
127 anos - PaTRIMÔnIo Da PaRaÍBa 
AUNIÃO  

Ano CXXVII Número 154 |  R$ 1,50 João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de julho de 2020

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 
no governo de álvaro Machado

@uniaogovpb

Assine o Jornal A União agora: (83) 3218.6518 | (83) 9 9117.7042 circulacao@epc.pb.gov.br

auniao.pb.gov.br  | 

Hospital Solidário será 
desativado na segunda
Baixo índice de ocupação e oferta de vagas em outras unidades na PB motivaram o fechamento, segundo a SES. Página 5

NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

79.898
2.555.518

16.845.602

1.766
90.188

662.577
Fonte: PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker
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Passa de 90 mil o número de mortes pelo 
novo coronavírus no Brasil. Página 4

Semob-JP amplia número de viagens em oito linhas de 
ônibus para reduzir excesso de passageiros. Página 12

Foto: Marcus Antonius

ALPB: oposição perde mais 
um deputado para o governo

CSP admite abandonar o 
futebol profissional

Depois de Raniery Paulino (MDB) na semana passada, 
ontem foi a vez de Eduardo Carneiro (PRTB) passar a 
integrar a bancada governista. Página 13

Após 10 anos na primeira divisão, o “Tigre” foi rebaixado 
pela primeira vez no Campeonato Paraibano e presidente 
avalia se vale à pena o time seguir carreira. Página 16

Corpo de Manelito Dantas 
é enterrado em Taperoá
População se despede, com homenagens, do engenheiro 
e produtor, cujo trabalho com a caprinocultura 
atraiu a atenção para a cidade. Página 3

Integrantes da força-tarefa emitiram nota de repúdio contra declarações feitas pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, na terça. Página 14

Lava Jato reage: “Ataques genéricos e infundados”

Foto: Pedro França/Agência Senado

Senado aprova MP que facilita crédito para 
pequenas e médias empresas. Página 4
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Políticas

Geral

Esportes

Cultura

Honraria máxima Tramita no Senado projeto de lei 
que torna Pedro Américo herói da pátria. Página 11

Últimas

Paraíba

Mais valioso que uma 
garoupa O lobo-guará será o 

personagem da cédula de R$ 200 
que o Banco Central quer colocar em 

circulação já a partir de agosto. Página 4

Protocolos rígidos Clientes e proprie-
tários de bares e restaurantes ainda estão 
se adaptando ao novo sistema. Página 5

Foto: Marcus Antonius

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

DE COMUNICAÇÃO
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O Polo Turístico Cabo Branco será um divisor de águas para este 
segmento tão importante para o desenvolvimento regional. Razões 
não faltam para sustentar esse argumento. O mais imediato, que nos 
vem à mente, obviamente, é relativo à perspectiva de surgimento de 
novos espaços e equipamentos de lazer não somente para satisfazer 
a população paraibana, mas também os visitantes que se deslocam à 
nossa capital, anualmente. Mas há também outras razões que corrobo-
ram a ideia de que o Polo Turístico Cabo Branco vai representar um di-
ferencial absolutamente relevante, no que tange à economia do Estado: 
significará a geração de mais empregos e renda na construção civil – 
ainda na fase de construção de hotéis e resorts – e também nos setores 
hoteleiro, comercial e de serviços, assim como terá reflexos positivos 
para a arrecadação do próprio Estado.        

Para efeito de comparação, a ideia de que Polo Turístico Cabo Branco, 
de fato, se tornará um diferencial para o segmento na Paraíba, nos reme-
te a outro marco do turismo: a construção do Centro de Convenções, na 
capital paraibana. Lembremos que, antes desse importante equipamen-
to, inaugurado em 2012, João Pessoa não tinha um espaço adequado para 
abrigar as demandas do turismo de eventos, tais como feiras, exposições 
e congressos. E há que se ressaltar: o Polo Turístico Cabo Branco vai se 
integrar à paisagem do próprio Centro de Convenções, transformando 
aquela área em referência para o turismo paraibano.  

Um fator importante a ser ressaltado é que o polo tornará o turis-
mo paraibano mais competitivo aos olhos do trade turístico do país 
e também do exterior, quando começarem a funcionar os primeiros 
hotéis e resorts na área. Isso permitirá ao Estado competir, de modo 
mais qualificado, com outros destinos turísticos relevantes do Nordes-
te, como Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, que têm, na atua-
lidade, maior infraestrutura nesse particular. E como um dos eixos de 
desenvolvimento de um Estado está relacionado ao turismo, essa obra 
servirá, com excelência, a esse propósito.     

A notícia alvissareira é que, esta semana, representantes do Mi-
nistério do Turismo, após conhecerem o projeto, se compromete-
ram a atuar para atrair investidores, o que poderá fazer com que 
o processo que culminará com o início das construções projetadas 
possa ganhar mais celeridade. 

O turismo paraibano, sem dúvida, vai se dividir entre o antes e o de-
pois, após a efetivação do projeto do Polo Turístico Cabo Branco.   

Um divisor de águas 
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Quando a saudade baila

Artigo Martinho Moreira Franco
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Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

A morte do cantor e compositor 
Renato Barros (76), criador, vocalista 
e líder da banda “Renato e seus blue 
caps”, fez verter a primeira lágrima 
da tarde de Ana Adelaide Peixoto Ta-
vares logo que a cronista de A UNIÃO 
soube da notícia. Justo no dia em que 
ela assina coluna no Segundo Cader-
no, a terça-feira. Foi como se não acei-
tasse aquele adeus. Ainda mais que 
Renato, no auge do sucesso do grupo, 
fez uma versão de “Anna (Go to him)”, 
que os Beatles gravaram em 1963 (a 
canção é do norte-americano Arthur 
Alexander). Eu fechei os olhos e lem-
brei de uma menina 
linda que por muito 
tempo foi dona do 
meu coração. E, por 
inevitável, embarquei 
no túnel do tempo, 
desta vez estacionan-
do defronte ao antigo 
Clube dos Oficiais do I 
Grupamento de Enge-
nharia. Deu-se a volta 
ao passado que não 
quer calar.

E s t á v a m o s  n a 
segunda metade dos anos 60, o Clu-
be dos Oficiais abria os seus salões 
nas tardes de domingo para matinês 
dançantes embaladas por conjuntos 
(depois, grupos ou bandas) de rock. 
Na verdade, formações que tocavam 
o rock abrasileirado do movimento 
“Jovem Guarda”, sobressaindo o re-
pertório de “Renato e seus blue caps”, 
com versões para canções dos Beatles 
(“Menina linda”, “Feche os olhos”, “O 
meu primeiro amor”). Era também a 
época de sucessos dos “Fevers” (“Mar 
de rosas”, “Vem me ajudar”, “Cândi-
da”), de hits dos “Incríveis” (“Era um 

garoto que como eu amava os Beatles 
e os Rolling Stones”, “O milionário”) 
e, naturalmente, do repertório de Ro-
berto Carlos (“Quero que vá tudo pro 
inferno”, “Eu te darei o céu”, “Nossa 
canção”).

O clube do I Grupamento de En-
genharia funcionava onde hoje está 
instalado o Hotel de Trânsito da cor-
poração, na Rua Desportista Aurélio 
Rocha, ao lado do quartel. Logo na 
entrada, havia um terraço protegido 
por arcos que reproduziam o esti-
lo arquitetônico da própria unidade 
militar da Avenida Epitácio Pessoa. 

Seguia-se o dancing 
(ou pista, como se 
denomina hoje), la-
deado por mesas e 
cadeiras dispostas 
em forma de “U” cuja 
abertura servia para 
o tablado em que 
se apresentavam os 
conjuntos musicais. 
O público era todo de 
adolescentes: rapa-
zes cabeludos, moças 
de penteado laquê ou 

rabo de cavalo (algumas prendiam o 
cabelo com um adereço chamado “bi-
ruta”, acho que por lembrar aquele 
cone que aponta a direção do vento 
em aeroportos).

Quem já viu esse filme entende-
rá por que a morte do artista Renato 
Barros levou às lágrimas a cronista 
Ana Adelaide, enquanto este colunis-
ta de variedades reabria o seu baú 
de reminiscências. A saudade, leitor, 
é um suplício que faz chorar, mas 
também traz boas recordações para 
quem não esquece o quanto vale um 
bailinho na memória. 
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Um japonês na luta de Princesa
Na história de toda luta costuma prevale-

cer a versão dos vitoriosos. No enfrentamento 
entre o coronel José Pereira Lima e o presidente 
João Pessoa, a história que prevalece é contada 
pelos engajados no movimento revolucionário 
de 1930. João Pessoa, que nunca foi revolucio-
nário e que, preferia a vitória eleitoral de “dez 
Julio Prestes a uma revolução armada”, com sua 
morte, tornou-se o epicentro dos acontecimen-
tos que resultaram na derrubada do presidente 
Washington Luiz e assunção de Getúlio Vargas 
ao poder. Quem conta essa odisseia do sertão, 
aponta Pereira como protetor de cangaceiros e 
homem de poucas letras. Adhemar Vidal, chefe 
de polícia à época, o tem 
como semianalfabeto.

Ledo engano. José 
Pereira cursava o terceiro 
ano de direito, no Recife, 
quando falece seu pai e ele 
assume a liderança políti-
ca de Princesa. Certo dia, 
no Recife, visitando um 
seu amigo dos Pessoa de 
Queiroz foi apresentado 
a um japonês que acabara de chegar à capital 
pernambucana, sem nada falar de português. 
Encantou-se com o nipônico e ofereceu-se 
para levá-lo para os seus domínio sertanejos. 
Chamava-se Eije Kumamoto e chegara ao Brasil 
nos primeiros anos do século vinte. Já passara 
pelos cafezais de São Paulo e outras regiões do 
país até ser convidado pelo coronel Pereira para 
participar dos seus negócios no sertão da Para-
íba, então governada pelo bananeirense Solon 
de Lucena. Era o ano de 1923.

Chegando a Princesa, o japonês conquistou 
a confiança da sociedade local e, principalmen-
te, do soba princesense que foi lhe entregando, 
aos poucos, a direção de alguns de seus negó-
cios, a começar pela usina de beneficiamento de 

algodão, engenho de rapadura e outros empre-
endimentos pioneiros do coronel, a exemplo da 
empresa de fornecimento de energia à cidade. 
Ágil no manuseamento de números e entenden-
do um pouco de contabilidade, tornou-se espé-
cie de gerente geral das atividades comerciais 
do deputado Pereira.

A decretação do Território Livre de Prin-
cesa e a luta armada que o coronel Pereira pre-
parou para enfrentar as tropas legais do Estado 
da Paraíba, contaram com a participação desse 
filho do oriente ali já enraizado e se preparando 
para casar com uma moça de tradicional famí-
lia local, o que ocorreria em 1937.  Eije Kuma-

moto entre outras tarefas 
essências à batalha, foi 
encarregado da mais pe-
rigosa das missões: trans-
portar valores doados pe-
los amigos do coronel para 
financiar sua luta contra 
João Pessoa.

Terminada a luta de 
Princesa com o desarma-
mento do coronel Zé Perei-

ra, pelo Exército, o japonês Kumamoto perma-
neceu em Princesa, mesmo sentindo a ausência 
do seu líder maior que se evadiu para escapar 
à perseguição dos revolucionários de 30. Eije 
dedicou-se então à compra e venda de algodão 
e com essa renda, conseguiu educar seus reben-
tos, entre os quais citaria o médico Italo Kuma-
moto de grande conceito profissional.

O médico e eterno deputado Aloiso Perei-
ra, de quem fui companheiro na Assembleia, ao 
descrever a trajetória de sua vida e a epopeia do 
seu estimado pai, dedicou um capítulo do livro a 
Eije Kumamoto como preito de reconhecimento 
da sua família ao trabalho dedicado desse filho 
do sol nascente ao coronel José Pereira Lima e 
à sua saga tumultuada, mas sempre respeitada.

 Eije Kumamoto foi encarregado 
da mais perigosa das missões: 

transportar valores doados pelos 
amigos do coronel para financiar a 

luta contra João Pessoa.   

 Embarquei no túnel 
do tempo, desta vez 

estacionando defronte ao 
antigo Clube dos Oficiais do 

I Grupamento de Engenharia, 
e deu-se a volta ao passado 

que não quer calar.   

 Errata Na edição de ontem, a chamada de capa sobre a morte do engenheiro Manoel Dantas Vilar Filho, 
conhecido como Manelito Dantas, utilizou o sobrenome Suassuna de maneira equivocada. Já na 
página 3, o título da matéria principal trouxe com grafia errada o nome da cidade de Taperoá. 
A equipe de A União pede desculpas aos leitores pelos erros.
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Vice-governadora defendeu, em videoconferência com Fábio Faria, ampliação do sinal para Cajazeiras, Catolé do Rocha e Maturéia 

A vice-governadora Lígia 
Feliciano participou, ontem, de 
audiência por videoconferên-
cia com o ministro das Comu-
nicações, Fábio Faria, ocasião 
em que reforçou o pedido de 
expansão para mais três mu-
nicípios do sinal da TV Assem-
bleia Legislativa e da TV Paraíba 
Educa. Também participou da 
audiência o presidente do Con-
selho Consultivo de Comunica-
ção Social da Câmara Federal, 
deputado Damião Feliciano.  

Lígia Feliciano, que repre-
sentou o governador João Aze-
vêdo, solicitou a outorga dos 
sinais da TV Assembleia para 
Cajazeiras (canal 47), Catolé 
do Rocha (canal 36) e Maturéia 
(canal 44), pleito encaminhado 

antes pela Mesa do Poder Le-
gislativo estadual. “A TV Paraíba 
Educa já chega as três maiores 
macrorregiões da Paraíba. Pedi 
ao ministro Fábio Faria a apro-
vação final pelo Ministério das 
Comunicações para que a ou-
torga destes novos canais seja 
publicada no Diário Oficial da 
União e comece a funcionar, le-
vando cidadania e conhecimen-
to a todos os alunos da Paraíba”, 
ressaltou a vice-governadora.       

Iniciativa do Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia da Paraíba 
(SEECT), a TV Paraíba Educa, 
em parceria com a Assembleia 
Legislativa, leva aos estudan-
tes programação educativa por 

meio dos canais Rede Legislati-
va: 40.4 na grande João Pessoa, 
15.4  em Campina Grande e re-
gião e 14.4 em Patos. 

Lígia Feliciano destacou 
que o ministro Fábio Faria reco-
nheceu a importância da TV Pa-
raíba Educa e comprometeu-se 
a agilizar o processo de outorga, 
obedecendo os trâmites legais.  

O secretário de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia, Cláudio Furtado, disse 
que a liberação dos sinais da 
TV vai assegurar os conteúdos 
para toda a Paraíba.  A progra-
mação da TV Paraíba Educa 
está sendo exibida diariamente 
das 8h às 20h30. As videoaulas 
correspondem a todas as eta-
pas da educação.

Lígia Feliciano pede a ministro 
expansão da TV Paraíba Educa

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Dentro da bancada paraibana 
na Câmara dos Deputados, o 
deputado federal Aguinaldo 
Ribeiro (PP) vem costurando 
apoios, sem muito alarde, com 
vistas à sua manifestada inten-
ção de concorrer à presidência 
da casa. Já teria a anuência 
de Efraim Filho, que comanda 
uma bancada de 31 deputados 
– três estão licenciados – e de 
Hugo Motta (PRB).

Sem muito alarde 
Com a adesão do deputado 
Eduardo Carneiro à bancada 
de sustentação do governo, já 
somam quatro os agentes po-
líticos que são pré-candidatos 
a prefeito de João Pessoa e 
estão nessa mesma condição: 
Além dele, integram a lista 
de apoiadores do governo 
que são pré-candidatos Aní-
sio Maia (PT), Raoni Mendes 
(DEM) e Wilson Filho (PTB). 

Depois de Raniery Paulino, que 
aderiu à base governista na ALPB, o 
deputado Eduardo Carneiro expli-
cou por que seguiu caminho idênti-
co: “Do ponto de vista eleitoral, nós 
estaremos trabalhando para que 
o Cidadania esteja junto conosco, 
o momento é de construção de 
alianças”, explicou, referindo-se à 
eleição em João Pessoa.

em caminho idêntico 

no xadrez político, governo fez ‘jogada de meStre’ ao 

trazer líder e vice-líder da opoSição para a Sua Seara   

a liSta creSceu 

No xadrez político, quem soma mais jogadores ao seu favor é que tem possibilidade de dar xeque-
-mate nos eventuais adversários. Faço esse introito para me referir ao aumento da bancada de 

sustentação do governador João Azevêdo (Cidadania) na ALPB. Se já não bastasse ter uma ban-
cada confortável no Legislativo estadual – eram 23 deputados, sem contar os dois representan-
tes do PP, Galego Souza e Dr. Paula, que têm votado a favor das matérias do Executivo – o go-
verno trouxe para a sua trincheira dois emblemáticos deputados da oposição, Raniery Paulino 

(MDB) e Eduardo Carneiro (foto), do PRTB. Uso o adjetivo ‘emblemáticos’ por motivos óbvios: está 
se falando de dois parlamentares atuantes e que, até poucos dias atrás, ocupavam, respectiva-
mente, os postos de líder e vice-líder da bancada de oposição. Reconheçamos: foi uma jogada de 
mestre essa que levou os dois deputados à base governista. Jogada esta que tem potencial para 

gerar reflexos nas eleições deste ano e no pleito de 2022, quando o governador deverá ser can-
didato à reeleição. A oposição sentiu o baque. Ontem, o deputado Tovar Correia Lima 

(PSDB) reconheceu esse aspecto: “É inegável, foi uma perda muito grande. Foi algo 
inesperado, abrupto, mas a gente precisa tomar as decisões”, afirmou, referindo-se 
a uma reunião para discutir “a recomposição da bancada de oposição”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Indagado se não seria excessivo o pedido fei-
to por entidades de saúde para que o pre-
sidente Bolsonaro responda no Tribunal de 
Haia (Holanda) por crime contra a humanida-
de, Gervásio Maia (PSB) discordou. Para ele, 
o presidente age de forma irresponsável no 
tocante à pandemia: “Vetou o uso da máscara 
em caráter obrigatório. Ele tem cometido, sim, 
crime contra a humanidade”.  

para deputado paraibano, bolSonaro 
cometeu crime contra a humanidade

fraSe no ‘maSculino’ 

para conSumo interno  

A considerar a mensagem postada pelo presi-
dente do PV de João Pessoa, Lucélio Cartaxo, o 
partido vai apresentar hoje um homem como 
pré-candidato a prefeito. Ele grafou: “Partido 
Verde anuncia nome do candidato a prefeito 
de João Pessoa”, assim, no masculino. Não é 
Edilma Freire a mais cotada para a missão? 
Ou Diego Tavares ainda estaria no páreo?   

O PSB tem feito consulta popular para balizar o lança-
mento de uma candidatura própria a prefeito de João 
Pessoa, revela Gervásio Maia. ‘O Sr. poderá ser o candi-
dato do partido?’, lhe foi perguntado. “Estou focado no 
meu mandato de deputado. O partido terminaria per-
dendo uma representação na Câmara, já que o primeiro 
suplente não é do PSB”. É Ana Cláudia Vital (Podemos). 
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Em Taperoá

Emoção marca o sepultamento de Manelito Dantas

Muitas pessoas foram 
dar o adeus ao engenheiro 
civil Manoel Dantas Vilar 
Filho, conhecido nacional-
mente por Manelito Dantas, 
falecido na manhã da últi-
ma terça-feira e sepultado 
ontem, às 9h, no cemitério 
A Consolação, localizado na 
cidade de Taperoá. Solidá-
rios aos familiares e amigos 
nesse momento de dor, os 

taperoaense prestaram as 
últimas homenagens ao tra-
balho realizado por Manelito 
Dantas ao município e, espe-
cificamente a caprinocultura.

O adeus na Fazenda Car-
naúba, onde o corpo estava 
sendo velado, foi emocio-
nante, quando o caixão, con-
duzido pelos vaqueiros mais 
antigos, passou em meio ao 
rebanho do gado. O filho, 
Manuel Dantas Vilar (Dan-
tinhas), emocionado falou 
sobre o trabalho do seu pai: 

“O meu pai tinha com exce-
lência em todo o canto que 
passou, seja na Cagepa, Insa 
ou na Fazenda Carnaúba, 
porque ele mudou a forma 
de produzir e de pensar em 
um Nordeste seco. Ele era a 
voz, não somente dele como 
também do agricultor de 
toda a região”.

O prefeito do município, 
Jurandi Gouveia Farias, falou 
em nome da população de 
Taperoá, lamentando a gran-
de perda: “Registramos hoje 
o sepultamento do Manelito 
Dantas como uma grande 
perda para o nosso Cariri e 
Sertão, porque ele não so-
mente era um agropecuaris-
ta, mas também um grande 
homem e pai para todos, 
que deixou um legado muito 
grande para o nosso municí-
pio”. 

Conforme Jurandi o tra-
balho do Manelito Dantas a 
nível nacional se destaca não 
somente com a realização 

do “Dia D”, maior mostra de 
caprinos e ovinos nativos do 
Brasil, realizada desde 2013 
na Fazenda Carnaúba, como 
também aos ensinamentos 
aos grandes fazendeiros da 
região e do Brasil. “Taperoá 
está de luto e presta a sua 
solidariedade ao sentimento 
dos familiares, ressaltando 
essa grande perda para os 
produtores rurais do nosso 
município e região. Os ta-
peroaense devem estar de 
cabeça erguida e seguir o 
exemplo que ele nos deixou”, 
ressaltou.

O engenheiro civil 
Manoel Dantas Vilar foi o 
principal responsável pela 
instalação do Instituto Na-
cional do Semiárido (INSA) 
no município de Campina 
Grande. A atual presidente 
do instituto, Mônica Tejo Ca-
valcanti, conta que na época 
que se projeta a fundação de 
um instituto de pesquisa vol-
tado para o semiárido, ele foi 

o maior defensor da criação 
e articulou tudo para a sua 
instalação, “como todo insti-
tuto nesse seguimento geral-
mente é montado próximo as 
águas, quiseram instalar em 
Juazeiro por conta do Rio São 
Francisco, no Recife porque 
ficaria próximo a Sudene, e 
o seu Manelito bateu o pé e 
conseguiu trazer o Insa para 
Campina Grande”.

Conforme Mônica, no 
processo de fundação do 
Insa, foi Manelito Dantas 
quem capitaneou as ações 
iniciais, “tudo nasceu por 

ele e nós que fazemos parte 
hoje do Insa e do semiárido, 
somos eternamente gratos 
pelo incentivo, apoio in-
condicional e amor que ele 
tinha por tudo isso que nós 
vivemos”. Ela finaliza citan-
do como exemplo as ideias 
dele como pesquisador. “As 
suas ideias na melhoria da 
educação contextualizada 
do semiárido e na questão 
da caprinocultura, foram 
aplicadas a partir do que ele 
vinha trabalhando na sua 
pesquisa no dia a dia”, co-
mentou.

ErraMos

n A equipe do jornal A União, ao tempo que se 
solidariza com a família de Manoel Dantas Vilar 
Filho, pede sinceras desculpas por, erroneamente, 
ter se referido à Manelito Dantas como Manelito 
Suassuna ao noticiar a morte do engenheiro na 
edição da última quarta-feira.

Foto: Francisco B. Mendes

Teresa Duarte
Teresaduarte2@hotmail.com

Corpo de Manelito Dantas chega ao cemitério A Consolação, em Taperoá

A vice-governadora Lígia Feliciano apresentou ao ministro das Comunicações, Fábio Faria, a importância da TV Paraíba Educa 

Foto: Secom-PB



Ministério da Saúde confirmou ontem mais 1.595 vítimas da doença, além de quase 70 mil novos infectados

O Brasil registrou 1.595 
novas mortes por covid-19 du-
rante 24 horas entre a terça-
feira e a quarta-feira, elevando 
o total de óbitos pela doença 
a 90.134, segundo dados di-
vulgados ontem, pelo Ministé-
rio da Saúde. O país registrou 
também no mesmo período 
mais um recorde diário de no-
vos casos de covid-19, foram 
69.074 em 24 horas, superan-
do os 67.860 contabilizados 
no último dia 22 de julho.  O 
Brasil é o segundo país com 
mais mortes, atrás apenas dos 
Estados Unidos.

Com isso, o número total 
de casos no país superou a 
marca de 2,5 milhões e atin-
giu 2.552.265. Desse total, 
1.787.419 (70,0%) corres-
pondem aos recuperados e 
675.712 (26,5%) ainda em 
acompanhamento, segundo o 
Ministério da Saúde.

O dado do ministério 
não significa que todas as 
mortes ocorreram nas últi-
mas 24h. Os casos, no en-
tanto, estavam em investi-
gação e foram confirmados 
neste período. Há ainda 
cerca de 3.684 mortes em 
investigação.

Os números divulgados 
ontem, por exemplo, incluem 
a atualização feita pelo Esta-
do de São Paulo, que na ter-
ça-feira relatou dificuldades 
para exportar a base de dados 
a tempo de atualizar o painel 
nacional. Na quarta também a 
Secretaria Estadual de Saúde 
do Pará verificou algumas in-
consistências na base e corri-
giu duplicidades.

Com base na divulgação 
de ontem feita pelo Ministé-
rio da Saúde, o Estado de São 
Paulo tem um total de 514.197 
casos de covid-19 e 22.389 
mortes. O Ceará segue em se-
gundo lugar, com 169.072 ca-
sos da doença e 7.643 óbitos. 
Em seguida, o Rio de Janeiro 
tem 161.647 confirmações 
do novo coronavírus e 13.198 
mortes. O Estado do Pará apa-
rece em quinta posição, com 
151.849 casos e 5.694 mortes.

Sandra Manfrini
Agência Estado

Brasil ultrapassa o total de 
90 mil mortes pela covid-19
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PB: mais 1.723 casos

A Paraíba registro ontem 1.723 novos casos 
de covid-19, somando 79.898 confirmações. 21 
óbitos foram confirmados na última atualização 
da Secretaria de Estado da Saúde (SES-PB), 
contabilizando um total de 1.766 falecimentos. 
Os dados locais registram 33.636 casos recupe-
rados da doença e 93.193 casos descartados, 
em um total de 232.964 testes realizados em 
todo o Estado da Paraíba. 

A ocupação total dos leitos de unidade 
intensiva de tratamento no Estado é de 46% 
e com o recorte dos leitos adultos, a Região 
Metropolitana de João Pessoa possui 51% de 
ocupação, Campina Grande tem 41% de taxa 
de ocupação e o Sertão paraibano contabiliza 
49% de leitos ocupados.

O Sertão e o Alto Sertão do Estado tem 
sido o foco da preocupação da Secretaria de 
Saúde devido à forte interiorização da doença 
causada pelo novo coronavírus na região. Em 
transmissão ao vivo feita na tarde de ontem 
através do instagram oficial da SES-PB, o se-
cretário executivo Daniel Beltrammi comentou 
sobre as visitas à Catolé do Rocha e Pombal a 
fim de acompanhar de perto as ações de com-
bate à covid-19.

Segundo Beltrammi, nessa terceira fase da 
pandemia na Paraíba, o interior, principalmente 
o Sertão e Alto Sertão, é a região mais vulnerá-
vel. “São os casos de lá que tem feito a pande-
mia se sustentar no Estado. (...) A Paraíba está 
vivendo a interiorização da pandemia. Já pas-
sou das grandes cidades e está chegando aos 
pequenos municípios”, enfatizou o secretário.

Outro destaque do secretário executivo du-
rante a transmissão ao vivo foi de que, mesmo 
com o quadro da pandemia no Estado, é im-
portante ressaltar que “nenhum paraibano ficou 
em leito de espera” e “em nenhum momento o 
sistema de saúde local entrou em colapso”, ou 
seja, ultrapassou os 95% de ocupação. 

