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Estado irá investir R$ 4,7 mi 
no programa do leite da PB
Valor será somado ao do Ministério da Cidadania e irá beneficiar produtores rurais e famílias em situação de vulnerabilidade. Página 3

João Azevêdo anuncia mais 21 novos leitos de UTI 
para os hospitais de Patos e Cajazeiras. Página 3. 

Paraíba chega a 500 mortos por covid-19 
e Estado registra mais de 20 mil infectados 
pela doença. Página 4
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Desembargadora derruba, liminarmente, 
lei que prevê descontos nas mensalidades 
de escolas particulares na PB. Página 5

Hospital Padre Zé recebe aproximadamente 300 kg em 
alimentos, doação feita através da EPC. Página 8
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Estados do NE vão à Justiça 
contra corte no Bolsa Família

UEPB vai oferecer quase 
três mil vagas para 2020.2

Paraíba e mais sete estados pedem ao STF que suspenda 
o corte de quase R$ 84 milhões que o Governo Federal 
fez para região. Página 13

Por decisão do Consepe, os oito campi da Universidade 
Estadual da Paraíba terão disponíveis no segundo período de 
2020, por meio do Sisu, um total de 2.929 vagas. Página 5

STJ começa a julgar pedido 
de cassação de Bolsonaro
Corte Eleitoral começa a julgar nesta terça-feira ações 
que pedem a cassação da chapa que elegeu presidente 
e seu vice, Hamilton Morão, em 2018. Página 14

Diversidade
Estoque em 
baixa Hospital de 
Mamanguape realiza 
campanha para 
estimular doações 
de leite humano 
durante o período 
da pandemia. 
Página 12

Foto: Secom-PB

Com custos que podem chegar a R$ 200 mil, integrantes têm dificuldade para manter viva a tradição, enquanto esperam a competição, em outubro. Página 8

Pandemia altera rotina das quadrilhas juninas

Foto: Divugação

Cultura Live solidária Promovido pelo 
Governo do Estado, o festival São João na 
Rede terá a participação de Flávio José e 
será transmitido pela internet. Página 9

Decisão da Justiça obriga empresas de 
ônibus de Campina Grande a manterem 
serviços durante a pandemia. Página 7
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No Brasil, prossegue a difícil batalha contra o novo coronaví-
rus. A adesão quase maciça das pessoas ao uso de máscaras de 
proteção veio um pouco tarde, mas foi um avanço significativo. Já 
o isolamento social continua oscilando, porém, sem chegar ao mí-
nimo ideal, que seria cerca de 70% da população dentro de casa, 
saindo às ruas em casos de extrema necessidade.

Não é fácil lutar contra uma pandemia com as caracterís-
ticas da covid-19 com tantas pessoas insistindo em se expor 
ao vírus, seja por ignorância, protesto, desfaçatez ou qualquer 
outra palavra contrária à solidariedade. Ainda mais com o 
próprio presidente da República jogando lenha na fogueira da 
insensatez ou tentando apagar com gasolina o fogo da falta de 
discernimento.

Por falar em sair de casa, até poucos dias atrás se imaginava 
que a truculência e a mistificação tinham a exclusividade das pra-
ças, ruas e avenidas. Mas aí a consciência parece ter refletido acer-
ca de sua finalidade de existir, trocando então a máscara do medo 
pela da profilaxia, e mesmo não estando tão certa, saiu às ruas 
para dizer que a insanidade não é dona da razão.

Teve início então uma mobilização internacional para tirar os 
joelhos de todos os pescoços. Milhões de pessoas queriam respirar. 
Estavam sufocadas com a opressão de palácios, casas brancas e 
quartéis; de estruturas de Estado racistas. Entenderam que chega-
ra a hora de dar um basta aos gabinetes do ódio; de dizer não aos 
discursos em louvor das armas e da segregação.

Não suportavam mais presenciar ataques sistemáticos à demo-
cracia e à vida. Testemunhar crianças e adolescentes sucumbindo 
à estupidez, sendo eliminadas por fuzilamento ou empurradas de 
prédios de luxo pelas mãos invisíveis do preconceito. De Brasília a 
Minneapolis, de Recife a Guadalajara, todos parecem gritar agora: 
“Tirem o joelho do meu pescoço!”.

