gente buscou alternativas 
para levar informações e 
conteúdo para as pessoas 
que nos acompanham nesse 
período da Pandemia. Assim, 
através das relações que de-
senvolvemos ao longo des-
ses anos de trabalho na im-
prensa esportiva, consegui 
fazer contato com atletas de 
renome nacional e interna-
cional. Foi uma experiência 
muito positiva diante desse 
momento difícil que vivemos 
e que teve uma repercussão 
muito boa nas redes sociais”, 
comentou Stefano.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

O repórter Stefano 
Wanderley (EPC/

Rádio Tabajara) em 
recente live com o 

zagueiro Edinho, ex-
Fluminense e Seleção 

Brasileira e hoje na 
SporTV
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Foto: TV13Oficial

Jogadores do Treze recebendo 
orientações da comissão técnica no 
gramado do Estádio Presidente
Vargas, em Campina Grande
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Botafogo e Campinense jogam no Almeidão, sem público, a partir das 20h15, conforme decreto do Governo do Estado

“Clássico Emoção” marca hoje 
o retorno do Paraibano 2020

O “clássico emoção”, Bo-
tafogo e Campinense, marca 
hoje o início do retorno do 
Campeonato Paraibano, após 
quatro meses de paralisação, 
por causa da pandemia do 
coronavírus. A partida será 
válida pela oitava rodada da 
fase de classificação e terá a 
arbitragem de Wagner Rawey. 
Os auxiliares só sairão após 
o teste de covid-19, que será 
realizado momentos antes da 
partida. O jogo está programa-
do para as 20h15 e será trans-
mitido pela Belo Play, a nova 
plataforma do Botafogo para 
as transmissões de jogos.

O retorno de jogos de 
futebol na Paraíba, a partir 
de hoje, somente foi possível 
graças ao decreto 40.359 de 
14 de julho de 2020 publicado 
na edição dessa quarta-feira, 
15, e assinado pelo governa-
dor João Azevêdo, que, em seu 
artigo oitavo estabelece: “Fica 
autorizado o retorno dos jogos 
do Campeonato Paraibano de 
Profissionais, a partir de 16 de 
julho de 2020, observados os 
protocolos definidos pelas au-
toridades sanitárias, sendo ve-
dada a presença de torcedores 
até ulterior deliberação”.

A partida é muito impor-
tante para as duas equipes, 
nesta reta final da fase de clas-
sificação. O Botafogo é o ter-
ceiro lugar do grupo A, com 15 
pontos e precisa vencer para 
entrar na zona de classificação 
às semifinais. O líder do gru-
po é o Atlético, que tem 18 e o 
Treze vem em seguida com 16 
pontos. Já o Campinense é o lí-
der do grupo B com 13 pontos, 
e precisa apenas de um empa-
te para garantir a presença nas 
semifinais.

No Belo, a expectativa é 
grande em relação a estreia 
do técnico Mauro Fernandes. 
Ele substituiu Evaristo Piza, 
demitido em março. O técni-
co faz segredo em relação ao 
time titular, mas deixa claro 
que vai manter uma base do 
time que já vinha jogando 
antes da paralisação. Ele tem 
um desfalque certo que é o 
atacante Lohan, com um es-
tiramento na coxa. O lateral 
direito, Léo Moura, sentiu os 
treinos físicos intensos da 
pré-temporada e passou a 
ser dúvida.

“Não Posso chegar aqui 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O RETORNO DO
CAMPEONATO

PARAIBANO JÁ TEM
DATA CERTA!

N A R R A Ç Ã O

lIMA SOUTO
C O M E N T á R I O S

PETRÔNIO TORRES
R E P O R T A G E N S

GLÁUCIO LIMA 

ESTÁDIO ALMEIDÃO - JOÃO PESSOA/PB

qUINTA-FEIRA
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e achar que tudo está erra-
do. O técnico anterior fez um 
grande trabalho e eu vinha 
acompanhando o Botafogo. 
Tive acesso a alguns vídeos e 
não pretendo fazer grandes 
mudanças, para que a equipe 
não perca o entrosamento que 
já tem. É claro que tenho a mi-
nha filosofia de jogo, mas as 
mudanças vão acontecer aos 
poucos. O importante é que ga-
nhemos o jogo, porque é muito 
importante para a nossa classi-
ficação. Jogamos em casa e te-
mos que partir para o ataque, 
mas de forma organizada, com 
os cuidados também na parte 
defensiva. O adversário tem a 
vantagem do empate, nós não, 
é vencer ou vencer”, disse o 
treinador.

Enquanto no Botafogo já 
existe um entrosamento, isto 
falta na Raposa. O time que vai 
enfrentar o Belo será totalmen-
te diferente daquele que vinha 
jogando em março  e na véspe-
ra do jogo de hoje perdeu o seu 
treinador. O clube, que havia 
contratado 17 novos jogado-

res, trouxe o técnico Evandro 
Guimarães para o lugar de Ruy 
Scarpino que alegou proble-
mas de saúde da família para 
não assumir. Evandro vinha 
trabalhando desde o dia 7 de 
julho e, ontem, surpreendeu a 
todos ao informar que estava 
deixando o clube por motivos 
particulares. 

“Quero agradecer imen-
samente a diretoria do Cam-
pinense pelo convite. Não 
houve nada de anormal na 
relação, muito boa. Foram 
bons dias de trabalho. Fui 
bem tratado e minha saída 
é de  ordem pessoal. Dizer a 
torcida que me perdoe por 
não seguir no clube e quem 
sabe numa outra oportu-
nidade possa voltar e fazer 
um grande trabalho aqui no 
Campinense”, disse Evandro.

Sem Evandro, o time 
deve ser dirigido pelo auxi-
liar Hélio Cabral.

A partida entre Botafogo 
e Campinense será dispu-
tada com portões fechados 
e obedecerá um protocolo 

médico para evitar contami-
nação por covid-19. Todas 
as pessoas que vão trabalhar 
na partida terão de fazer tes-
tes, inclusive a imprensa. O 
clássico terá transmissão, ao 
vivo, pela Rádio Tabajara e, 
com imagens através da Belo 
Play, uma plataforma criada 
pelo clube para transmitir 
os jogos via um aplicativo de 
internet. Os sócios do clube, 
que estejam adimplentes, 
não pagarão nada. Para o 
público em geral, será cobra-
da uma taxa, no valor de R$ 
19,90.

Classificação do Paraibano 2020

GRUPO A PG J V E D GP GC SG
1º Atlético 18 8 5 3 0 13 3 10
2º Treze 16 8 5 1 2 10 6 4
3º Botafogo 15 7 4 3 0 13 6 7
4º Perilima 10 8 3 1 4 10 12 -2
5º Sport 3 8 1 0 7 4 17 -13

GRUPO B PG J V E D GP GC SG

1º Campinense 13 7 4 1 2 15 6 9
2º Sousa 13 8 4 1 3 10 10 0
3º Nacional 8 8 2 2 4 9 14 -5
4º CSP 7 8 2 1 5 7 12 -5
5º São Paulo Crystal 6 8 1 3 4 3 8 -5

OBSErvAçãO - A nona rodada acontecerá no final de semana com mais 5 jogos. No sábado, o CSP recebe o Sport Lagoa Seca, no 
Almeidão, em João Pessoa. São Paulo Crystal x Perilima, no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo e Nacional x Treze, no José Cavalcanti, 
em Patos. Os jogos do domingo são Campinense x Atlético, no Amigão, em Campina Grande, e Sousa x Botafogo, no Marizão em Sousa.

PROTOCOLO DO JOGO SEGURO DA FPF
 
n Todos os jogos serão realizados com portões fechados, sem 
a presença de torcedores;

n Estará suspenso o cumprimento físico entre jogadores, co-
missão e arbitragem, além da suspensão das entrevistas pre-
senciais, eliminando aglomerações, adotando a distância ade-
quada dos profissionais e utilizando videoconferência.

n Será organizada a maneira dos clubes entrarem e saírem de 
campo, para evitar-se aglomeração dos atletas nos túneis dos 
vestiários. Orienta-se a não comemoração de gols de forma 
conjunta, bem como a não aproximação desnecessária ao ár-
bitro. As máscaras só deverão ser retiradas no momento que 
os atletas se aquecem ou entram em campo, assim como os 
árbitros.

n Nos jogos fora de casa, se possível, recomenda-se que as 
viagens sejam feitas de ônibus, previamente higienizado, com 
ida e volta no próprio dia do jogo, com o mínimo de pessoas 
necessárias (o que deverá ser colocado em consideração na 
definição dos horários dos jogos pelo Departamento de Com-
petições). Não havendo essa possibilidade, os jogadores de-
verão dormir no hotel, em camas individuais e separadas no 
mínimo em 1 metro e meio. Devem evitar o uso de elevador, 
utilizado as escadas como alternativa (sem tocar no corrimão).

n Tanto na viagem como nos quartos do hotel recomenda-se 
não usar o ar condicionado, por ser um meio disseminador de 
germes, especialmente se o filtro não estiver revisado. As refei-
ções no hotel devem ser realizadas em espaços arejados e os 
jogadores/staff devem comer em mesas com o menor número 
de pessoas e maior distanciamento possível. Devem ser evita-
dos contatos próximos com o motorista do ônibus e pessoas do 
staff do hotel, bem como outros hóspedes, tanto por jogadores 
como por elementos da comissão do clube.

n A FPF terá apenas 5 profissionais destacados para atuação 
em campo e em seu entorno. Fora do campo de jogo, a enti-
dade se compromete a realizar as partidas com o quadro míni-
mo necessário de profissionais, em número a ser definido pela 
entidade em diálogo com clubes, entidades e órgãos de saúde;

n Os princípios de distanciamento e isolamento devem ser 
sempre respeitados, pois é o método mais eficaz na prevenção 
até o momento;

n Todos devem manter as medidas de higiene, com a constan-
te lavagem das mãos e oferta de reservatórios de álcool gel em 
todas as dependências dos ambientes de treino, concentração 
e jogo;

n É obrigatório o uso da máscara também durante o jogo a to-
dos os jogadores reservas e integrantes do banco de reservas, 
além do quarto árbitro, delegado da partida, gandulas, pro-
fissionais de imprensa e de segurança e de todos os presentes 
na organização do jogo. Estes profissionais poderão também 
utilizar outros dispositivos para proteção ocular e das mãos nas 
dependências do local de jogo e treinamento.

n Cada atleta deve ter sua própria garrafa de hidratação, que 
deverá ser higienizada a cada sessão de treino ou jogo.