Com relação ao índice de isolamento social, 
a última atualização da SES-PB registrou um 
percentual de 39,3%. Os valores referenciais 
são de 50% para taxa mínima e 70% como a 
meta. Daniel Beltrammi aproveitou a ocasião 
para reforçar os cuidados com o uso da máscara 
e evitar sair de casa sem necessidade. “A única 
coisa que funciona é você cuidando de você. 
Não é o momento [de sair e confraternizar], 
agora o cuidado é que importa”, ressaltou.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Foto: Robson Rocha/Agência Estado

A dolorosa rotina de sepultamentos de vítimas da covid-19 é repetida nas cidades brasileiras; São Paulo é o Estado com mais mortos, com mais de 22 mil vítimas

Dinheiro

BC lançará cédula de R$ 200 no fim de 
agosto com imagem do lobo-guará 

O Banco Central anun-
ciou ontem por meio de nota 
à imprensa, que lançará cé-
dulas de R$ 200 no Brasil. 
A nova cédula terá como 
personagem o lobo-guará. A 
previsão é de que a nota en-
tre em circulação a partir do 
fim de agosto.

Conforme o BC, a 
nova cédula foi aprovada 
pelo Conselho Monetário 

Nacional (CMN), que con-
ta com representantes da 
autarquia e do Ministério 
da Economia. A diretora 
de Administração do BC, 
Carolina de Assis Barros, 
deu uma entrevista cole-
tiva virtual a respeito da 
nova nota.

O BC informou que 
de fevereiro - antes da 
pandemia - para junho, 
o Papel Moeda em Poder 
do Público (PMPP) saltou 

28,9%, de R$ 210,227 bi-
lhões para R$ 270,899 bi-
lhões. Este é o maior valor 
da série histórica do BC, 
iniciada em dezembro de 
2001.

De acordo com o che-
fe do Departamento de 
Estatísticas do Banco Cen-
tral, Fernando Rocha, o 
aumento do papel moeda 
nas mãos do público nos 
últimos meses foi causado 
pela demanda da popula-

ção com a liberação do au-
xílio emergencial mensal 
de R$ 600 pelo governo, 
durante a pandemia.

Em meio à busca por 
dinheiro em papel na cri-
se, o Ministério da Eco-
nomia havia confirmado 
em 22 de julho que o BC 
havia solicitado ao Con-
selho CMN um reforço de 
R$ 437,9 milhões para 
atendimento do meio cir-
culante.

Agência Estado 

Senado aprova MP que facilita
crédito a pequenas empresas

Em sessão remota ontem, 
o Plenário do Senado aprovou 
a medida provisória que cria 
o Programa Emergencial de 
Crédito para Pequenas e Mé-
dias Empresas (Peac-FGI) e fa-
cilita o acesso a recursos para 
a manutenção desses estabe-
lecimentos (MP 975/2020). A 
ideia de facilitar o crédito para 
essas empresas tem o intuito 
de amenizar a crise provoca-
da pela pandemia de covid-19 
no país. Aprovada na forma 
do Projeto de Lei de Conver-
são (PLV) 24/2020, a matéria 
segue agora para a sanção do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro. 

O texto assegura às ins-
tituições financeiras garantia 
de 30% dos recursos empres-
tados aos estabelecimentos 
com receita bruta de R$ 360 
mil a R$ 300 milhões em 
2019. Essa garantia será feita 
com recursos da União: são 
R$ 20 bilhões que comple-
mentarão o Programa Nacio-
nal de Apoio às Microempre-

sas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe) por meio 
do Fundo Garantidor para In-
vestimentos (FGI).

O projeto aprovado tam-
bém prevê uma nova mo-
dalidade de garantia para 
empréstimos, chamada de 
Peac-Maquininhas, que bene-
ficia microempreendedores 
individuais (MEI), microem-
presas e empresas de peque-
no porte que tenham reali-
zado vendas por meio das 
máquinas de pagamento; eles 
poderão ter acesso a emprés-
timos dando como garantia 
os valores ainda a receber de 
vendas futuras — o chamado 
crédito fumaça. 

Relatório
O relator da matéria, se-

nador Marcos Rogério (DEM
-RO), disse que, no contexto 
caótico da pandemia, desta-
cam-se entre os mais neces-
sitados os micro, pequenos 
e médios empresários, que 
foram extremamente preju-

dicados pela súbita interrup-
ção de suas atividades. Para 
o senador, são inegáveis a 
conveniência e a oportuni-
dade da edição dessa MP. Ele 
afirmou que o cenário de cri-
se exige respostas drásticas e 
urgentes.

“Essa matéria está crian-
do condições adicionais para 
que o crédito chegue mais 
facilmente à ponta, isto é, aos 
agentes econômicos que tanto 
necessitam de recursos para 
manter seus negócios em 
funcionamento”, argumentou 
Marcos Rogério.

Depois que a MP chegou 
ao Senado, ainda foram apre-
sentadas 36 emendas. No to-
tal, foram 207. Boa parte das 
sugestões tratava de limitação 
dos juros, ampliação da oferta 
de crédito e medidas de ga-
rantia para os empregados. O 
relator elogiou a iniciativa das 
emendas, mas não acatou ne-
nhuma sugestão, apontando o 
prazo de vencimento da maté-
ria, que expiraria amanhã.

O Estado de São Pau-
lo abriu um processo para 
arrecadar fundos de até R$ 
130 milhões para investir na 
reforma de uma fábrica do 
Instituto Butantã. A meta é 
permitir que a capacidade de 
produção de vacinas do ins-
tituto passe de 60 milhões 
para 100 milhões de doses 
por ano.  O instituto participa 
do desenvolvimento de uma 
vacina que vem sendo testa-
da para o combate ao coro-
navírus, em parceria com o 
laboratório chinês Sinovac 
Biotech.

Segundo o governador 
João Doria (PSDB), empre-
sários de São Paulo já se 
comprometeram a doar R$ 
96 milhões. A vacina, caso se 
mostre eficiente no processo 
de testagem que ainda está 
em início no país, terá de ser 
aplicada em duas doses para 
ser eficaz na prevenção da 
covid-19. 

SP investirá 
R$ 130 mi 
na produção 
de vacina

Brasil soma mais de 
2,5 milhões de pessoas 
infectadas pelo novo 

coronavírus, com 
675.712 ainda em 
acompanhamento
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Gato-do-mato
Dois filhotes de gato-do-mato foram resgatados pelo Batalhão 
de Polícia Ambiental (BPAmb), na terça-feira (28), na cidade de 
Conde, no Litoral Sul da Paraíba.  Página 6

Fo
to

: S
ec

om
-P

B

Baixo índice de ocupação e vagas disponíveis em outras unidades para casos de covid-19 motivaram decisão

O Hospital Solidário, 
montado no estacionamen-
to do Hospital Metropoli-
tano Dom José Maria Pires, 
em Santa Rita, com o obje-
tivo de atender a pacientes 
com covid-19, será desati-
vado na próxima segunda-
feira (3). O anúncio foi feito 
ontem pelo secretário de 
Estado da Saúde, Geraldo 
Medeiros. O baixo índice de 
ocupação do hospital e as 
vagas disponíveis em outras 
unidades da Paraíba foi o 
motivo da decisão tomada 
pelo Governo do Estado. 

De acordo com o secre-
tário da Saúde, nos últimos 
40 dias, o hospital apresen-
tou um percentual de ape-
nas 20% em ocupação de 
pacientes. Ele explicou que 
diante da situação de segu-
rança em que a Paraíba se 
encontra, quando o assun-
to é a quantidade de leitos 

disponíveis, o Governo do 
Estado tomou a decisão de 
desativar o hospital. “Já que 
o governo desembolsa um 
aluguel para manter o lo-
cal, não faria sentido já que 
temos leitos disponíveis em 
outros hospitais”, disse. 

Os novos pacientes diag-
nosticados com a covid-19 já 
estão sendo encaminhados 
para o Hospital Clementino 
Fraga e o Hospital Metropo-
litano em Santa Rita. Além 
disso, o secretário ressaltou 
que a Paraíba conta com 
150 leitos do antigo Hospital 
Santa Paula, hoje um ane-
xo da Maternidade Frei Da-
mião. “Não haverá nenhuma 
instabilidade e nem insegu-
rança com a desativação do 
hospital solidário”, enfatizou 
Geraldo Medeiros. 

Os últimos pacientes 
do Hospital Solidário serão 
remanejados para as outras 
unidades hospitalares ainda 
na próxima segunda-feira. 
Além disso, todos os equipa-

mentos serão distribuídos 
entre os hospitais que mais 
necessitam. De acordo com 
o secretário, serão cerca de 
R$ 3 milhões em equipa-
mentos médicos. 

“Serão distribuídos para 
as unidades hospitalares que 
necessitam, elas estão prin-
cipalmente no Sertão e Alto 
Sertão. Além do Hospital das 
Clínicas em Campina Grande”. 

O Hospital Solidário foi 
inaugurado no último dia 20 
de abril com o objetivo de 
atender casos diagnostica-
dos de covid-19, moderados 
e graves, vindos de todos os 
223 municípios da Paraíba. 
Desde então, durante os úl-
timos três meses, realizou 
cerca de 500 altas, segundo 
informações do secretário 
de Saúde. Além disso, com 
uma área de 2.490m² e es-
trutura metálica, a monta-
gem da unidade ocorreu em 
apenas 17 dias, um tempo 
recorde, sendo a primeira 
do Nordeste a ficar pronta.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Governo desativa Hospital 
Solidário na segunda-feira

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Foto: Secom-PB

Inaugurado em abril passado, hospital foi fundamental para o combate à covid-19, realizando cerca de 500 altas

Flexibilização

Clientes e proprietários se adaptam 
ao ‘novo normal’ nos restaurantes

Os bares e restauran-
tes de João Pessoa inicia-
ram nesta semana o aten-
dimento presencial. E, em 
tempos de pandemia, tanto 
clientes como proprietários 
precisam tomar os devidos 
cuidados para evitar a con-
taminação pelo covid-19. 
Dessa forma, ainda estão se 
adaptando aos protocolos, 
como destaca a proprietá-
ria de um kiosque na Praça 
da Paz, no bairro dos Ban-
cários, Kalina Oliveira. 

“Reabrimos com todas 
as medidas de segurança. 
Estamos seguindo as re-
gras com distanciamento 
das mesas de mais de dois 
metros, mesas reduzidas, ál-
cool 70% em todas as vezes 
que os clientes saem, passa-
mos em todas as mesas e ca-
deiras. Nos surpreendemos 
com o movimento e o que fi-
cou mais difícil foi o horário 
de fechamento, pois às 22h 
é quando as pessoas gostam 
de sair. Porém, temos que 
cumprir com as normas e 
fechamos neste horário”, 
descreveu a dona do bar.

Rômulo Palitot, é apo-
sentado, tem 61 anos e, an-
tes da pandemia quase to-
dos os dias frequentava um 
dos bares da Praça da Paz e 
conta que há cinco meses 
não saía de casa para qual-
quer passeio. Com a reaber-
tura, ele pode rever os ami-
gos no local e comemora. 
“Resolvi vir rapidamente 
porque não aguentava mais 
ficar em casa. Eu queria sair 
um pouco, conversar. Ago-
ra, tenho que fazer isso com 

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

muita prudência porque 
sou cardiopata, diabético e 
hipertenso”, pontuou. 

A distância também é 
uma das estratégias adota-
das pelo gerente de trans-
portes Arthur Moura que 
preferiu sentar-se mais dis-
tante do que a organização 
já feita pelo restaurante que 
estava, no bairro do Bessa. 
Ele acredita que esta seria 
uma medida de segurança a 
mais já que não conhece as 
outras pessoas que dividem 
o mesmo espaço.

“Esta é a segunda vez 
que venho nesta semana e 
estou gostando. O pessoal 
está muito preocupado com 
a segurança, bem treinado, 
bem educado, uma segu-
rança muito rigorosa, estou 
muito satisfeito. Estou me 
sentindo seguro no restau-
rante. É bom para mim e 
bom para as pessoas. Sou 
frequentador do restauran-

PRinCiPAiS mEdidAS

n  Utilização de álcool 70%, tapetes
n  Sinalização nos espaços
n  Funcionário equipado para montar o prato
n  Entrada específica para entregadores
n  Distanciamento entre as mesas
n  Evitar uso de ar-condicionado
n  Cardápio em formato eletrônico
n  Pagamento, se possível, na maquineta

te e estava muito triste an-
tes e agora voltou um pouco 
da alegria”, elogiou.

A proprietária do local, 
Nayanne Nóbrega, ressal-
tou que o cuidado com os 
funcionários também é es-
sencial neste momento. Por 
isso, reforçou que, mesmo 
em um ambiente aberto, 
estão todos com máscaras, 
protetores faciais, distan-
ciamento e usando o tape-
te sanitizante na entrada. 
Além disso, foi adotado a 

higienização dos utensílios, 
colocação de embalagens e 
o álcool é disponibilizado 
em cada mesa. 

“Eu acredito que se as 
pessoas tiverem a tiverem 
a consciência, assim como 
as do restaurante e muitas 
outras do local de trabalho 
a gente vai voltar aos pou-
cos e se Deus quiser vamos 
descobrir a vacina e voltar 
à normalidade”, completou 
Arthur Moura.

Distanciamento entre as mesas e uso frequente de álcool em gel agora fazem parte da rotina dos estabelecimentos

Foto: Marcus Antonius

Agentes visitam vários 
locais em João Pessoa

Duas equipes de agentes do Procon-JP 
realizaram, ontem, fiscalização de bares e 
restaurantes em Mangabeira e em bairros da 
orla da capital. Criada pela Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), a Operação Proteção 
visa garantir a segurança sanitária das pessoas 
que farão uso dos estabelecimentos, a partir da 
orientação para que as empresas cumpram os 
protocolos descritos no decreto municipal. Ao 
todo, 20 estabelecimentos receberam a visita 
dos agentes.

A operação analisa os seguintes itens:  re-
dução da capacidade em 50%; distanciamento 
entre as mesas de no mínimo 1,50 metro; uso 
obrigatório de máscara para os funcionários 
e os clientes; álcool em gel disponível para os 
clientes; higienização das mesas e cadeiras; 
cardápio digital; barreira na entrada para 
verificação de temperatura e controle do nú-
mero de clientes. Além disso, não é permitida 
a circulação de clientes dentro do restaurante 
sem ter mesa para sentar.

O trabalho é realizado pelas Secretarias de 
Meio Ambiente (Semam), Segurança Urbana 
e Cidadania (Semusb), Vigilância Sanitária, 
Defesa Civil e Procon. As ações acontecem de 
maneira conjunta e cada pasta analisa aquilo 
que é de sua competência, fazendo valer o 
decreto publicado pela Prefeitura Municipal 
de João Pessoa. Ontem, agentes estiveram 
no Mercado Público do Alto do Mateus. Hoje, 
estarão no Mercado do Bairro dos Estados.

Ao todo, 20 bares e restaurantes foram visitados pelos fiscais
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Delegado Diego Garcia e a perícia estiveram no local e constataram que as pernas ainda estavam congeladas

Membros de corpos humanos 
são achados no Rio Sanhauá

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

A Polícia Rodoviária Fede-
ral na Paraíba inaugurou, na úl-
tima terça-feira (28), a Unidade 
Operacional do órgão. A sole-
nidade contou com a presença 
de autoridades da Paraíba e do 
diretor-geral da PRF, Eduardo 
Aggio de Sá.

A Unidade Operacional 
está localizada na BR 101, 
km 107, em Mata Redon-
da, município de Alhandra. 
A estrutura conta com uma 

área de 723,65 metros qua-
drados, pátio coberto, vidros 
blindados para proteção dos 
policiais e usuários, acesso à 
internet Wi-Fi para o cidadão 
e banheiros públicos.

A unidade está na rodovia 
federal que liga a Paraíba ao es-
tado de Pernambuco, sendo a 
principal rodovia de acesso ao 
Litoral Sul do Nordeste e possui 
localização estratégica para o 
combate à criminalidade.

Pescadores que esta-
vam nas proximidades da 
Ponte Sanhauá, que liga 
João Pessoa a Bayeux en-
contraram cinco membros 
inferiores de humanos que 
ainda estavam enrolados 
com gazes. O delegado de 
Homicídios e de Proteção 
a Pessoa, Diego Garcia, es-
teve no local acompanhado 
da perícia do Instituto de 
Polícia Científica.

Na tentativa de iden-
tificar quem jogou aqueles 
membros no rio, Diego Gar-
cia está solicitando o apoio 
da população para que, 
através do 197 – Disque 
Denúncia da Polícia Civil 
informar a identificação do 
veículo, se possível se esta-
va adesivado ou a placa. “É 
provável que o responsá-
vel seja alguma funerária”, 
acredita o delegado.

O delegado solicita 
ainda pessoas que tive-

ram parentes enterrados 
recentemente e que tive-
ram membros amputados 
compareçam a delegacia, 
na Central de Polícia. “Isso 
é um total absurdo, um to-
tal descaso, um desrespeito 
com essas vítimas e que pa-
deceram com a necessidade 
de ter os membros ampu-
tados e terem os membros 
descartados dessa forma”, 
se indignou Diego Garcia.

O perito Ademar Ferrei-
ra, do Núcleo de Medicina 
Legal do IPC, em João Pes-
soa, revelou que os mem-
bros são de pessoas idosas, 
com idades entre 70 e 80 
anos e conseguiu identifi-
car que um dos membros 
pertencia a Maria Freire de 
Amorim e outro estava com 
a identificação de um hos-
pital que ele não revelou o 
nome. Uma grande multidão 
se posicionou na ponte do 
Baralho para acompanhar o 
trabalho do Corpo de Bom-
beiros e da Polícia Militar no 
resgate dos membros.

Um jacaré, mais duas 
cobras e dois filhotes de ga-
tos-do-mato, todos animais 
silvestres foram resgatados 
pelo Batalhão de Polícia 
Ambiental (BPAmb), em 
dois dias em João Pessoa 
e na cidade de Conde, no 
Litoral Sul da Paraíba. O 
jacaré foi visto na comuni-
dade Saturnino de Brito, na 
Capital; as duas cobras nos 
Bairros dos Ipês e Manaíra.

Os dois gatos-do-
-mato foram vistos por 
um morador no centro da 
cidade de Conde que, ime-
diatamente ligou para o 
CIOP-190 da Polícia Mili-
tar e uma equipe do Bata-
lhão Ambiental esteve no 
local para fazer o resgate 
com segurança.

Segundo o tenente 

Whashington Aragão, do 
Batalhão de Policiamento 
Ambiental, o gato-do-mato 
(Leopardus-tigrinus) é 
um felino típico da mata 
atlântica e se alimenta de 
pequenos roedores, peque-
nas aves e alguns lagartos. 
Geralmente, o animal cos-
tuma fugir quando percebe 
a presença de pessoas, mas 
pode chegar a arranhar ou 
morder, caso alguém tente 
pegá-lo. O gato-do-mato é 
uma espécie com risco de 
extinção.

Os dois filhotes resga-
tados foram levados para o 
Centro de Triagem de Ani-
mais Silvestres (Cetas), em 
Cabedelo, onde passarão 
por um período de quaren-
tena até serem devolvidos 
ao habitat natural.

Um homem foi preso 
nessa quarta-feira, por escon-
der cerca de 8 Kg de maconha 
em tabletes enterrados numa 
plantação de batatas. O caso 
aconteceu Sítio Alto do Brás, 
na zona rural de São Sebas-
tião de Lagoa de Roça, e foi 
descoberto durante operação 
conjunta das Polícias Civil e 
Militar da Paraíba da região de 
Esperança.

Segundo o delegado Cris-
tiano Santana, do Grupo Tático 
Especial (GTE) da 12ª Delega-
cia Seccional de Polícia Civil, 
essa é a prisão de número 60 
realizada somente este ano 
pelo GTE de Esperança.

“Estamos realizando um 
trabalho constante de investi-
gação e conseguindo desarti-
cular pontos de tráfico de dro-
gas tanto na cidade, quanto na 
zona rural. Esse trabalho é inte-
grado com os policiais militares 
do 15º Batalhão em Esperança 
que dão apoio às ações da Polí-
cia Civil na região”, destacou.

A prisão de hoje revelou 
um esquema de tráfico que 

abastecia grande parte da 
zona rural de São Sebastião de 
Lagoa de Roça. Com o preso 
também foram apreendidas 
duas balanças de precisão, sa-
cos plásticos e papel Seda que 
seriam utilizados para a emba-
lagem da droga.

Ainda segundo o delegado 
Cristiano Santana, o homem vi-
nha sendo investigado há cerca 
de dois meses, pois mantinha 
uma movimentação suspeita, 
o que despertou a atenção dos 
agentes da Polícia Civil. 

“Ele estava sendo monito-
rado e nós vínhamos acompa-
nhando sua movimentação na 
plantação do sítio. Ao chegar ao 
local, tivemos que cavar uma 
parte da extensão da área. Foi 
assim que encontramos a dro-
ga acondicionada em um saco 
plástico e enterrada dentro de 
um balde de plástico no meio da 
plantação de batatas”, concluiu. 
O preso foi autuado em flagran-
te por tráfico de drogas e será 
encaminhado à cadeia pública 
da cidade, onde ficará à dispo-
sição da Justiça.

Ceatur

Mais de 350 suspeitos foram presos 
nos bairros da orla de João Pessoa

A Companhia Especia-
lizada em Apoio ao Turista 
(CEATur) divulgou um ba-
lanço que mostra que 377 
suspeitos foram presos, nos 
últimos doze meses, nos 
bairros da orla de João Pes-
soa. Os presos foram autua-
dos por furto qualificado 
(arrombamentos), tráfico 
de drogas, roubos, porte ile-
gal de arma e outros crimes 
registrados nos 11 bairros 
cobertos pelo policiamento 
da CEATur.

No período, conforme 
informações da seção de 
planejamento e operações 
(P3) da Companhia, foram 

apreendidos 48 kg de dro-
gas, 40 armas de fogo de 
vários calibres, cumpridos 
46 mandados de prisão 
contra procurados da justi-
ça e recuperados 73 veícu-
los com queixas de roubos 
ou furtos.

O comandante da Com-
panhia Especializada em 
Apoio ao Turista (CEATur), 
major Bruno Rodrigues, 
destacou que as prisões e 
apreensões são consequên-
cia do trabalho dos policiais 
militares da Companhia, 
dentro da nova estratégia 
de atuação. “Nesse último 
ano, implementamos e re-

formulamos as estratégias 
de atuação, fazendo a leitu-
ra dos fatores vivenciados a 
cada momento, com foco no 
aumento da prevenção aos 
crimes e conseguimos atin-
gir nossos objetivos, com o 
esforço de cada policial da 
CEATur. É importante frisar 
também o diálogo com a 
população que mora ou tra-
balha nesses bairros, que 
tem sido fundamental para 
melhorarmos os nossos 
serviços a cada dia”, disse.

Nesse último ano, o 
serviço da CEATur foi ex-
pandido, passando de qua-
tro para onze bairros aten-

didos, que são Cabo Branco, 
Tambaú, Altiplano, Manaí-
ra, Bessa, Portal do Sol, Pe-
nha, Seixas, Miramar, Aero-
clube e Jardim Oceania.

Segurança na cami-
nhada – Quem pratica ati-
vidade física no calçadão 
das orlas de Tambaú, Cabo 
Branco, Manaíra e Bes-
sa, conta com a presença 
constante do policiamento 
feito em várias modalida-
des pela CEATur, que ocupa 
pontos estratégicos com 
viaturas, pontos-base e em 
Veículo Individuais de Po-
liciamento (VIPs) ao longo 
do percurso.

Os policiais da Ceatur utilizam equipamento especial para realizar fiscalização na orla marítima e também promovem blitzen e abordagens

A Unidade Operacional da PRF em Mata Redonda foi totalmente reformada O gato-do-mato é uma espécie de animal com risco de extinção

Maconha é enterrada em 
plantação de batatas

PRF inaugura novo posto 
operacional na BR-101

Agentes do Núcleo de 
Homicídios e Repressão 
Qualificada da Delegacia 
Seccional de Cabedelo pren-
deram no final da tarde de 
terça-feira (28) um comer-
ciante apontado como autor 
de um homicídio no Estado 
de Pernambuco. O homem, 
que não teve o nome revela-
do, foi localizado na cidade 

de Cabedelo, região metro-
politana de João Pessoa.

Segundo o delegado 
Diego Garcia, que coman-
dou a operação para pren-
der o comerciante, o preso 
responde processo por um 
assassinato ocorrido em 
24 de julho de 2002. A ví-
tima foi identificada como 
Sérgio Silveira Barros Fi-

lho. O crime ocorreu na ci-
dade do Jaboatão dos Gua-
rarapes, região da Grande 
Recife(PE).

Segundo informações 
de Diego Garcia, o comer-
ciante teve a prisão pre-
ventiva decretada pela 1ª 
Vara do Tribunal do Júri de 
Jaboatão dos Guararapes. 
O mandado de prisão foi 

expedido no dia 24 de ju-
lho deste ano.

O preso foi submeti-
do a exames de corpo de 
delito no Instituto de Po-
lícia Científica da Paraíba 
e em seguida apresentado 
ao Poder Judiciário para o 
procedimento da transfe-
rência para aquele municí-
pio pernambucano.

Suspeito de praticar assassinato 
em PE é localizado em Cabedelo

Gatos-do-mato são resgatados na 
via pública de Conde, no Litoral Sul

Foto: PMPB

Foto: PMPB

Foto: PRF
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Estão à venda o 4o e 5o andares do edifício do Banco Real e um terreno em Manaíra; relação contém 109 imóveis em sete estados

Três imóveis localizados 
em João Pessoa estão na lista 
da Secretaria de Patrimônio 
da União (SPU), e desde se-
gunda-feira (27), estão dispo-
níveis para venda. Os imóveis 
localizados na Avenida Ge-
neral Osório, no Centro, e na 
Avenida Umbuzeiro, no bair-
ro de Manaíra, fazem parte da 

primeira lista de imóveis que 
serão vendidos pelo Governo 
Federal por meio de concor-
rência pública e através da 
internet. (https://imoveis.
economia.gov.br/)

Segundo o Governo Fe-
deral, trata-se de prédios, 
lojas, terrenos, salas e apar-
tamentos vagos ou sem uso, 
de propriedade federal, que 
estão gerando custos para a 
administração. A lista con-

tém, ao todo, 109 imóveis, 
localizados em sete estados. 
Em João Pessoa estão dispo-
níveis o quarto e  quinto an-
dar do edifício do Banco Real, 
localizado na Avenida Gene-
ral Osório, no Centro, além de 
um terreno na Avenida Um-
buzeiro, localizada no bairro 
de Manaíra. 

Para participar da con-
corrência pública, o interes-
sado deverá se credenciar 

previamente no portal gov.br 
para em seguida apresentar a 
proposta, que deve ser igual 
ou superior ao preço de ava-
liação do imóvel. Não é pos-
sível acessar os valores antes 
do cadastro.

Caução
Para ser habilitado o 

licitante deverá fazer uma 
caução de 5% do valor de 
avaliação da propriedade. Já 

no caso de pessoa jurídica, 
segundo divulgou o Governo 
Federal, serão desclassifica-
das as que não possuem Cer-
tidão Negativa de Débitos Re-
lativos aos Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União; es-
tejam com CNPJ inaptos, sus-
pensos, nulos ou baixados; e 
possuam sanção que impeça 
a participação em licitações 
ou a contratação com o Poder 
Público.

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Patrimônio da União leiloa 
três imóveis em João Pessoa

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

Dores ao urinar são constantes 
na vida de milhares de brasileiros, 
em especial, na das mulheres. Isto 
porque a dor é geralmente causa-
da pela infecção do 
trato urinário ou 
infecção urinária, 
doença causada 
pela presença de 
patogênicos em al-
guma região do tra-
to urinário. A pato-
logia pode variar de 
dores que podem 
ser resolvidas com 
antibióticos e até in-
fecção generalizada 
em outros órgãos.

De acordo com o urologista 
Valter Paiva, as mulheres são as 
que mais sofrem com a infecção 
por uma questão anatômica do 
corpo humano. A incidência é de 
80% a 90% em mulheres.