Não se vê a hora das máscaras caírem, sejam as profilá-
ticas, sejam as da tirania. No caso do Brasil, que elas retor-
nem aos rostos apenas como adereços de carnaval, com mar-
chinhas alegres rememorando a fase difícil do coronavírus e 
frevos e sambas exaltando o tempo novo na vida econômica e 
institucional do país. Em situação de crise, aí é que não se deve 
deixar o sonho morrer.
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A cor da pele

Artigo Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Nunca analisei nem avaliei  as pessoas pela cor da sua pele. Para ser franco, não fora esse de-
talhe, não saberia distinguir entre uma e outra. Na hora de me aproximar de alguém, seja branco, 
seja negro ou amarelo, o que conta é a simpatia, perceber o seu caráter, observar a sua índole e 
concluir se é do bem ou do mal. Talvez seja por isso que a palavra racismo sempre me soou tão 
forte, provocando sentimento de repulsa e repugnância quando observo qualquer tipo de discri-
minação contra um ser humano baseado em princípios tão vis e mesquinhos.

Sempre me impressionei muito com filmes com essa temática, sejam aqueles que re-
tratam a política racial americana, que permanece violenta, radical e sanguinária e na 
qual ainda permanecem em atividade grupos extremistas como a Ku Klux Klan; sejam 
as películas que revelam os horrores da Alemanha nazista na Segunda Guerra, quando 6 
milhões de judeus foram humilhados, torturados e dizimados por causa da sua origem e 
da religião que praticavam.

Existem outros casos não menos repulsivos e 
intoleráveis como o conflito  que matou centenas 
de milhares de negros na África do Sul, condena-
dos à fome e à miséria por uma minoria branca 
que comandava o País; ou o pérfido período de es-
cravidão no Brasil que, durante três séculos, pro-
duziu efeitos danosos e irreversíveis à raça negra, 
ainda hoje sofrendo mazelas dessa insanidade 
que prevaleceu por tanto tempo no País, embre-
nhada na cultura brasileira com marcas definiti-
vas em sua história.

Pessoalmente, conheci muito cedo o significado da tal discriminação, através de um episó-
dio que marcou a minha infância na Cesário Alvim, no Rio de Janeiro, onde fui um menino livre de 
preconceitos, que se relacionava com todas as crianças como eu, indistintamente, fossem bran-
cas, pretas, pobres ou ricas. Embora, teoricamente, pertencesse a uma “elite privilegiada”, pela 
posição importante que meu pai, Abelardo Jurema, desfrutava na vida pública do País, sempre 
me senti uma criança igual às outras, que gostava de jogar “pelada” na rua e de andar de carrinho 
de rolimã produzido no quintal de casa com madeira de construção.

Certa vez, eu e meu irmão convidamos o nosso amigo Pelé, um menino magro, preto re-
tinto, que morava no morro no final da ladeira da minha rua, para ir conosco tomar banho de 
piscina no Iate Clube, agremiação aristocrática que podíamos frequentar graças a  um convite 
especial oferecido a meu pai, à época deputado federal e ministro da Justiça. No meio da brin-
cadeira, fui advertido por um homem uniformizado que me informava ser a piscina liberada 
“para sócios e não para empregados”. Fiquei perplexo com a proibição e decidi ir embora, revol-
tado e sem entender a razão daquela injustiça.

É dessa sensação de desconforto e indignação que me lembro agora face ao episódio avil-
tante e revoltante que custou a vida de George Floyd, o americano torturado e executado, aos 
nossos olhos, pela cor de sua pele, vítima de uma cena que nos deixou a todos revoltados e 
ruborizados de vergonha ao testemunhar a violência exercida através do ódio alimentado por 
parte de quem, lamentavelmente, não enxerga que, no planeta Terra  só há espaço para um tipo 
de raça, a raça humana.  E um único princípio que  deve nortear a nossa conduta cristã: “Amai 
uns aos outros como a ti mesmo”.
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Damião é leitor exigente
Eu andava meio desanimado com minha coluna, aí o presidente 

da APL, Damião Ramos, me deu um retorno sobre um artigo que eu 
escrevera. Conheço Damião, ele é leitor exigente. Não iria se dar um 
retorno a troco de nada. Eu sabia que o texto estava bom. Mas só 
acredito que um texto meu está na medida se um leitor magnífico – 
que tenha tido patente de reitor – me der seu retorno. 