O clássico terá transmissão, 
ao vivo, pela Rádio Tabajara 
e, com imagens através da 
Belo Play, uma plataforma 

criada pelo clube para 
transmitir os jogos via um 

aplicativo de internet. 

Foto:Ascom/Campinense

Botafogo e Campinense se enfrentaram, este ano, no dia 14 de fevereiro, no Amigão, com vitória do Belo por 1 a 0
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Rede Estadual: 4.397 mil alunos 
foram aprovados no Enem 2019
Número representa um aumento de 18% em relação ao Enem 2018, no qual foram aprovados 3.718 estudantes 

Após finalização das 
principais chamadas do Sis-
tema de Seleção Unificada 
(Sisu), no qual universida-
des públicas oferecem va-
gas para candidatos partici-
pantes do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), 
a Rede Estadual de Ensino 
da Paraíba contabilizou, on-
tem (15), 4.397 aprovações 
no Enem 2019, das quais 
225 em primeiro lugar em 
universidades públicas. O 
número representa um au-
mento de 18% em relação 
ao Enem 2018, no qual fo-
ram aprovados 3.718 estu-
dantes da Rede. 

Redação
Importante destacar 

também que a Secretaria 
de Estado da Educação e da 

Ciência e Tecnologia regis-
trou 267 estudantes com 
desempenho acima de 900 
pontos na Redação do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2019, sendo destes 
nove alunos com 980 pontos, 
que receberam homenagem 
do governador João Azevêdo 
em solenidade realizada em 
janeiro deste ano, quando os 
resultados começaram a ser 
divulgados. 

Para o secretário de 
Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia da Pa-
raíba, Cláudio Furtado, o 
aumento nas aprovações é 
reflexo dos investimentos 
que o Governo do Estado 
tem feito na preparação dos 
estudantes, principalmen-
te por meio do Programa 
Se Liga No Enem. “Isso nos 

deixa muito felizes porque 
é resultado dos programas 
impulsionadores, mostra 
que os estudantes acredi-
tam no seu potencial e que 
têm acesso a uma prepara-
ção de qualidade, contando 
com a dedicação dos nos-
sos professores”.

Revisão On-line inscreve até dia 19
O Se Liga no Enem Paraíba é um 

Programa do Governo do Estado da Pa-
raíba, por meio da Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e Tecnologia 
(SEECT), para mobilização, orientação 
e formação de estudantes e professores 
com objetivo de fomentar o ingresso dos 
estudantes no ensino superior, através 
da preparação para o Enem.

Em 2020, por conta da pandemia do 
novo coronavírus, as atividades do Se Liga 
No Enem se articulam com as formações 
remotas desenvolvidas pela SEECT no 
âmbito do Regime Especial de Ensino, por 
meio da oferta do curso de preparação 
Se Liga No Enem PB Revisão On-Line.  

Estão abertas até dia 19 deste mês 
as inscrições para ocupação de 350 mil 

vagas em todo o Estado para estudantes 
que estão cursando a terceira série do En-
sino Médio, e egressos, da Rede Estadual 
de Ensino. As aulas começarão dia 30 de 
julho e vão ocorrer em ambiente virtual, 
através da plataforma Google Classroom, 
de segunda-feira a sexta-feira, em horário 
alternativo às aulas regulares, utilizan-
do-se de sequência didática que utiliza 
atividades através do site: http://www.
paraiba.pb.gov.br/paraibaeduca. Além 
disso, serão disponibilizados recursos 
como vídeo aulas, textos em PDF, ativida-
des e simulados on-line, além de acom-
panhamento das propostas de redação.  

O edital e inscrições estão disponí-
veis em: http://www.paraiba.pb.gov.br/
paraibaeduca.

Isso nos deixa muito 
felizes porque mostra 

que os estudantes 
acreditam no seu 
potencial e que 
têm acesso a 

uma preparação 
de qualidade 

Feirinha virtual para vendas

Produtores orgânicos apostam nas redes sociais
Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

Da horta para a mesa. 
Para quem não abre mão da 
alimentação saudável, mas 
não quer se arriscar saindo 
de casa, as redes sociais são 
o meio ideal de estabelecer 
contato com os produtores 
orgânicos. Um exemplo é o 
Produtos Terra Boa (@pro-
dutos_terraboa), um coleti-
vo de 50 agricultores de as-
sentamentos do Brejo, Cariri 
e Litoral que revende mais 
de 40 produtos sem uso de 
defensivos para Campina 
Grande e João Pessoa. Milho, 
macaxeira, ovos, jerimum, 
batata doce, feijão verde, 
manteiga queijos, polpas de 
frutas e galinha são algumas 
ofertas a preços acessíveis 
(aceita-se pagamento por 
cartão também).

“Estávamos planejando 
a instalação de quitandas 
para a venda dos orgânicos, 
daí veio a pandemia. Foi 
quando decidimos investir 
no mercado de vendas onli-

ne para escoar a produção. 
Lançamos uma página, pela 
qual recebemos os pedidos 
de segunda a quarta-feira, 
e organizamos as entregas 
aos sábados”, explica o agri-
cultor Alan Kilson, que cuida 
do conteúdo digital. Ele cal-
cula que, em média, saiam 
100 cestas de produtos para 
Campina e João Pessoa por 
semana e garante que, mes-
mo com a volta presencial 
das feiras, os assentados 
não pretendem abrir mão 
do mercado virtual.   

Uma das clientes é a 
jornalista Célia Leal. Antes 
da pandemia, ela diz que 
costumava fazer idas even-
tuais ao supermercado, mas 
decidiu aderir de vez à feiri-
nha de orgânicos por entre-
ga quando sentiu a diferen-
ça na qualidade e serviço. 
“Compro o suficiente para 
durar a semana. Os produ-
tos são deixados na porta de 
casa, vêm bem acondiciona-
dos e até a conta é separada. 
A durabilidade e aparência 
do pimentão e da rúcula são 

outra coisa. Fiquei encanta-
da!”, elogia.

Os jornalistas e empre-
sários Eduardo Carneiro e 
Everaldo Ricardo cultivam 
frutas e hortaliças num sí-
tio no Conde, Litoral Sul. 
Ambos se juntaram a ou-
tros seis produtores para 
formar a Feira do Tempo, 
onde são comercializados 
especiarias, doces, bolos, 
biscoitos, sucos, conservas, 
pães e geleia artesanais. A 
nova aposta agora é o vinho, 
para aproveitar a boa safra 
da uva. “As maiores e mais 
bonitas vão para a venda. 
As menores entram no pro-
cesso de fermentação e só 
ficarão prontas dentro de 
75 dias, para a bebida ser, 
então, engarrafada”, explica 
Carneiro.

Organizada pelo Ins-
tagram (@feiradotempo), 
a lista para pedidos é dis-
ponibilizada duas vezes 
na semana (às terças e 
sábados) para evitar es-
toques sem necessidade 
e conscientizar quanto ao 

consumo sem desperdício. 
O cliente tanto pode apa-
nhar a cesta em pontos es-
pecíficos como optar pelo 
frete. Em cada post, mais 
do que anunciar, o cuidado 
em explorar as proprieda-
des nutricionais de cada 
alimento. “Muitas pessoas 
compravam hortaliças, 
como a chicória, sem saber 

quais eram as suas funções 
nutricionais – ou mes-
mo desperdiçavam cor-
tes aproveitáveis. Quando 
anunciamos os benefícios 
do suco de uva, por exem-
plo, queremos incentivar 
o consumo consciente – 
dizendo que faz bem para 
os rins, coração e o condi-
cionamento físico – por-

que, pelo fato de envolver 
mais processos manuais, 
o custo de um orgânico é 
maior”, justifica. Eles pla-
nejam abrir uma loja física 
no bairro dos Bancários 
com uma horta viva, aulas 
de aproveitamento dos ali-
mentos e produção de vi-
nhos e sucos acompanhada 
pelos clientes.

O paraibano Vinícius 
Costa, que morava na cidade 
da Filadélfia, Estado da Pen-
silvânia, nos Estados Unidos 
da América, desembarcou, na 
última terça-feira (14), no Ae-
roporto Internacional Presi-
dente Castro Pinto, na Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
e se surpreendeu com a pre-
sença de barreira sanitária 
instalada e coordenada pelo 
Governo da Paraíba, por meio 
da Agência Estadual de Vigi-
lância Sanitária (Agevisa/PB), 
com o objetivo de verificar 
a temperatura corporal dos 
passageiros, identificar pos-
síveis casos de contaminação 
pelo novo coronavírus e pre-

venir o avanço da covid-19 no 
Estado.

A surpresa, conforme Vi-
nícius, não foi motivada pela 
barreira sanitária em si, mas 
pelo fato desta ter sido a única 
que ele encontrou depois de 
passar por vários aeroportos, 
desde a sua partida, nos Esta-
dos Unidos, até a sua chegada 
em solo paraibano, apesar de 
a pandemia ocasionada pelo 
coronavírus ameaçar a saúde 
e a vida das pessoas em todo 
o mundo.

Em entrevista, Vinícius 
contou que desde o final de 
maio tentava regressar ao 
Brasil, tendo seu voo sido can-
celado por três vezes até con-

Barreira sanitária no aeroporto Castro Pinto é elogiada
seguir sair da Filadélfia (na 
Pensilvânia) para a cidade de 
Houston (no Texas), onde há 
um grande número de cone-
xões de voos internacionais. 
De lá seguiu para o Aeroporto 

de Guarulhos/São Paulo (no 
Brasil) e depois para Brasília 
(Distrito Federal), de onde 
embarcou no voo para João 
Pessoa. “Em todos os aero-
portos só encontrei áudios 

vagos sobre a Covid-19 e so-
bre a importância do uso de 
máscaras, do álcool em gel 
e do distanciamento social, 
mas nenhuma ação efetiva de 
controle da passagem de pes-

soas para prevenir a circu-
lação do novo coronavírus”, 
ressaltou.