“A infecção urinária ocorre 
desde o sistema urinário supe-
rior, ou seja, do rim e do ureter, 
até uretra passando pela bexiga. 
Ela ocorre com maior frequência 
nas mulheres porque as mulheres 
possuem a uretra curta que fica na 

altura da vagina 
e da vulva. Então 
ocorre a maior 
possibilidade de 
as secreções aden-
trarem na uretra 
e ocasionar a in-
fecção urinária. 
Enquanto as dos 
homens são ge-
ralmente ocasio-
nadas por obstru-
ção da bexiga, por 
tumor de próstata 

ou de bexiga”, declarou. 
Estudos da Sociedade Brasilei-

ra de Urologia indicam que mais da 
metade das mulheres terá infecção 
urinária pelo menos uma vez na 
vida. A doença também é relacio-

nada, em alguns casos, com o iní-
cio da atividade sexual feminina. A 
infecção não inviabiliza a prática 
das relações sexuais. Mas algumas 
Doenças Sexualmente Transmissí-
veis (DST) podem aumentar a pre-
disposição do trato urinário, as bac-
térias que ocasionam a patologia.

No caso das mulheres, Valter 
Paiva indica ações que devem ser 
cumpridas. “A mulher tem que ter 
cuidado com não reter a urina, uri-
nar quando tiver com vontade, não 
usar ducha, água quente ou morna 
do chuveiro, com frequência na hi-
giene vaginal, evitar de usar mui-
to sabonete íntimo porque o uso 
exagerado é um meio da invasão 
bacteriana porque o PH vaginal é 
alterado e a proteção da parede va-
ginal é retirada, ter cuidados com 
banheiros públicos para não sen-
tar nesses locais, ter cuidado com 
a seiva anal quando for urinar.

Sintomas
Os sintomas mais comuns são: 

o ardor ou dor ao urinar, pressão 
ou dor abaixo da barriga, vontade 
de urinar o tempo todo, mesmo 
quando não há o que expelir, es-
curecimento da urina, urina com 
sangue ou odor diferente, cansaço, 
fadiga ou mal-estar. Alguns sinto-
mas mais graves 
indicam que a in-
fecção pode ter 
alcançado os rins 
do paciente como 
febre, dor nas 
costas, náusea, 
vômitos, perda de 
apetite e calafrios 
com constância. 
Nesses casos, o 
paciente deve 
procurar aten-
dimento médico 
com urgência. Em casos mais le-
ves, a busca por serviços médicos 
também são importantes desde o 
momento em que a pessoa sentir 
ardor ou dor para urinar.

No entanto, em outros casos, 

o paciente passa pelo quadro de 
infecção sem apresentar sintomas 
que alertam para o diagnóstico da 
doença. A presença de bactérias na 
urina sem sintomas é chamada de 
bacteriúria assintomática.  

Para se prevenir, é indicado o 
consumo frequen-
te de água, esva-
ziar a bexiga, pelo 
menos, a cada qua-
tro horas e a es-
vaziá-la por com-
pleto. Urinar após 
relações sexuais, 
uso de preserva-
tivos, evitar o uso 
por muito tempo 
de roupas íntimas 
molhadas, trocar 
fraldas e absorven-

tes com frequência, tratamento da 
próstata (homens) e ainda o uso 
de cremes vaginais com estrogê-
nio para evitar o risco de infecções 
urinárias nas mulheres durante o 
período de menopausa.

Infecção urinária deve ter tratamento urgente
Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

A infecção não inviabiliza a 
prática das relações sexuais, 
mas algumas DDST podem 
aumentar a predisposição 

do trato urinário às bactérias 
que ocasionam a patologia

A infecção urinária 
ocorre desde o 

sistema urinário 
superior, ou seja, 

do rim e do ureter, 
até uretra, passando 

pela bexiga 

Para saber como participar do 
processo de compra dos imóveis 

acesse o QR Code acima

Foto: Marcus Antonius

O Governo Federal informa que está leiloando  
prédios, lojas, terrenos, salas e apartamentos 

vagos ou sem uso, de propriedade federal, que 
estão gerando custos para a administração



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 30 de julho de 2020

Reportagem destacou a importância para o futebol paraibano do Almeidão, na capital, e do Amigão, em Campina

O terceiro episódio da 
série “Os Nomes por Trás das 
Obras”, veiculado no Jornal 
Estadual, da Rádio Tabajara 
– emissora da Empresa Parai-
bana de Comunicação - abor-
dou ontem a origem e a histó-
ria dos estádios de futebol da 
Paraíba, com destaque para o 
Almeidão, em João Pessoa, e o 
Amigão, em Campina Grande, 
inaugurados em 1975. O re-
pórter Mateus Silomar entre-
vistou o ex-superintendente 
dos estádios da Paraíba, Car-
los Pereira, e o jornalista es-
portivo Stefano Wanderley. 
Já no programa de hoje, a re-
portagem vai tratar do nomes 
por trás das avenidas das ci-
dades paraibanas, como Du-
que de Caxias, Ruy Barbosa e 
Josefa Taveira. 

Os estádios Almeidão 
e Amigão foram construí-
dos no governo de Ernani 
Sátyro. O gestor idealizava 
que os dois principais es-
tádios da Paraíba fossem 
iguais em tamanho, capa-
cidade de público, sistema 
de drenagem, dentre ou-
tros detalhes. O processo 
de construção contou com 
cerca de 2.300 operários 
em João Pessoa e 1.800 em 
Campina Grande. 

Foi a partir do surgi-
mento de ambos os está-
dios que a Paraíba começou 
a participar dos campeona-
tos nacionais de futebol. “A 
CBF exigia estádios com ca-
pacidade mínima de 30 mil 
pessoas, e a Paraíba tinha 
dois estádios com capaci-
dade para 40 mil pessoas”, 
destacou Carlos Pereira.

Tanto o Almeidão, quan-

to o Amigão receberam o 
mesmo nome logo que cons-
truídos. Ambos eram uma 
homenagem da Assembleia 
Legislativa ao governador 
Ernani Sátyro. Em Campina 
Grande, o estádio conhecido 
como “Amigão” faz uma refe-
rência ao cumprimento uti-
lizado por Sátyro, que costu-
mava chamar as pessoas de 
“amigo velho”, conforme ex-
plicou Carlos Pereira. Após 
algum tempo, o estádio em 
João Pessoa teve seu nome 
substituído para José Amé-
rico de Almeida Filho – que 
era filho de José Américo 
de Almeida e que foi presi-
dente do Botafogo Futebol 
Clube por um período – e 
é conhecido até hoje como 
“Almeidão”.

Os dois estádios con-
taram com duas inaugura-
ções cada um. “O Amigão 

foi inaugurado no dia 8 de 
março e o Almeidão um dia 
depois, em 9 de março. O 
Botafogo do Rio fez a inau-
guração primeiro do Ami-
gão no dia 8 de março con-
tra o Campinense e no dia 9 
de março contra o Botafogo 
da Paraíba. [Os estádios] 
não tinham refletor no co-
meço, então depois teve a 
inauguração dos refletores. 
Veio o Flamengo do Rio de 
Janeiro, [que] inaugurou 
contra o Auto Esporte os re-
fletores do Almeidão e con-
tra o Treze os refletores do 
Amigão”, explicou Stefano 
Wanderley.

Outros dois estádios, 
o Perpetão e o Marizão, 
surgiram em 1985 e 1994, 
respectivamente, em Caja-
zeiras e Sousa. “Os times 
da Série A, quando vinham 
para Paraíba, tinham um 

local mais apropriado e 
amplo para jogar, que era 
justamente os dois gran-
des. (...) Depois, justamente 
desses estádios, os times do 
Sertão passaram a conquis-
tar títulos que não tinham. 
Então, de certa forma, isso 
propiciou que o esporte 
aqui fosse elevado”, enfati-
zou o jornalista esportivo.

Os quatro estádios pa-
raibanos foram palco de jo-
gos que marcaram os torce-
dores locais, como pontuou 
Wanderley. “Em 1986, o São 
Paulo foi campeão e per-
deu apenas dois jogos. Um 
desses dois jogos que o São 
Paulo perdeu foi no Amigão 
para o Treze, por 1 a 0. O 
São Paulo de Kaká perdeu 
também para o Treze em 
2002 no Amigão, pela Copa 
do Brasil”, disse.

“Fora os encontros que 

tiveram entre Treze e Cam-
pinense, que lotavam o es-
tádio. No Almeidão, a gente 
também teve um jogo que o 
Botafogo da Paraíba jogou 
contra o Flamengo de Ro-
mário, 3 a 3, que Romário 
fez um gol com a ajuda da 
mão e o juiz não viu e tam-
bém lotou. Foi um dia mar-
cante também. Em 1987, a 
final do Campeonato Parai-
bano entre Botafogo e Auto 
Esporte. Os dois times de 
João Pessoa fizeram a final 
e também lotou o Almeidão. 
Foi estrondoso. E o ápi-
ce disso foi a conquista do 
único campeonato brasilei-
ro que um time da Paraíba 
conquistou. Foi o Botafo-
go, em 2013, campeão do 
Brasileiro da Série B, e foi 
o Almeidão o palco de um 
paraibano campeão brasi-
leiro”, finalizou Stefano.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Série da Tabajara aborda a 
história dos estádios da PB

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

A Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) por meio 
da Pró-Reitoria de Assistên-
cia e Promoção ao Estudante 
(Prape), reajustou, no início 
do mês, o valor dos auxílios 
estudantis nos quatro campi. 
Mas alunos reclamam que, 
enquanto em outros auxílios o 
reajuste passou dos R$ 100, o 
valor pago no auxílio moradia 
sofreu um aumento de R$ 30, 
indo de R$ 570 para R$ 600. 

Meire Vanessa Guima-
rães, é estudante do curso 
de Enfermagem e veio de 
Juazeiro, na Bahia, tentar o 
sonho da graduação na capi-
tal paraibana e conta como 
foi sua experiência ao chegar. 
“Eu passei em 2015, mas só 
comecei a estudar em 2016, 
turma 2015.2 por conta da 
greve. Quando vim, foi com a 
cara e a coragem, não conhe-
cia ninguém aqui. Eu escolhi 
a UFPB pelo curso de Enfer-
magem ser bacharelado e li-
cenciatura e isso já seria um 
diferencial para o mercado 
de trabalho”, relatou. Vanessa 
Guimarães destacou que é a 
primeira da família materna 
a ter uma graduação e que 
desde cedo percebia a im-
portância do ensino superior. 
“Eu cresci com a ideia de pre-
cisar me formar por ver a di-
ficuldade em casa. Meus pais 

trabalhavam e eu ficava com 
minhas irmãs menores já aos 
7 anos de idade.”

De acordo com a estu-
dante, os alunos foram sur-
preendidos com o reajuste 
anunciado pela Prape. Ela diz 
que o valor ignora a realidade 
dos alunos. “A Prape anun-
ciou reajuste nos valores dos 
auxílios e isso chega a ser 
uma grande surpresa porque 
ninguém esperava. Não por 
ser um grande ato de bonda-
de, mas por não fazer isso há 
anos, quando deveria ser algo 
anual. Esse reajuste é injusto 
e sem cabimento, não cor-
responde ao valor que esse 
auxílio realmente deveria 
ser. Um reajuste de R$ 30 em 
uma situação de descontrole 
global e com tudo com preços 
absurdos chega a ser apenas 
a taxa do banco para poder 
receber o auxílio”, comentou.  

Aulas virtuais
Vanessa Guimarães 

acrescentou que “a Prape 
pode tentar justificar isso com 
o aumento do auxílio alimen-
tação, mas não é todo aluno 
que o recebe. E pós-pandemia 
e retorno das aulas, como fica-
rá esse valor? Alguns alunos 
recebem apenas o auxílio mo-
radia e não puderam ir para 
casa durante a pandemia e es-
tão com aulas virtuais, pagan-
do suas contas normalmente.”

Com o auxílio moradia 

pago pela universidade, os 
estudantes, além de pagar 
aluguel, ainda custeiam água, 
luz, internet e até mesmo o 
transporte para a UFPB. Por 
conta da pandemia do co-
ronavírus, que fez com que 
as aulas presenciais fossem 
suspensas, os estudantes es-
tão recebendo mensalmente 
também um valor de R$ 240 
referente à alimentação que, 
antes da suspensão das au-
las, acontecia no  Restaurante 
Universitário. 

Suely Sales de Araújo é 
estudante de Psicopedagogia 
e veio de Sapé estudar na ca-
pital. Segundo a estudante, o 
valor desconhece a realidade 
da maioria dos alunos assis-
tidos pela universidade. “O  
aumento não leva em conta 
nossa realidade. A grande 
massa dos assistidos mora 
nos Bancários ou Castelo 
Branco, onde os aluguéis são 
caros. O custo da alimenta-
ção, luz e água, é comparada 
ao dos bairros nobres. Ain-
da tem o fato da segurança. 
Mesmo morando próximo à 
Universidade, não dá para ir 
a pé, devido aos constantes 
assaltos na região. O que nos 
faz gastar com o transporte 
coletivo.”

Suely Sales acrescentou 
que “a Prape não fez nenhum 
comunicado sobre esses rea-
justes e se aconteceria. Desde 
o ano passado vínhamos de-

UFPB: estudantes criticam valor de auxílio
batendo nos grupos dos au-
xílios a respeito. Quando da 
nova gestão do DCE, reivindi-
camos que eles lutassem por 
esse aumento, já que nós, as-
sistidos pelo auxílio moradia, 
pagamos todas as despesas. 
Água, luz, aluguel, gás, passe, 
e alimentação. Na época, eles 
frisaram que o país estava em 
crise. E que estavam cortan-
do gastos.”

Sem justificativa
Kethellen Figueiredo 

é estudante de Engenha-
ria de Produção Mecânica e 
também depende do auxílio 
moradia para se manter na 
capital. Ela veio de Guarabi-
ra. “Achei estranho o reajus-
te porque  os outros auxílios 
tiveram um aumento con-
sideravelmente bom e o de 
moradia não. A Prape justi-
ficou o reajuste no valor do 
auxílio alimentação, mas não 
os demais. Não sei qual foi o 
embasamento do aumento, 
principalmente o de moradia. 
A gente sai de casa pra morar 
na capital, pagando aluguel, 
água, luz, internet, alimen-
tação, transporte e, ao fim 
do mês, nossas contas ficam 
totalmente limitadas ou até 
ultrapassam o valor que rece-
bemos”, comentou. 

Ainda de acordo com 
Kethellen Figueiredo o senti-
mento é de injustiça. “Eu me 
senti e creio que outras pes-

soas que recebem o auxílio 
se sentiram injustiçadas, não 
estamos entendendo o mo-
tivo de ter aumentado só R$ 
30 se a gente sabe que o custo 
de vida em uma capital não é 
barato”. 

Resposta da UFPB
Igor Araújo, assistente 

administrativo da Coordena-
ção de Assistência e Promo-
ção ao Estudante, comentou 
as reclamações dos estudan-
tes. “A gente recebeu algu-
mas informações dos alunos 
questionando que o aumento 
que eles receberam foi baixo 
em proporção aos outros au-
xílios, que é o da Residência 
Universitária e o auxílio ali-
mentação. A questão é que o 
auxílio moradia é destinado 
exclusivamente às despesas 
com moradia” 

“A gente entende a ne-
cessidade dos alunos em 
vulnerabilidade que não é 
uma necessidade específica 
só para moradia, só para ali-
mentação e o transporte. Es-
tamos pensando em uma me-
lhor forma de gerenciar isso, 
mas, no momento, fizemos 
essa proposta e é o que me-
lhor foi possível atender os 
alunos”, destacou Igor Araújo. 

Ainda de acordo com o 
assistente administrativo da 
Coape, boa parte dos alunos 
que recebem o auxílio mo-
radia também tem acesso ao 

Restaurante Universitário. 
“Entre 50% e 60% dos alunos 
que têm o auxílio moradia 
também têm o auxílio RU.” 

Igor Araújo afirmou que 
os alunos que recebem o au-
xílio moradia não podem ter 
acesso ao auxílio transporte. 
Um dos motivos é evitar o 
acúmulo de auxílios. “Os alu-
nos do auxílio oradia não têm 
direito ao auxílio transpor-
te porque o auxílio moradia 
é destinado aos alunos que 
vêm de outras localidades e 
se deslocam até um dos cam-
pi para poder estudar. Já o 
auxílio transporte é destina-
do aos alunos de localidades 
próximas. Como os fins são 
distintos, a gente não paga o 
auxílio transporte para quem 
já recebe moradia. Até numa 
tentativa de aumentar o nú-
mero de alunos assistidos e 
evitar o acúmulo de benefí-
cios por um mesmo discente”, 
explicou. 

Nilber Lucena
Especial para A União

Foto: xxxxxxxxxxxxxx

O estádio Almeidão foi inaugurado em 
9 de março de 1975 com um jogo entre o 
Botafogo da Paraíba e o Botafogo do Rio

Alguns alunos 
recebem apenas o 

auxílio moradia e não 
puderam ir para casa 
durante a pandemia e 

estão com aulas virtuais, 
pagando suas contas 
normalmente 



Pedro Américo
No Senado Federal, Projeto de Lei pede a inclusão do 
artista plástico paraibano de Areia no Livro de Heróis e 
Heroínas da Pátria. Página  11
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Grupo paraibano lança Programa de Apoio em Educação Audiovisual para professores da Educação Básica 

Ferramentas pela educação

Hoje tem início o Progra-
ma de Apoio em Educação 
Audiovisual. Voltado para pro-
fessores de todo o Brasil, a ini-
ciativa vem do Grupo Semente 
Cinematográfica, que resolveu 
auxiliar os profissionais da 
educação em relação ao com-
partilhamento de ideias que 
incluem o audiovisual no pro-
cesso de aprendizagem na 
Educação Básica.

Com o acesso totalmen-
te gratuito, é possível aces-
sar todo o material disponí-
vel, como rodas de conversa, 
workshops e lançamento de 
conteúdos. A programação 
completa, pode ser encontrada 
com mais detalhes nas redes 
sociais do Grupo Semente Ci-
nematográfica.

O grupo tem uma atua-
ção voltada para a educação 
desde 2014 em parcerias com 
escolas, universidades, ONGs, 
instituições culturais e órgãos 
governamentais. “Oferecemos 
formação de professores e 
oficinas de educação audiovi-
sual para estudantes, além da 
produção de conteúdos com 
filmes educativos”, explica Ana 
Bárbara Ramos, uma das coor-

denadoras. Com a pandemia, 
as ações precisaram ser re-
pensadas, fazendo com que o 
grupo estabelecesse a criação 
do programa realizado à dis-
tância, de modo remoto.

A programação irá, inicial-
mente, até o dia 20 de agosto, 
mas há planos de continuar, 
como adiantado por Felipe 
Leal Barquete, que coordena 
o projeto juntamente com Ana 
Bárbara Ramos. Entre os prin-
cipais pontos a serem aprofun-
dados neste período inicial, há 
workshops, rodas de conversa 
com especialistas, um aplicati-
vo gratuito exclusivo, grupo de 
apoio no WhatsApp, lançamen-
to de livros e de filmes educati-
vos, e mentorias especializadas 
com preços promocionais.

Felipe Leal conta que, a 
princípio, foi elaborada e dis-
ponibilizada uma campanha 
de escuta de alcance nacional 
para serem coletadas as prin-
cipais dúvidas e necessidades 
durante este período em que 
as aulas presenciais se encon-
tram suspensas. “Consegui-
mos um número muito rele-
vante de respostas e a partir 
delas mapeamos os principais 
problemas, dos quais muitos 
são relacionados ao uso das 
ferramentas e da linguagem 
do audiovisual no processo 
de ensino e aprendizagem. O 
programa é o resultado desse 
processo”, explica. 

Ana Bárbara Ramos com-
plementa sobre o quanto o 
audiovisual pode enriquecer 
no processo de aprendizagem. 
“Não apenas no âmbito téc-
nico, mas sobretudo alinha-
do às demandas pedagógicas 
das educadoras e educadores 
e de seus estudantes, como a 
questão de uma aprendizagem 
mais significativa e de formas 
de interação para aprofundar 
os vínculos”.

O elo entre professor e 
estudante é defendido pelo 
grupo como um dos pilares 
para a educação através do au-
diovisual. “O programa busca 

compartilhar saberes e habi-
lidades, além de oferecer for-
mação especializada e apoio 
pedagógico aos educadores de 
forma descomplicada e criati-
va”, analisa a coordenadora.

Com vagas limitadas para 
as rodas de conversa e lança-
mentos, a equipe adianta que 
será realizada uma lista de es-
pera caso ultrapasse os 60  in-
teressados da primeira turma. 
O Programa de Apoio objetiva 
estabelecer as possibilidades 
educativas do audiovisual para 
um maior público. O certifica-
do de participação será emiti-
do e enviado de forma digital 
de acordo com cada encontro 
virtual e a inscrição pode ser 
realizada gratuitamente com o 
preenchimento do formulário 
no site do projeto.

Aprendizagem híbrida
O audiovisual já era utili-

zado como ferramenta comple-
mentar de aprendizagem, mas 
o método ganha mais impor-
tância atualmente, com a sus-
pensão de aulas presenciais.

Por isso, Felipe Leal adian-
ta a ideia do Semente Cinema-
tográfica em oferecer um su-
porte para o período. “É o que 
permite uma maior aproxi-
mação entre professores e es-

tudantes, e é através dele que 
a gente está conseguindo es-
tabelecer condições para que 
haja este vínculo”, comenta. 
“No que ocorre o domínio da 
linguagem e das ferramentas, 
se tornam mais acessíveis as 
estratégias metodológicas que 
podem auxiliar nesse proces-
so de aprendizagem remota e 
híbrida. São formas diferentes 
de se relacionar com o tempo, 
o espaço e os saberes”.

O audiovisual estabelece, 
portanto, uma linguagem que 
facilita o aprendizado através 
da identificação pessoal do 
aluno. “A disciplina segmenta o 
saber em caixinhas para poder 
ter um acesso mais didático, 
mas na vida está tudo cruzado. 
No audiovisual, a gente conse-
gue aprender esse cruzamen-
to de saberes. Os professores 
podem, por exemplo, se juntar 
e problematizar juntos sobre 
diversos assuntos de suas res-
pectivas disciplinas em prol de 
um objetivo comum”.

Ana Bárbara explica como 
isso pode auxiliar os professo-
res. “A educação audiovisual 
pode contribuir de diversas 
formas, entre elas no desen-
volvimento da criatividade, no 
trabalho colaborativo e nos 
processos de ensino-aprendiza-

gem. A articulação transversal 
dos saberes pelos estudantes 
facilita o processo de elabora-
ção do conhecimento”.

A ‘Caixa de Inspiração’ é 
fornecida pelo site do progra-
ma (www.educacaoaudiovi-
sual.com.br/programadea-
poio#App) e não ocupa espaço 
no celular por ser um aplicativo 
via web. Lá é possível encon-
trar ferramentas que facilitam 
o planejamento e a promoção 
de aulas, como conta Ana Bár-
bara Ramos. “O aplicativo ajuda 
as educadoras e educadores a 
economizar tempo e a qualifi-
car a demanda deles por vídeo-
aulas, tutoriais, materiais de 
apoio e acervo de filmes, tudo 
isso num aplicativo que conta 
com atualização de novos con-
teúdos semanalmentes”.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o site do programa 

para a inscrição

Foto: Divulgação

‘Sivuc@thon’: inscrições para artistas serem mentores vão até amanhã
Termina amanhã o prazo 

para inscrições de artistas para 
a mentoria com alunos da Rede 
Estadual do projeto ‘Sivuc@thon: 
Arte em Cena Digital nos acordes 
do Mestre Sivuca, o Poeta do Som’, 
desenvolvido pela Secretaria de 
Estado da Educação e da Ciência 
e Tecnologia (SEECT-PB).

Serão selecionados 84 artistas 
em todas as Gerências Regionais de 
Ensino do Estado para realizarem 
mentorias especializadas com alu-
nos que irão participar das etapas 
escolar, regional e estadual do 
projeto, auxiliando os estudantes 
no desenvolvimento das propostas 
artísticas a serem apresentadas de 
maneira remota.

Serão selecionados artistas 
das seis áreas artísticas nas quais 
os trabalhos dos estudantes serão 
direcionados. São elas: Produção 
Audiovisual, Dança, Literatura, Ar-
tes Visuais, Música e Teatro.

Um mentor de cada eixo ar-
tística será selecionado em cada 
uma das 14 Gerências Regionais 
de Ensino, totalizando 84 profis-
sionais. Os artistas selecionados 
receberão uma bolsa no valor de 
R$ 800,00 por cinco meses.

Para participar da seleção, 
o interessado deverá preencher 
formulário eletrônico disponível no 
endereço eletrônico www.paraiba.
pb.gov.br/paraibaeduca, anexando 
os seguintes documentos: portfólio 
de comprovação de experiência 
artística, RG, CPF e comprovante 
de residência. O edital com os de-
talhes da seleção está disponível no 
mesmo endereço.

Os artistas devem ter mais de 
18 anos e serem paraibanos ou ra-
dicados na Paraíba há mais de um 
ano; precisam ter residência com-
provada em município de alguma 
Gerência Regional de Ensino; e não 
ser servidor público das administra-
ções direta ou indireta do Governo 
do Estado ou de municípios. Além 
disso, serão selecionados, preferen-
cialmente, artistas ainda não con-
templados em editais emergenciais 
do Governo do Estado.

O ‘Arte em Cena’ se configura 
em um conjunto de vivências edu-
cativas e culturais e mostras com-
petitivas, envolvendo estudantes 
e professores da Rede Estadual 
de Ensino. Será realizado em 
três etapas, sendo a primeira no 
contexto de cada unidade escolar 

inscrita, a segunda desenvolvida 
a partir das Gerências Regionais 
de Educação a qual a escola está 
vinculada, culminando na terceira 
etapa, de caráter estadual. Ao fim 
de todas as fases, os participantes 
vencedores receberão premiação 
e certificados.

Foto: Delmer Rodrigues/Divulgação

Festival ‘Arte em Cena’ 
realizado no ano passado: 
a nova edição deste ano 
dedicado ao Mestre Sivuca 
será totalmente virtual

Através do QR 
Code ao lado, 
acesse o site 

para as
inscrições

Virtual e gratuito, o programa será realizado 
até o dia 20 de agosto, com acesso de vários 
materiais, a exemplos de rodas de conversa, 
workshops e lançamento de conteúdos

 O Programa busca 
compartilhar saberes e 
habilidades, além de 
oferecer formação 

especializada e apoio 
pedagógico aos educadores 
de forma descomplicada e 

criativa 
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Criar animais em casa proporciona um grande 
prazer. Claro que nem todos gostam desta intimi-
dade cotidiana. É uma questão pessoal. E temos de 
compreender as pessoas que, por algum motivo, nem 
sempre explicável, rejeitam qualquer aproximação. 
Há quem se arrepie ou tenha medo diante de um sim-
ples gatinho, sem nem saber por quê.

Somente quem gosta de animais é capaz de ava-
liar o bem que fazem. Da mesma maneira que apren-
demos lições valiosas com as flores, cultivadas num 
vaso, canteiro ou jardim, há lições inestimáveis que 
esses seres especiais estão sempre nos dando.

O único problema é que, em situações normais, 
eles vivem menos tempo do que nós. Daí termos que 
enfrentar periodicamente dolorosas perdas. Ainda 
mais tristes quando ocorrem prematuramente por 
acidente ou doença. E aí, a falta que fazem é tão gran-
de que logo vem a ideia de não querer mais nenhum 
deles em casa.

Mas, nem sempre é o melhor caminho. Digo por 
longa experiência, criando-os desde a mais tenra ida-
de. Nunca faltou a adorável companhia destes irmão-
zinhos tão especiais. Bem diversa, por sinal. Certa vez 
aperreei tanto meu pai que até um cabrito ele trouxe 
para nós. Eu e meu irmão Carlos temos ótimas lem-
branças desta convivência que também se estendeu 
por coelhos, mocós, galinhas e cachorros. De um tem-
po em que a liberdade nos permitia ir buscar capim 
para eles e brincar na rua.