Caso você ainda não tiver sido reitor, não fique inibido de se ma-
nifestar positivamente sobre um texto como aquele. As melhores fa-
mílias vez em quando dão um pitaco alvissareiro sobre um artigo, ou 
uma crônica que este escriba tenha lavrado, às vezes pensando até 
em agradar Vossa Excelência, e Vossa Excelência nem se manifesta.

Tem nada não, eu chego lá. Ao cometer o exagero de dedicar a 
peça, dedicando o texto, por exemplo, para Fulano de Tal. Por exem-
plo: José Napoleão é um dos culpados pelo meu retorno à União, pois 
fez cabeça dos editores a respeito de meu texto. Não condeno Napô; 
apenas digo que naquele tempo eu estava em boa safra, tanto em 
qualidade como em quantidade.

Já expliquei ao Douto Leitor 
quais são os motivos que me leva-
ram à essa entressafra, e não vou 
insistir, pois o Douto pode terminar 
acreditando. E não pretendo isso. 
Minhas fraquezas são somente mi-
nhas (pode incluir das leitoras tam-
bém). Pode incluir, mas não exagere. 
Debole, ma non troppo. 

Mas não inclua todas. Assim eu 
fico fraco. Como o guiné de Chico 
Buarque, a galinha dangola. Bicho 
bravo para se criar. Foge com a maior facilidade. É bom com espan-
ta ladrões, pois faz a maior zoada ao menor ruído. Mas tem a carne 
dura, Dona Leitora.

Por outro lado, é duro de morrer. Seja degolado, de gogo ou de 
cólera (a doença do roda). Vi o senhor do engenho alvejar a cabeça 
de um guiné pedrez com um rif le 22 (o popular ba la U), a uns bons 
25m. O bicho ainda levou um tempão para morrer, com nós meninos 
atorcendo contra ele, fato que podia abreviar sua morte. Mas o gui-
né resistia. Ainda terei um rif le daquele. Melhor ainda, se for semi-
-automático.

Tentei convencer Nathan a abrir um jornal mais Gonga. Mas ele 
me convenceu de que jornal só se abre com juventude (ou se fecha). 
Nathan me disse muita coisa, pena que eu tenha esquecido.

 Naquele 
tempo eu estava 

em boa safra, 
tanto em qualidade, 

como em 
velocidade.   

 É dessa sensação de 
desconforto e indignação que me 

lembro agora face ao episódio 
aviltante e revoltante que custou a 

vida de George Floyd.   
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Recurso complementará o Programa de Aquisição de Alimentos e será usado para incentivar a produção de leite
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Governador anuncia R$ 4,72 mi 
para incentivar produtor rural

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Felipe Leitão anunciou que 
não disputará a prefeitura de 
Cabedelo. Afirmou que a de-
cisão foi por conta de uma es-
tratégia da direção do Avante, 
que preferiu a manutenção 
de seu domicílio eleitoral em 
João Pessoa. De todo modo, 
ele não poderia entrar na-
quela disputa: o prazo para 
a transferência de domicílio 
encerrou-se em 4 de abril.   

Fica em João Pessoa
“João Pessoa é uma cidade 
sem cancela, que não aceita 
candidato empurrado goe-
la abaixo, é uma cidade rica, 
culturalmente, politizada”. Do 
secretário de Comunicação da 
Paraíba, Nonato Bandeira, em 
entrevista a emissora de TV, em 
que falou sobre política e sobre 
o enfrentamento à covid-19: 
“Nosso foco é a pandemia, não 
vamos desviar nosso foco”. 

Ontem, o ex-senador Cícero Luce-
na (PP), pré-candidato a prefeito de 
João Pessoa, defendeu o fim do iso-
lamento social e a reabertura do co-
mércio. E contraindo o que diz a co-
munidade científica, afirmou, numa 
emissora de TV, que tudo deveria 
estar “funcionando desde o início da 
pandemia, com a utilização de pro-
tocolos de segurança”.

Fim do isolamento?