 Em São Paulo, Vinícius 
Costa disse que passou um 
dia inteiro até embarcar num 
avião lotado rumo à Capital 
do país. Mesmo regressan-
do do exterior, ele lembrou 
que em nenhum momento 
foi abordado por qualquer 
funcionário para aferição de 
temperatura ou outra atitu-
de qualquer de prevenção ao 
avanço do coronavírus. Em 
Brasília, ficou por um perío-
do aproximado de uma hora, 
e, igualmente, nada lhe foi 
dito ou perguntado em rela-
ção à questão do coronavírus.

Barreira 
sanitária 
verifica a 
temperatura 
corporal dos 
passageiros 
que chegam 
ao Estado

Foto: Secom-PB

Foto: Divulgação

Produtos sem uso de defensivos, como o suco de uva, são vendidos para Campina Grande e João Pessoa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2020, que objetiva: Aquisição de 
móveis e equipamentos para atender as secretarias do município de Areia-Pb. HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME – R$ 
56.160,00; INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP – R$ 
57.527,30; C DE A FERREIRA & CIA LTDA – R$ 69.073,19; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO 
ALBUQUERQUE-ME – R$ 159.812,63; A N Q GONCALVES JUNIOR – R$ 12.727,90; LL COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME – R$ 10.382,00;SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA 
LTDA EPP – R$ 6.700,00.

Areia - PB, 15 de julho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00239/2019 - PP00055/2019. 
PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE& MORAIS LTDA – ME, CNPJ nº 05.913.968/0001-22. 
OBJETO:Alteração de Prazo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 57, II, § 2°, da Lei Federal n° 
8666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS:Juliana Viegas de Albuquerque Baracho e Jean Willians 
Freitas das Neves.DATA DA ASSINATURA: 14/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00240/2019 - PP00054/2019. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA E LEMOS & MORAIS LTDA – ME, CNPJ nº 
05.913.968/0001-22. OBJETO:Alteração de Prazo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 57, II, § 2°, 
da Lei Federal n° 8666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS:João Francisco Batista de Albuquerque 
e Jean Willians Freitas das Neves.DATA DA ASSINATURA: 14/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO N° 00329/2019, referente a TOMADA 
DE PREÇOS 00010/2019.PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA EMELO CONSTRUÇOES 
EIRELLI, CNPJ. n° 26.542655/0001-85; OBJETO: PRORROGACÃO DE. PRAZO. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: ART 57.I. §§ 1º E 2º DA LEI 8.665/93.SIGNATÁRIOS:João Francisco Batista de 
Albuquerque / e Melo Construções Eirelli. DATA DA ASSINATURA: 14/07/2020

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00075/2020

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 DV00075/2020, 
que objetiva: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para Elaboração de Projetos de Arquitetura 
e Engenharia, sob medida, para Reforma de Prédios Públicos da Secretaria de Educação Municipal 
- Areia/PB, de acordo com as especificações do Termo de Referência; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DANIEL ALBUQUERQUE DE CARVALHO - R$ 17.440,00.

Areia - PB, 15 de Julho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 10003/2020, que objetiva: Aquisição de 
veículos; ADJUDICO o seu objeto a: COPAUTO COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES 
LTDA - R$ 263.400,00.

Alagoa Grande - PB, 15 de Julho de 2020
FLÁVIA MEIRELLE ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de veículos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10003/2020. 

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alagoa Grande: 02.070 - SECRETARIA DE SAÚDE/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE - 02.070.10.301.0918.1007 - AQUISIÇÃO 
DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
DO SUS/TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 27130016 
E EMENDA PARLAMENTAR Nº 12680006) - 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande e: CT Nº 10017/2020 - 15.07.20 - COPAUTO 
COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA - R$ 263.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10003/2020, que objetiva: Aquisição de veículos; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COPAUTO COMÉRCIO 
PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA - R$ 263.400,00.

Alagoa Grande - PB, 15 de Julho de 2020
ANDRÉ FERNANDES DA SILVA

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
EM DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA; CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA; TCPAV - TECNOLOGIA 
EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 24/07/2020, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Praça Santa Ana, S/N - Centro - Alagoa Nova - PB, no horário das 07:00 Às 13;00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 98135-6823. E-mail: licitacaoalagoanova@gmail.com. 

Alagoa Nova - PB, 15 de Julho de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL, DA RUA FRANCISCO BRAGA, 

NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Algodão de Jandaira: 02.070-SECRE-
TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA 02070.15.451.2009.1025 - AMP. E/OU REFORMA 
DOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 3390.39.0000 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT 
Nº 00062/2020 - 15.07.20 - VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 140.957,40.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2020, que objetiva: 
REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL, DA RUA FRANCISCO BRAGA, NO MUNICÍPIO DE 
ALGODÃO DE JANDAÍRA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 140.957,40.

Algodão de Jandaira - PB, 15 de Julho de 2020
MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DO RESULTADO DA FASE II DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2019 
- CURSO DE QUALIFICAÇÃO BÁSICA DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 
CARATER ELIMINATÓRIO – EDITAL Nº 005/2020.

“Dispõe sobre o resultado da fase II do Concurso Público Municipal nº 001/2019 da Prefeitura 
Municipal de Aroeiras - Curso de Qualificação Básica do Cargo de Agente comunitário de saúde”.

O Prefeito Constitucional do Município de Aroeiras/PB, no uso de suas atribuições, torna pública 
o resultado da fase II do Concurso Público Municipal nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Aroei-
ras - Curso de Qualificação Básica do Cargo de Agente comunitário de saúde, CONSIDERANDO:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
I - O curso ocorreu dentro do prazo previsto, no período de 19 a 25 do mês de junho do corrente 

ano,no turno matutino, das 08h00min às 12h00min e no turno vespertino, das 13h00min às 17h00min.
Com duração de 40 (quarenta) horas/aula, conforme exigências daLei Federal no 11.350/06, Por-
tariado Ministério da Saúde e Legislação Municipal aplicável. Participaram do Curso os 08 (oito) 
candidatosaprovados na fase I do Concurso Público Municipal;

II - Durante o curso foi avaliado quesitos como participação individual, participação em 
grupo,pontualidade, assiduidade, desempenho prático e assimilação do conteúdo, conforme item 
5.1 doedital de convocação

III - A avaliações do Curso de Qualificação Básica constaram de provas teóricas, trabalhos 
teóricos etrabalhos práticos, visando o plano pedagógico baseado no ensino por competências e 
avaliaçõespermanentes e constantes dos discentes, conforme item 8.1 do edital de convocação;

IV - Como critério para considerar o candidato APROVADO foi estabelecido a nota média de valor 
8.0(oito), conforme o item 8.1.1 do edital de convocação, assim os candidatos que não atingiram 
média8.0 (oito) foram considerados REPROVADOS, conforme item 8.5 do edital de convocação.

ANEXO I
1. Segue abaixo, o resultado final do Curso de Qualificação Básica para o Cargo de Agente-

Comunitário de Saúde:

Nº NOME DO CANDIDATO CARGO NOTA 
FINAL

RESULTADO 
FINAL

01 CHARLLES ORTIZ GOMES 
DE VASCONCELOS

ACS – 
CONJUNTO ALEXANDRINO 9.7 APROVADO

02 JOSEFA DIANA NASCIMENTO 
DA SILVA

ACS 
– CONJUNTO ALEXAN-

DRINO
7.6 REPROVADA

03 PEDRO FRANCISCO 
DE SOUZA

ACS 
– CONJUNTO ALEXAN-

DRINO
8.5 APROVADO

04 MARIA FERNANDA DOS 
SANTOS PEREIRA

ACS 
– CONJUNTO CEHAP 8.8 APROVADA

05 PAULO MENDES DE SOUZA 
JUNIOR ACS- JUÁ 7.8 REPROVADO

06 ALYSON AGUIAR DE 
ALBUQUERQUE ACS- JUÁ 8.7 APROVADO

07 TAMARA SILVA FERREIRA ACS – PEDRO VELHO 8.9 APROVADA

08 JACIELE CABRAL DE 
SANTANA ACS – PONCIANO 8.1 APROVADA

Aroeiras-PB, 10 julho de 2020.
Mylton Domingues de Aguiar Marques

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O PREFEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - ESTADO DA PARAÍBA, usando de 

suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00002.2020, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 13/07/2020 
e 14/07/2020, respectivamente, no valor total de R$ 234.719,54 – (Duzentos e Trinta e Quatro Mil 
Setecentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), em favor da empresa MATRIX 
CONSTRUTORA EIRELI - EPP – inscrita no CNPJ sob o nº 18.920.924/0001-71, que tem como ob-
jetivo, Contratação de empresa para os serviços pertinentes na adequação predial (com ampliação), 
para instalação da Unidade Básica da Família – UBS IV, localizada na Feliciano Pedrosa, Centro 
– Belém/PB, conforme Proposta nº 11429.8130001/20-002. Fica a empresa vencedora do certame 
convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório 
da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Belém/PB, 15 de julho de 2020.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00003/2020.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de conclusão da Creche 

Proinfância – tipo B, localizada na Rua Deputado Antonio D’Ávila Lins, Belém/PB, conforme Termo 
de Compromisso nº 1653/2011 - FNDE.

PROPOSTA CLASSIFICADA E VENCEDORA: RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP 
– CNPJ: 14.435.162/0001-67 – R$ 489.882,76 – Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil Oitocentos e 
Oitenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos

PROPOSTA DESCLASSIFICADA: CÍCERO DOS SANTOS CALIXTO – CNPJ: 30.622.090/0001-13
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 

Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos 
interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro 
– Belém, no horário das 07h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

Belém, 15 de julho de 2020.
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2020, que objetiva: Contratação de 
um profissional nos serviços de engenhara, para melhor desenvolver as atividades inerentes à 
Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
LUCAS CAVALCANTE BORGES - R$ 8.100,00.