Mais tarde, descobrimos os gatos, caracterizados 
pela autonomia, asseio pessoal, personalidade re-
servada e afetuosa. Adoram fazer e receber carinho. 
Uma troca muito gratificante.

Nos anos decorrentes, não houve solução de con-
tinuidade na presença destes meninos em nossas 
vidas. Exceto diante dos óbitos que invariavelmente 
causam profunda tristeza. Ainda que procuremos en-
tender, desde cedo, que a probabilidade de partirem 
antes de nós é bem maior.

Da última vez, após 16 anos em nossa companhia, 
Beethoven, um adorável persa cinza com olhos cor de 
mel, foi perdendo mobilidade, passou até a usar fral-
das e apagou-se bem velhinho. Seus últimos suspiros 
foram nos meus braços, molhados pelas lágrimas que 
escorriam da saudade. Em seguida, sepultamos seu 
corpo na relva que borda a praia, perto de flores e ao 
som do marulho. Um vazio profundo sucedeu-se den-
tro de casa nos dias seguintes…

Mas de todos os anos de experiência com esses 
filhotes uma coisa aprendemos. Não há melhor alter-
nativa para preencher a dor da ausência deles do que 
providenciar imediatamente outro. Não que venham 
a substituir plenamente os que partem, mas por se-
rem capazes de preencher a lacuna com contagiante 
graça e beleza. Logo o amor supera a saudade e nos 
faz felizes de novo.

Assim decidido, fui escolher, dentre cinco irmão-
zinhos, o próximo que traria para casa. Que escolha 
difícil. Após vê-los brincando no chão, punha um a um 
na mão, e tentava encará-los em busca de uma sin-
tonia “superior”. E assim aconteceu. Um deles, aliás 
o único, me encarou, olho no olho, em uma afinidade 
que surpreendeu até o criador. Olhei para ele, e disse: 
“é esse, está decidido”.

E Vivaldi veio morar conosco, bem pequenininho, 
com apenas três meses. Espantado no início, inclusi-
ve com Rameau, o outro que já tinha um ano, olhava 
tudo com medo. Passou o dia inteiro escondido. Só 
apareceu uma ou duas vezes quando a fome domou 
o medo. Depois, foi só alegria. Hoje são inseparáveis 
brincalhões, compartilham carinhos e peripécias, en-
chem a casa de alegria, sem saber, ou talvez sabendo 
que são irmãos.

Vez por outra, quando seguro Vivaldi no alto e 
encaro-o frente a frente, logo me vem à lembrança 
aquele primeiro e definitivo olhar, que com o meu se 
fez um. Tal como na noite em que a luz de um outro 
olhar, há quase 30 anos, me deu absoluta certeza de 
onde vem, realmente, o verdadeiro amor...

O verdadeiro 
amor

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

O primeiro contato que 
tive com a obra do Professor 
João Batista de Brito deu-se no 
cata-livros do amigo Ronaldo, 
lúdico e rico espaço cultural de 
Campina Grande que aprendi a 
frequentar há mais de 30 anos, 
desde quando Ronaldo dava os 
primeiros passos como livreiro 
em Campina Grande, no cal-
çadão da Rua Cardoso Vieira, 
em pleno centro da cidade. Ali, 
em meio a um número ainda 
pequeno de livros, deparo-me 
com um que era portador de 
sugestivo título: Leitura de Poe-
sia: os percursos do gozo. Título 
sugestivo e indisfarçavelmente 
timbrado por uma dimensão 
erótica, impulsionada pela 
força do prazer irradiada 
pela poesia encarada como um fenômeno potencializador de 
multiplicados sentidos e significações. Poesia que, onipresente 
e passível de ser encontrada em todos os lugares e não luga-
res, sente-se em casa mesmo é quando está libertariamente 
aprisionada no corpo movediço e indomável do poema, ao ser 
tecida e destecida com a argamassa das palavras e o concreto 
cimento da linguagem.

O livro do Professor João Batista de Brito, conquanto lidas-
se com conceitos teóricos dotados de certa complexidade, era 
cartografado numa linguagem simples, quase didática em todas 
as suas formulações conceituais, como se o professor, na ver-
dade, anelasse estabelecer com o leitor um diálogo inteligente 
e sensível acerca dos múltiplos dizeres, sentidos e significações 
passíveis de emergir do texto poético. Até então, ainda verdinho 
em minha convivência com a literatura, particularmente, com 
a que se materializa, diria Julien Algirdas Greimas, na classe 
particular de discurso chamada poesia, presumia que a nossa 
interação com o fenômeno poético deveria dar-se e esgotar-se 
no território subjetivo e intimista das emoções, sem nenhuma 
preocupação mais efetiva com algum tipo de aparato racional 
planejado e sistemático, ponto de vista que, creio, deve ser com-
partilhado por muitas pessoas.

No entanto, na medida em que ia lendo o livro, cujo corpus 
incide, em grande parte, sobre poetas da literatura paraibana, fui 
me dando conta do real alcance semântico da palavra percursos, 
na pedagogia analítica adotada pelo Professor João Batista de Bri-
to. Aqui, sólida formação teórica e refinada sensibilidade dão-se 
as mãos no ato/processo das leituras e minudentes análises dos 
poemas selecionados e integradores do pai de um literário aco-
lhido pelo Professor João Batista de Brito. É no acompanhamento 
cuidadoso dos percursos vivenciados pelo aludido professor, no 
corpo movente e no escorregadio dorso dos poemas apreciados 
que percebemos que o gozo estético decorrente da leitura textual 
será tanto mais prolongado e plenificador, quanto mais demorada 
for a convivência do leitor com o texto. Revisita-se, aqui, a velha 
lição hermenêutica cultivada pelo método de explicação de texto 
dos franceses, relembrada, com justa ênfase, por Antonio Candido, 
em seu clássico livro: Na Sala de Aula: cadernos de análise literária, 
no qual, microscopicamente, são analisados seis poemas de gran-
des poetas da literatura brasileira, a exemplo de Santa Rita Durão, 
Tomás Antônio Gonzaga, Álvares de Azevedo, Alberto de Oliveira, 
Manuel Bandeira e Murilo Mendes.

Acompanhando as leituras do Professor João Batista de 
Brito, vê-se de pronto que elas ancoram no porto daquilo que 
Renê Wellek e Austin Warren chamaram, com muita pro-
priedade, em sua famosa Teoria da Literatura, de a demanda 
intrínseca, voltada para as estruturas internas do texto. Armado 

com vasto repertório teórico, 
que mobiliza com real conhe-
cimento de causa, e não de 
forma superficial apenas para 
impressionar os incautos, João 
Batista de Brito, normalmente, 
os correlaciona com os textos 
analisados, trazendo a lume os 
aspectos que, desse universo 
teórico, casam-se bem com os 
textos analisados. Assim pro-
cedendo, as leituras aduzidas 
resultam, frequentemente, 
consistentes e convincentes, 
sem aquele aplicacionismo 
teórico, frio, e impessoal, que 
caracterizou tantas “leituras 
matemáticas” conduzidas 
pelos primeiros adeptos do 
estruturalismo vigente em 
nossa academia nos anos 1970 

e 80, nos quais, como afirmou certa vez Afrânio Coutinho, para 
parecerem modernos e atualizados, muitos professores intoxi-
cavam os seus alunos, que às vezes saíam de um curso de Letras 
sem terem lido um único livro de literatura em sua integralida-
de, com teorias mal lidas, mal assimiladas, que nem mesmo os 
professores entendiam.

O Professor João Batista de Brito é portador do raro dom de 
compatibilizar teorias e textos literários de modo extremamente 
equilibrado, o que, em última análise, não asfixia o texto literário, 
antes faz aflorar, em toda a sua polissemia, as múltiplas vozes que 
ele abriga. Um exemplo emblemático desse bem-sucedido conú-
bio entre teoria e texto pode ser verificado no excelente estudo 
que João Batista de Brito consagrou à poesia superior de Sérgio 
de Castro Pinto, presente no livro: Signo e Imagem em Castro 
Pinto, que, originalmente, se constituiu em tese de doutorado, a 
primeira a ser defendida no Programa de Pós-Graduação do Cur-
so de Letras da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus 
I. Nesse fecundo ensaio, o Professor João Batista de Brito, como 
carro-chefe da sua fundamentação teórica, ao lado de outros 
aportes convocados, concilia o rigor da estilística estrutural de 
Michael Riffaterre com a abertura do imaginário postulada por 
Gaston Bachelard, resultando desse consórcio, leituras extrema-
mente pertinentes da poética do criador de Gestos Lúcidos, um 
poeta que, com um mínimo de elementos, atinge o máximo de 
matizes, como preconizou o paradigmático cronista Rubem Bra-
ga, na notável crônica: O Pavão. Sérgio de Castro Pinto é o poeta 
da razão emocionada e da emoção raciocinante; da concisão la-
pidar e do emblematismo de imagens que tocam e surpreendem 
pela beleza de sua singular arquitetura. Todas essas dimensões 
são magistralmente captadas na leitura profícua empreendida 
por João Batista de Brito, um autêntico gol de placa na grande 
área da linguagem poética do criador de O Cerco da Memória. 
Competentíssimo leitor de poesia, João Batista de Brito também 
se destaca como um especialista em cinema, sendo, inclusive, 
nessa área, autor de um livro nacionalmente premiado: Imagens 
Amadas, no qual a linguagem fílmica é dissecada com grande pro-
fundidade e visível paixão. Já aposentado da UFPB, na qual atuou 
como professor de Teoria Literária no Departamento de Línguas 
Estrangeiras, João Batista de Brito, como um intelectual sobre-
maneira produtivo, continua brindando os leitores do excelente e 
tradicional suplemento literário Correio das Artes, com preciosas 
páginas acerca de filmes que integram as suas afinidades eletivas. 
Transido entre a poesia e o cinema, o Professor João Batista de 
Brito é protagonista de uma história acadêmica que honra e con-
fere dignidade às letras paraibanas, daí a presente apreciação ter 
como finalidade primordial prestar, ainda que palidamente, uma 
sincera homenagem ao eminente mestre paraibano.

Mestre João Batista de Brito

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG | colaborador

Colunista colaborador

Foto: Divulgação

João Batista de Brito é crítico de cinema e autor do livro ‘Leitura de Poesia’ 

Cinema Virtual

Drama e suspense estreiam on-line
Enquanto ainda não 

são abertas as salas de 
cinema por conta da pan-
demia, dois filmes es-
treiam no Cinema Virtual, 
plataforma que tem a 
proposta de conectar dis-
tribuidores e exibidores 
para levar virtualmente 
e com exclusividade lon-
gas-metragens inéditos 
ao público brasileiro.

O drama A Escolha 
(Take It Or Leave It) acom-
panha, em uma manhã de 
sábado, um trabalhador 
da construção civil que 
recebe a notícia que sua 
ex-namorada está pres-
tes a entrar em trabalho 
de parto. Ela, no entan-
to, não está pronta para 
a maternidade, e agora o 
protagonista deve se de-
cidir se fica com a criança 
ou a leva para adoção.

Estreia na direção 
do gênero de ficção da 
cineasta Liina Trishkina-
Vanhatalo, que também 
assina o roteiro,  o longa-
metragem foi a indicação 
oficial da Estônia para a 
categoria de Melhor Fil-

me Internacional da edi-
ção de 2019 do Oscar.

Já o suspense O Pri-
sioneiro (Imprisioned) 
mostra um homem (Juan 
Pablo Raba, da série Nar-
cos) que deixou seu pas-
sado sombrio de crimes e 

encontrou o amor de sua 
vida. Agora ele trabalha 
como pescador em águas 
abertas, mas o diretor da 
prisão local (vivido por 
Laurence Fishburne, da 
trilogia Matrix), tem ou-
tros planos.

Outros filmes como  O 
Pássaro Pintado, Fluidity, O 
Candidato e Ultraman R&B 
também estão disponíveis 
no Cinema Virtual.

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do 

Cinema Virtual

Foto: Arquivo Pessoal

Depois de Beethoven, Vivaldi é o mais novo animal de estimação do colunista

Protagonista de ‘A Escolha’ 
vive um dilema sobre bebê 
da ex-namorada
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No Senado

Quando comecei o relacionamento com mi-
nha mulher, há 40 anos, ela residia em Arara e 
eu, em João Pessoa, numa distância de 155 km. 
Nossos encontros eram nos finais de semana, 
mas, entre um sábado e outro, lhe mandava 
duas cartas pelos Correios, porque o contato 
por telefone era difícil, afinal, em Arara existia 
apenas um posto telefônico para atender a toda 
população, exceto algumas famílias que tinham 
linha telefônica particular.  

Não abordarei o conteúdo de nossas mensa-
gens, apenas revelo que tratávamos dos prepara-
tivos para nosso casamento que ocorria em janei-
ro de 1981. Quanto era prazeroso receber a carta 
no dia certo. Fazia a postagem na terça-feira, e no 
dia seguinte ela recebia a correspondência em 
casa. Na quinta-feira postava a carta que esta-
va em suas mãos na sexta-feira e, seguindo essa 
mesma sistemática, simultaneamente eu recebia 
as que ela, rigorosamente, me enviava.

Estas lembranças vieram após receber a 
confirmação do envio, pelos Correios, de dois 
livros para a amiga Ana Trajano, residente em 
Olinda. Se a Internet ajudou a encontrar a ex-
colega de Redação que há décadas não conver-
sávamos, foram os Correios quem proporciona-
ram a maior emoção.

Jornalista, escritora e poetisa Ana Trajano 
disse-nos ter vivido duas emoções: a de ganhar 
os livros por mim enviados e a de matar saudade 
de uma prática do nosso tempo, que o advento da 
Internet sepultou. Disse que receber pelos Cor-
reios encomendas de amigos ou parentes, seja 
uma simples carta ou presente, como eu havia 
feito, trouxe-lhe uma alegria profunda, porque 
se trata de um gesto “tão simples, tão gostoso, 
tão humano e que enche de prazer a alma”.

Sobre o que a minha amiga escreveu a pro-
pósito de meus dois livros que lhe enviei, guar-
darei como o melhor presente recebido neste 
período pandêmico, entre tantas palavras que 
outras pessoas me dirigiram renovando as es-
peranças e trazendo paz.  

O que escrevi há 40 anos para minha mulher 
continua somente nosso, mas o que a amiga poe-
tisa escreveu como agradecimento ao presen-
te recebido, expondo suas emoções, considero 
como injeção de ânimo para continuar minha 
literatura. Literatura que é meu alimento e me 
traz prazer. “Nunes consegue expressar a vida 
sertaneja (brejeira) com uma doçura de alma tão 
grande que mesmo o cenário mais triste e deso-
lador, ao invés de chocar, enternece”.

Com sua abrangência ilimitada, a Internet 
não supera os mais antigos meios de comuni-
cação entre as pessoas, que são as cartas ou 
cartões escritos de próprio punho. A carta 
transporta e expõe as sutilizas mais íntimas de 
nossa vida e a sinceridade do coração, transfor-
ma-se no espelho de nossa alma.

A carta carrega afetividade, reconstrói 
momentos, registra nosso cotidiano. A cali-
grafia expressa uma simbologia na assinatura 
colocada no papel, personalizando a presença 
do interlocutor.  

Tem gente que nunca recebeu uma carta 
pelos Correios, por isso não sabe quanta emo-
ção carrega o instante de recebê-la, abrir o en-
velope, a expectativa no que está escrito. Em 
todo esse momento lembramo-nos da pessoa 
que enviou a mensagem. 

O prazer de
receber cartas

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Colunista colaborador

Projeto de lei pede inclusão de 
Pedro Américo no rol de heróis

Depois do líder camponês João Pe-
dro Teixeira, natural do município de 
Pilõezinhos, que morreu aos 44 anos, 
em 1962, assassinado a tiros de fuzil 
por encomenda de latifundiários (rela-
tado no clássico do cinema Cabra Mar-
cado para Morrer, documentário de 
Eduardo Coutinho), outro paraibano, o 
pintor areiense Pedro Américo (1843-
1905), poderá ter seu nome inscrito no 
Livro dos Heróis e Heroínas.

Com esse intuito, o Projeto de Lei 
3863/2020 foi apresentado ao Se-
nado, no último dia 20, pelo senador 
Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB). “O 
trâmite é como outro qualquer, mas 
agora, nesse período de pandemia do 
novo coronavírus, por força da ausên-
cia das comissões de reuniões presen-
ciais, nós temos que esperar o retorno 
para as atividades serem normaliza-
das e a gente dar uma celeridade a essa 
apreciação”, comentou Veneziano.

O senador disse ter absoluta cer-
teza de que essa proposta vai poder 
ser acolhida, “no entendimento que 
fazemos nós sobre a necessidade de, 
com certeza, fazer o reconhecimento 
aos grandes vultos, às grandes perso-
nalidades que, no país, surgiram, pro-
duziram, marcaram, simbolizaram, 
em todos os seus ramos, em todos os 
seus setores, áreas de atuação, como 
Pedro Américo foi, na área cultural”.

 Por isso, ao reconhecer Pedro 
Américo e sugerir a sua inclusão no 
rol de heróis da pátria, o proponente 
alegou que estarão mostrando a tan-
tas gerações que passaram, depois do 
seu desaparecimento, e que não te-
nham o conhecimento devido sobre a 
sua produção artística, sobre o que ele 
representou no Brasil e também fora 
do país. “Então, esse é o fulcro, o pro-
pósito central dessa nossa sugestão”, 
afirmou Veneziano Vital do Rêgo.      

O senador também confessou 
sua satisfação por poder apresentar a 
matéria. “São razões que se identifica 
rapidamente a quem se detiver a estu-
dar, a ler a história de Pedro Américo 
entre nós, os seus feitos, a expressão 
que simbolizou um dos ícones para 
as atividades culturais em nosso país 
e internacionalmente também”, ex-
plicou. “Claro que ele notabilizou-se 

Possível honraria ao paraibano de Areia notabilizado pelas artes plásticas é de cunho honorífico

pelas artes plásticas, pois foi pintor e 
desenhista, mas também pela versa-
tilidade de ter sido um grande poeta. 
Enfim, uma pessoa versatilíssima, que 
marcou referências, inclusive estabe-
lecendo e criando, diríamos nós, es-
colas de pensamento e de atuação na 
área da cultura”, declarou.

Vital do Rêgo esclareceu que a ho-
menagem é de cunho honorífico. “É o 
reconhecimento, é uma demonstração 
que as instituições de Estado dão, no 
reconhecimento aos feitos de um bra-
sileiro”, frisou. “É a mais alta honraria 
que um filho da pátria pode receber, ao 
tempo em que ele é erigido a estar no 
rol dos heróis da pátria”, observou.

Pedro Américo foi considera-
do um menino prodígio, pois desde 
criança revelou pendor para as ar-
tes. Ainda muito jovem, participou 
como desenhista de uma expedição 
de caráter naturalista pela região 
Nordeste e, posteriormente, rece-
beu apoio governamental para se 
formar na Academia de Belas Artes, 
no Rio de Janeiro.

Além de pintor, ele foi romancis-
ta, poeta, cientista, ensaísta, filóso-
fo, político e professor.  Mas desta-
cou-se como pintor, sendo autor de 
quadros como o  Independência ou 
Morte, também conhecido como O Gri-
to do Ipiranga  (1888).

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com 

Foto: Divulgação
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‘Live de Cinema’ de hoje recebe para o 
debate a atriz e diretora Bárbara Paz

Mais uma edição da 
‘Live de Cinema’ vai ao ar 
hoje, a partir das 17h. Des-
ta vez, Bárbara Paz é con-
vidada para conversar com 
Lúcio Vilar, diretor geral do 
Fest Aruanda. As transmis-
sões ao vivo acontecem no 
canal do Youtube do festival 
e pretendem ampliar o co-
nhecimento de entusiastas 
e pesquisadores da área.

Bárbara Paz é atriz, di-
retora, escritora e produtor 
com formação pela Escola 
de Teatro Macunaíma e pelo 
Centro de Pesquisa Tea-
tral CPT de Antunes Filho. 
Atualmente, faz parte do 
grupo Tapa. No teatro, estre-
lou cerca de 25 espetáculos 
que retratavam desde Os-
car Wilde a Tennessee Wil-
liams; no cinema, ela conta 
com diversos filmes entre 
curtas e longas-metragens, 
incluindo Meu amigo Hindu, 
último filme de Hector Ba-
benco. Ela também recebeu, 
em 2013, pela sua trajetória 
como atriz, a Medalha Ca-
valeiro do respectivo ano, 

Honra ao Mérito Cultural do 
então MinC (atual Secreta-
ria Especial da Cultura – Mi-
nistério do Turismo).

Bárbara Paz é atriz 
contratada pela TV Globo e 
apresenta, no Canal Brasil, 
o programa A Arte do En-
contro, no qual ela conver-
sa com artistas do cenário 
nacional. Ela também ex-
plora as funções de produ-
tora e diretora de progra-
mas e filmes.

Seu primeiro longa-me-
tragem, Babenco - Alguém 
Tem que Ouvir o Coração e 
Dizer: Parou (2019), teve 
estreia no festival de Vene-
za, faturando os prêmios de 
Melhor Documentário na 
competição oficial Venice 
Classics e o da crítica inde-
pendente Bisato D’oro.

As ‘Lives de Cinema’ 
tiveram início em junho e, 
desde então, vêm trazen-
do nomes relevantes para 
a área como a jornalista 
e crítica de cinema Maria 
do Rosário Caetano, os 
cineastas Eliézer Rolim 

e Edson Lemos, a docu-
mentarista Susanna Lira, 
a atriz Mayana Neiva e o 
ator Bukassa Kabengele.

Como parte da pro-
gramação paralela do Fest 
Aruanda, os debates vir-
tuais devem prosseguir 
até o fim do ano, quan-
do acontece o evento. 
As inscrições para o 

festival seguem abertas até 
o dia 11 de agosto, na sua 
plataforma oficial (www.
festaruanda.com.br).

Através do QR Code 
acima, acesse o canal 

oficial do Fest Aruanda 
no Youtube
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Em 2019, atriz fez sua 
estreia como diretora de 
longas com o premiado 

documentário ‘Babenco’



Concurso é para profissionais da imprensa, educação e tecnologia, que deverão desenvolver trabalhos sobre a educação fiscal

Inscrições para Prêmio Afrafep 
vão até o dia 30 de setembro

As inscrições para a 3ª 
edição do Prêmio Afrafep 
de Educação Fiscal foram 
prorrogadas para até o pró-
ximo dia 30 de setembro. A 
adequação ocorreu devido 
ao período de pandemia 
da covid-19. O concurso é 
destinado para profissio-
nais da imprensa, educação 
e tecnologia, que deverão 
desenvolver trabalhos rela-
cionados com a temática da 
educação fiscal. O objetivo 
é disseminar para a popu-
lação a importância social 
dos tributos. 

Uma das novidades da 
edição 2020 do prêmio é 
a categoria na área de tec-
nologia, onde os inscritos 
deverão desenvolver apli-
cativos ou jogos na área 
de educação fiscal. Para os 
profissionais da imprensa, 
deverá ser realizada uma 
matéria televisiva, impres-
sa ou de rádio. Já os educa-
dores, precisam apresentar 
um projeto que esteja em 
execução, sobre o assunto. 
Eles deverão submeter seus 
trabalhos até o dia 7 de 
outubro. O prêmio será no 
valor de R$ 3 mil para cada 
categoria. 

A presidente da Asso-
ciação dos Auditores Fis-
cais do Estado da Paraíba 
(Afrafep), Elaine César, ex-
plicou que os projetos de-
verão abordar temas que 
valorizem principalmente 
a função social do tributo. 
“Precisam contemplar a 
atuação do fisco no Estado 
brasileiro, combate a cor-
rupção e a sonegação fiscal. 
A importância da nota fiscal 
de consumidor eletrônica. 
E esse tema casa muito com 
uma ação que o governo faz 
que é a Nota Cidadã”, disse. 

De acordo com ela, o 
principal intuito do pro-
grama é valorizar e moti-
var o desenvolvimento de 
trabalhos que disseminem 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 
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Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | colaborador

a temática da educação fis-
cal. “Apesar de serem te-
mas inerentes à formação 
do cidadão, nós também 
sabemos que um profes-
sor lida com vários temas 
transversais. Não é um 
tema fácil para quem  não 
é da área. Você tem que co-
nhecer todo o mecanismo, 
a importância do tributo 
como um instrumento que 
permite ingresso de recei-
ta aos cofres e que elas vão 
se transformar em fomen-
to às políticas públicas”, 
comentou. 

Elaine César enfatizou 
que a conscientização do 
cidadão é uma forma de 
ajudá-lo a exercer ainda 
mais seus direitos, rece-
bendo mecanismos para 
isso. “Enquanto cidadão é 
importante que você faça o 
acompanhamento. O cida-
dão precisa se empoderar 
desse conhecimento para 
que ele exerça a sua cidada-
nia.  Ele vai além do voto. O 
exercício da cidadania vai 
é na hora que eu respeito 
uma fila, até o pagamento 
de um tributo. Isso precisa 
ser resgatado nas pessoas. 
Não é só o ato de criticar e 
votar, é fazer a minha parte 
de forma proativa”. 

Saiba mais
Sugestão de QR Code 

que leva para a inscrição e 
regulamento: https://afra-
fep.com.br/premioeduca-
caofiscal

De acordo com a determinação municipal, os veículos podem circular com todas as cadeiras ocupadas e mais 12 passageiros em pé

Foto: Marcus AntoniusPara reduzir excesso de passageiros

Semob-JP amplia o número de 
viagens em oito linhas de ônibus

Oito linhas de ônibus 
da capital já receberam 
reforço no número de via-
gens diárias para evitar 
excesso de passageiros. O 
problema foi identifica-
do pela Superintendência 
de Mobilidade Urbana de 
João Pessoa (Semob-JP) 
nas linhas 116, 301, 302, 
510, 601, 1500, 5100 e 
120, que ganharam mais 
viagens no período crítico, 
entre 6h e 8h.

A Semob-JP monitora 
diariamente a quantidade 
de passageiros em cada 

viagem. Isso é possível por 
meio de dados internos do 
uso do cartão de Passe Le-
gal. O órgão ainda leva em 
consideração as informa-
ções repassadas pela po-
pulação diretamente à sua 
Central de Reclamações 
e Informações (Cerin) e 
também nos meios de co-
municação.

Além disso, agentes 
da Seção de Fiscalização 
de Transportes Públicos 
(SEFTP) fazem trabalho 
itinerário verificando o 
cumprimento das exigên-

cias. De acordo com de-
terminação municipal, os 
veículos podem circular 
com todas as cadeiras ocu-
padas e mais 12 passagei-
ros em pé.

Contato
A Semob informa que 

os usuários que testemu-
nharem um quantitativo 
superior ao permitido po-
dem entrar em contato por 
meio do Fale Conosco, no 
endereço servicos.semob-
jp.pb.gov.br ou pelo telefo-
ne 3218-9336.