Governador volta a deFender medidas de isolamento e 

crítica candidatos a PreFeito que Fazem “Proselitismo”

Foco na Pandemia

O governador João Azevêdo (Cidadania) reportou-se ontem, no programa ‘Fala, Go-
vernador’, da Rádio Tabajara, à queda dos índices de isolamento social no Brasil 
e, especificamente, na Paraíba, mesmo com a curva ascendente da pandemia de 

covid-19. Aliás, esta tem sido uma fala recorrente do gestor estadual em suas declara-
ções públicas: alertar as pessoas da necessidade de se manter o distanciamento social 
como único modo de conter a propagação da doença e evitar o colapso do sistema 
de saúde. Sem citar nomes, o governador voltou a criticar a postura de agentes políti-

cos que insistem em estimular o fim do isolamento social, por motivação política: 
“Muita gente fazendo proselitismo. Alguns candidatos a prefeito dizendo que 
tem que colocar todo mundo na rua. Gostaria de saber que, se isso aconteces-
se e tivéssemos número de óbitos cada vez maior, se essas pessoas se respon-

sabilizariam por isso. Temos um plano de retomada gradual que vem sendo 
discutido com toda a sociedade, todos os segmentos da sociedade. Hoje 

tivemos reuniões com o sistema de trabalhadores da Paraíba para que 
a gente possa esclarecer como será feita a retomada”, afirmou.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Presidente do diretório do PT de João Pessoa, 
Giucélia Figueiredo disse à coluna que o fato 
de Luiz Couto ter permanecido como secretá-
rio estadual, o que o impede de ser candidato 
a prefeito, não inibirá a pretensão do partido 
de ter candidatura própria na Capital: “Temos 
outros nomes que representarão à altura o par-
tido, como Anísio Maia”.

“temos outros nomes”, diz
Presidente do Pt da caPital

aGora, é oPosição 

retomada econômica

Mal deixou a base de Luciano Cartaxo (PV), o 
PRTB já se posicionou como partido que pre-
tende fazer frente ao prefeito de João Pessoa. 
Em nota, a legenda afirmou quer “trilhará o 
caminho da oposição responsável”. Adian-
te, cobrou “a devida prestação de contas dos 
gastos de recursos financeiros aportados pelo 
Governo Federal na cidade”.

Esta semana, deverá ocorrer a primeira reunião do co-
mitê formado para debater o plano de retomada eco-
nômica na Paraíba – o grupo foi formado após reunião 
entre deputados, empresários e representantes do co-
mércio, no âmbito da ALPB. Pra o presidente Adriano 
Galdino (PSB), é preciso debater o retorno dos negó-
cios, mas “evitando o agravamento da saúde pública”.
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O governador do Esta-
do da Paraíba, João Azevêdo, 
anunciou na tarde de ontem 
uma suplementação de R$  
4,72 milhões no orçamen-
to, que será destinada para 
o incentivo da produção e 
do consumo de leite no Es-
tado. Somando os recursos 
do Ministério da Cidadania, 
os investimentos chegarão a 
quase R$ 24 milhões, o que 
beneficiará os produtores 
rurais. O Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA) 
Leite funciona a partir de 
uma complementação do go-
verno ao preço que o peque-
no e médio produtor de leite 
repassa de seus produtos.

Para o secretário de Es-
tado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca, 
Efraim Morais, essa é uma 
iniciativa muito importan-
te, porque os investimentos 
irão garantir “o preço justo 
aos pequenos e médios pro-
dutores de leite”. Ele ressal-
tou que “isso vai aquecer o 

comércio do agronegócio e 
é muito importante porque 
gera renda e gera emprego. 
E também garante que o 
produtor vai manter o seu 
rebanho em boas condições 
e o seu dia a dia”.

Além dos benefícios 
para os produtores rurais, 
as ações do PAA Leite pos-
suem um atendimento du-
plo, como destacou Tibério 
Limeira, secretário de Esta-
do do Desenvolvimento Hu-
mano. “Ao mesmo tempo em 
que atende aos produtores, 
leva recursos pra essa mi-
croeconomia e injeta recur-
sos na pequena produção de 
leite, a gente adquire esse 
leite juntos aos produtores e 
esse leite é doado para famí-
lias em situação de vulnera-
bilidade social”, explicou ele.

O secretário Tibério Li-
meira também reforçou que 
esse atendimento às famí-
lias em situação de vulnera-
bilidade se torna ainda mais 
importante também, devi-
doa maioria dos produtos 
adquiridos ser de  origem 
caprina. “Ao mesmo tempo 

que a gente coloca dinheiro 
para o pequeno produtor, a 
gente também atende essas 
famílias doando esse leite 
que em sua a maior parte 
é leite de cabra, que possui 
alto valor nutricional. En-
tão isso é bem importante”, 
pontuou.