Belém - PB, 15 de Julho de 2020
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔ-
NICO nº. 004/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE DIABETES 
(SERINGAS DE INSULINAS) PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS NO MUNICÍPIO 
DE BOQUEIRÃO-PB. Data de abertura: 28/07/2020 às 09h00min (horário local), por meio do site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, 
Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. E-mail: cplbo-
queirao@gmail.com. Edital:www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

Boqueirão, 15 de julho de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 011/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA ESCOLA JOÃO AGRIPINO, MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO-PB. Data de abertura: 31/07/2020 às 
10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. 

Boqueirão, 15/07/2020. 
Crystiane Gomes Bezerra

Presidente-CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2019
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência nº 00001/2019, que objetiva: Contratação 
de empresa de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de pavimentação 
e drenagem de diversas vias no município de Conde/PB; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - R$ 
246.827,31; FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - R$ 3.170.967,45.

Conde - PB, 15 de Julho de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática, pela modalidade Registro de Preço, para 

atender as necessidades das Escolas Municipais desta Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura e Esportes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2019. Reserva Orçamentária nº 309 no valor 
de RS 24.950,00 (VINTE E QUATRO MIL E NOVESCENTOS E CINQUENTA REAIS) na seguinte 
dotação orçamentária: Órgão: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; Função: 
04 ADMINISTRAÇÃO; Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL; Programa: 0011 CIDADE 
UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE; Ação: 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE; Natureza da Despesa: 4090520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE; Fonte: 001 RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00118/2020 - 28.04.20 
- DATEN TECNOLOGIA LTDA - R$ 24.950,00.

Onde se lê:
Aquisição de Equipamentos de Informática, pela modalidade Registro de Preço, para atender as 

necessidades das Escolas Municipais desta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Leia-se:
Aquisição de Equipamentos de Informática para atender as necessidades das Secretaria 

Municipal de Comunicação Social e Difusão Digital-SECOMD, conforme condições, quantidades 
estabelecidas neste instrumento.

Republicado por incorreção em 05/05/2020

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática, pela modalidade Registro de Preço, para 

atender as necessidades das Escolas Municipais desta Secretaria Municipal de Educação, Cultura 
e Esportes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2019. DOTAÇÃO: Dotação orçamentária: Órgão 
21400SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Função12EDUCAÇÃO; Subfunção365EDU-
CAÇÃO INFANTIL; Programa 0025CIDADE UNIDA POR NÓS – MDE; Ação2036DESENVOLV. 
DAS ATIV. DAEDUCAÇÃOINFANTIL–CREIS; Naturezada Despesa4490520000EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE; Fonte 111RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00088/2020 - 20.03.20 - DATEN TECNOLOGIA 
LTDA - R$ 49.900,00; CT Nº 00112/2020 - 14.04.20 - DATEN TECNOLOGIA LTDA - R$ 199.600,00.

Onde se lê:
Aquisição de Equipamentos de Informática, pela modalidade Registro de Preço, para atender as 

necessidades das Escolas Municipais desta Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes,
Leia-se:
Aquisição de Equipamentos de Informática, pela modalidade Registro de Preços, para atender 

as necessidades das Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Conde - PB, 
conforme condições, quantidades estabelecidas neste instrumento.

Republicado por incorreção em 28/04/2020

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
Nº do Contrato:00066/2017;Nº do Aditivo: 05;Contratante: Prefeitura Municipal de Conde/

PB;Contratado: LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME;Objeto: Aditivo de prorrogação 
contratual em 06 (seis) meses, ao contrato firmado com esta prefeitura para prestação de serviços 
de limpeza pública conforme justificativa inclusa aos autos.Valor do aditivo: ESTIMADO O TETO 
LIMITE DE R$ 2.386.587,96 (dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e 
sete reais e noventa e seis centavos);Vigência: até 31 de dezembro de 2020;Data da Assinatura 
doAditivo: 03 de julho de 2020.

MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2020

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 04 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de materiais para atender as necessidades 
da Defesa Civil Municipal nos serviços de vistorias prediais. 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 legis-
lação 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, 15 de Julho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00081/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 04 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Bicicletas, conforme especificações técnicas, 
para Secretaria de Segurança Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 15 de Julho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2020

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 30 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 Computadores destinados a Secretaria 
de Comunicação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: 
www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 09 de JULHO de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 31 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 SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Participação Exclusiva ME/
EPP). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h - dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83)3250-3121. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.
Edital: www.tce.pb.gov.br e https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia

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

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2020

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 31 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Ampla Participação). 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h - dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83)3250-3121. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.

Edital: www.tce.pb.gov.br e https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia
Cabedelo - PB, 14 de Julho de 2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Julho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços 
para operacionalizar o sistema de folha de pagamento dos órgãos administrativos da prefeitura, 
bem assim com assistência técnica e tecnológica da informação, cujos serviços serão realizados 
nos órgãos da prefeitura municipal de Curral Velho-PB. 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; Lei Complementar nº 147/14; Lei Complementar nº 155/16; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (83) 34871132. E-mail: CPLCURRALVELHO@HOTMAIL.COM. Edital: http://www.
curralvelho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Curral Velho - PB, 15 de Julho de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Julho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DO SINAL DE 
INTERNET, PARA MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO-PB. Conforme especificações do Termo de 
Referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº.. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Edital: http://www.curralvelho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Curral Velho - PB, 15 de Julho de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 11:00 
horas do dia 28 de julho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa para manutenção, instalação, conserto e reposição de peças de ar 
condicionado para as diversas secretarias do Município de Conceição/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. 
Informações: no horário 08h00min ás 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 15 de Julho de 2020.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: aquisição de material de Informática 
destinados à todas as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição - 
PB. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 28/07/2020. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal 
de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de 
Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Con-
ceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 15 de julho de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob modali-

dade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: contratação de empresa especializada em exame 
laboratorial na realização do teste para detecção do COVID-19, para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde e seus órgãos visando o enfrentamento da pandemia do Covid - 19 no município 
de Conceição-PB. Data e horário do início da disputa: 09:00 horas do dia 22/07/2020. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei 
n. 13.979/2020, Decreto Municipal de N° 016/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. Em razão do 
disposto no art. 4º-G da Lei nº 13.979/20, os prazos do procedimento licitatório foram reduzidos 
à metade. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de 
Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro 
Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 15 de julho de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

RESULTADO DE PROPOSTAS
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Congo – PB, TORNA PUBLICO para co-

nhecimento dos interessados o resultado do Julgamento de Propostas de Preços, referente à Tomada 
de Preço em epigrafe, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CONGO – PB 
(CONVÊNIO FUNASA 854141-2017). PROPOSTA DESCLASSIFICA: CIVILTEC CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI / CNPJ 02.287.686/0001-79, por não atender ao exigido no instrumento con-
vocatório. PROPOSTA CLASSIFICADA E VENCEDORA: J P S DE LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI/ 
CNPJ 03.338.440/0001-41, com valor global de R$ 627.102,62 (seiscentos e vinte e sete mil cento 
e dois reais e sessenta e dois centavos), conforme consta nos autos do processo administrativo. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Os autos do processo se encontram à disposição na 
sede da Prefeitura de Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08h00min às 12h00min.

Congo - PB, 15 de Julho de 2020
JOSÉ IVANILSON PEREIRA GUENES

Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de 01 (um) Veículo tipo passeio em tempo integral, com condutor, quilome-
tragem livre, para atendimentos das atividades administrativas da Mesa Diretora e Parlamentares 
do Poder Legislativo Municipal, até dezembro de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários: 3390.3699 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Câmara Municipal de Casserengue e: CT Nº 0003/2020 - 06.07.20 - JOSINALDO CLEMENTINO 
- R$ 14.400,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: 
Locação de 01 (um) Veículo tipo passeio em tempo integral, com condutor, quilometragem livre, 
para atendimentos das atividades administrativas da Mesa Diretora e Parlamentares do Poder Le-
gislativo Municipal, até dezembro de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: JOSINALDO CLEMENTINO - R$ 14.400,00. 

Casserengue - PB, 06 de julho de 2020. 
FRANCISCO GREGÓRIO DE ARAÚJO

 Vereador Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº172/2018

Pregão Presencial Nº013/2018.Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:Dijonierison 
Pereira Paixão Eireli, CNPJ: 27.265.486/0001-46. Considerando a necessidade de continuação do 
fornecimento dos produtos contratados e a utilização do saldo contratual serviços prestados pela 
contratada a vigência passará de 22/06/2019 a 22/06/2020, para a nova vigência de 22/06/2020 a 
31/12/2020, e ainda e por se tratar de serviços de natureza continuada, desta forma fica justificada 
a prorrogação da vigência, ainda informamos que está prorrogação esta fundamentada no item 2 
e sub item 2.1 do contrato “2. Da vigência: 2.1. O prazo de vigência do contrato será de 01 (um) 
ano a partir da assinatura do Contrato e Ordem de Fornecimento, a partir da data da assinatura do 
presente instrumento, podendo ser prorrogado por iguais períodos, casa seja necessário, e adstrito 
a vigência do respectivo crédito orçamentário, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, 
de 1993.”;Considerando que está Gestão sempre teve o compromisso com a ética e respeitando 
os princípios gerais de direito público, as prescrições do Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, em 
defesa do interesse e conveniência municipalidade.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes:Francisca das C. A. de 
Oliveira(Prefeita) e o Sr.Dijonierison P. Paixão (Pela contratada).