A Semob-JP 
monitora 

diariamente a 
quantidade de 

passageiros em cada 
viagem. Isso é possível 

por meio de dados 
internos do uso do 

cartão de Passe Legal

teólogo britânico Keith Ward (foto à di-
reita) é considerado pela Igreja Anglica-
na como o interlocutor mais qualificado 
para rebater os questionamentos levan-
tados por alguns cientistas a respeito da 

natureza e da existência de Deus.
       Como sempre fui, ao mesmo tempo, um 
cristão rebelde, um católico de algum fervor, 
um ateu flexível e um interessado pelo mar-
xismo nunca tive dificuldade em admitir os 
Evangelhos. Também foi fácil admitir Giordano 
Bruno, Wittgenstein, Pier Paolo Pasolini, São 

Deus sempre nas pautas da minha vida
Francisco de Assis, John Lennon, Bob Dylan, 
Caetano Veloso, Fernando Pessoa, Joseph 
Comblin (que, vindo ao Brasil, chegou a mo-
rar na Paraíba, em Bayeux) e nosso Leonar-
do Boff - sem deixar de escutar, assimilar a 
inquietude de “Rehab” na voz da saudosa e 
precocemente morta Amy Winehouse.
       Por isso, Deus sempre esteve nas pautas 
consolidadas de minha vida. Desde a adoles-
cência, nunca tive medo de ser ou não ser, es-
tar ou não estar, crer ou não crer. Eis a questão. 
       Nos momentos em que creio intensamen-

te em Deus, tento ser mesmo, por completo, 
a sua imagem e semelhança. Quando não 
creio, relaxo e tento ser visto pela formiga que 
estiver mais próxima e torcer para que ela não 
tenha medo de mim. Afinal, a formiga pode ser 
a minha imagem e semelhança.

nnnnnnnnnn

       Minha declarada paixão pela 
livre teologia levou-me a terminar 
de ler uma obra (e anotar o que 
mais essencial nela existe) que 
larguei pela metade há cerca de 
cinco anos. Trata-se de “Deus - Um 
guia para os perplexos”. Conduz 
o leitor por uma viagem pela 
história das religiões e da filosofia, 
desde as divindades gregas até 
chegar a Hegel e Marx. Também 
cita importantes pensadores da 
História, como Platão, Agostinho, 
Aristóteles, Tomás de Aquino, 
Kant, Heidegger, Schopenhauer e Nietzsche.
      Dizem que já formam-se “iPessoas” com-
prando “iCoisas”, mas o avanço da revolução 
tecnológica e a ostentação do instrumento de 
uso pessoal nessa área (para lazer ou traba-
lho) não me causam temor e nem me retiram 
da sempre nova busca pela verdade espiri-
tual.  Existem o “iPad”, o “iPod”, os “i”. Jamais 

O
Uma loja de calçados vende tênis 

Nike “made in Vietnam”. 
A Nike fabrica lá porque 

a mão de obra é barata. São crianças 
em trabalho infantil para o qual o 

governo vietnamita fecha os olhos. 
Esta é a real e cruel globalização.

haverá o “iGod”. Este tem de ser aceito ou negado, 
sem ser visto nem comprado. Quando se crê em 
Deus, ele é sentido, absorvido.
          Jean-Paul Sartre (foto à esquerda) sentia um 
grande alívio em livrar-se de Deus. Bem depois, pensou 
que é possível ser verdadeiramente livre sem a neces-
sidade de “guerrear” para dele “livrar-se”. Não acredito 
num Big Brother sobrenatural. Deus jamais seria isso. 

Enquanto cidadão, 
é importante que 

você faça o 
acompanhamento. 

O cidadão precisa se 
empoderar desse 

conhecimento para que 
ele exerça a sua 
cidadania 
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Jogos das semifinais
As semifinais do Campeonato Paraibano começam amanhã, com 
dois jogos à noite. Em João Pessoa, o Botafogo receberá o Treze;  
em Sousa, o Sousa (na foto) enfrentará o Campinense. Página 16
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Eduardo Carneiro, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, anunciou ontem a sua adesão à bancada governista

Em menos de uma semana, 
a bancada de oposição na As-
sembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) sofreu dois desfalques 
importantes e agora, dos 36 in-
tegrantes da Casa, as oposições 
ficaram reduzidas a apenas oito 
parlamentares. O primeiro des-
falque foi o do próprio líder da 
bancada, Raniery Paulino (MDB), 
e ontem foi a vez do deputado es-
tadual Eduardo Carneiro (PRTB) 
aderir ao governo João Azevêdo 
(Cidadania).

“Mas isso não muda em 
nada a minha disposição de con-
tinuar na disputa pela Prefeitura 
de João Pessoa”, alertou, ontem, 
por telefone, o deputado Eduar-
do Carneiro – pré-candidato a 
prefeito –, ao explicar que, com-
pondo-se com o governador João 
Azevêdo, pretende intensificar 
seu trabalho em defesa da po-
pulação e, na condição de presi-
dente da Frente Parlamentar de 
Defesa do Empreendedorismo 
na ALPB, dos pequenos e médios 
empresários do Estado.

Ele também destacou a 
importância de uma interação 
com o governo para o período 
de pós-pandemia e revelou que 
atuará como elo entre os setores 
produtivos e o Poder Executivo, 
para estimular a geração de em-
prego, renda e desenvolvimento 
na Paraíba.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Deputado adere ao governo 
e oposição encolhe na ALPB

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Ação Parlamentar

Pelas Prefeituras

Política em Movimento

Violência doméstica
O governador da Paraíba, João Azevêdo 
(Cidadania), sancionou a Lei 11.754, de 
autoria do deputado estadual Wilson Filho 
(PTB), que garante o acolhimento tempo-
rário pelo poder público de mulheres e 
crianças vítimas de violência doméstica, 
em locais seguros e apropriados, quando 
houver decreto de calamidade pública, a 
exemplo da atual pandemia do novo coro-
navírus (covid-19). A lei prevê acolhimen-
to temporário em local seguro e apropria-
do, sendo resguardado o sigilo e segurança 
dessas mulheres e crianças.

Incentivo fiscal
O deputado Pedro Cunha Lima (PSDB), é o 
relator do Projeto de Lei 2.306/20, que con-
cede incentivo fiscal para pessoas físicas e ju-
rídicas que auxiliarem no financiamento de 
estudos e projetos sobre o novo coronavírus, 
realizados por institutos federais de ensino 
superior, institutos de ciência e tecnologia e 
outras entidades civis de notório saber cien-
tífico, como é o caso da Fundação Butantan, 
que hoje trabalha na produção de uma vaci-
na. A proposta tramita na Câmara Federal e 
tem a autoria das  deputadas Luísa Canziani 
(PTB-PR) e Bruna Furlan (PSDB-SP).

Lei Aldir Blanc
A Federação das Associações de Municí-
pios da Paraíba (Famup), vai orientar os 
municípios quanto ao preenchimento das 
informações necessárias para que pos-
sam receber a transferência dos valores 
garantidos pela Lei 14.017, mais conheci-
da como Lei Aldir Blanc, e desenvolverem 
ações emergenciais destinadas ao setor 
cultural local. Para isso, a Famup vai dis-
ponibilizar uma consultoria e um cadastro 
em que as prefeituras poderão habilitar os 
agentes culturais, trabalhadores e espaços 
de cultura.

Bem-estar animal
Seis projetos do vereador Renato Martins 
(Avante), tratam da proteção e bem-es-
tar animal: o que caracteriza como dever 
de cidadania a tutela responsável de ani-
mais, reforçando a proibição do abandono 
deles em qualquer ambiente; a proibição 
de manter animais presos a correntes ou 
objetos semelhantes que prejudiquem sua 
saúde; a permissão da entrada de pets em 
casas de repouso para idosos; o que dispõe 
sobre o embarque e transporte de carga 
viva na cidade; e a proibição da retirada de 
abrigos provisórios de animais nas praças 
da cidade.

Frente de oposições
No município de Belém, na região polari-
zada pela cidade de Guarabira, no Brejo 
paraibano, a frente de oposições compos-
ta por MDB, PSDB, PCdoB e Pros ganhou 
mais dois reforços com a chegada do DEM 
e do Patriota. Com cerca de 17 mil habitan-
tes e localizada a 123 quilômetros da capi-
tal, João Pessoa, Belém é conhecida por ter 
o maior e melhor festejo de São Pedro da 
Paraíba, evento popular realizado anual-
mente no primeiro final de semana do mês 
de julho.

Ações socioassistenciais
As prefeituras têm até esta sexta-feira (31) 
para preencherem o plano de ação para 
viabilizar o recebimento de recursos para 
execução de ações socioassistenciais, pre-
vistos na Portaria 369/2020 do Ministério 
da Cidadania. Ao todo, 2.924 municípios 
são elegíveis ao crédito. Até o último dia 
24, apenas 1.782 municípios haviam com-
pletado as informações, segundo levanta-
mento da Confederação Nacional de Muni-
cípios (CNM).

Especificamente sobre as elei-
ções, Eduardo disse que a alian-
ça firmada com o governador em 
nada muda a sua pré-candidatura à 
Prefeitura de João Pessoa e contou 
que, para tratar justamente desse 
assunto, se reuniu recentemente 
com o presidente nacional do seu 
partido, Levy Fidélix, que reafir-
mou apoio à sua pré-candidatura.

“Além de apoio” - revelou 
Eduardo Carneiro - “o presiden-
te nacional do meu partido tam-
bém me garantiu a presença do 

vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão, em algumas 
atividades de nossa campanha”, 
disse Eduardo, ao acrescentar 
que, depois da composição com 
o governo, passou também a tra-
balhar o apoio do Cidadania ao 
seu nome em João Pessoa.

“Vamos intensificar ainda 
mais a nossa pré-candidatura e 
trabalhar para atrair outras le-
gendas”, comentou. O anúncio 
da composição do Partido Re-
novador Trabalhista Brasileiro 

(PRTB) com o governo também 
foi confirmado ontem à impren-
sa pelo presidente estadual da 
legenda, Fábio Carneiro.

Com a saída de Raniery e 
Eduardo, a bancada da oposição 
está agora resumida aos deputa-
dos Bosco Carneiro (ainda no Ci-
dadania), Camila Toscano (PSDB), 
Tovar Correia Lima (PSDB), Cabo 
Gilberto (PSL), Wallber Virgulino 
(Patriota), Doutora Paula (Pro-
gressistas), Anderson Monteiro 
(PSC) e João Henrique (PSDB).

Foto: Divulgação

Foto: Secom-PMJP

O deputado estadual Eduardo Carneiro, ao anunciar sua adesão, destacou a importância de uma interação com o governo João Azevêdo

Eleições 2020

Cartaxo apresenta hoje 
pré-candidatura do PV

O prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo, põe fim hoje 
à espera do nome escolhido 
pelo Partido Verde (PV), para 
disputar a sucessão municipal 
nas eleições de 2020. Após 
meses de expectativa, o dire-
tório local convocou para as 
19h um evento ao vivo para 
anunciar o nome da pré-can-
didatura à Prefeitura da capi-
tal. O anúncio ocorre pela in-
ternet (por meio do site www.
part idoverdepb.com.br) , 
como alternativa às medidas 
de isolamento social adotas 
em virtude da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19).

Nos últimos dias, o nome 
da ex-secretária da Educação, 
Edilma Freire, ganhou força 
entre os aliados do projeto 
e, nos bastidores, o anún-
cio do nome da professora é 
dado como certo. Outros in-
tegrantes do PV que tentam 

a indicação são também dois 
ex-secretários: Diego Tavares 
(Desenvolvimento Social) e 
Daniella Bandeira (Planeja-
mento).

Entretanto, segundo in-
formações da legenda, no 
início deste ano o prefeito fez 
uma reunião com a militância 
e ficou decidida a realização 
de uma consulta interna so-
bre o nome indicado. Após 
ouvir as instâncias partidá-
rias, o PV avaliou que chegou 
o momento de apresentar a 
escolha.

À frente da gestão na ca-
pital paraibana desde 2013, 
Luciano Cartaxo é o presi-
dente estadual do PV e teve 
papel decisivo na escolha a 
ser anunciada logo mais. A 
missão do pré-candidato (ou 
pré-candidata) é conseguir 
convencer os eleitores pes-
soenses de que é preciso dar 
continuidade ao projeto que 
vem sendo executado na ci-
dade.

Thais Cirino  
thaiscirino@hotmail.com

“O nosso poder é inde-
pendente”. A afirmação partiu 
ontem do presidente em exer-
cício da Câmara Municipal de 
Bayeux (CMB), vereador Inal-
do Andrade (PL), ao ser per-
guntado se a decisão tomada 
anteontem pela Mesa Dire-
tora da Casa em cancelar as 
eleições indiretas não corre o 
risco de ser derrubada através 
de recurso na Justiça, que já 
foi anunciado por vereadores 
da oposição.

Inaldo disse que a decisão 
foi discutida e analisada pela 
Procuradoria Jurídica da Câma-
ra antes de ser anunciada pela 
Mesa e que não desconsiderou 
a decisão da Justiça, “nem de 
ninguém, porque o Legislati-
vo é um poder independente 
e também porque o artigo da 
Lei Orgânica do Município, que 
trata do assunto, é um tema da 
competência dos vereadores”.

Representados por Adria-
no Martins (MDB), os vereado-
res de oposição prometem acio-
nar a Justiça, não somente para 
garantir o cumprimento da de-
cisão judicial que determinou 
a realização de eleição indireta 
em trinta dias, mas também 
contra o próprio prefeito inte-
rino e presidente da Câmara, 
Jeferson Kita (Cidadania).

“Eu já tinha entrado com 
um mandado de seguran-
ça, que foi concedido, para a 
eleição acontecer. Se não con-
corda e quiser contestar é na 
Justiça que o presidente da Câ-

mara deve fazer isso”, afirmou 
Adriano Martins.

Esse novo impasse come-
çou quando, depois de o juiz 
Francisco Antunes, conceder 
um prazo de trinta dias para a 
Câmara fazer a eleição. Os ve-
readores Betinho da RS (Pode-
mos), Josauro Pereira (PDT), 
Zé Baixinho (PMN), Lucília 
Luiz (DEM), Noquinha (PSL), e 
Roni Alencar (PMN), pediram 
o contrário e a Mesa Diretora 
da Casa atendeu.

Os vereadores alegaram 
que uma mudança na Lei Orgâ-
nica do Município (LOM), deter-
minando a realização de eleição 
indireta quando faltar menos 
de um semestre para o fim do 
mandato, nunca foi publicada e 
não teria validade jurídica.

Para Adriano Martins, no 
entanto, não houve irregula-
ridades na publicação da lei. 
“Quem publica as leis da Câ-
mara é a Mesa Diretora, o pró-
prio presidente. Isso foi feito, 
está no diário, e foi promul-
gada. Não tem desculpa. Na 
verdade, é uma manobra sim 
por parte do prefeito interino, 
e a oposição vai pedir o afasta-
mento de Kita como presiden-
te da Câmara ou como prefeito, 
porque ele está obstaculando 
os trabalhos”, afirmou.

A decisão de suspender 
o pleito, além de confrontar a 
decisão da Justiça em realizar 
o pleito em trinta dias, após a 
renúncia de Berg Lima (PL), em 
14 de julho, mantém o verea-
dor Jefferson Kita (Cidadania), 
como prefeito interino de Ba-
yeux até o dia 31 de dezembro.

Vereador tenta justificar 
cancelamento de eleição
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Luciano Cartaxo teria feito uma consulta interna e com a militância do partido
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Para membros da Lava Jato, 
ataques de Aras são infundados
Ministério Público do Paraná emitiu nota classificando como infundadas declarações do procurador-geral da República

Rayssa Motta,
Pepita Ortega e
Rafael Moraes
Agência Estado

Ninguém nos 
tira a dança

Raquew Azevêdo
Sandra 

criticadasmidias@gmail.com

Sem foro privilegiado

Rosa Weber diz que juiz de 1a instância
pode autorizar buscas no Congresso

Na decisão em que reco-
nheceu a competência do juíz 
federal de primeira instância 
para analisar investigação 
envolvendo a deputada fede-
ral e primeira-dama do Piauí 
Rejane Dias (PT), a ministra 
Rosa Weber, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), defen-
deu que juízes de primeiro 
grau podem autorizar bus-
cas e apreensões na Câmara 
e no Senado quando os fatos 
investigados envolvem parla-
mentares, mas não têm rela-
ção com o mandato em curso.

No despacho de junho, 
obtido pela reportagem, a mi-
nistra reforça o entendimen-
to da Corte que restringiu os 
termos da prerrogativa ao 

foro privilegiado aos crimes 
em função do cargo e afastam 
“interpretação ampliativa que 
pretenda eleger tais espaços 
como locus objetivo de foro”.

Rosa Weber argumenta 
que o aval do Supremo Tribu-
nal Federal para determinar 
diligências contra parlamen-
tares não está submetido aos 
endereços e se limita a inves-
tigações sobre irregularidades 
relacionadas ao mandato vi-
gente. Caso contrário, segundo 
a ministra, a Corte “excederá 
os limites” de competência de-
limitados por ela própria.

“Medidas cautelares pe-
nais visando às dependências 
das Casas Legislativas terão 
de ser submetidas ao crivo da 
Suprema Corte apenas quan-
do tenham como alvo parla-
mentares federais cujos atos 
se amoldem aos critérios de-
finidos por ocasião do julga-

mento da Questão de Ordem 
na Ação Penal 937 (restrição 
do foro privilegiado)”, escre-
veu a ministra no despacho.

Após a decisão, a Polícia 
Federal fez buscas em 12 en-
dereços de Brasília e Teresina 
em ofensiva aberta na última 
segunda-feira, 27. A casa do 
governador do Piauí Wellig-
ton Dias, a casa do irmão da 
parlamentar, a Secretaria de 
Educação do Estado e o gabi-
nete da primeira-dama na Câ-
mara foram vasculhados pela 
corporação em investigação 
sobre supostos desvios de re-
cursos da Educação do Piauí 
por meio de pagamentos su-
perfaturados em contratos de 
transporte escolar.

Na terça (28), a Câmara 
dos Deputados acionou o STF 
contra as operações de busca 
e apreensão nos gabinetes de 
Rejane e do deputado Pauli-

nho da Força (Solidariedade-
-SP), que também foi alvo da 
PF neste mês. Ao contestar a 
ofensiva da PF no Congresso, 
a Câmara quer, na prática, im-
pedir que juízes da primeira 
instância sigam determinan-
do operação de busca em ga-
binetes de deputados.

Em movimento seme-
lhante, o presidente do Sena-
do, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), conseguiu suspender a 
diligência da Polícia Federal, 
na semana passada, no gabi-
nete do senador José Serra 
(PSDB-SP). No caso de Serra, o 
presidente do STF, Dias Toffoli, 
barrou a operação no gabinete 
do tucano, determinada pela 
Justiça Eleitoral, apontando 
o risco de as provas colhidas 
na investigação (como dados 
armazenados em computado-
res) incluírem objetos ligados 
ao exercício do atual mandato.

Pego o título acima de uma expressão emprestada 
de uma fala de Miguel Rubio Zapata que conheci recente-
mente durante uma conversa após o espetáculo Clã_Des-
tino, do grupo teatral Clowns de Shakespeare. Pois bem, 
ao saber da tal viagem, ressalto “cênica-cibernética”, pelas 
páginas de cultura da Revista Carta Capital, lá fui eu, catu-
car e buscar meu passaporte para embarcar. Procurei não 
saber do que se tratava, exceto pela certeza de que a traje-
tória do Clowns de Shakespeare sempre representou mui-
ta seriedade na pesquisa teatral e no compromisso com 
o fazer artístico no Brasil, diante de desafios tão duros, 
especialmente nos últimos anos, quando a necropolítica 
tenta, como é de seu costume, destruir as artes, artistas e 
expressões culturais. 

 Fui checando as informações que me chegavam 
para poder fazer parte, estar junto, criar; participar, imagi-
nar e transmutar isolamento social em imersão, e ir muito, 
muito mais além da telepresença, ou da comunicabilidade 
programada num universo marcado por opacidade de da-
dos. Quando me deram o acesso ao passaporte de Clã_Des-
tino eu tinha o desejo de embarcar, movida pela necessi-
dade de saciar a fome de alma, que só em alguns espaços 
sagrados de criatividade podem nutrir. 

 Não posso falar tudo aqui. Apenas compartilhar 
que o espetáculo nos envolve como protagonistas da nar-
rativa que está sendo construída, é um work in progress 
no qual há uma condição de integralidade dos sujeitos na 
cena, mesmo considerando todos os riscos que envolve 
um processo que dependa das infovias. Queria ressaltar 
aspectos que me tocaram, foram muitos, entre eles obser-
var que, embora não estivéssemos num espaço tradicional 
do teatro, enquanto espaço, havia um tempo e lugar dos 
corpos cênicos. Estávamos nós ali enquanto narrativa e 
também comunidade interpretante. 

 As ideias num processo de construção enquanto 
um novo programa narrativo, uma linguagem decoloni-
zadora rompendo linhas abismais de exclusão cultural e 
social, históricas. Uma cartografia tecida ali trazendo de 
volta o mapa real da América Latina. Se a internet por ve-
zes pode significar uma prisão sem muros, a ciberdrama-
turgia do Clowns de Shakespeare me mostrou uma sub-
versão possível e necessária tecida por uma consciência 
de mundo, de lugar, repletas de perguntas, sem respostas 
óbvias, entretanto com a constituição de chaves que per-
mitem abrir portas importantes da razão e potência criati-
va como partes da mesma experiência. 

 As metáforas são perfeitamente compreensíveis 
dentro da experimentação, não são óbvias, nem impositi-
vas. Cada participante da experiência “cênica-cibernética” 
é ser livre para vivenciar seu roteiro de viagem como qui-
ser. Diante de uma realidade já distópica, que a pandemia 
só fez acentuar ainda mais, Clã_Destino não é um retorno a 
uma felicidade que existia, é um ato de Esperança pautada 
na capacidade das histórias verdadeiras e justas arreben-
tarem grilhões. Acredito que a internet pode ocupar lugar 
no mundo diferente, na medida em que nós humanos não 
nos deixemos submergir, nos encarcerar entorpecidos pe-
los cliques e passagens das janelas que não nos vinculam 
a nada, a nenhum lugar, a ninguém. 

 Vivi essa experiência cênica bem irmanada, por-
que mesmo mediados por tecnologias autômatas e bi-
nárias, a capacidade humanizadora, e tudo que o teatro 
representa na história da humanidade, foi capaz de me 
conduzir a partir de emoções profundas e necessárias que 
precisava reencontrar. E foi na empatia dos personagens 
que me acolheram também enquanto atriz que pude che-
gar a caminhos que precisava. 

 Acredito que cada grupo que participa de Clã_
Destino tem a oportunidade de enxergar questões na ex-
terioridade e interioridade de suas próprias máscaras. E 
como não afirmar o Teatro como representação da vida 
humana… 

 Clowns de Shakespeare em Clã_Destino vai te-
cendo uma linha do Tempo extraordinária, em que a ex-
periência de encenar é o tempo-lugar mais livre que pos-
sa existir, porque são corpos que estão inteiros em sua 
potência criativa, enfrentando os desafios de um mundo 
marcado em certo momento por ruínas e dores, buscando 
reconstruir a pulsão de Vida e acertando na afirmação de 
que  “ninguém nos tira a dança”.  

Após críticas contun-
dentes do procurador-geral 
da República, Augusto Aras, 
à Operação Lava Jato, mem-
bros da força-tarefa no Para-
ná reagiram com uma nota 
de repúdio ao que chama-
ram de ‘ataques genéricos’, 
‘declarações infundadas’ e 
‘ilações’.

A manifestação, divul-
gada ontem rebate pontos 
levantados pelo chefe do 
Ministério Público Federal 
(MPF) em transmissão ao 
vivo na noite de anteontem. 
Na live, Aras criticou a falta 
de transparência na base de 
dados conservada pela Lava 
Jato e chegou a dizer que é 
necessário corrigir desvios 
e superar o chamado ‘lavaja-
tismo’.

“Devem ser refutados 
os ataques genéricos e in-
fundados às atividades de 
procuradores da República e 
as tentativas de interferir no 
seu trabalho independen-
te, desenvolvido de modo 
coordenado em diferentes 
instâncias e instituições”, 
diz o texto assinado pelo Mi-
nistério Público Federal no 
Paraná.

Procuradores federais 
e a cúpula da PGR entraram 
em choque após Aras deter-
minar diligência para o com-
partilhamento de informa-
ções da Lava Jato no Paraná, 
em São Paulo e no Rio. Na 
transmissão do vivo da últi-
ma terça-feira, Augusto Aras 
chegou a dizer que o pedi-
do é resultado da busca por 
unidade e transparência no 
Ministério Público Federal. 
O procurador-geral também 
levantou suspeitas sobre o 
volume de dados conserva-
do pela força-tarefa e sobre 
os critérios usados para ob-
tê-los.

Em resposta, a Lava Jato 
diz que a extensão da base 
de dados revela a ‘amplitu-

Procurador-geral da República chegou a dizer que é necessário “corrigir desvios” e superar o chamado “lavajatismo”

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Rayssa Motta e 
Pepita Ortega
Agência Estado

de’ do trabalho realizado na 
operação, ‘sempre em estrita 
observância às formalidades 
legais’.

A nota também nega a 
existência de documentos 
ocultos cuja descoberta, se-
gundo Aras, levou o MPF a 
mudar regras de acesso a 
processos disponíveis no sis-
tema eletrônico interno da 
instituição.

“A ilação de que há “cai-
xas de segredos” no trabalho 
dos procuradores da Repúbli-
ca é falsa, assim como a alega-
ção de que haveria milhares 
de documentos ocultos. Não 
há na força-tarefa documen-
tos secretos ou insindicáveis 
das Corregedorias. Os docu-
mentos estão registrados nos 
sistemas eletrônicos da Jus-
tiça Federal ou do Ministério 
Público Federal e podem ser 

acessados em correições or-
dinárias e extraordinárias”, 
rebate a nota.

Em movimento seme-
lhante, a Procuradoria da 
República em São Paulo 
também divulgou nota para 
negar irregularidades na dis-
tribuição de processos aos 
membros do Ministério Pú-
blico Federal no Estado. Aras 
chegou a denunciar supostos 
casos de escolhas de casos 
pela força-tarefa paulista 
com base em ‘juízos de valo-
res ideológicos’.

“A distribuição dos pro-
cessos é realizada nos estri-
tos termos da portaria PGR 
nº 23/2020. Segue exata-
mente os mesmos critérios 
adotados para qualquer feito 
que dê entrada na Procurado-
ria da República em São Pau-
lo: verificação de processos 

correlatos, análise de cone-
xão, continência, prevenção, 
sempre com a observância 
dos normativos internos da 
unidade, dos termos da por-
taria do Procurador-Geral da 
República e das disposições 
do Código de Processo Penal”, 
diz a manifestação.

Não há na força-
tarefa documentos 

secretos ou insindicáveis 
das Corregedorias. Os 

documentos estão 
registrados nos sistemas 

eletrônicos da Justiça 
Federal ou do Ministério 

Público Federal 
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Jogo vale pelas quartas de final do Paulistão, que terá ainda confronto entre Santos e Ponte Preta, na Vila Belmiro

Corinthians promove estreia
de Jô hoje contra Bragantino

O atacante Jô vai re-
estrear pelo Corinthians, 
hoje, contra o Red Bull 
Bragantino, pelas quartas 
de final do Campeonato 
Paulista, às 19h, no Mo-
rumbi. Ele é a esperança 
de gols para a equipe pau-
lista avançar no confronto 
decisivo. 

O outro centroavan-
te do elenco, o argentino 
Mauro Boselli, passou por 
cirurgia por causa de uma 
fratura no rosto e é desfal-
que para o técnico Tiago 
Nunes.

Jô voltou ao Corin-
thians no mês passado e 
está em sua terceira pas-
sagem pelo clube. Cria da 
base, o atacante soma ao 
todo 43 gols em 179 jogos 
pela equipe. Foram três tí-
tulos conquistados: dois 
Campeonatos Brasileiros 
(2005 e 2017) e o Paulistão 
de 2017. Nos últimos anos, 
defendeu o Nagoya Gram-
pus, do Japão, e não atua 
desde dezembro de 2019.

Em razão da pande-
mia do novo coronavírus, 
o Nagoya Grampus reali-
zou apenas duas partidas 
em fevereiro, quando Jô se 
recuperava de lesão no joe-
lho no CT do Flamengo, no 
Rio de Janeiro. 

Apesar do tempo sem 
jogar, o atacante de 33 anos 
disse estar bem fisicamen-
te em sua apresentação. 

Prass homenageia
Rodrigo Rodrigues

Após a vitória do Ceará sobre 
o Fortaleza por 1 a 0, pelas 
semifinais da Copa do Nordes-
te, na noite dessa terça-feira 
(28), o goleiro Fernando Prass 
prestou homenagem a Rodri-
go Rodrigues pelas redes so-
ciais. Apresentador foi vítima 
de trombose venosa cerebral 
decorrente da Covid-19 e fa-
leceu aos 45 anos. “Classifica-
mos! Uma homenagem pra ti, 
Rodrigo Rodrigues. Descanse 
em paz” publicou Fernando 
Prass. Mais cedo naquele mes-
mo dia, o goleiro do Vovô já 
havia lamentado a morte do 
jornalista do Grupo Globo.