O programa PAA Leite 
e a parceria das secretarias 
são “de grande impacto so-
cial por conta do atendimen-
to dos pequenos produtores 
que não teriam como esco-
ar essa produção sem esse 
aporte do Estado e também 
às famílias que recebem um 
alimento de qualidade”, fi-
nalizou Tibério Limeira.

Mais 21 UTIs em Cajazeiras e Patos
O governador João Azevêdo 

anunciou, ontem, durante o pro-
grama semanal ‘Fala, Governador’, 
transmitido em cadeia estadual 
pela Rádio Tabajara, o envio de 21 
novos leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) para o Sertão, sendo 
16 para o Complexo Hospitalar Re-
gional Deputado Janduhy Carneiro, 
em Patos, e cinco para o Hospital 
Regional de Cajazeiras.

“Nós estamos concluindo a im-
plantação do Plano de Contingência 
do Estado e preparando cada vez 
mais o sistema de Saúde para dar as 
respostas adequadas para a popu-
lação, por isso que toda a estrutura 

do governo continua trabalhando 
nessa direção e esse é o nosso com-
promisso”, disse.

João Azevêdo informou também 
que, em breve, estará entregando 
mais uma unidade hospitalar, que 
funcionará no antigo Hospital Santa 
Paula, em João Pessoa. “Neste mo-
mento, o hospital será utilizado para 
o tratamento da covid-19 e, passada 
essa fase, nós vamos colocar a ma-
ternidade em funcionamento para 
que possamos construir a nova Frei 
Damião, cujo projeto está pronto e 
já está em processo de licitação e 
com recursos garantidos”, afirmou.

As atividades do proje-
to Caracóis, coordenado pelo 
Núcleo de Investigações e In-
tervenções em Tecnologias 
(Ninets) da Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB), conta 
agora com apoio do Governo 
do Estado, por meio da Secre-
taria da Mulher e da Diversida-
de Humana. O projeto estreou 
na última sexta-feira com a live 
no instagram “Prosa em Rede”, 
que abriu o curso “Por uma ra-
zão descolonizada: Questões 
de epistemologia, teoria, mé-
todo, ética e política”, voltado 
para o público acadêmico. Para 
acessar o formulário de inscri-
ções: www.tiny.cc/inscricoes-
caracois. 

As aulas do curso aconte-
cem na plataforma Zoom, com 
a professora Jussara Carneiro 
Costa, coordenadora do Ni-
nets. Cada módulo terá dura-
ção de uma semana, com duas 
aulas de duas horas de dura-
ção cada.  

O projeto Caracóis tem 

Projeto Caracóis da UEPB tem 
apoio do Governo do Estado

por finalidade promover uma 
aproximação com campos 
de saberes articulados pela 
revisão crítica sobre o en-
frentamento ao fenômeno da 
desigualdade global, especial-
mente com foco nas relações 
entre ciência, tecnologia e os 
discursos sobre a diferença 
dessas desigualdades. 

A secretária da Mulher 
e da Diversidade Humana, Lí-
dia Moura, disse que o projeto 
“é um caminho a ser apoiado 
com intuito de contribuir para 
a abertura de caminhos que 
levem à inserção das mulhe-

res, comunidades tradicionais 
e grupos socialmente vulnerá-
veis em projetos com tecnolo-
gias sociais solidários”.

A professora Jussara Cos-
ta disse que a parceria com 
a SEMDH permitirá “discutir 
a reorganização de modelos 
para inclusão e transformação 
de canais de saberes, relacio-
nando a interação econômica 
e social de diversos públicos, 
como indígenas, negros, ju-
ventude LGBT e mulheres com 
intuito de utilizar ferramentas 
de tecnologias para gestão de 
negócios solidários”.

João Azevêdo lembrou que programa também garante acesso à alimentação saudável para famílias carentes

Foto: Secom-PB

Os maiores beneficiários 
do programa são 

pequenos produtores 
que não teriam como 

escoar a produção 
leiteira

Professora 
Jussara Costa, 
coordenadora 
do Ninets da 
UEPB, ministra 
o curso

Foto: Divulgação



Boletim divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde mostra mais 23 óbitos e 641 novos casos da doença

A Paraíba chegou a 
marca de 20.951 casos de 
contaminação pelo novo 
coronavírus com 507 óbi-
tos em decorrência da 
doença. Ontem, 641 con-
firmações e 23 falecimen-
tos foram confirmados 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES). Com tes-
tagem em todos os 223 
municípios do Estado, 
cerca de 65.674 testes fo-
ram realizados até o mo-
mento. 