Coremas/PB,08de junhode 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia 28 de julho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor, para: Aquisição parcelada de britas 
para concretagem nas calçadas de diversas ruas desta cidade. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no 
horário das 07:30 as 11:30  horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. 
E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital:www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 15 de julho  de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - 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 para: Aquisição parcelada de cimento 
portland, para recuperação e concretagem nas calçadas de diversas ruas desta cidade. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracita-
do. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 15 de julho de 2020
MARIA GORETE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2020 - SRP
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº. 001/2020, do tipo “Menor preço”, cujo objeto é a Sistema de Registro de Preços para 
Eventual Aquisição de Testes Rápidos do COVID19 (Corona Vírus) Homologados pela Anvisa. 
Data de abertura: 23/07/2020 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no site: www.tce.pb.gov.br, ttps://www.comprasgovernamentais.
gov.br ou no Setor de Licitações da Prefeitura de Gurjão, à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, 
Centro, Gurjão – Paraíba. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no 
horário das 08:00 às 12:00

Gurjão, 15 de julho de 2020
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

 De acordo com o relatório final do Pregoeiro, ADJUDICO o procedimento do Pregão Presencial 
n° 00022/2020, aquisição de equipamentos e material permanente, HOMOLOGO o seu objeto as 
empresas: a empresa C DE A FERREIRA E CIA LTDA, cadastrada no CNPJ n° 33.330.526/0001-
99, foi declarada vencedora de vários itens com o valor global de R$ 25.136,00 (vinte e cinco mil 
cento e trinta e seis reais), a empresa RITA DE ANDRADE VIEIRA – ME, cadastrada no CNPJ 
n° 10.719.048/0001-08, foi declarada vencedora com o valor global de R$ 7.568,00 (sete mil qui-
nhentos e sessenta e oito reais), a empresa EDILANE CARVALHO ARAUJO, cadastrada no CNPJ 
n° 12.710.916./0001-14, foi declarada vencedora com o valor global de R$ 5.734,00 (cinco mil 
setecentos e trinta e quatro reais), a empresa XAVIER AFREU DE ASSIS, cadastrada no CNPJ n° 
03.808.036/0001-94, foi declarada vencedora com o valor global de 4.420,00 (quatro mil quatrocentos 
e vinte reais), a empresa NUNES & TENORIO LTDA, cadastrada no CNPJ n° 35.000.390/0001-84, 
declarada vencedora com o valor global de 3.925,00 (três mil novecentos e vinte e cinco reais), 
conforme resultado de julgamento e carta proposta das licitantes.  

IBIARA - PB, 15 de Julho de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2020, que objetiva: LOCAÇÃO DE UM 
VEICULO/CAMINHAO/CARROCERIA ABERTA COM NO MINIMO CAPACIDADE DE GARCA DE 
3.90T, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO DESLOGAMENTOS DE EQUI-
PAMENTOS, MATERIAS E SERVIÇOS GERIAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE IGARACY - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
JOCELIA ALMEIDA SILVA - R$ 15.000,00.

Igaracy - PB, 15 de Julho de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2020, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
UM VEICULO/CAMINHAO/CARROCERIA ABERTA COM NO MINIMO CAPACIDADE DE GARCA 
DE 3.90T, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO DESLOGAMENTOS DE EQUI-
PAMENTOS, MATERIAS E SERVIÇOS GERIAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE IGARACY - PB; ADJUDICO o seu objeto a: JOCELIA ALMEIDA SILVA - R$ 15.000,00.

Igaracy - PB, 15 de Julho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2020

Torna público que a empresa Douglas Bernardo Azevedo Eireli, CNPJ. 29.903.019/0001-20, 
ingressou com Recurso em desfavor da decisão de inabilitação no Pregão Presencial n.º 10002/2020.
Fica aberto prazo para a empresa CBA Tecnologia e Serviços Eireli, CNPJ. 19.987.040/0001-05, 
apresentar contrarrazões, de acordo com a legislação vigente.  Informações e vistas ao procedimento: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Sala da CPL, Sede da Prefeitura. Telefone: 
(83) 3382-1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 13 de julho de 2020. 
Pedro Freire de Souza Filho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-024/2020

Acatando relatório apresentado pela Pregoeira e o Parecer Jurídico Técnico Conclusivo da 
ASJUR, desta Secretaria, que trata do Processo Administrativo Nº: 2020/015848, cujo objeto é o 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETA-
RIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
NO EDITAL E SEUS ANEXOS”, HOMOLOGO o procedimento licitatório em epígrafe em favor das 
empresas: GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA – CNPJ: 02.472.396/0002-86, no item 12 tota-
lizando R$ 4.779,00 (quatro mil setecentos e setenta e nove reais); EDITORA E GRAFICA META 
LTDA – CNPJ: 05.548.063/0001-09, nos itens/valor total: 03 (R$ 7.976,00), 04 (R$ 10.374,00); 09 
(R$ 372,00), 10 (R$ 2.206,80), 11 (R$ 6,00), 13 (R$ 780,00), 16 (R$ 20.440,00), 20 (R$ 2.600,00), 
21 (R$ 6.286,49), 22 (R$ 5.555,00), 23 (R$ 3.245,00), 24 (R$ 19.362,00), 27 (R$ 6.580,00), 28 (R$ 
1.307,50), 29 (R$ 13.132,80), 30 (R$ 496,00), 31 (R$ 67.640,00) e 32 (R$ 3.560,00), totalizando R$ 
171.919,59 (cento e setenta e um mil novecentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos); 
MARIA L CAMINHA DA SILVA – CNPJ: 18.658.386/0001-99, nos itens/valor total: 05 (R$ 1.956,08); 
14 (R$ 5.494,50), 17 (R$ 1.825,00), 19 (R$ 3.485,00) e 25 (R$ 2.800,00), totalizando R$ 15.560,58 
(quinze mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos); MEGA GRAFICA PARAIBANA 
SERVICOS EIRELI – CNPJ: 22.319.912/0001-63, nos itens/valor total: 01 (R$ 14.860,48); 02 (R$ 
782,08); 07 (R$ 984,90) e 18 (R$ 66.215,00), totalizando R$ 82.842,46 (oitenta e dois mil oitocentos 
e quarenta reais e quarenta e seis centavos); ROGER ANDRE BRAUN – CNPJ: 29.253.577/0001-97, 
nos itens/valor total: 08 (R$ 4.490,00) e 26 (R$ 22.132,00), totalizando R$ 26.622,00 (vinte e seis 
mil seiscentos e vinte e dois reais); e EDER CRUZ CASTELO BRANCO – CNPJ: 35.337.648/0001-
32, nos itens/valor total: Itens/Valor Total: 06 (R$ 2.944,00) e 15 (R$ 2.461,40), totalizando R$ 
5.405,40 (cinco mil quatrocentos e cinco reais e quarenta centavos). Perfazendo o valor global de 
R$ 307.129,03 (trezentos e sete mil cento de vinte e nove reais e três centavos).

João Pessoa/PB, 09 de julho de 2020.
LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA torna público para conhecimento dos inte-

ressados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 
123/06 e alterações e demais normas inerente à espécie, que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global, 
tipo Menor Preço global, no dia 04 de agosto de 2020 as 10h00min, tendo como objetivo: Conclusão 
da obra civil pública de construção de 01(uma) quadra escolar coberta com vestiários no município 
de Juarez Távora. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www. https://
www.juareztavora.pb.gov.br/editais/ou de forma eventual no endereço, Rua José Mendonça de 
Araújo, N 171 – Centro - Juarez Távora –PB - CEP – 58387-000, no horário de expediente normal 
de 08h00min as 12h00min.

Juarez Távora, 14 de julho de 2020.
CARLOS ANDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

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

REFORMA DA PRAÇA SEVERINO CABRAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NR 
1055188-96/2018, NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00003/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00160/2019 - TORRES 
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 
150 dias. ASSINATURA: 30.11.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 011/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do 
tipo menor preço Global, objetivando a executar obra civil pública de modernização do Campo de 
Futebol do município de Mari/PB, em sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação e 
proposta que realizar-se-á as 09:00hs do dia 03/08/2020, na sala da CPL. Maiores informações e 
aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou e-mail; cpl.mari.2017@
gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

MARI, 14 de julho de 2020.
 JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS

 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA - R$ 21.200,00.

Matinhas - PB, 20 de Maio de 2020
Josenildo Bernardo da Silva

Presidente

 ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMO-

TOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Matinhas: 01.010 
Câmara Municipal de Vereadores - 01 031 0002 2001 Manutenção das Atividades Legislativas - 
Elemento de despesa 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Matinhas 
e: CT Nº 00201/2020 - 20.05.20 - HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA - R$ 21.200,00.

Matinhas - PB, 20 de Maio de 2020.
Josenildo Bernardo da Silva 

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2020

O Município de Picuí torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônica, objetivando: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS CONS-
TANTES DOS PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR Nº 201006614/FNDE E 201406615/FNDE, 
VISANDO O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. No dia 30/07/2020, às 09:05 
horas, (horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, conforme especificado no Edital de Licitação 
Pregão Eletrônico nº 00021/2020, Processo Administrativo  Nº 200703PE00021. Informamos que 
o Edital encontra-se disponível nos sites www.picui.pb.gov.br/licitacoes, www.tce.pb.gov.br, www.
bll.org.br. Maiores informações pelo telefone (83) 3371-2126 – ramal 26.

Picuí - PB, 09 de julho de 2020.
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 31 
de Julho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: LOCAÇÃO HORAS MÁQUINAS 
PESADAS: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECI-
FICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/06; Decreto Municipal nº 125/14; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: 
pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 14 de Julho de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE ERRATA A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0002/2020

O Pregoeirocomunica que no aviso da sessão de realização do Pregão eletrônico 002/2020, ONDE 
LÊ-SE 24/07/2020ás 14h00min, LEIA-SE 28/07/2020 ás 14h00min, para recebimento das propostas.