SP libera os treinos 
em vários esportes

O Secretário de Esportes 
do Governo de São Paulo, 
Aildo Ferreira, anunciou a 
retomada dos esportes sem 
contato físico direto (trei-
namentos e competições) 
nas regiões que estejam na 
fase amarela do Plano São 
Paulo, criado pelo Centro 
de Contingência do novo 
coronavírus. A novidade foi 
revelada em um podcast 
publicado na noite da últi-
ma terça-feira pelo gover-
no estadual. Modalidades 
como vôlei, tênis, hipismo 
e natação estão liberadas, 
assim como o basquete.

Fifa anuncia nova
ajuda às Entidades

O Conselho da Fifa aprovou, 
ontem, um plano de ajuda 
financeira à comunidade do 
futebol por causa da pande-
mia do novo coronavírus. A 
entidade vai disponibilizar 
US$ 1,5 bilhão (R$ 7,7 bilhões) 
para as associações nacionais 
usarem no futebol profissio-
nal, nas categorias de base e 
amadoras e no futebol femini-
no. Cada federação receberá, 
durante essa fase do plano um 
subsídio de US$ 1 milhão (R$ 
5,13 milhões) para retomar a 
atividade do futebol e mais 
USS 500 mil (cerca de R$ 2,5 
milhões) no futebol feminino.

Vettel lembra a
saída da Red Bull

Já se passaram quase seis 
anos, mas o alemão Sebastian 
Vettel ainda não se esqueceu 
de sua troca da Red Bull para 
a Ferrari no final da tempora-
da de 2014 da Fórmula 1. Com 
a equipe austríaca, o piloto foi 
muito bem-sucedido com 38 
vitórias e a conquista do te-
tracampeonato entre 2010 e 
2013. Acertou em 2015 com 
a escuderia italiana, mas até 
agora não foi campeão. Ele 
não se arrepende da mudan-
ça, mas lamenta como tudo 
aconteceu."Não, não me arre-
pendo. Lamento é a maneira 
como as coisas terminaram”. 

Curtas

"Eu me cuido, sei lidar com 
meu corpo, os profissionais 
do Corinthians me conhe-
cem bem. Nessa questão 
estou tranquilo, lesões os 
jogadores têm ao longo da 
carreira. A gente sabe lidar 
com isso e, aqui no Corin-
thians, temos esse suporte 
todo. É dar continuidade, 
eles sabem o caminho para 
me deixar em alto nível. 
Estou bem, mas sempre re-

quer trabalho preventivo 
pra gente ter um bom ano 
e fazer bons jogos. Graças 
a Deus, hoje estou 100%", 
disse Jô, há um mês.

O jogador retomou a 
rotina de treinos com o 
elenco no início de julho. 
Ele não pôde atuar nas duas 
partidas finais da fase de 
grupos do Paulistão porque 
não conseguiu ser inscrito 
a tempo. 

Santos x Ponte Preta
Na zona de rebaixamento 

do Campeonato Paulista até a 
pausa da competição, a Ponte 
Preta não só conseguiu esca-
par da degola nas duas roda-
das finais como também con-
seguiu se classificar às quartas 
de final e será o adversário 
do Santos. Essa recuperação 
da equipe campineira deixa 
o zagueiro Lucas Veríssimo 
em alerta para o confronto de 

hoje, às 21h30, na Vila Belmi-
ro. O confronto com a Ponte 
Preta nas quartas de final do 
Paulistão também aconteceu 
há três anos. Naquela oportu-
nidade, a série foi disputada 
em dois jogos, com cada time 
ganhando o seu duelo como 
mandante por 1 a 0. Isso le-
vou o segundo confronto, no 
Pacaembu, para a disputa de 
pênaltis. E a equipe de Campi-
nas se deu melhor.

Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Equilíbrio financeiro

Fla, Grêmio e Palmeiras, o trio dominante

A 11ª edição da Análise 
Econômico-Financeira dos 
Clubes Brasileiros de Fute-
bol, feita pelo Banco Itaú, 
mostrou que o cenário do 
principal esporte do país 
poderá mudar em um futu-
ro próximo. Com os dados 
obtidos em 2019, o domínio 
começará a ser daqueles que 
entenderam que o equilíbrio 
financeiro e a gestão eficien-
te são partes necessárias 
para o desempenho esporti-
vo, superando o grupo que 
ainda vive no século passa-
do, repetindo velhas e mal- 
sucedidas práticas.

Athletico-PR, Bahia, 
Fortaleza, Ceará e Goiás de-
monstraram forças para 
rivalizar com adversários 
vencedores no passado, mas 
que buscam apenas atitu-
des pontuais para consegui-
rem resultados imediatos, 
somam gastos excessivos e 
inúmeras dívidas que jamais 
são pagas, como o Vasco, 
Botafogo, Fluminense, Cru-
zeiro, seguidos de perto por 
Corinthians, São Paulo, In-
ternacional, Atlético Mineiro 
e Santos.

O trio que logo com-
preendeu que a organiza-
ção e o equilíbrio financeiro 
são a chave para um futuro 
vencedor é formado por Fla-

Agência Estado

Palmeiras e Flamengo, além do Grêmio, seguem a passos largos em busca da sustentabilidade no futebol

Foto:Divulgação

mengo, Grêmio e Palmeiras. 
Apesar das formas diferen-
tes de administração, os três 
vão atrás da sustentabilida-
de do clube.

Outra forma que amea-
ça os clubes que vivem no 
século passado, segundo o 
documento, é o clube-em-
presa implantado no Red 
Bull Bragantino, campeão 
da Série B do Brasileiro no 
ano passado, e candidato a 
substituir algum grande que 
perca a majestade.

Segundo a análise do 
Itaú, ganhador de quatro dos 
últimos cinco títulos brasi-
leiros, o futebol paulista vê 
apenas o Palmeiras com uma 
boa administração. O Alvi-

verde perdeu eficiência em 
relação a 2018, teve redu-
ção de receitas e geração de 
caixa, aumento de dívidas, 
manutenção dos elevados 
investimentos. Tanto é que a 
decisão do clube foi de redu-
zir custos e ajustá-los a uma 
realidade mais austera em 
2020. "Mesmo com desafios, 
tudo certo com o Palmeiras", 
apontou o estudo. "Ainda as-
sim trata-se de uma estrutu-
ra forte, sustentada por um 
bom leque de receitas e com 
possibilidades reais de redu-
ção de custos e despesas."

O arquirrival Corin-
thians vive momento total-
mente distinto. "Desastre 
à vista." Este foi o título do 

relatório para exemplificar 
o momento vivido pelo time 
de Parque São Jorge. "O ano 
de 2019 foi desastroso para 
o Corinthians sob o ponto 
de vista financeiro. E não 
foi um acaso nem o primei-
ro da série. O problema está 
nos custos e despesas, que 
seguem crescendo em rit-
mo alucinante. E isto força 
o clube a buscar solução na 
venda de atletas. E este é um 
roteiro típico daqueles fil-
mes de catástrofe: tudo está 
bem quando tudo está bem. 
Daí, no ano em que não há 
vendas relevantes de atletas, 
pronto, a situação desanda."

O São Paulo "vive há dez 
mil anos". "Em 2019, o São 

Paulo resolveu não apenas 
repetir os erros comuns a 
tantos clubes, como aumen-
tou a carga. Foi um clube que 
aumentou substancialmen-
te suas dívidas, ficou longe 
de resultados esportivos 
relevantes, cometeu tantos 
velhos erros das gestões do 
futebol, e ainda foi incapaz 
de alavancar as receitas re-
correntes. O futebol gasta, o 
marketing olha e o financei-
ro corre para tentar pagar as 
contas. Era assim na época 
da bola de capotão. Hoje não 
dá mais."

Já o Santos manteve a 
aposta de conseguir equili-
brar o ano com a venda de 
jogadores. "O Santos precisa 
entender que há limites de 
gastos e investimentos, e que 
a venda de atletas não pode 
ser o pilar. E então vem o de-
safio de fazer mais receitas 
recorrentes, seja em patrocí-
nio, seja em relacionamento 
direto com os torcedores."

No Rio, a desigualdade 
entre os clubes deverá ser 
maior ainda em 2020, com 
o Flamengo não tendo "nem 
sinal no retrovisor" de al-
gum adversário, enquanto o 
Fluminense tem uma "tem-
pestade à vista", o Botafogo 
com um futuro "dramático" 
e o Vasco com chances cada 
vez menores de sair de sua 
eterna crise.

Treino do Corinthians, ontem, como preparativo para o jogo decisivo de hoje à noite diante do Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista

Guilherme Amaro
Agência Estado
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Semifinais do Paraibano começam amanhã com Botafogo x Treze, no Almeidão, e Sousa x Campinense, no Marizão

Campinense e Sousa já estão 
classificados à Série D de 2021

As semifinais do Cam-
peonato Paraibano come-
çam amanhã, com dois jogos 
à noite. Em João Pessoa, o 
Botafogo receberá o Treze 
no Almeidão, às 21h30. Já 
o Sousa enfrentará o Cam-
pinense no Marizão (Sou-
sa), às 20h15. Os jogos de 
volta, que serão disputados 
em Campina Grande, estão 
programados para o dia 4 
de agosto. A definição das 
semifinais garantiu a par-
ticipação de Campinense e 
Sousa no Campeonato Bra-
sileiro de 2021, na Série D.

No Botafogo, o presi-
dente Sérgio Meira come-
morou bastante a classifica-
ção pelo fato dos dois jogos 
das semifinais serem reali-
zados nos maiores estádios 
da Paraíba. E vê na logística 
um grande aliado para a prá-
tica de um bom futebol para 
ambos os clubes. O dirigente 
reconheceu que o clube não 
se apresentou bem diante 
do CSP. Mesmo assim, apos-
ta no tetracampeonato.

“Foi sofrida essa nossa 
classificação até porque o 
time não esteve bem diante 
do CSP, mas o importante é 
que seguimos no caminho do 
tetracampeonato e foi bom 
pegar o Treze com jogos em 
bons estádios, tornando me-
lhor a logística, afinal jogar 
no Sertão seria bem mais 
complicado. Agora vamos ao 
tetra”, revelou o dirigente.

 Os dois últimos semi-
finalistas da competição fo-
ram conhecidos na última 
terça-feira, na última rodada 
da fase de classificação, am-
bos do grupo A. O Treze pas-
sou para a segunda fase do 
campeonato, como primeiro 
colocado do grupo, com uma 
vitória em cima do maior Ri-
val, o Campinense, por 1 a 0. 
Pelo mesmo placar, o Botafo-
go derrotou o CSP e ficou em 
segundo lugar. Campinense 
em primeiro e Sousa em se-
gundo já tinham garantido a 
classificação no grupo B, na 
penúltima rodada. 

A última rodada foi 
emocionante e mexeu com o 
coração do torcedor. Os clu-
bes disputaram gol a gol um 
lugar nas semifinais e tam-
bém a fuga do rebaixamen-
to. Neste último, quem levou 
a pior foi o CSP, que após a 
derrota para o Botafogo, viu 
seus concorrentes diretos 
vencerem seus jogos. No 
grupo A, já estava definida a 
segunda equipe rebaixada, o 
Sport de Lagoa Seca, que em 
todo o campeonato só fez 3 
pontos.

Os jogos da décima e úl-
tima rodada do Campeonato 
Paraibano foram disputados 
todos no mesmo horário, 
para que nenhum clube jo-
gasse sabendo já dos outros 
resultados. Em Sousa, no 
Marizão, o Atlético enfren-
tou o Dinossauro, já garanti-
do na próxima fase, e não foi 
além de um empate em 1 a 1, 
que acabou com as chances 
do Trovão Azul chegar às se-

mifinais. Em Campina Gran-
de, no Presidente Vargas, o 
Nacional de Patos venceu a 
Perilima por 1 a 0 e escapou 
do rebaixamento. Outro que 
escapou do rebaixamento 
foi o São Paulo Crystal, que 
goleou o já rebaixado Sport 
Lagoa Seca por 5 a 0, no 
Carneirão, em Cruz do Espí-
rito Santo. Em João Pessoa, 
o Botafogo venceu o CSP 
por 1 a zero, no Almeidão, 
resultado que classificou o 
Belo para a próxima fase e 
rebaixou o Tigre. E no clássi-
co dos maiorais, no Amigão, 
em Campina Grande, o Galo 
venceu a Raposa por 1 a 0 e 
também garantiu a classifi-
cação às semifinais.

Após 10 rodadas, a or-
dem das equipes na tabela 
de classificação foi a seguin-
te: no grupo A, em primeiro 
ficou o Treze, com 20 pon-
tos. Na segunda colocação 
o Botafogo, com os mesmos 
20 pontos, mas uma vitória 
a menos. Em terceiro lugar 
o Atlético, com 19 pontos. 
A Perilima ficou em quarto, 
com 10 pontos e o Lanterna 
foi o Sport Lagoa Seca, com 
apenas 3 pontos.

No grupo B, o líder foi 
o Campinense, com 17 pon-
tos, seguido do Sousa, com 
15 pontos. Na terceira posi-
ção ficou o São Paulo Crys-
tal, com 12 pontos. Em quar-
to ficou o Nacional, também 
com 12 pontos, mas com um 
saldo de gols bem menor. E 
na lanterna terminou o CSP, 
com 10 pontos.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Instagram/Sousa

Foto: Daniel Lns/CampinenseFoto: Ascom/Botafogo

CSP admite abandonar o futebol profissional

Os jogadores do Sousa comemoram bastante a classificação para as semifinais do Paraibano que terá ainda Botafogo, Treze e Campinense nas disputas

Após 10 anos na primeira 
divisão, o Centro Sportivo Parai-
bano foi rebaixado pela primeira 
vez no Campeonato Paraibano. 
O rebaixamento veio após o clu-
be fazer uma campanha muito 
baixa e só conseguir 10 pontos 
em 10 jogos. Na última rodada 
da fase de classificação, o “Tigre” 
precisava vencer o Botafogo para 
escapar da degola, mas acabou 
perdendo por 1 a 0 e viu os seus 
concorrentes diretos  vencerem 
seus jogos. 

Ontem, Josivaldo Alves dei-

xou claro que vai refletir bastante 
se vale a pena continuar no fu-
tebol profissional. “É muito difícil 
para um clube pequeno sobre-
viver na Paraíba, sem recursos e 
contra um sistema que beneficia 
as grandes equipes. Vou refletir 
nos próximos dias se vale a pena 
continuar insistindo, trabalhando 
só e sem apoio de ninguém, e 
ainda sendo perseguido por erros 
constantes de arbitragem”, disse.

Em relação à queda este 
ano, Josivaldo Alves, técnico e 
presidente do clube, citou alguns 
motivos que vão desde a falta 
de recursos até erros de arbi-
tragem. “Nós fizemos 10 jogos 

e apenas em 1 jogamos mal. 
Porém, fomos prejudicados por 
erros de arbitragem em 4 deles, 
ou seja, em 40 por cento das 
partidas. Isso é muito até para 
uma grande equipe, imagina 
para uma pequena. Além do 
mais, as outras equipes consi-
deradas pequenas, têm a ajuda 
das prefeituras e o CSP não tem 
a ajuda de ninguém. Luto sozi-
nho”, disse o dirigente.

Sobre a derrota para o Bo-
tafogo, Josivaldo disse que mais 
uma vez o clube foi prejudicado. 
“A arbitragem deu 2 cartões 
amarelos e expulsou um joga-
dor meu, que sequer merecia 

levar cartão em nenhum dos 
lances. Ele não simulou falta 
dentro da área, caiu por causa 
do choque. Não quero dizer 
que foi pênalti, mas jamais ele 
poderia ficar em pé, após o 
choque. E o outro cartão que ele 
tomou, não fez falta para cartão 
e quem pediu o amarelo para 
ele foi o quarto árbitro, imagi-
na. Isso foi fundamental para 
a nossa derrota. Estávamos em 
cima e se tivéssemos completos, 
iria trocar um defensor por um 
atacante e iria pressionar ainda 
mais o adversário. Mas, nessa 
hora pesa a camisa e os árbitros 
erram por que não têm quali-
dade, ou porque é mais fácil 
errar contra um pequeno, fica 
por isso mesmo”, desabafou.

No próximo ano, o CSP dis-
putará a segunda divisão, quan-
do vai tentar voltar à elite do 
futebol do Estado, em 2022. 
Mas, durante os 10 anos  em 
que passou na primeira divisão, 
o clube, mesmo sem torcida e 
sem fortes patrocínios, chegou a 
fazer grandes campanhas, sendo 
vice-campeão e quarto lugar em 
duas oportunidades. Nos últimos 
anos, o clube vem atravessando 
uma crise financeira, que afetou 
o desenvolvimento da equipe. No 
ano passado,  escapou do rebai-
xamento, graças ao tapetão, após 
denunciar o Esporte de Patos, por 
ter utilizado um jogador irregular.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Wellington Faustino/CSP

Na última quarta-feira, o CSP perdeu de 1 a 0 para o Botafogo e deu adeus à primeira divisão após uma permanência de 10 anos
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 

Nº 006/2020
“Dispõe sobre a convocação de candidatos classificados no Concurso Público da Prefeitura 

Municipal de Aroeiras.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE AROEIRAS, ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuições que 

lhe são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal, pelo presente edital, CONVOCA os candidatos 
abaixo relacionados, classificados no Concurso Público Municipal nº 001/2019, para os cargos de 
ACS – CONJUNTO ALEXANDRINO, ACS – CONJUNTO CEHAP, ACS – SÍTIO JUÁ, ACS – PEDRO 
VELHO, ACS – PONCIANO, EDUCADOR FÍSICO, ENDODONTISTA, ENFERMEIRO, FARMACÊU-
TICO, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PLANTONISTA, MÉDICO SOCORRISTA PLANTONISTA e 
PERIODENTISTA, para se apresentarem, do dia 03/08/2020 a 14/08/2020, no horário de 08:00 às 
12:00 horas, na Secretaria de Administração desta Prefeitura, localizada na Rua Zeferino de Paula, 
nº 661, Centro, Aroeiras-PB, munido da documentação abaixo relacionada.

Fica alertado que o não comparecimento do convocado até a data indicada implicará na perda 
do direito à posse e de qualquer outro direito inerente ao Concurso, conforme os termos do Edital.

RELAÇÃO DE CONVOCADOS:

ACS – CONJUNTO ALEXANDRINO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

1 CHARLLES ORTIZ GOMES DE VASCONCELOS 17/11/1994

2 PEDRO FRANCISCO DE SOUZA 11/11/1980

ACS – CONJUNTO CEHAP

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

1 MARIA FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA 23/12/1997

ACS – SÍTIO JUÁ

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

1 ALYSON AGUIAR DE ALBUQUERQUE 29/10/1997

ACS – PEDRO VELHO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

1 TAMARA SILVA FERREIRA 17/01/1990

ACS - PONCIANO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

1 JACIELE CABRAL DE SANTANA 06/05/2000

EDUCADOR FÍSICO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

2 JOSÉ CARLOS DA SILVA 01/11/1984

ENDODONTISTA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

2 MICHELLE ALMEIDA SILVA 09/02/1993

ENFERMEIRO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

5 ALANA GONÇALVES XAVIER 26/02/1992

FARMACÊUTICO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

1 CAYQUE DE SOUZA FARIAS 10/02/1994

MÉDICO PEDIATRA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

1 MONALIZA CONCEIÇÃO LEITE SALVADOR 14/05/1987

MÉDICO PLANTONISTA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

5 VELUMA DE SOUSA WANDERLEY 03/04/1992

6 BIANCA ZAMBUZZI MELONI 02/04/1989

7 CAMILA CAVALCANTI DE LIMA 05/09/1994

MÉDICO SOCORRISTA PLANTONISTA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

3 ISAURA RAQUEL NOGUEIRA DE MEDEIROS 02/06/1988

4 ISMAEL CAMILO KIM 23/06/1981

5 JOSE HALEX DE BARROS NETO 05/09/1992

PERIODENTISTA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

2 THIAGO JORGE DE OLIVEIRA MARINHO 23/03/1988

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A POSSE:
1. Quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
2. Laudo médico de saúde física e mental de capacidade laboral para o exercício do CARGO, 

expedido pela junta médica do MUNICÍPIO, em data e horário a serem definidos no aceite da vaga;
3. Documento comprobatório de inscrição e regularidade do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
4. Documento de identidade; 
5. Documento hábil que comprove a permanência regular no País, para candidato estrangeiro; 
6. Comprovante de escolaridade; 
7. Certidão de nascimento para solteiros ou certidão de casamento para casados;
8. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
9. Título de eleitor;
10. 02 fotos 3/4 recentes;
11. Conta corrente Banco do Brasil S/A;
12. Tipo sanguíneo; 
13. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 
14. Inscrição no PIS/PASEP; 
15. Declaração de inexistência de antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de 

seus direitos civis e políticos; 
16. Declaração negativa de acumulação de cargo público; 
17. Certidão de Registro e de Regularidade nos órgãos de classe para os Cargos que possuem 

este requisito; 
18. Comprovante de residência atualizado.
Obs.: É necessária a apresentação dos originais para conferência.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS-PB, em, 10 de Junho de 2020. 

Mylton Domingues de Aguiar Marques
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
PROCESSO N.º 016/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020
Objeto: Execução de obras de perfuração e instalação de 16 (dezesseis) Poços Tubulares no 

município de Alagoa Grande.
 TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Adjudico o objeto da licitação modalidade Tomada de Preços n.º 004/2020 a empresa MJC 
CONSTRUÇÕES EIRELI, no valor total de R$ 432.396,61 (Quatrocentos e trinta e dois mil trezentos 
e noventa e seis reais e sessenta e um centavos).

 Alagoa Grande(PB), 28 de julho de 2020.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Formação de registro de preço para 
contratação de empresa especializada na Prestação de serviços funerários e fornecimento de 
urnas funerárias a pessoas carentes, incluindo translado do corpo do local de falecimento, se for 
o caso, dentro do Programa P.A.S do Fundo Municipal de Assistência Social, Conforme Termo de 
Referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Municipal nº 005/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: 
www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 29 de Julho de 2020
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 11 de 
Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Medicamentos de A a Z da linha farma (Ético, genérico e Similares), através da oferta de maior 
percentual de desconto sobre a tabela da ABC Farma com solicitação diária e entrega imediata, 
nos quantitativos solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde deste Município visando atender a 
população mais carente. 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 005/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 28 de Julho de 2020
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos especia-

lizados de Ultrassonografias diversas, a serem realizadas no município atendendo a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde através do Fundo Municipal de Saúde de Assunção-PB em suas 
ações. Conforme Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2020. 
DOTAÇÃO: De acordo com o QDD e LOA do corrente ano 2020; VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 
00025/2020 - 15.07.20 - VIVA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. - EPP - R$ 
126.035,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2020 (REALINHAMENTO DE PREÇOS).
REF: PREGÃO PRESENCIAL 02.2020.
REF: TERMO DE CONTRATO 00009/2020
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MEDICAMENTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONTRATADO: NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 15.218.561/0001-39.
OBJETO DO TERMO: Realinhamento do preço do item de n.º 72 (PARACETAMOL 200 MG/ML) 

passando do valor  de R$ 0,58 para o valor de R$ 0,73 (Setenta e Três Centavos) e do item de n.º 73 
(PARACETAMOL 500 MG) passando do valor de R$ 0,05 para o valor de R$ 0,06 (Seis Centavos).

DATA RATIFICAÇÃO: 29.07.2020.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2020: 29.07.2020.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2020.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 09.2020.
OBJETO: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor contratado de R$ 164.742,90 

(Cento e Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa Centavos), repre-
sentado pelo valor de R$ 41.185,72 (Quarenta e Um Mil Cento e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e 
Dois Centavos), objetivando a : Aquisições parceladas de Materiais de Limpeza para atendimento 
da Administração Municipal para o exercício de 2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: JOSÉ ANTONIO FILHO – CNPJ: 27.709.875/0001-13

JUSTIFICATIVA: Em virtude de alguns itens contratados terem se esgotados.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 29/07/2020
VALOR TOTAL CONTRATO MAIS ADITIVO: R$ 205.928,62 (Duzentos e Cinco Mil Novecentos 

e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 07.2020.
OBJETO: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor contratado de R$ 506.377,00 

(Quinhentos e Seis Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais), representado pelo valor de R$ 126.594,25 
(Cento e Vinte e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos), obje-
tivando a : Aquisições de Gêneros Alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação 
de Belém, bem como também os Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do Município 
até o fim do exercício de 2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: JOSÉ ANTONIO FILHO – CNPJ: 27.709.875/0001-13

JUSTIFICATIVA: Em virtude de alguns itens contratados terem se esgotados.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 29/07/2020
VALOR TOTAL CONTRATO MAIS ADITIVO: R$ 632.971,25 (Seiscentos e Trinta e Dois Mil 

Novecentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE CONTRATO

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. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2020. 
RECURSOS PRÓPRIOS / CONVÊNIO / OUTROS: DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO 
VIGENTE 2020. ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXE-
CUÇÃO: 06 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
e RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ sob o nº 14.435.162/0001-67 - CT Nº 
00074/2020 – 28/07/2020 – R$ 489.882,76 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil Oitocentos e Setenta 
e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos).

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de instrumentais odontológicos para melhor atender as neces-
sidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2020. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orça-
mento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: 
CT Nº 00062/2020 - 20.07.20 - ASTHAMED - COMÉRCIO DE PROD E EQUIP HOSPITALARES 
EIRELI - R$ 5.132,95; CT Nº 00063/2020 - 20.07.20 - ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MÉ-
DICO HOSPITALARES LTDA - R$ 11.722,95; CT Nº 00064/2020 - 20.07.20 - IN-DENTAL Produtos 
Odontológicos Méd. e Hospitalares LTDA - R$ 12.278,85; CT Nº 00065/2020 - 20.07.20 - APOGEU 
CENTER COMERCIAL DE PROD HOSPIT E MEDICAMENTOS LTDA - R$ 15.558,40.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, 
COM RECURSOS PROPRIOS. LICITANTE HABILITADO: TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP. 
. LICITANTES INABILITADOS: FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA, por não 
atender aos itens: 8.2.10 e 8.4.; HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, por não atender aos itens: 
8.2.3.1.2, 8.2.10 e 8.2.3, inciso II; MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por 
não atender aos itens: 8.4, 8.2.8, 8.2.2, 8.3.2, 8.3.1, 8.2.3. 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 07/08/2020, ÀS 10:30 HORAS, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. 

Barra de Santana - PB, 29 de Julho de 2020.
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO 
SANTANA, Municipio de Barra de Santana, com recursos Federal e Próprio. LICITANTE HABILITADO: 
TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP. 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 07/08/2020, ÀS 09:30 HORAS, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. 

Barra de Santana - PB, 29 de Julho de 2020
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00002/2020

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 DP00002/2020, 
que objetiva: Serviços de desinfecção e higienização de prédios públicos e dos locais de grande 
circulação e vias públicas, com o objetivo de reduzir os riscos pela contaminação do covid–19, 
atendendo as necessidades da secretaria de saúde município de Curral Velho – PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - R$ 
40.000,00.