Com cura clínica e 
recuperação do sistema 
imunológico confirmado, 
4.340 pacientes que tive-
ram a covid-19 são consi-
derados recuperados.

O Estado possui um 
índice de ocupação de 
leitos de UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico) de 
69%. A Região Metropo-
litana de João Pessoa é 
de 81%, Campina Grande 
tem 59% do total de leitos 
de UTI ocupados e o Ser-
tão tem 59% de ocupação. 

Enquanto isso, o ín-
dice de isolamento social, 

monitorado pelo InLoco 
em todo o país, é de 48%. 
Neste momento, autori-
dades de saúde da SES 
projeta a meta ideal de, 
no mínimo, 50% de ade-
são da população as me-
didas restritivas de isola-
mento social.

Dos 23 falecimen-
tos registrados pela SES 
nesta segunda-feira, seis 
foram ocorridos no inter-
valo do último domingo a 
data de ontem. 

A faixa etária das ví-
timas confirmadas no 
boletim vai de 40 a 94 
anos de idade. As mortes 
ocorreram nas cidades de 
João Pessoa (13), Bayeux 
(3), Patos (3), Santa Rita, 
Cabedelo, Alhandra e 
Guarabira. Seis dos 23 pa-
cientes não possuiam co-
morbidades. Duas mortes 
confirmadas ontem ocor-
reram nas residências das 
vítimas da pandemia e as 
demais mortes ocorreram 
em unidades públicas de 
saúde. 

Com 206 das 223 ci-
dades do Estado, a Paraí-
ba chegou ao número de 
92,38% de municípios 

atingidos. A Capital pa-
raibana, João Pessoa, é 
considerada o epicentro 
da covid-19 no Estado 
concentrando 6.246 ca-
sos. Como já era previsto 
durante o início do perío-
do pandêmico pela SES, 
Campina Grande é a se-
gunda cidade com mais 
casos registrados com 
2.650 casos. 

Além das cidades 
consideradas referências, 
a lista dos municípios 
com mais casos segue 
em crescente: Cabedelo 
(1.154), Guarabira (889), 
Patos (778), Santa Rita 
(756), Caaporã (492), 
Bayeux (479), Pedras de 
Fogo (355), Mamanguape 
(340), Itabaiana (304), 
Sapé (296), Sousa (298), 
São Bento (262), Alhan-
dra (194), Alagoinha 
(179), Mari (158), Quei-
madas (153), Juripiranga 
(149), Cajazeiras (148), 
Lagoa Seca (145), Pitim-
bu e Conde (140), Cruz 
do Espírito Santo (139) 
e Riachão do Bacamarte 
(118) são as cidades com 
maior número de casos 
até o momento.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

PB ultrapassa as 500 mortes 
provocadas pela covid-19
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Dados da covid-19

Imprensa e Congresso farão 
contagem paralela de casos

O Congresso Nacional 
vai passar a apurar os dados 
de covid-19 no país indepen-
dentemente do governo. O 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), deu 
aval à contagem paralela em 
reunião de líderes da Casa 
mais cedo. Os dados serão di-
vulgados pela comissão mista 
de deputados e senadores 
criada em abril para acom-
panhar as ações do governo 
após o decreto de calamidade 
pública.

Mudanças feitas pelo Mi-
nistério da Saúde na publica-
ção do balanço da pandemia 
reduziram a quantidade e a 
qualidade dos dados. Em res-
posta à decisão do governo 
Jair Bolsonaro de restringir o 
acesso a dados sobre a pan-
demia de covid-19, os veículos 

O Estado de S. Paulo, Folha de 
S.Paulo, O Globo, Extra, G1 e 
UOL decidiram formar uma 
parceria e trabalhar de forma 
colaborativa para buscar as in-
formações necessárias nos 26 
Estados e no Distrito Federal.

Após polêmicas, o Minis-
tério da Saúde divulgou uma 
errata sobre os dados. “Trans-
parência é fundamental no 
enfrentamento dessa pande-
mia. Defendê-la é proteger a 
democracia”, afirmou o líder 
do MDB no Senado, Eduardo 
Braga (AM), que pediu a apu-
ração paralela dos dados no 
Congresso ao lado do líder da 
Rede na Casa, Randolfe Ro-
drigues (AP). Os dois repre-
sentam, respectivamente, os 
blocos da maioria e da mino-
ria no Senado.