PIRPIRITUBA - PB, 14 de julho de 2020.
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

PREGOEIRO

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00040/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: MARIA LIANI LEONARDO - ME; CNPJ nº 17.690.649/0001-84
OBJETIVO: Contratação de empresa para locação de máquina tipoRETROESCAVADEIRA, 

destinado aos serviços de manutenção e limpeza de diversas localidades do Município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Piancó-PB, 15 de julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00040/2020, em favor da empresaMARIA LIANI LEONARDO - ME; CNPJ 
nº 17.690.649/0001-84,tendo como objeto a Contratação de empresa para locação de máquina 
tipoRETROESCAVADEIRA, destinado aos serviços de manutenção e limpeza de diversas localida-
des do Município de Piancó-PB.Como valor global estimado de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos 
reais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme art. 64, 
caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 15 de julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADENº 00047/2020.
CONTRATADA: UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 02.323.033/0003-60.
OBJETIVO:Contratação de empresa autorizada em serviços de oficina para conserto de 

Ambulância e fabricação Mercedes-Benz com o intuito de atender as necessidades do SAMU do 
Município de Piancó-PB .

VALOR GLOBAL: R$ 26.060,41 (vinte e seis mil sessenta reais e quarenta e um centavos). 
Piancó-PB, 15 de Julho de 2020.

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

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00047/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA:UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 02.323.033/0003-60.
OBJETIVO:Contratação de empresa autorizada em serviços de oficina para conserto de 

Ambulância e fabricação Mercedes-Benz com o intuito de atender as necessidades do SAMU do 
Município de Piancó-PB.

VALOR GLOBAL: R$ 26.060,41 (vinte e seis mil sessenta reais e quarenta e um centavos). 
Piancó-PB, 15 de Julho de 2020.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 0034/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0034/2020, por 

menor preços por item (cesta básica), com objeto, aquisição de 2000 (duas mil) cestas básicas a 
ser distribuídas com as famílias carentes do município de pedra branca afetadas pelo efeito causado 
pela pandemia do Covid-19. Abertura dia 29/07/2020 às 13:00 horas, a rua Pres. João Pessoa, 
391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 15 de julho de 2020
Severino Luiz de Caldas 

 Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00021/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS EIRELI - EPP CNPJ Nº 

28.859.855/0001-91.
Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 200 (duzentos) galões de 4,5 kg de ALCOOL 

70% ASSEPTHO para enfrentamento e combate a pandemia do Covid-19 atendendo as necessi-
dades da secretaria de saúde de Pedra Branca/PB.

VALOR GLOBAL  R$ 5.980,00 (cinco mil novecentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2020.

Pedra Branca -  PB, em 15 de julho de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca
CANCELAMENTO  AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 0034/2020
Torna público o cancelamento do aviso da licitação Pregão Presencial nº 0034/2020, publicado 

no DOE e JORAL DE CIRCULAÇÃO no dia 14/07/2020.
Pedra Branca - PB, 15 de julho de 2020

Severino Luiz de Caldas 
 Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 11:30 horas do dia 29 de Julho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de paralelepípedos 
e meio fio granítico, para atender as necessidades do Município de Pedro Régis - PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 130/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99167-0794. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pedro Régis - PB, 06 de Julho de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 09:30 horas do dia 29 de julho de 2020, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços para fornecimento 
de refeições que atendam às necessidades diárias de alimentação de servidores da Prefeitura 
Municipal de Pilões/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 004/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 15 de julho de 2020.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉIGS

COMUNICADO – ERRATA
 COMUNICADO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

O Presidente da CPL comunica a quem interessa que seja DESCONSIDERADA a Publicação feita 
no Diário Oficial do Estado e no Jornal A União no dia 07.07.2020, que se refere ao resultado fase 
habilitação da Tomada de Preços n.° 00002/2020 – REFERENTE A ABERTURA DAS PORPOSTA 
QUE SERIA DIA 13.07.2020 - (desconsidera essa data) - Objeto: Contratação de uma empresa 
especializada em construção civil, para Construção de duas quadras de Futevôlei, localizado no 
Bairro São José e no Sítio Carnaúba deste Município. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 99167-0794
Pedro Régis - PB, 15 de julho de 2020

JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para Construção 
de duas quadras de Futvolei, localizado no Bairro São José e no Sítio Carnaúba deste Município. 
LICITANTES HABILITADOS: DIAS CONSTRUCOES LTDA - EPP; ESTRUTURAL SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
24/07/2020, 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, 15 de Julho de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Julho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
informatização da rede de atenção à saúde do munícipio de Rio Tinto –PB, envolvendo software, 
hardware em comodato e conectividade em todos pontos da rede, através da implantação e su-
porte de prontuário eletrônico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), sistema de automação das 
atividades do ACS e ACE de maneira georreferenciada e, com disponibilização de hardware e as 
licenças de uso dos softwares, criação de banco de dados único dos usuários do município, manu-
tenção de equipamentos de TI, treinamento dos profissionais de saúde, deste município. 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 025/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291-2222. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 15 de Julho de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de mudas de plantas ornamentais, palmeiras, sombreiros, gramas e outros 

a serem utilizados na reforma/revitalização da Praça Santo Antônio do município de Riacho de 
Santo Antonio. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2020. DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio. 02.100-SEC. DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL 15.122.2019.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00062/2020 
- 14.07.20 - HELIO GUIMARAES DA SILVA - R$ 9.120,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00006/2020

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 DV00006/2020, 
que objetiva: Aquisição de mudas de plantas ornamentais, palmeiras, sombreiros, gramas e outros 
a serem utilizados na reforma/revitalização da Praça Santo Antônio do município de Riacho de 
Santo Antonio; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: HELIO 
GUIMARAES DA SILVA - R$ 9.120,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 13 de Julho de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE 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: 
Contratação de empresa do ramo da Construção Civil, para executar os serviços de Construção 
de uma Escola com 04 (quatro) Salas de Aula neste município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MJB PAIXÃO EIRELI-ME - R$ 639.929,54.

Serra da Raiz - PB, 14 de Julho de 2020.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Contratação de empresa do ramo da Construção Civil, para executar os serviços de 
Construção de uma Escola com 04 (quatro) Salas de Aula neste município. Fundamento Legal: 
Tomada de Preços nº 00004/2020. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: 
(Recursos Próprios-FPM/ICMS/Recursos doConvênio de Nº 550/2019 - Celebrado entre a PM Serra 
da Raiz e o Governo do Estado da Paraíba. 02050 - 12.361.0016.1008 - 4.4.90.51.00.00. Vigência: 
até 15/03/2021. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00030/2020 
- 15.07.20 - MJB PAIXÃO EIRELI-ME - R$ 639.929,54.

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

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

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 
00003/2020, que o recurso impetrado pelas empresas CBA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 
09.605.291/0001-16 e CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP, CNPJ N° 20.227.311/0001-03 
foi NEGADO PROVIMENTO, decidindo pela permanência da INABILITAÇÃO das mesmas. Informa 
ainda que a abertura dos Envelopes de Proposta de Preços ocorrerá no dia 24/07/2020, às 08:00hs. 
Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro 
Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000.

Santa Luzia/PB, 15 de julho de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

PRESIDENTE DA CPL/PMSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RATIFICAÇÃO
 ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2020

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 AD00002/2020, que objetiva: Aquisição de veículo de transporte escolar diário de estudantes, 
denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), para atender as necessidades deste Município, con-
forme TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202000759-4 do FNDE; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS 
LTDA - R$ 193.632,00.

Solânea - PB, 13 de Julho de 2020
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:00 horas do dia 27 de 
Julho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PAR-
CELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA 
OS ALUNOS DEVIDAMENTO MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME 
SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 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 003/13; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal 
nº 13.979/20, alterada. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 15 de Julho de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que dará continuidade ao certame através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, 
sediada na Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:00 
horas do dia 17 de Julho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS( 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHÃO BASCULANTE 
TRUCADO E TOCO, TRATOR DE PNEU) CONFORME A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. Recur-
sos: 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 003/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 996787922. 
E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 15 de Julho de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 31 
de Julho de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
De Empresa Para Prestação De Serviços De Pavimentação Em Paralelepípedos Em Diversas Ruas 
Do Município De São Sebastião De Lagoa De Roça. 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 07:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. E-mail: licitacao@
lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 14 de Julho de 2020
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 021/2020

Objetivo:Contratação de terceiros para locação de veículo tipo tanque (carro pipa) com condutor, 
para abastecimento das diversas localidades da zona rural do município onde há escassez de 
agua, atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura do Município de Serra Grande - PB, 
conforme especificações do edital.

Data da sessão:30 de julho de 2020, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do municí-
pio. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio da Prefei-
tura Municipal. Informações no site http://serragrande.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes, www.
tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 15 de julho de 2020.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS 
LOGRADOUROS NO BAIRRO NOVA OLINDA NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB - CONTRATO 
DE REPASSE Nº 1064031-83. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Municial nº 818/19; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: 
prefeiturasoledadepb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Soledade - PB, 15 de Julho de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público que estar realizando licitação 
sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de construção 
e hidráulico para diversas secretarias e Fundo Municipal de Assistência Social e Saúde do municí-
pio de São José do Bonfim/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:15 horas 
do dia30/07/2020. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 30/07/2020. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB,15 de julho de 2020
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Felinto dos Santos - Centro – São Bentinho - PB, às 09h00min do dia 29 de Julho de 2020, 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, pregão, na forma eletrônica, do tipo menor 
preço, para: Aquisição de dois Veículos tipo passeio, para atender a demanda da secretaria de saúde 
do município São Bentinho/PB, conforme especificações do Termo de Referência. 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 10.024/19; 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) 9.9877-9500. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.
saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 15 de julho de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO 

Pregoeiro

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

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020
Publicação do dia 15 de Julho de 2020 no Diário Oficial do Estado da Paraíba e Jornal A União. 