Curral Velho - PB, 29 de Julho de 2020
JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00002/2020. OBJETO: Serviços de desinfecção e 

higienização de prédios públicos e dos locais de grande circulação e vias públicas, com o objetivo 
de reduzir os riscos pela contaminação do covid–19, atendendo as necessidades da secretaria de 
saúde município de Curral Velho – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e 
suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Finanças. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 29/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, para atender 

as necessidades da Superintendência de Transito e transporte Públicos. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00034/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 
05.010 Superintendência de Transito e Transportes Públicos. 15.451.1025.2091 – Ações de Melhoria 
no Sistema de Trânsito 04.122.2001.2092 – Ações Administrativas da STTP 3390.30.00 – Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e; CT Nº 00062/2020 - 
22.07.20 - XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 3.992,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 25008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao PREGÃO ELETRONICO nº 25008/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO) PARA FABRICAÇÃO DE PÃO NO 
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI-
MENTO DE VÍNCULOS E DESTINADO AOS USUÁRIOS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNE-
RABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SEMAS.HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de : MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO CNPJ: 00.799.421/0001-24VALOR: 
R$ 45.090,75; SMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 31.709.344/0001-
06 VALOR R$ 4.043,63 perfazendo o valor global de Valor Total: R$ 49.134,38

Campina Grande - PB, 28 de Julho de 2020
MAÉSIO TAVARES DE MELO

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 25007/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI’S (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), EM  ATENDIMENTO 

AS NECESSIDADES DA SEMAS NO COMBATE AO COVID FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO 
ELETRONICO 25007/2020 DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: Clas-
sificação Orçamentária: 08 243 1017 2115; 08 244 1017 2116; 08 244 1017 2118; 08 244 1018 2123

Natureza da Despesa: 3390.30Fonte de Recurso: 1311 Vigencia até 31/12/2020. PARTES CON-
TRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social de Campina Grande e: CT Nº 25083/2020 – 
27.07.20 OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ: 07.324.070/0001-44 VALOR: 
R$ 5.580,00; CT Nº 25084/2020 – 27.07.20 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
CAMPINENSE 08.158.664/0001-95 VALOR R$ 23.900,00; CT Nº 25085/2020 – 27.07.20 UNIVERSO 
BOLSAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI- 10.741.843/0001-00 VALOR R$ 14.850,00; CT Nº 
25086/2020 – 27.07.20 PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA- 11.877.124/0001-76 VALOR R$ 
38.400,00; CT Nº 25087/2020 – 27.07.20 EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO 
DE EXTINTORE 19.320.823/0001-22VALOR R$ 12.600,00; CT Nº 25088/2020 – 27.07.20 CO-
MERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO- 24.540.648/0001-19 VALOR 
R$ 6.900,00; CT Nº 25089/2020 – 27.07.20 RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI- 
27.136.199/0001-36 VALOR R$ 8.982,50; CT Nº 25090/2020 – 27.07.20 DRI ASSESSORIA EVEN-
TOS E SERVICOS EIRELI- 27.343.091/0001-14 VALOR 6.400,00; CT Nº 25091/2020 – 27.07.20 
THIAGO CESAR MIRANDA SOARES 04566910490- 30.306.389/0001-69 VALOR R$  3.802,00; CT 
Nº 25092/2020 – 27.07.20 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA     32.324.669/0001-25 VALOR 
R$  14.100,00; CT Nº 25093/2020 – 27.07.20 HTM CONFECCOES – EIRELI 33.002.875/0001-81 
VALOR R$  4.150,00; CT Nº 25094/2020 – 27.07.20 RAYANA AZEVEDO BRANDAO 05151884417  
36.851.568/0001-63 VALOR R$  10.500,00 Data Da Assinatura: 27.07.20. MAESIO TAVARES DE 
MELO Secretario Municipal de Assistência Social
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE CAMPINA 
GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará 
às 14:00 horas do dia 14 de agosto de 2020, Licitação TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DE 
BODOCONGÓ, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital está à disposição na Rua 
Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (http://trans-
parencia.campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf) 
ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 29 de julho de 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de 
obras de Construção da UBS – Gurugi – Município de Conde/PB. LICITANTES HABILITADOS:FC – 
FERNANDES CARVALHO NCONSTRUTORA; FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI; 
TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA.LICITANTES HABILITADOS COM RESTRIÇÃO: DANTAS E 
LIRA ENGENHARIA, CONSTRUCAO E INCORPORACAO.LICITANTES INABILITADOS: CONSFOR 
CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA; CONSTRUTORA SBG – 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 10/08/2020, às 09:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Municipal de Licitação, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis exclusivamente peloE-
-mail: licita@conde.pb.gov.br. 

Conde - PB, 29 de Julho de 2020
JOSÉ ELI BERNARDES PORTELA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob mo-

dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de insumo e medicamento para 
atender a demanda da Secretaria de Saúde e seus órgãos, visando o enfrentamento da pandemia do 
Covid – 19, no município de Conceição-PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 13:50 
horas do dia 07/08/2020. Data e horário do início da disputa: 14:00 horas do dia 07/08/2020. Recur-
sos: 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, 29 de julho de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020
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 insumo (ma-
terial hospitalar) 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 rece-
bimento das propostas: até às 09:15 horas do dia 07/08/2020. Data e horário do início da disputa: 
09:30 horas do dia 07/08/2020. 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 - Con-
ceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 29 de julho de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE RESPOSTA DO 2º. ESCLARECIMENTO
O município de Conceição/PB, torna público sobre o 2º. esclarecimento sobre o presente 

procedimento licitatório tem o escopo aquisição de material de Informática destinados à todas as 
Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB. O Pregão Eletrônico 
nº. 0004/2020 foi publicado no dia 16 de julho de 2020, com a data de abertura do certame marcada 
para o dia 06 de agosto de 2020, as 09h:30. No dia 24 de julho de 2020 às 15h10min, foi solicitado 
pedido de esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 00004/2020, encaminhado, via corres-
pondência eletrônica no portal www.portaldecompraspublicas.com.br. A resposta para o pedido de 
esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº. 00004/2020, encontram-se disponibilizados no 
site do www.portaldecompraspublicas.com.br e no setor de licitação. 

Conceição – PB, 27 de Julho de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma e revitalização do Centro de 
Cultura no Município de Conceição, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse Nº 
887709/2019/MDR/CAIXA. LICITANTES HABILITADOS POR ATENDER A TODAS AS CONDIÇÕES 
DO EDITAL: A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 20.256.412/0001-02; ABÍLIO 
FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP - CNPJ: 05.935.592/0001-57; COFEM CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES ME - CNPJ: 17.440.286/0001-29; CONSTRUTORA 
PRINCESA DO VALE EIRELI - CNPJ: 15.233.791/0001-77 (a empresa apresentou a certidão da 
Receita Federal (item 8.3.2) vencido (02/10/2019 a 30/03/2020), como tem as portarias conjunta Nº. 
555 de 23 de março de 2020 e a Nº. 1.178 de 13 de julho de 2020 prorrogando as certidões vencidas 
por mais 30 dias, assim a empresa está habilitada); CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - CNPJ: 
18.578.731/0001-84; CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.609.311/0001-00; E 
L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 17.560.794/0001-40 (a empresa 
apresentou a certidão da Receita Federal (item 8.3.2) vencido (27/12/2019 a 24/06/2020), como 
tem as portarias conjunta Nº. 555 de 23 de março de 2020 e a Nº. 1.178 de 13 de julho de 2020 
prorrogando as certidões vencidas por mais 30 dias, assim a empresa está habilitada); MENDES 
& FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 26.781.189/0001-90; MOTIVA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 31.381.604/0001-59. LICITANTES INABILITADOS POR NÃO ATENDER 
A TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: -  ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME - 
CNPJ: 23.011.656/0001-05 - a empresa não apresentou o ISG = índice de solvência geral, conforme 
o item 8.4.2; - ANDRADE EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 34.431.473/0001-65 – a empresa não 
apresentou os índices, conforme o item 8.4.2; não apresentou atestado de capacidade técnica – item 
8.5.2, não apresentou a declaração formal indicando as instalações (layout), conforme o item 8.5.3; 
não apresentou a declaração do item 8.6.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta - 
Anexo II, e não apresentou a declaração do item 8.6.7.Declaração com assinatura do engenheiro e 
do representante legal da empresa, que o engenheiro passará 02 dias por semana para averiguar 
os serviços da referida obra. - NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME - 
CNPJ: 22.975.820/0001-31 – a empresa não apresentou a declaração do item 8.5.3 - Declaração 
Formal indicando as instalações (layout), aparelhamento (equipamentos existentes na empresa) e o 
pessoal técnico adequado (engenheiros, mestre de obras etc.) disponível para a execução do objeto 
da licitação; e não apresentou a declaração do item 8.6.6.Declaração de inexistência de servidor 
público municipal nos quadros da empresa, conforme modelo - Anexo V. - ROMA CONSTRUTORA 
EIRELI - ME - CNPJ: 21.725.552/0001-37 – a empresa apresentou o ISG = índice de solvência 
geral – 0,74, conforme o item 8.4.2 no subitem “8.4.2.1.A licitante que apresentar resultado menor 
que 1 (um) em qualquer um dos índices ILG, ILC e ISG, nos termos da formula acima estará auto-
maticamente inabilitada para o certame”, logo como a empresa apresentou o índice “0,74”, fica a 
empresa automaticamente desclassificada; a empresa não apresentou a declaração formal indicando 
as instalações (layout), conforme o item 8.5.3 do edital. Fica a partir desta publicação informado 
aos licitantes que a documentação está a disposição dos mesmos, bem como está aberto o prazo 
recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, incisos, da Lei 8.888/93. Comunica-se que, em 
não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 07/08/2020, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão 
João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, no horário 08h00min 
Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486. 

Conceição - PB, 29 de Julho de 2020.
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00055/2018
Extrato do 3º TERMO ADITIVO ao Contrato N.º 00055/2018 com a empresa RESIDENCE CONS-

TRUTORA E SERVIÇOS LTDA- EPP- TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2018, PRORROGANDO-O 
por mais 06 (seis) meses e 5 (cinco) dias, a contar de 26/06/2020 até 31/12/2020. Lei n.º 8.666/93, 
Art. 57 e também de acordo com a CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS – Contrato nº 00055/2018. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO/PB e RESIDENCE CONSTRU-
TORA E SERVIÇOS LTDA- EPP. DATA DE ASSINATURA: 26/06/2020. 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00050/2018
Extrato do 4º TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00050/2018 com a empresa SENA CONSTRU-

ÇÕES EIRELI - ME - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2018, PRORROGANDO-O por mais 06 
(seis) meses e 14 (quatorze) dias, a contar de 17/06/2020 até 31/12/2020. Lei n.º 8.666/93, Art. 
57 e também de acordo com a CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS – Contrato nº 00050/2018. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO/PB e SENA CONSTRUÇÕES 
EIRELI - ME. DATA DE ASSINATURA: 15/06/2020. 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 
Bartolomeu da Costa Lima, S/N - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE 
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/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 001/18; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 7:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@
caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 29 de Julho de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: construção de 
uma Garagem Pública. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradeduasestradas.
pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. Obs.: o cadastramento 
(feito através de solicitação formal acompanhada pela xérox do contrato social e suas ultimas 
alterações, mais xérox de documento com foto do administrador presente no contrato, mais CNPJ 
com emissão atual, mais CND FEDERAL vigente, mais CND ESTADUAL vigente, mais CND 
MUNICIPAL vigente, mais CNDT vigente, mais FGTS vigente, mais FALENCIA E CONCORDATA 
vigente); a prestação de garantia de proposta poderão ser feitas via ferramenta eletrônica (e-mail) 
obedecendo os prazos para cadastramento e prestação da garantia. Será adotada a data de rece-
bimento da referida solicitação (para cadastramento)e/ou entrega da garantia, seja por e-mail ou 
presencialmente. Conforme doutrina na Lei 8.666 de 1993, a garantia deverá ser entregue ao setor 
competente e este emitirá comprovante de prestação para que o licitante anexe a sua documentação 
de habilitação. É vedado apenas incluir a garantia de proposta dentro do envelope de documentação 
sem antes entregar ou enviar por meio eletrônico a referida garantia ao ORC, para que este emita o 
comprovante de prestação de garantia e o entregue ao referido licitante pelos meios que o próprio 
escolheu (presencialmente ou eletronicamente).  

Duas Estradas - PB, 27 de Julho de 2020
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará Leilão, na modalidade presencial/
online, tipo: maior lance, de bens móveis inservíveis (veículos) conforme Edital nº 001/2020, que 
será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias JUCEP N.º 
010/2014. O leilão será realizado no dia 14/08/2020 as 10:00 horas sede da Prefeitura Municipal 
de Emas, localizada na Rua Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, nº 02 – Centro, Emas-PB 
e através do site www.marcotúlioleiloes.com.br. Maiores informações serão disponíveis na sala da 
CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal ou com o Leiloeiro Oficial (83) 98787-8175, marcotulio@
marcotulioleiloes.com.br.  

Emas-PB, 29 de julho de 2020.
José William Segundo Madruga

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

 RESULTADO FASE PROPOSTA
CONVITE Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção e recuperação de passagens 
molhadas e bueiro em vias de acesso a zona rural do município de Emas-PB. LICITANTE DECLA-
RADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: RDA CONSTRUCOES E EMPRE-
ENDIMENTOS EIRELI - Valor: R$ 244.267,87. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Vice-prefeito João 
Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis. E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. 

Emas - PB, 29 de Julho de 2020
ARISTOTELES BEZERRA GOMES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de mão de obra na 
pavimentação em paralelepípedos graníticos e assentamento de meio fio granítico na Sede da 
STTRANS - Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00041/2020. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 
2020 – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e BANDEIRANTES 
CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA - R$ 5.874,00 – Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Quatro 
Reais - CT Nº 00409/2020 – 28.07.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00041/2020

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00041/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de mão de obra na 
pavimentação em paralelepípedos graníticos e assentamento de meio fio granítico na Sede da 
STTRANS - Guarabira/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA - R$ 5.874,00 – Cinco Mil Oitocentos 
e Setenta e Quatro Reais.

Guarabira - PB, 28 de julho de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de Kits de enxoval para recém nascidos, para serem entregues às mães, 
pertencentes às Famílias reconhecidamente carentes, residentes no município de Guarabira, junto 
com a Secretaria da Família, Bem Estar, Criança e Adolescente. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00062/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elementos de despesa 3.3.90.30.01 - Material 
de Consumo 3.3.90.32.01 - Ben, material para distribuição gratuita. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00405/2020 - 28.07.20 - JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 10.671,00; CT Nº 
00406/2020 - 28.07.20 - SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI EPP - R$ 5.985,00; 
CT Nº 00407/2020 - 28.07.20 - WW COMERCIAL EIRELI - R$ 4.071,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de urnas funerárias e serviços de traslados destinadas aos sepultamentos 
de falecidos de famílias reconhecidamente carentes do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00058/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2020 Elementos de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00357/2020 - 20.07.20 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERÇOS E COMÉCIO 
LTDA - R$ 161.880,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, 

o resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 
004/2020, que tem por objeto a REFORMA DO GRUPO ESCOLAR BENTO VICENTE E ESCOLA 
MUNICIPAL MAJOR RAULINO MARACAJÁ NO MUNICÍPIO DE GURJÃO, como segue: EM-
PRESAS INABILITADAS:Não Houve; EMPRESAS HABILITADAS:DIAS CONSTRUÇÕES LTDA 
e MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 07/08/2020, às 10:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações, questionamentos, solicitações de vistas 
ou recursos administrativos, deverão ser enviadas através do e-mail pmgurjao@globomail.com. 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Vicente Borges Gurjão, nº 15 Gurjão - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Gurjão - PB, 29 de julho de 2020
DIEGO GURJÃO RAMOS
Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO HABILITAÇÃO

Tomada de Preço Nº 00004/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados, a interposição recursal a fase de HABILITAÇÃO da Tomada 
de Preço Nº 00004/2020, pela empresa COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E 
LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ 17.440.286/0001-29, para o conhecimento dos Interessados, para 
querendo apresentem contra razões a impugnação no prazo de 5 dias uteis, como também fica 
suspenso a abertura do certame previsto para o dia 29/07/2020 às 13:00 horas. Demais informa-
ções encontram-se a disposição dos interessados na sala de licitação, email- cplibiara@hotmail.
com (0**83) 3454-1035.

Ibiara - PB, 29 de Julho de 2020
Vicente Lucas Xavier Ribeiro

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO HABILITAÇÃO

Tomada de Preço Nº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados, a interposição recursal a fase de HABILITAÇÃO da Tomada 
de Preço Nº 00005/2020, pela empresa COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E 
LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ 17.440.286/0001-29, para o conhecimento dos Interessados, para 
querendo apresentem contra razões a impugnação no prazo de 5 dias uteis, como também fica 
suspenso a abertura do certame previsto para o dia 29/07/2020 às 14:30 horas. Demais informa-
ções encontram-se a disposição dos interessados na sala de licitação, email- cplibiara@hotmail.
com (0**83) 3454-1035.

Ibiara - PB, 29 de Julho de 2020
Vicente Lucas Xavier Ribeiro

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de Proposta  do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020, com o seu objeto Contratação de empresa especializada 
pela atuação direcionada no Planejamento, execução e controle das Prestações de Contas dos 
Convênios Federais e Estaduais, junto aos sistemas, SICONV, SIGPC, SGIPACTO, SUASWEB, 
SIMEC, e demais seguimento de prestação de contas do município de Igaracy-PB. Conforme es-
pecificação do edital. Sendo declarada HABILITADA a empresa: FABIANO DE CALDAS BATISTA 
EIRELI EPP - Valor: R$ 8.995,00 (Oito mil Novecentos e noventa e cinco reais).

Igaracy - PB, 29 de julho de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

CONVITE N.º 001/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

o resultado do julgamento da documentação de habilitação das empresas participantes da licitação 
Convite n.º 001/2020.

EMPRESAS HABILITRADAS: AQ CONSTRUTORA LTDA – EPP, SECULAR COMÉRCIO 
CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI e CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP.

EMPRESA INABILITADA: NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E LOCAÇÕES EIRE-
LI – ME, pelos seguintes motivos: não apresentou cópia da carteira de habilitação profissional do 
seu Contador, descumprindo exigência do item 9.4.5.1 “b” do edital; e apresentou acervo técnico 
incompatível com o objeto da licitação.

A abertura dos envelopes relativos às propostas de preços das empresas habilitadas será no 
dia 04/08/2020 às 10:00 horas, caso não haja interposição de recurso.

Ingá(PB), 29 de julho de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna  

público que recebeu da SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Autorização Ambiental 
N° 358/2020 para Iluminação Natalina: Logradores Públicos – Parques Urbanos, Orla Marítima, 
Canteiros Centrais (Avenidas), Calçadas, Giradores e Praças, no Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO D0 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.030/2017/SEINFRA
6º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.011/2018/SEINFRA – Execução de Serviços de Eficientização 

da Iluminação com Substituição de Luminárias com lâmpadas de Vapor metálico e Vapor de sódio 
por Luminárias à Led em diversos Bairros e Avenidas na Cidade de João Pessoa - PB.

CONTRATADA: SOLO MOVETERRAS Construções e Serviços Ltda.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo o ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E MATERIAIS, com 

alteração do valor contratual. O Valor acrescido é de R$ 1.037.706,49. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e o Sr. Adalberto de Sá Queiroga/ 

SOLO MOVETERRAS.
Data da Assinatura: 27/07/2020.

João Pessoa, 27 de julho de 2020.
Sra. Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09053/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09040/2020PROCESSO ADM. Nº. 2019/021892
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS, EQUIPA-

MENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS 
ESCOLAS, CREIS, SETORES ADMINISTRATIVOS E ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA. 

O Secretário de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09040/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: UNIMIXX COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI. CNPJ: 02.393.076/0001-50 FONE/
FAX: (83) 2177-2440/99667-2841 END.: AVENIDA CARNEIRO DA CUNHA, 704, TORRE- JOÃO 
PESSOA/PB. CEP: 58.040-240 EMAIL: unimixjp@hotmail.com

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

2 Unid FOGÃO INDUS-
TRIAL - 06 BOCAS 70

R$ 1.843,00
(Um mil, 

oitocentos e 
quarenta e 
três reais).

R$ 129.010.00
(Cento e vinte e 
nove mil e dez 

reais).

CRISTAL 
AÇO

Valor Total: R$ 129.010.00 (Cento e vinte e nove mil e dez reais).
         

João Pessoa, 28 de julho de 2020
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.043/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CHAVEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDAN-
TES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/015851.
Data da sessão: 11/08/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1001; 1990; 1090; 2630; 1312; 1311).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 28 de julho de 2020.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
COMISSÃO SETORIAL DE LICTAÇÃO
2º  AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL

PROCESSO Nº. 20.359/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO - SMS Nº. 10.009/2020

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAD (SERVIÇO 
DE ATENÇÃO DOMICILAR).

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Presidente da Comissão Setorial 
de Licitação, Sra. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria do Excelentíssimo Senhor Pre-
feito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, o presente Aviso com o intuito 
de locar um imóvel em João Pessoa / PB. O imóvel deverá atender às exigências constantes nos 
Anexos I e II do Edital, disponível no site eletrônico https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/. A 
proposta de locação e as documentações complementares deverão ser apresentadas em envelope 
fechado e lacrado pelo proprietário ou por quem o represente, das 08:00 às  12:00hs, e das 13:00 
às 17:00 horas, a partir do 5º dia útil após a publicação deste Aviso, ou seja, até o dia 07/08/2020, 
no seguinte endereço: Sala da Comissão Setorial de Licitação, situada na Secretaria de Saúde 
de João Pessoa, à Av. Júlia Freire, s/n, Torre – João Pessoa/PB ou através do e-mail cel.smsjp@
gmail.com. Consultas  e informações com a Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO das 
08:00 às 12:00hs e das 13:00 às 17:00hs, pelo Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail acima citado.

                                                                      João Pessoa, 29 de Julho de 2020.
Juliana Pereira de Lima

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 129/2020

Dispensa de Licitação nº DP010/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. 
Contratada:Endomed Com. e Rep. de Med. Ltda, CNPJ: 70.104.344/0001-26. Valor total contratado: 
R$ 106.560,00(Cento e seis mil, quinhentos e sessenta reais). Objeto:Prestar o fornecimento dos 
Insumos Hospitalar (Avental, Mascaras, Álcool 70% Gel, Luvas, Tocas e outros), para serem utilizados 
pelas as equipes de saúde e pela população livramentense, durante o enfretamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavirus responsável pelo surto 
de 2019 e até o presente momento, conforme termo de referência.Fonte de Recursos:Recursos da 
Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Livramento/PB e da Emenda 
Parlamentar (Custeio Convid/19).Dotação:02.050 (Secretaria de Saúde (Fundo Municipal de Saúde), 
02050.10.301.1008.2114 (Manutenção das Atividades da Secretaria), 02050.10.305.1008.2045 
(Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde), 214 (Ficha), 33.90.30.00 (Material de Consumo), 
conforme QDD/2020, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual 
(LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.Vigência: Até 31/12/2020. Partes contratantes: 
Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e O Sr. Washimgton José de Queiroz, CPF: 368.524.304-
72 (Pela contratada).

Livramento - PB, 28 de julho de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 128/2020

Dispensa de Licitação nº DP009/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. 
Contratada:Endomed Com. e Rep. de Med. Ltda, CNPJ: 70.104.344/0001-26. Valor total contratado: 
R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais). Objeto:Prestar o fornecimento de 2.000 (Dois mil) kit 
de teste rápido SARVS-COV 2 IGG/IGM (Convid-19), para serem utilizados pelas as equipes de 
saúde e pela população livramentense, durante o enfretamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do Coronavirus responsável pelo surto de 2019 e até o 
presente momento.Fonte de Recursos:Recursos da Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde 
da Prefeitura de Livramento/PB e da Emenda Parlamentar (Custeio Convid/19).Dotação:02.050 
(Secretaria de Saúde (Fundo Municipal de Saúde), 02050.10.301.1008.2114 (Manutenção das Ati-
vidades da Secretaria), 02050.10.305.1008.2045 (Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde), 
214 (Ficha), 33.90.30.00 (Material de Consumo), conforme QDD/2020, ficando automaticamente 
incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. 
Vigência: Até 31/12/2020. Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e O Sr. 
Washimgton José de Queiroz, CPF: 368.524.304-72 (Pela contratada).

Livramento - PB, 28 de julho de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Marizopolis/PB, designado pelo Portaria nº 024/2020 
CONVOCA os licitantes para da continuidade do certame abaixo descrito: OBJETO: Execução 
de serviços gráficos de confecção e impressão de formulários padronizados de uso da Prefeitura 
Municipal de Marizópolis. DATA: 03/08/2020 HORAS: 08:30hs. LOCAL: Setor de Licitações na 
sede da Prefeitura Municipal de Marizopolis/PB, sito a Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson 
Alves - Marizopolis - PB. 

Marizopolis/PB, 29 de julho de 2020. 
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DA LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 014/2020.
A pregoeira no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de 

MAMANGUAPE e para quem interessar que após abertura e análise dos envelopes de habilitação 
e proposta de preços, em reunião ocorrida em 29 de Julho de 2020 as 09:00hs, chegou-se a con-
clusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações em licitação realizada 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, foram vencedores as Empresas: 
AMG - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR – EIRELI com o valor de R$ 33.900,00 
(Trinta e Três Mil e Novecentos Reais) a empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP com o 
valor de R$ 35.805,00 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Cinco Reais) a empresa CÉLIA FRANCISCO 
DE CARVALHO – ME com o valor de R$ 11.960,00 (Onze Mil, Novecentos e Sessenta Reais) a 
empresa LIFEFARMA COMERCIAL DISTR. DE PROD. HOSP. EIRELI – EPP ofertou o valor de R$ 
2.563,00 (Dois Mil, Quinhentos e Sessenta e Três Reais).

Mamanguape, 29 de Julho de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2020.091/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2020
Aquisição parcelada de óculos de grau completo, incluindo lentes e armação destinada à 

secretaria de Ação Social para atender as pessoas carentes deste município, conforme Termo de 
Referência Anexo I deste Edital,

A reunião dia 12 de agosto de 2020 as:08:00hs, na sala da CPL informação no endereço sala da 
CPL, Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 12:00 hs, site do diariopmm@gmail.com, www.
malta.pb.gov.br, http://www.tce.pb.gov.br

Malta - PB, 29 de julho de 2020
RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.090/2020
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020

O município de MALTA através do presidente da CPL, torna público, que está aberta licitação 
para Contratação de empresa especializada, para organização e realização de concurso público, 
visando o recrutamento e seleção de candidatos para provimento de cargos do quadro efetivo na 
Administração Municipal de MALTA-PB, com realização de inscrições, preparação, aplicação e 
correção das provas, elaboração da lista de classificação geral de candidatos, bem como promoção 
de todos os atos necessários à seleção, a saber conforme termo de referência em anexo.  A reu-
nião será no dia 02 de Setembro  de 2020, ás 08:30hs, na sala da CPL, no endereço Rua Manoel 
Marques, 67, Centro, Malta- Estado da Paraíba Fone/fax 83-3471-1232. 

diariopmm@gmail.com, www.malta.pb.gov.br, http://www.tce.pb.gov.br
MALTA-PB, 29 de julho de 2020

RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO
Presidente da CPL/PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE ADIAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00009/2020

Torna público o adiamento da TOMADA DE PREÇOS Nº. 00009/2020 Objeto CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA EMEF 
TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR (CPAE), CONFORME PROJETO BÁSICO. Nova data para início da Sessão: 09:00 (hora 
local) do dia 17 de Agosto de 2020. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Picuí, 
Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB. Motivo do Adiamento: 
Reformulação do edital e/ou  seus anexos. 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 ou www.tce.pb.gov.br

Picuí - PB, 28 de julho de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2020, que objetiva: Aquisições de 
Materiais de Construção (Cimento, Areia, Paralelepípedos, Meio Fio e Tubos de Concreto) para 
Pavimentação de Diversas Ruas deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA – ME - R$ 27.516,00; TARCISIO COPPI 
BORGES - R$ 93.204,60.

Pilões - PB, 20 de Julho de 2020.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de Materiais de Construção (Cimento, Areia, Paralelepípedos, Meio Fio 
e Tubos de Concreto) para Pavimentação de Diversas Ruas deste Município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2020. DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS: 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00058/2020 - 21.07.20 - JOSE 
ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME - R$ 27.516,00; CT Nº 00059/2020 - 21.07.20 - TARCISIO COPPI 
BORGES - R$ 93.204,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Sexto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00104/2018, em 14.06.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA 

EM ENGENHARIA EIRELI - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Execução dos serviços com a construção do CAPS III e construção 

de muro de arrimo com aterro no terreno, atendendo a proposta nº 04827.4930001/16-001, no 
município de Piancó-PB.

OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 29 de Julho de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0047/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó torna público, por intermédio do seu Pregoeiro Oficial, licitação 

na modalidade Pregão Presencial 00047/2020, às 08:30 horas do dia 11 de Agosto de 2020, cujo 
objeto: aquisição de cateter. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 29 de Julho de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0027/2020, em 12.02.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDI-

CAMENTOS E MATERIAL MÉDICO  HOSPITALAR EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos destinados 

a Farmácia Básica e atender as demais necessidades da Secretaria de Saúde do Município de 
Piancó-PB 

OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de Quantidades/Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 29 de Julho de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0020/2020, em 12.02.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDI-

CAMENTOS E MATERIAL MÉDICO  HOSPITALAR EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para aquisição de Material Médico Hospitalar 

para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Piancó-PB. 
OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de Quantidades/Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 29 de Julho de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Passagem

Concurso Público de Provas E Títulos - Edital 001/2020
EXTRATO DE EDITAL 

A Prefeitura Municipal de Passagem torna pública a realização de Concurso Público de Provas 
e Títulos destinado a selecionar candidatos para o preenchimento de cargos públicos no quadro 
permanente de pessoal, com oferta total de 34 (trinta e quatro) vagas. O Concurso será realizado 
levando em consideração às disposições legais referentes ao assunto e, ainda, com as condições 
estabelecidas em Edital.

O Concurso será executado pela Empresa EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL – LTDA, site: 
www.educapb.com.br.  As vagas oferecidas são para os cargos de: Assistente Social, Agente de 
Gestão de Resíduos Sólidos, Cirurgião Dentista do ESF, Coveiro, Enfermeiro Plantonista, Educador 
Físico, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Jardineiro, Médico do PSF, Merendeira, 
Motorista B, Motorista “D e/ou E”, Monitor de Creche, Nutricionista, Operador de Máquinas Pesa-
das, Pedagogo, Professor Fundamental – Educação Física, Psicólogo, Técnico em Agropecuária, 
Técnico em Enfermagem do ESF, Vigia.

As inscrições serão realizadas pela internet, por meio do endereço; www.educapb.com.br, no 
período de 03/08 a 14/09 de 2020. As inscrições custam R$ 30,00 para Nível Fundamental, R$ 
40,00 para Nível Médio/Profissional e R$ 60,00 para nível Superior. As Provas Objetivas serão 
aplicadas na data provável de 25/10 de 2020.

Prefeito Constitucional do Município de Passagem/PB 
Magno Silva Martins

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

Pregão Presencial nº 00034/2020
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar 

público o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 
00034/2020, cujo objeto é 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. Tem como vencedora: JOANA DARC COSTA AFREU - ME com o valor global de R$ 
198.800,00 (cento e noventa e oito mil reais).

 Pedra Branca-PB, 29 de Julho de 2020.
Severino Luiz de Caldas

 Pregoeiro  

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 10:00 horas do dia 12 
de Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de Empresa para prestação de serviços de deposito, destinação e tratamento dos resíduossólidos 
produzidos por este 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 10/09; 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, 27 de Julho de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/20

OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de três ruas, neste Mu-
nicípio. EMPRESAS HABILITADAS: Catão Bongiovi Comércio e Serviços Eireli - ME; Construtora 
Imperial Eireli - ME; FM Serviços Ltda. - ME; Harg Empreendimentos, Construções e Incorporações 
Ltda. - ME; Ponte Rotto Serviços de Engenharia Ltda. - ME; Power Solar Soluções em Energia 
Renovável Ltda. - EPP; e Severino Olegário da Silva Neto - ME. EMPRESAS INABILITADAS: Não 
houve licitante inabilitado. A CPL comunica que a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 11.08.20, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Perma-
nente de Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário 
das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 29 de julho de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 09:30 horas do dia 13 de Agosto  de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços bancários 
de gerenciamento e processamento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais ativos 
e contratados em caráter emergencial da administração direta do Município de Santa Cecília, con-
forme especificações constantes no ANEXO I do presente edital. 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 185/11; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.
gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 28 de julho de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 10:30 horas do dia 13 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços na manutenção 
dos equipamentos e materiais permanentes, da secretaria municipal de saúde. 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 185/11; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@
santacecilia.gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 28 de Julho de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 11:30 horas do dia 13 de Agosto  de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) 
VEÍCULOS PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 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 185/11; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.
gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 28 de Julho de 2020
ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA TRINDADE

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: Aquisição de materiais 
diversos: paralelepípedo granítico, meio fio granítico, cimento e areia para pavimentações neste 
município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sertãozinho - PB, 30 de Julho de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020

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 portas, portões de 
ferro, ferragem em geral e consertos em geral para as secretarias do Município de São José do 
Bonfim-PB, e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município. Data e horário 
do recebimento das propostas: até às 09:15 horas do dia 12/08/2020. Data e horário do início da 
disputa: 09:30 horas do dia 12/08/2020. 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, 29 de julho de 2020
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020

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 veículo tipo Van, para 
estruturação de Rede de serviço de Proteção Social Básica, por meio da aquisição de bens, con-
forme o plano de trabalho, para o município de São José do Bonfim/PB, conforme Convênio/MDS 
Nº: 855743/2017 - SICONV nº. 092986/2017. Data e horário do recebimento das propostas: até às 
13:50 horas do dia 12/08/2020. Data e horário do início da disputa: 14:00 horas do dia 12/08/2020. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 
10.024/2019, Decreto Municipal de N° 019/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na 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, 29 de julho de 2020
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, empreitada por preço global, para: 
Contratação de empresa especializada para Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água no 
Município de São José do Bonfim-PB, conforme as especificações constantes do Plano de Trabalho 
do Convênio FUNASA Nº CV 0679/2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 29 de Julho de 2020.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

GABINETE DA PREFEITA
 São José do Bonfim - PB, 16 de Julho de 2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Dispensa de licitação, que objetiva: aquisição 
de material de insumo (teste rápido COVID-19 IGG/IGM) para atender a necessidade da secretaria 
de saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 no Município de São José 
do Bonfim/PB; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº DP00009/2020, 
a qual sugere a contratação de: - SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 
ORTOPEDICOS LTDA. - CNPJ Nº. 09.128.920/0001-64 - END.: AV SANTOS DUMONT – 5753 - 
SALAS 1005, 1006, 1007 - PAPICU – FORTALEZA – CE - Valor: R$ 26.700,00

Publique-se e cumpra-se.
ROSALBA GOMES DA NOBREGA MOTA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

GABINETE DA PREFEITA
São José do Bonfim - PB, 16 de Julho de 2020.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Dispensa nº 
DP00009/2020: Aquisição de material de insumo (teste rápido COVID-19 IGG/IGM) para atender a 
necessidade da secretaria de saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 
no Município de São José do Bonfim/PB; com base nos elementos constantes do processo cor-
respondente, a: - SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 
LTDA. - CNPJ Nº. 09.128.920/0001-64 - END.: AV SANTOS DUMONT – 5753 - SALAS 1005, 1006, 
1007 - PAPICU – FORTALEZA – CE - Valor: R$ 26.700,00. Publique-se e cumpra-se.

ROSALBA GOMES DA NOBREGA MOTA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material de insumo (teste rápido COVID-19 IGG/IGM) para atender 

a necessidade da secretaria de saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia do CO-
VID-19 no Município de São José do Bonfim/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00009/2020. DOTAÇÃO: 02.04 - SECRETARIA DE SAÚDE - 10 301 2006 2016 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - 02.041 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE - 10 301 2006 2085 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 17/10/2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e: CT Nº 30901/2020 - 
SINERGIA MEDICA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - CNPJ Nº. 
09.128.920/0001-64 - R$ 26.700,00.

São José do Bonfim - PB, 17 de Julho de 2020.
ROSALBA GOMES DA NOBREGA MOTA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 27 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo técnica e preço, para: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS 
E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO A EMISSÃO DE PARECERES, CON-
SULTORIA SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS, TRABALHISTAS E ECONÔMICOS E O 
ACOMPANHAMENTO, DE PROCESSOS DE GESTÃO CONTÁBIL JUNTO AO TCE–PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 29 de Julho de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 12 de Agosto de 2020, por 
meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MA-
NUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO 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 Federal nº 5.450/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Sumé - PB, 29 de Julho de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O USO EXCLUSIVO EM AÇÕES 

DE PREVENÇAO E COMBATE AO COVID–19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00005/2020. Recursos Próprios (COVID-19). VIGÊNCIA: até 10/12/2020. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo André e: CT Nº 00031/2020 - 10.07.20 - CIDALAB 
COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD - CNPJ: 10.833.520/0001-
39 - R$ 44.787,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 062/2020
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 11 

de agostode 2020, às 09:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, 
situada à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste emContratação de empresa 
para aquisição e reposição de gás (liquefeito de Petróleo-GLP treze quilos) para dar continuidade 
aos serviços de alimentação, suprindo as necessidades de todas as secretarias do município de 
Sousa/PB..Interessados poderão baixar o edital no portal da transparência em http://www.sousa.
pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os 
dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste 
edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente empregado 
à reprodução do mesmo.

Sousa, 29 de julho de 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00005/2020

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 
DP00005/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O USO EXCLUSIVO 
EM AÇÕES DE PREVENÇAO E COMBATE AO COVID–19; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E 
HOSPITALARES LTD - R$ 44.787,50.

Santo André - PB, 10 de Julho de 2020
JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURA-

MENTO, PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE E NA ALIMENTAÇÃO DAS DIVERSAS PLATAFORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
NACIONALVIGÊNCIA: até 31/01/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santo 
André e: CT Nº 00034/2020 - 30.07.20 - INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE 
SAUDE EIRELI - - R$ 15.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2020, que objetiva: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO 
DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E NA ALIMENTA-
ÇÃO DAS DIVERSAS PLATAFORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NACIONAL; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A 
GESTAO DE SAUDE EIRELI – - R$ 15.000,00.

Santo André - PB, 29 de Julho de 2020
JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
DECRETO Nº 019, DE 28 DE JULHO DE 2020.

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor do Município de Salgadinho- 
PB, o imóvel que menciona, localizado neste, com destinação de uso para construção da UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE da Comunidade Rural denominada de Lagoa de Onça.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, ESTADO DA PARAÍBA, 
no exercício do cargo, no uso da atribuição que lhe confere o art. 45, I, i da Lei Orgânica Municipal, 
e tendo em vista o disposto no art. 5º,caput, alínea “d e h”, e art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 
21 de junho de 1941,D E C R E T A:

Art. 1º - O art. 1º, caput do Decreto Municipal nº. 011 de 16 de outubro de 2019, passa a vigorar 
com a seguinte transcrição:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor do Município 
de Salgadinho, Estado da Paraíba, a área 1.296,00 m² (um mil, duzentos e noventa e seis metros 
quadrados), encravado em uma área maior e rural denominada de “Sítio Lagoa de Onça””, locali-
zada na Zona Rural do Município de Salgadinho – PB, pertencente ao Espólio de Jonas Francisco 
Bulcão, conforme certidão de registro expedida no Serviço Notarial e Registral da Comarca de 
Taperoá, conforme o registro sob o número R -1, matrícula 1.615, Fls. 61, Livro 2-H, aos vinte 
e oito dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e nove no Serviço Registral da 
Comarca de Taperoá-PB, através das Coordenadas Geográficas de seu centro, 07º08’16,48’’S 
e 36º49’55,24’’, conforme certidão e mapa de localização, que serve de embasamento, ambos 
datados de 13 de junho de 2020, expedidos da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiária - EMPAER.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando às disposições 
em contrário.

Publique-se,
Registre.

Salgadinho– PB, 28 de julho de 2019.
Marcos Antônio Gomes Alves

Prefeito Constitucional 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS BÁSICOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE TRIUNFO-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO 
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 Federal nº 9412/18; 
Decreto Municipal nº 11/2009/99; 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) 35391369. E-mail: cpltriunfo@gmail.com. Edital: http://www.triunfo.
pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Triunfo - PB, 29 de Julho de 2020
FABRICIO FIDEL ROMANO

Pregoeiro Oficial

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
MANDATO DE CITAÇÃO 29/2020

Processo Inicial nº 0032703-6/2015, 0036154-1/2015, 0038243-2/2015, 0038558-2/2015, 
0000791-8/2015, 0005475-3/2016, 0005484-3/2016, 0018223-7/2017, 0018225-0/2017, 0007319-
2/2016, 0006972-6/2017, 0007319-6/2016, 0006972-6/2016

Processo de Instrução nº 0013262-5/2017
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 60 de 24 de janeiro de 2020, 

publicada no Diário Oficial do Estado em 25 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 149, § 1°da 
Lei complementar nº 58/2003, resolve:

CITARo (a) servidor (a)GENIRA PEREIRA DA COSTA - matrícula nº. 176.922-7,a fim de apre-
sentar DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias com relação aos fatos que lhe são imputados 
no TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITA, no prazo legal o servidor será considerado 
revel, de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidorvistasaos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00 às 13:00.

João Pessoa,16de julhode 2020.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEECT - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
MANDATO DE CITAÇÃO 30/2020

Processo Inicial nº 0032703-6/2015, 0036154-1/2015, 0038243-2/2015, 0038558-2/2015, 
0000791-8/2015, 0005475-3/2016, 0005484-3/2016, 0018223-7/2017, 0018225-0/2017, 0007319-
2/2016, 0006972-6/2017, 0007319-6/2016, 0006972-6/2016

Processo de Instrução nº 0013262-5/2017
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 60 de 24 de janeiro de 2020, 

publicada no Diário Oficial do Estado em 25 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 149, § 1°da 
Lei complementar nº 58/2003, resolve:

CITARo (a) servidor (a)ANA VERÔNICA PEREIRA SALES - matrícula nº. 169.677-7,a fim 
de apresentar DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias com relação aos fatos que lhe são 
imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITA, no prazo legal o servidor será considerado 
revel, de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidorvistasaos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00 às 13:00.

João Pessoa,16de julhode 2020.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEECT - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
MANDATO DE CITAÇÃO 31/2020

Processo Inicial nº 0032703-6/2015, 0036154-1/2015, 0038243-2/2015, 0038558-2/2015, 
0000791-8/2015, 0005475-3/2016, 0005484-3/2016, 0018223-7/2017, 0018225-0/2017, 0007319-
2/2016, 0006972-6/2017, 0007319-6/2016, 0006972-6/2016

Processo de Instrução nº 0013262-5/2017
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 60 de 24 de janeiro de 2020, 

publicada no Diário Oficial do Estado em 25 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 149, § 1°da Lei 
complementar nº 58/2003, resolve:

CITARo (a) servidor (a)ROBSON ELIAS DO NASCIMENTO - matrícula nº. 176.254-1,a fim de 
apresentar DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias com relação aos fatos que lhe são impu-
tados no TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITA, no prazo legal o servidor será considerado revel, 
de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidorvistasaos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00 às 13:00.

João Pessoa,16de julhode 2020.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEECT - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
MANDATO DE CITAÇÃO 32/2020

Processo Inicial nº 0032703-6/2015, 0036154-1/2015, 0038243-2/2015, 0038558-2/2015, 
0000791-8/2015, 0005475-3/2016, 0005484-3/2016, 0018223-7/2017, 0018225-0/2017, 0007319-
2/2016, 0006972-6/2017, 0007319-6/2016, 0006972-6/2016

Processo de Instrução nº 0013262-5/2017
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 60 de 24 de janeiro de 2020, 

publicada no Diário Oficial do Estado em 25 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 149, § 1°da Lei 
complementar nº 58/2003, resolve:

CITARo (a) servidor (a)LEÔNIO FAUSTINO DA LUZ - matrícula nº. 145.143-0,a fim de apresentar 
DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias com relação aos fatos que lhe são imputados no 
TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITA, no prazo legal o servidor será considerado revel, 
de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidorvistasaos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00 às 13:00.

João Pessoa,16de julhode 2020.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEECT - PB

EDITAL
Este edital tem por objeto informar a população em geral, que tramita perante a 1ª Vara Federal 

da Seção Judiciária da Paraíba a Ação Civil Pública n. 0808273-64.2018.4.05.8200, distribuída pela 
Procuradoria da República, que tem por objetivo apurar possíveis irregularidades na prestação de 
serviços educacionais (cursos a distância de pós-graduação stricto sensu) prestados por instituições 
estrangeiras com representantes no país, que estariam ofertando cursos de pós-graduação na 
Paraíba, anunciando tratar-se de cursos de mestrado e doutorado ministrados à distância, contudo, 
tais cursos não poderiam ser “revalidados e reconhecidos pelo MEC”, tampouco teriam qualquer 
validade no território nacional. São réus no referido processo: UNIGRENDAL PREMIUM CORPO-
RATE, UNIVERSIDADE GRENDAL DO BRASIL, UNIGRENDAL ASSESSORIA EDUCACIONAL 
EIRELI, DANIEL DIAS MACHADO, TÂNIA REGINA CASTELLIANO, ANNE SULLIVAN UNIVERSITY, 
SERVIÇO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS - SENARH e ANTÔNIO MARCOS LIMA DE 
ARAÚJO. Por fim, informa ainda que fora deferido pelo juízo processante o pedido liminar feito 
pelo Ministério Público Federal, com a determinação de: a) paralisação imediata da divulgação de 
todo e qualquer anúncio publicitário oferecendo cursos de pós-graduação stricto senso (mestrado 
e doutorado) não recomendados pela CAPES e não reconhecidos pelo MEC, ainda que pela forma 
de cursos livres com a suposta possibilidade de serem convalidados como cursos de pós-graduação 
por instituição de educação superior credenciada pelo MEC no Estado da Paraíba, sob pena de 
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada veiculação de publicidade ilícita; b) a suspensão de 
todas as atividades referentes aos cursos oferecidos, inclusive, dos seminários realizados presen-
cialmente na cidade de João Pessoa/PB, ficando impedida a realização de novas matrículas em 
cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) não recomendados pela CAPES e 
não reconhecidos pelo MEC, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 
c) a ampla divulgação, às suas expensas, em seus portais eletrônicos, durante o período em que 
viger a ordem liminar, e em dois jornais de grande circulação no Estado da Paraíba, durante 10 
(dez) dias seguidos, da existência desta ação e da liminar deferida, com a indicação do seu objeto 
e dos fundamentos, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por dia de atraso; d) o bloqueio de ativos 
financeiros e imobiliário dos réus.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
EUNÁPIO TORRES

6º SERVIÇO NOTARIAL e 2º REGISTRAL
Titular: Belª Maria Emília Coutinho Torres de Freitas
EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE

Dra. MARIA EMILIA COUTINHO TORRES DE FREITAS, Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis da Zona Norte, seguindo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como 
pela credora do Contrato de Financiamento Imobiliário n° 201817941, registrado sob o n° 1/2, na 
matrícula n° 128.543, com Alienação Fiduciária, referente ao imóvel tipo: UNIDADE AUTÔNOMA 
DO TIPO E DE N° 702, DO CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL EL MORYA, SITUADO A AVENIDA 
MARIA ROSA, SOB N° 379, ESQUINA COM A RUA DR. JOÃO FRANCA, NO BAIRRO DE MANAÍRA, 
JOÃO PESSOA/PB, venho intimar o Senhor GLÁUCIO PIRES LEITE, para fins de cumprimento 
das obrigações contratuais que se encontram vencidas, sujeitas à atualização monetária, aos juros 
de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se também, os 
encargos que vencerem neste período. Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para 
que se dirija a este Cartório Eunápio Torres, situado na Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, 
n° 300, Altiplano Cabo Branco, nesta capital, onde deverá efetuar a purga do débito, no prazo im-
prorrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da data desta publicação. Na oportunidade, fica 
Vossa Senhoria cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário - BANCO 
INTER S/A — nos termos do Art. 26 § 7° da Lei 9.514/97. Eu, Leonardo Santos do Nascimento. 
João Pessoa, 23 de julho de 2020.

Atenciosamente,
Oficial do Registro de Imóveis

Eunápio Torres  - Serviço Notarial e Registral

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 de alunos concluintes.

Ailton Ribeiro Amorim, Amanda JanuarioGalori, Ana Carla Camargo Geraldo, Andreia Pereira 
Antunes, Andrey da Silva Santos, Andreza Sâmera de Jesus Amorim, AntonioFidelix de Souza, An-
tonio Marcos Ferreira, Assiésio Xavier Cardoso, Bianca Fanti Menezes, Bianca Fernandes Donato, 
Caren Daiane Pereira Santos, Carlos Eduardo Rodrigues Dias, Caroline Rodrigues, Cláudia Coelho 
Salvático, Claudia dos Santos Lima, Cristiane Fortuna Danielski, Dayris Sousa Martins, Ediones 
Martins Custódio, Edmilson Simão, Eduardo Alves da Costa, Elidiomar da Costa Silva Souza, Evacy 
Lucas Gualberto Nunes, Eychyla Ferreira da Silva, Fabiana Cruz da Silva Santana, Gabryelle Couto 
da Silva Neves, Gustavo Henrique Paço Montenegro, Helena Monteiro Fontes, Helton Figueredo 
Otoni, Isabely Silva de Souza, Janyelson da Silva Albuquerque, Jaqueline de Azevedo, Jefferson 
Rodrigo Alves da Silva, Jhonathan Viana Silva, João Victor Ribeiro, José Carlos de Paula Soares, 
José Wesley Barboza da Silva, Luiz Sebastião da Silva Freitas, Manoel Felix de Moura Neto, Ma-
nôela Cardoso da Rosa, Márcio Rosa Henrique, Marcleiton Amorim dos Santos, Maria Inês Fatima 
da Silva Araújo, Matheus Rodrigues Bezerra, Micheles Simão Lopes, Nayara Vidal Souza, Neusa 
Santos Miranda, Paulo Raymundo Pantoja Mendonça Júnior, Rita de Cássia dos Santos, Rita de 
Cássia Mendes de Oliveira Silva, Roberta Jane Satiro, RuanAntonioCerino dos Santos Machado, 
Sandra Cristina Dias França, Sara Gomes da Paz, Victor Guilherme Bretas Cruz, Wanderson de 
Assis Barboza, Wellington Franco Monteiro Ferreira Arruda, Willian Granja da Silva, Wiris Costa 
dos Reis, Yan Carlos de Lima Lopes, Yhasmin Lopes. 

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 05/2020
Registro CGE Nº 20-00390-6

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes do CONVITE Nº 05/2020 (Aquisição de GPS Geodésico RTK), que 
após análise detalhada na documentação, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em 
epígrafe, considera habilitada a Empresa: EMBRATOP GEO TECNOGIAS LTDA.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a 
reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta(s) ou vista(s) ao(s) 
recurso(s) - conforme o caso, fica marcada para o dia 04/08/2020, às 10:00 horas.                                  

João Pessoa, 29 de julho de 2020.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

FARO CABO BRANCO LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Opera-
ção, para a Mini usina Solar Fotovoltaica Cabo Branco III, com potência de 1MW (1,332 MWP, situado 
a rua Rodovia PB-348, sn/nº, Sítio Pitombeira (lote 2), CEP: 58800-000, município de Sousa/PB

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, RLO=LOA:3218-18=PROC:18-7377=OPERAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO=IT:7.500.000,00=AC:7.125M²=NE:04=L/ATV:BREJO DOS SANTOS-PB. Processo: 
2020-004686/TEC/LO-0872.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 008/2020

REGISTRO Nº 20-00879-7
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DESINFECÇÃO DE EFLUENTES TRATADOS NA 

ESCOLA E.E.F.M PRESIDENTE KENEDY, EM SANTANA DE MANGUEIRA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 31 de agosto de 
2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 29 de julho de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 009/2020

REGISTRO Nº 20-00873-8
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO REPOUSO PARA PLANTONISTAS DO HOSPITAL DE EMER-

GÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 31 de agosto de 
2020 às 10h30hrs. 

João Pessoa, 29 de julho de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 064/2020

REGISTRO Nº 20-00870-4
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO (MOD.2) E GINÁSIO COBERTO E MANUTEN-

ÇÃO DA E.E.E.E.F.M FRANCISCA MARTINIANO DA ROCHA EM LAGOA SECA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 17 de agosto de 
2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 29 de julho de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 065/2020

REGISTRO Nº 20-00880-3
OBJETO: MANUTENÇÃO DA ESCOLA ECIT ERENICE CAVALCANTE FIDELIS, EM BAYEUX - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 17 de agosto de 
2020 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 29 de julho de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 066/2020

REGISTRO Nº 20-00866-4
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO (MOD.2) E MANUTENÇÃO DA E.N.E OSWALDO 

TRIGUEIRO DE MELO, EM ALAGOA GRANDE - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 18 de agosto de 
2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 29 de julho de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL    

     
AVISO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 067/2020
REGISTRO Nº 20-00867-2

OBJETO: MANUTENÇÃO DO GINÁSIO COBERTO E DA ESCOLA E.E.F PADRE EMÍDIO 
FERNANDES NO MUNICÍPIO DE SERRA DA RAIZ - PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 18 de agosto de 
2020 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 29 de julho de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO 

ESTADO DA PARAÍBA – SEESVEP/SINDVIG – PB. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA. O presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Estatuto e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital convocar todos os vigilantes 
da empresa ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL CNPJ 13.343.833/0002-88, para participar da 
Assembleia Extraordinária na sede da empresa, localizado na Av. Sinésio Guimarães 849 - Torre, 
João Pessoa - PB, 58040-400, no dia 03 de agosto, às 09h:00min. Aonde será apreciada a seguinte 
ordem do dia: Dar o conhecimento a todos os presentes, que a jornada de trabalho 12X36 este ano 
foi retirada da convenção coletiva de trabalho passando a ser feita através de acordo coletivo com o 
sindicato laboral e a participação do sindicato patronal onde foi acordado em ata no dia 21 de janeiro 
de 2019 no Sindesp-pb. João Pessoa, 01 de outubro de 2019. Williams dos Santos Silva. Presidente.

João Pessoa/PB, 29 de julho de 2020.

COMARCA DE CABEDELO. 5A VARA. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO 30 DIAS. Processo 
n. 0000966-56.2013.815.0731. Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O M.M Juiz de Direito da 
vara supra, em virtude de lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que tramita neste cartório a Ação acima mencionada movida por BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL S/A, PROCURADORIA DO BANCO DO NORDESTE ficando através do 
presente INTIMADO, ROBERTO CARLOS MONTEIRO DA SILVA, pessoa jurídica, CNPJ n°24.1 
10.934/0001-44, através de seu representante legal e pessoa física, CPF nº 526.652.404-91, atu-
almente em local incerto e não sabido, para pagar no prazo de 15(quinze) dias, a quantia no valor 
de R 21.106,25 (vinte e um mil, cento e seis reais e vinte e cinco centavos) - sendo R 19.187,50 
referentes à dívida objeto desta lide e R 1.918,75 a título de honorários advocatícios arbitrados 
na sentença - que deverá ser acrescido das custas processuais e atualizado até a data do efetivo 
pagamento, sob pena de acréscimo de multa de dez por cento sobre o valor do débito e mais dez 
por cento a título de honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença. E para 
que ninguém alegue ignorância será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Cabedelo, aos 23 dias do mês de julho de 2020. Eu,,Rita Menezes, Técnico Judiciário, 
digitei. a.JOÃO MACHADO DE SOUZA JÚNIOR. JUIZ DE DIREITO.

FARO CABO BRANCO LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA, torna público que 
requereuà SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, 
para a Mini usina Solar Fotovoltaica Cabo Branco II, com potência de 1MW (1,332 MWP, situado 
a rua Rodovia PB-348, sn/nº, Sítio Pitombeira (lote 2), CEP: 58800-000, município de Sousa/PB

A REDEPHARMA LTDA TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL. SITUADO  NA PRAÇA 1871, Nº 
80 – CENTRO - JOÃO PESSOA-PB.

“Vertical Eng.eInc.Spe. Ltda, vem requerer a Secretaria de Meio Ambiente-SEMAM, a RLI para o 
empreendimento multifamiliar, San Diego Res. Club, localizado na rua Rejane Freire Correia, Jdm.
Cidade Universitária, João Pessoa-PB.”
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