Também no Senado, a 
líder do Cidadania, Eliziane 
Gama (MA), pediu a instala-

ção de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
sobre os dados do novo coro-
navírus no Brasil. “A CPI tem 
poder de polícia durante sua 
execução, ou seja, com isso 
poderemos requisitar docu-
mentos e o ministério terá 
obrigação de apresentar. Para 
mim, hoje é o único instru-
mento mais rápido que temos 
para obter as informações.

Além disso, parlamen-
tares de oposição entraram 
com uma ação no Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
garantir a divulgação diá-
ria, até às 19h30, de dados 
pelo Ministério da Saúde. O 
Ministério Público Federal 
abriu procedimento extraju-
dicial para apurar o atraso e 
a omissão na divulgação dos 
números. (Daniel Weterman, 
Camila Turtelli, Emilly Behn-
ke e Marlla Sabino).

Motoristas e caminhonei-
ros com vínculo em empresas 
que possa ser comprovado po-
derão realizar testagem para o 
novo coronavírus em João Pes-
soa e Cabedelo. A ação é reali-
zada pelo Sest/Senat (Serviço 
Social do Transporte e Serviço 
Nacional de Aprendizagem do 
Transporte) em parceria com 
o curso de biomedicina da  Fa-
culdade Uninassau, em João 
Pessoa. No total, 350 testes 
serão realizados até a próxima 
sexta-feira. Ontem, de acordo 
com Lydson Bulhões, diretor 
do Sest/Senat 84 testes foram 

realizados em caminhoneiros 
e motoristas que passaram 
pelo Forte de Santa Catarina, 
em Cabedelo. Dos 84 testados, 
16 apresentaram o resultado 
positivo. 

Hoje, a testagem será rea-
lizada na sede da instituição 
na Rua Coronel João Costa e 
Silva, em João Pessoa, próximo 
a BR-230. Leydson Bulhões in-
formou ainda que durante os 
demais dias a testagem será 
realizada no Posto Pichilau, no 
Distrito Industrial, lado da BR-
230 oposto a sede do Sest/Se-
nat. Em todos os locais, a testa-
gem ocorre das 8h às 13h.

Os testes detectam a 
quantidade de anticorpos no 

sistema imunológico através 
de testes IgG e IgM que de-
tectam infecção anterior com 
pelo menos três semanas 
após a imunização (IgM) e 
com a infecção recente e atual 
(IgG).  

“Nosso foco são esses 
profissionais que estão na li-
nha de frente do combate a 
covid-19. É uma maneira de 
monitoramento que o Sest/
Senat está fazendo em todo o 
país. Para entender como está 
a contaminação nesses pro-
fissionais que são essenciais, 
como são os nossos profissio-
nais da saúde, no andamento 
da sociedade”, informou Lyd-
son Bulhões.

Caminhoneiros e motoristas de 
ônibus passam por testagem

STF decidirá sobre restrição de 
doação de sangue por gays

Cinco entidades LGBT e o 
partido Cidadania pediram ao 
Supremo Tribunal Federal que 
determine o imediato cumpri-
mento da decisão que derrubou 
regra que previa abstinência se-
xual de 12 meses para que ho-
mens gays, bissexuais, travestis 
e mulheres transexuais doassem 
sangue.  A ação foi apresentada 
após o Estadão mostrar que he-
mocentros de todo o país ainda 
estão rejeitando tais doações por 
orientação da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
para que a regra seja mantida até 
a publicação do acórdão e ‘encer-
ramento definitivo’ do caso.

Conforme reclamação apre-
sentada à Corte contra a Anvisa e 
o Ministério da Saúde, a jurispru-
dência do STF é pacífica no sen-
tido de que basta a publicação 
da ata de julgamento para que 
uma decisão tenha eficácia ime-
diata, sendo que o documento 
referente ao julgamento sobre a 
restrição de doação por homens 
que se relacionam com homens, 
datado do dia 11 de maio, foi pu-
blicado no Diário de Justiça em 
22 de maio de 2020.

A ação é assinada pela As-
sociação Brasileira de Lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, tran-
sexuais e intersexos (Abglt), a 
Associação Nacional de Traves-
tis e Transexuais (Antra), a As-
sociação Brasileira de Famílias 

Homotransafetivas (Abrafh), a 
Associação Mães pela diversida-
de e o grupo de advogados pela 
diversidade sexual e de gênero 
(GADvS).