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma à E.M.E.I.F. Clemídia 
Pereira de Negreiros no distrito de Piranhas Velhas. ONDE SE LÊ: “E.O.S CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 18.852.068/0001-64”. LÊ-SE CORRETAMENTE: “EOS CONS-
TRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 29.656.195/0001-04”. Informações: Pelo 
E-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 15 de Julho de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOSNº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, através de sua CPL, vem por intermédio 

deste aviso, comunicar aos interessados que as empresas AM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI, CNPJ Nº 13.351.120/0001-85 e COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA 
E LOCACOES EIRELI, CNPJ nº 17.440.286/0001-29, impetraram Recurso Administrativo, onde 
requereram sua HABILITAÇÃO. Embora, intempestivo, comunicamos a todos os recursos para que 
tomem conhecimento e se desejarem se manifestem nos autos. Assim, abre-se prazo para os demais 
licitantes de acordo com a Lei 8.666/1993. Fica assegurado aos licitantes obter vistas dos elementos 
dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas-PB, em 15de Julho de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO 

DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM O FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, 
MICRO PROCESSADO COM CHIP, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍ-
VEIS (GASOLINA, ÁLCOOL/ETANOL, ÓLEO DIESEL), LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA 
O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB

ERRATA
No subitem 13.1, alínea “c”, onde se lê: “O intervalo mínimo de diferença de valores ou percen-

tuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação 
à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$0,01(um centavo), correspondendo ao 
percentual de 0,01% (zero vírgula zero um)”;

Lê-se: O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de R$0,01(um centavo).

Santa Rita – PB, 15 de Julho de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

DOMÍCIO PEREIRA BARBOSA, CPF: 131.712.674-20, torna público que REQUEREU a Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – Conde), a LICENÇA DE OPERAÇÃO, Processo Nº: 
2245/2020, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, localizado no LOTE Nº 
08/19-A DA QUADRA C-04, LOTEAMENTO CIDADE BALNEÁRIO NOVO MUNDO, SITUADO NO 
PERÍMETRO URBANO, NA ZONA DE QUALIFICAÇÃO URBANA – ZQU.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 317/2019 – UASG 925302
 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 28/07/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA, destinado a 
SECRETARIA DE ESTADO DA PARAÍBA - SES, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 19-01589-3
                                                                                                          João Pessoa, 14 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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 317/2019 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do 
Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br, no dia 28/07/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA, destinado 
a SECRETARIA DE ESTADO DA PARAÍBA - SES, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 19-01589-3
                                                                                                          João Pessoa, 14 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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2020 – UASG 925302
 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 29/07/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COLETAS DE CONCENTRADOS DE PLA-
QUETAS, destinado à SES/HEMOCENTRO, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
centraldecompras.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 Admi-
nistrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00787-3
                                                                                                          João Pessoa, 15 de julho de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DA PARAÍBA 
– SESCOOP/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2020

Data e horário da sessão de abertura: 31 de julho de 2020 às 09:30 horas.
Local: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba - Av. 

Coremas, 498, centro, em João Pessoa–PB.
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência 

médico-ambulatorial e hospitalar, com obstetrícia, de abrangência nacional, com acomodação 
em enfermaria, destinados aos funcionários ativos ou aposentados e os respectivos dependen-
tes. A empresa contratada deverá ser reconhecida e registrada na Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS. Informações: Fone: (83)3222-3660 e-mail: sescooppb@yahoo.com.br. Obter 
o edital no site: paraibacooperativo.coop.br/licitacoes/pregoes.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020

A CPL-Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria 211/20-GDF,torna público 
que realizará a licitação em epígrafe objetivando a contratação de empresa de engenharia para 
execução das obras de construção de galpão para arquivo de processos e depósito em geral 
e de reforma das instalações físicas das 7ª e 13ª Varas Federais no edifício-sede da Justiça 
Federal em João Pessoa/PB;data de abertura: 04/08/20, às 09h00(horário local); local: Rua João 
Teixeira de Carvalho, 480-Conjunto Brisamar-J. Pessoa/PB; Edital: sala de licitações do precitado 
endereço ou pelo endereço eletrônico www.jfpb.jus.br(link licitações e editais);Informações: (83) 
2108-4164/4026; e-mail cpl@jfpb.jus.br.

João Pessoa, 15 de julho de 2020
Marcos Antonio Braga Guimarães

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

3º EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 58/2003, 

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocada a servidora 
abaixo relacionada, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. 
D. Pedro II, 1826 – Torre –João Pessoa, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 
às 12h00 e das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA E JUSTIFICAÇÃO de suas faltas 
ao trabalho em Processo Administrativo Disciplinar.

Servidora Matrícula Processo nº
EDNILTON JOSE DE SANTANA 162.621-3 010819580

João Pessoa, 15 de julho de 2020.
HÉLIO TEÓDULO GOUVEIA
Presidente da CPAD/SES-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020

Registro CGE Nº. 20-00788-1
OBJETO: Contratação de serviço de licenciamento de software Office 365, além de serviço 

técnico de implementação da solução e treinamento, conforme descrito noAnexo 2 – Termo de 
Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br ewww.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h00min às 14h00min), no escritório da 
PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício Eco Business Center, Mi-
ramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até 

as 10h00min (horário de Brasília) do dia 30/07/2020.
ABERTURA: Dia30/07/2020, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

 SUCONOR S/A -  C.N.P.J.  no 12.726.493/0001-20 -  NIRE N.º 25300007974
AVISO AOS ACIONISTAS

SUCONOR S.A. (“Companhia”), sociedade por ações, com sede na Rua Capitão José Ro-
drigues do Ó, 501 Distrito Industrial, João Pessoa, Estado da Paraíba, inscrita no CNPJ sob nº 
12.726.493/0001-20, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado da 
Paraíba sob nº NIRE N.º 125300007974, vem pelo presente informar aos seus acionistas o quanto 
segue: O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 30.06.2020, aprovou, 
dentro do limite do capital autorizado, um aumento de capital social da Companhia no valor de 
até R$ 11.008.000,00 (onze milhões e oito mil reais), com a emissão, para subscrição privada, de 
até 20.000.000 (vinte milhões) ações ordinárias e 20.000.000 (vinte milhões) ações preferenciais 
classe “A”, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,2752 por 
ação, determinado em observância ao critério fixado no inciso II, parágrafo 1º do art. 170 da Lei 
das Sociedades por Ações. As novas ações deverão ser integralizadas à vista, em moeda cor-
rente nacional ou mediante a utilização de créditos preexistentes detidos pelos acionistas contra 
a Companhia. Os acionistas da Companhia terão o direito de subscrever as ações emitidas na 
proporção das ações possuídas em 30.06.2020. O prazo para o exercício do direito de preferência 
para a subscrição das novas ações deverá ser exercido a partir do dia 20.07.2020 (DIA SEGUINTE 
AO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO), até o dia 20.08.2020 (30 DIAS DA PUBLICAÇÃO DO AVISO), 
inclusive. Tendo em vista que parte dos acionistas é detentora de créditos preexistentes contra 
a Companhia, fruto de recursos financeiros transferidos à Companhia a título de empréstimo, os 
quais estão consignados nos registros contábeis da Companhia, os referidos acionistas poderão 
utilizar esses créditos para a integralização das ações que subscreverem. Os acionistas que não 
são detentores de créditos contra a Companhia poderão manter sua participação no aumento de 
capital mediante realização em moeda corrente nacional, sendo observado o disposto no artigo 
171, §§ 2º e 4º da Lei 6.404/76, de modo a garantir aos acionistas o prazo de 30 (trinta) dias para 
exercício do direito de preferência, prazo decadencial este contado da publicação do presente 
Aviso. Os acionistas que intencionarem exercer o direito de preferência deverão enviar comuni-
cado escrito à Companhia em atenção do Sr. Sr. OLIVÉRIO MAVIGNIER DE NORONHA JÚNIOR 
(PROCURADOR, no seguinte endereço: Rua Capitão José Rodrigues do Ó, n.º 501, Distrito 
Industrial de João Pessoa, Estado da Paraíba, CEP 58.082-060, com aviso de recebimento até 
o trigésimo dia, prazo contado da publicação do presente Aviso e realizar a liquidação financeira 
integral do preço de subscrição das ações (transferência dos recursos em pagamento) em até 
05 (cinco) dias corridos da data em formalizarem sua opção pela integralização das ações, em 
conta bancária informada para esta finalidade. O direito de preferência para a subscrição de ações 
objeto do aumento do capital social poderá ser livremente cedido a terceiros, nos termos do artigo 
171, parágrafo 6º da Lei das Sociedades por Ações. Se existirem sobras de ações não subscritas, 
depois de encerrado o prazo para o exercício do direito de preferência, as mesmas serão rateadas 
entre os acionistas que, no ato da subscrição, solicitarem reserva de sobras, observadas as regras 
do art. 171 da Lei das Sociedades por Ações. João Pessoa-PB, 15 de julho de 2020. GUSTAVO 
ROBERTO GANZERLI NAHAS – Presidente do Conselho de Administração.

CARLA ANDREA MORETTO BRITO, CPF Nº 073.337.334-83, torna publico que requereu a SE-
MAPA – Secretaria do Meio Ambiente , Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação 
para Construção de Casa Unifamiliar, situado à Rua Vitorino Cardoso,Cabedelo –PB, Condominio 
Villas Ponta de Campina.

Ubiratan Nascimento Andrade, CPF 798.640.154-00, torna público que requereu à SEMAPA 
- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo, a licença para operação de 
construção, para comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) e água, com endereço a 
rua Bárbara Regina Costa da Cunha, Lot. Praia do Poço, s/n, Lote 1 Quadra 4ª,bairro Portal do 
Poço, cidade de Cabedelo - CEP 58.106-06.

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE CATOLÉ DO 
ROCHA – PB

Rua Sinfronio Gonçalves, 91– Catolé do Rocha – PB. CEP: 58.884-000 
CNPJ: 08.935.389/0001-79

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadoras e Trabalhadoras Rurais de Catolé do 
Rocha, no dia 29 de agosto de 2020 no período das 08:00h às 14:00h, na Rua Sinfronio Gonçalves, 
91 – Catolé do Rocha – PB, para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Repre-
sentantes e respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado da Paraíba devendo o registro de chapas ser apresentado à Secretaria da Entidade no 
horário 08:00 as 11:00 horas, no período de 15 (QUINZE) dias a contar da publicação deste Aviso 
em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na EMAPAER, na 
Secretaria de Agricultura e na Secretaria de Saúde deste Município.

Catolé do Rocha - PB, 17 de julho de 2020.
FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚJO

Presidente

O diretor do Centro de Ensino Educa Nexus, sob CNPJ nº 33.176.748/0001– 07, situado na 
Av. Piauí, 75, Estados, no município de João Pessoa – PB, sob processo de credenciamento nº 
0004136-5/2020, parecer 031/2020, resolução 043 – 044/2020, ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE 
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA E A DISTÂNCIA – EAD, torna público a relação 
parcial complementar de alunos concluintes.

Bianca Fanti Menezes, Neusa Santos Miranda, Paulo Raymundo Pantoja Mendonça Júnior, 
Ruan AntonioCerino dos Santos Machado, Wiris Costa dos Reis, Ailton Ribeiro Amorim, Andreza 
Sâmera de Jesus Amorim, Caren Daiane Pereira Santos, Gabryelle Couto da Silva Neves, Helton 
Figueredo Otoni, Jhonathan Viana Silva, Nayara Vidal Souza, Rita de Cássia Mendes de Oliveira 
Silva, Anderson da Silva Souza, Daniel Samn Moreira de Jesus Souza, Marcondes Porfírio do 
Carmo, Bruno Antonio Lara Silva, Alexandre Tenorio de Omena, Gabriel RagoneContaldo de Lara, 
Taissa Ribeiro, Hudson Jose Alves Batista, Wilson Antonio Alvares Forim, Davi da Cruz de Oliveira, 
Mirian Venâncio Silva Oliveira, Samuel de Oliveira Alves, Reginaldo Ferreira de Lima, Maria Beatriz 
Amorim de Souza, Beatrice Lundgren Montenegro de Meirelles, Agna Bezerra Lima, Alessandro 
Afonso Mota, Ana Lúcia Ribeiro da Silva, Brina da Silva Oliveira, Denis Vieira Ramos, Edna Martins 
dos Santos Silva, Edvaldo Lopes dos Santos, Felipe Paixão Maia, Gilson Cunha do Nascimento, 
Hugo Mendes da Silva, Isabela Silva da Conceição, Jessica Cristina Barros Carvalho, João Vitor 
Porto Alexandre, Jorge Luis Borges, Leonardo Balbino, Lucas Fernandes Trindade Nascimento, 
Luciano Antonio Da Silva, Marcos Daniel Silveira, Michel Robert Augusto Barbosa, Murilio Souza 
Santana, Otávio Ferreira Dias, Rafaela Maria da Silva Gurian, Raimundo Nonato Pereira de Sousa, 
Renato HisanoLorençato, Ronicler Lemos de Castro Santos, Sara Correa Ferreira Nascimento, 
Tatiane Silva dos Santos, Tiago Rubio Batista, Wanderson Cleiton de Castro Leite, Giovani Alves 
Ferreira, Leandro dos Reis Ribeiro, Claudemir Batista dos Santos, Marcia Maria do Prado Nogueira, 
Marcos Domingos Ribeiro, Efatan Messias Lopes Martins, Cauê Barbosa Leonetti Brigo, Daniel 
Henrique Bovoloni Filho, Enderson Martins Cardoso, Fernando Henriques Ernandes, Juliana Freitas 
Marcussi, Luiz Guilherme Conrado, Mariany Lopes Godoy, Matheus Alves Paula Gonçalves, Murilo 
Decio Freitas Marcussi, Sueli Fernandes, Beatriz Morais Melo Martins, Carina de Fátima Morais, 
Juliana Cristina Alonco, Isabella Helena Sales, Júlia Scarpellini Fernandes, Marcia NalonStavale, 
Michele Cristina da Silva, Alice Cisterna de Oliveira, Alberto Ribeiro de Souza, Crederaldo Carlos da 
Silva Júnior, Geraldo Serra Peixoto, Gilliard Bandeira de Oliveira, Igor Cabral Matilde, José Renato 
Brandão Cardoso Filho, Júlio Cesar Dias de Melo, Leonardo dos Santos da Silva, Maria Claudia 
Martins, Mayara Guimarães da Silva, Pedro Octávio de Souza Siqueira, Samuel Viana Cardoso, 
Savanah de Abreu Pereira, Shayane Bento Terra, Tainá Machado das Dores, Jozias Otávio de 
Aguiar Júnior, Faggner da Silva Santos,Josinaldo Felix da Silva, Érica Maria do Império, Paulo 
Alexandro Gomes Pereira, Carlos Botelho Muniz Neto, Daniel Elias de Souza Assis, Kenia Maria 
da Silva Oliveira, Flavio Alceu Patz, Marlon Christiano Figueiró, Matheus Maia Alves, José Ferreira 
David Júnior, Dirlene Aparecida da Silva, Ludegerio Alencar Pereira, Vanderlei dos Santos, Manoel 
Aparecido Oliveira Rodrigues, Mauricio Pereira de Souza, Ronaldo Estevão da Silva, Danillo Alves 
da Silva, Dienifer Soares de Oliveira, Edney Soares da Silva, Gilmar Martins Ribeiro, Jean Boone 
dos Reis, Jose Roberto Damasceno Silva, Cristiane Pereira da Silva, Thiago Mario Pacheco, 
Vagner Povinha, Antonio dos Santos Alves, Jamilca Correia de Sousa Silva, Jilma Jesus da Silva 
Miranda, Humberto Bittencourt de Paula, Jéssica Cecilia Nunes Duttor de Abreu Martins, Leonardo 
Leal da Silva Souza, Raphael Cunha de Araujo, Alex Elias Borges, Alexssander Aparecido Teixeira 
de Brito, Ana Cristina do Nascimento Costa, ArlonEvaldtHendler, Denise Borges Antunes, Fabia 
de Jesus, Fabio dos Santos Della Vechia, Marcos Pereira da Silva, Maria de Oliveira Dagostin, 
Martyson Vieira Resende, Monica Samara Albano Campos, Natália da Cunha Alves, Paulo Cezar 
da Silva, Rosi Gonçalves Duarte, TarcisioIndalencio Pereira, Vilsonei Rocha, Davi da Cruz de Oli-
veira, Mirian Venâncio Silva Oliveira, Samuel de Oliveira Alves, Angelita Regina dos Santos,  Celia 
Fernandes Mainardes, Cristina de Almeida Batista Panucci, Denis Wilians Faria, Fabio Alex dos 
Reis, Fábio SchemmelpfennigGarmartz, Fabricio Henrique Sismoto, Grazieli da Silva Fernandes, 
Jéssica Fernanda Ferreira Lina, Julia Tamires Martins de Souza, Marcos Panucci, Maria Aparecida 
de Oliveira Teixeira, Michele Elaine de Oliveira, Paulo Correa de Souza, Vilma Marcelino Muniz 
Marçal, Benedito Ramos de Oliveira, Celia Regina Cordeiro, Dirce Conceição Pinheiro dos Santos, 
Ivonete Giselda dos Santos Oliveira, Josiane Cordeiro de Souza, Katia Goerina Pereira, Marcos 
Antonio dos Santos Silva, Mariana Aparecida Dias Rodrigues, Rosimeire Cristina Marcicano, Thiago 
Nunes Dusileke da Silva.

Edital de Convocação
A presidente da Associação Médica da Paraíba (AMPB) no uso de suas atribuições estatutárias 

e regimentais, convoca seus sócios com direito a voto para as eleições dos cargos eletivos da 
entidade, referente ao triênio 2017 – 2020, que será realizada em pleito único, simultaneamente 
com as eleições da Associação Médica Brasileira – AMB, no dia 31 de agosto de 2017, das 9:00 
às 18:00h, sede da AMPB.

A partir da data desta publicação e até às 17:00h do dia 01 de agosto do ano em curso, ficam 
abertas, na sede da AMPB, Avenida Camilo de Holanda, 821- Torre- João Pessoa- PB, as inscri-
ções para as chapas que irão concorrer às próximas eleições da Associação Médica da Paraíba.

O processo de votação será realizado por meio eletrônico, pela Internet, para adequar-se aos 
procedimentos da AMB.

O procedimento eletrônico contará com a devida auditoria externa, garantindo praticidade e 
segurança à eleição. Tal inovação representa mais um passo em direção à modernidade e ainda 
tem o efeito de garantir mais conforto aos associados.

Oportunamente serão comunicados os detalhes do procedimento.
João Pessoa, 03 de julho de 2017.

Débora E. B. Nóbrega Cavalcanti 
Presidente da AMPB

  
Comarca de 2ª Vara Mista de Cuité – PB. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processo 

nº0800113-65.2019.8.15.0161. Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito do(a) 2ª Vara Mista de Cuité, 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, promovida por EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face 
de JOSE ROBERTO DA SILVA CHAGAS EIRELI - ME,(EXECUTADO),DOGENILDO MARINHO 
dALCAO(EXECUTADO),JOSE ROBERTO DA SILVA CHAGAS (EXECUTADO), que através do 
presente Edital manda o MM. Juiz de Direito da Vara supra citar o(a) promovido(a) acima referido(a), 
atualmente em local incerto e não sabido, para, no prazo de 03 dias (NCPC, art. 829), efetuar 
o pagamento da dívida exequenda e dos honoráriosadvocatícios, que fixo em 10% do valor do 
débito exequendo (NCPC, art.827), sob pena de inclusão do nome do executado em cadastros de 
inadimplentes (NCPC, 782, § 3º) e de ser efetuada a penhora de tantos bens quantos bastem para 
satisfazer ovalor integral do débito (NCPC, 829). Em caso de pagamento integral do débito noprazo 
legal, a verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1º). Noprazo de 15 (quinze) 
dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte 
devedora opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito do exequente, depositar 30% 
(trinta por cento) do valor em execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios e requerer 
o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 
de juros de um por cento ao mês.  E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital 
será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. 2ª Vara Mista de Cuité-Pb, 24 
de março de 2020. Eu, Jose Carlos Alves Tavares, Analista Judiciário desta vara, o digitei. FÁBIO 
BRITO DE FARIA, Juiz(a) de Direito.
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