As entidades caracterizam 
a orientação da Anvisa como um 
ato de ma-fé, uma claríssima es-
tratégia procrastinatória, e um 
‘verdadeiro desafio à autoridade 
da Suprema Corte. “Embora não 
seja crível que um órgão de Esta-
do alegue desconhecimento de 
jurisprudência pacífica do STF 
sobre a imediata eficácia de suas 
decisões logo após a publicação 
da ata de julgamento, no míni-
mo caracteriza como verdadeira 
negligência um órgão de Estado 
não conhecer a jurisprudência 
pacífica da Suprema Corte.

Agência Estado

Agência Estado

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com
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Solidariedade EPC
A Empresa Paraibana de Comunicação (EPC), em uma ação de 
solidariedade, doou itens para cestas básicas para o Hospital 
Padre Zé, em João Pessoa.  Página 8 Fo
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Decisão aponta inconstitucionalidade da lei e ação partiu do sindicato que representa unidades de ensino privado na PB

O projeto de lei apro-
vado pela Assembleia Le-
gislativa da Paraíba (ALPB) 
que garantia descontos nas 
mensalidades de alunos da 
rede privada de ensino, es-
colas e faculdades, do esta-
do da Paraíba teve os seus 
efeitos suspensos por deci-
são da desembargadora Ma-
ria das Graças Morais Gue-
des, do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, que suspendeu a 
lei liminarmente. A suspen-
são atende a uma Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade 
(ADI), protocolada pelo Sin-
dicato dos Estabelecimen-
tos de Ensino do Estado da 
Paraíba (Sinepe-PB), a cate-
goria alega que não cabe à 
Assembleia a criação de leis 
como essa. 

A edição de ontem, se-
gunda-feira, do Jornal Es-
tadual, veiculado na Rádio 
Tabajara FM e apresentado 
pelos jornalistas Ulisses Bar-
bosa e Rayo Miranda, en-
trevistou o especialista em 
Direito do Consumidor, Ro-
naldo Xavier, que debateu a 
lei. O advogado Ronaldo Xa-
vier destacou que na Paraí-
ba, diferentemente de outros 
estados, trata-se de uma lei 
que tem validade enquanto 
durar o decreto de isolamen-
to social devido à pandemia 
do coronavírus. E comentou 
sobre a discussão de medi-
das como essa que chegam 
ao Supremo Tribunal Federal 

Nilber Lucena 
Especial para A União

Justiça suspende desconto 
de mensalidade em escolas

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

para que a Corte decida sobre 
a validade das leis. 

O Supremo Tribunal Fe-
deral recebeu nas últimas se-
manas ações que contestam a 
constitucionalidade de decre-
tos e leis estaduais que conce-
dem descontos nas mensalida-
des escolares e de faculdades 
privadas durante o período de 
pandemia da covid-19. 

“É interessante que nesse 
tema, o STF já decidiu há mais 
de quinze anos, ele já havia se 
posicionado sobre o assunto 
que se tratou de lei estadual 
versando sobre mensalidades 
escolares e que competência 
seria privativa da União Fede-
ral”, destacou Ronaldo Xavier. 
Essa decisão, de acordo com o 
advogado, foi de 2005 e tinha 

como motivação uma lei do 
Estado de Pernambuco. 

Ronaldo Xavier acredita 
que o STF  deve manter este 
entendimento e votar pela 
inconstitucionalidade, mas 
destaca que na Paraíba o que 
ocorre são decisões isoladas 
que liminarmente atendem 
as categorias. “Cada escola, 
cada instituição que tem o 

seu interesse tem procurado 
o Tribunal Estadual para ga-
rantir liminares e blindar a 
sua própria escola, institui-
ção ou faculdade”. 

 O especialista orien-
ta que antes de procurar os 
órgãos de proteção do consu-
midor o ideal seria que cada 
pai ou responsável procuras-
se as escolas.

“O ideal é que se procu-
re as escolas e tentar nego-
ciar, falar das dificuldades e 
da situação para que se evite 
maiores celeumas, prejuízos 
para os dois lados e um des-
gaste na relação entre pais e 
escolas. Uma relação muito 
importante para que o am-
biente escolar se mantenha 
saudável”.

Foto: Agência Brasil

Com a decisão, lei que trata sobre 
descontos, votada semana passada pela 

Assembleia Legislativa do Estado, fica 
sem efeito na Paraíba

O Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Con-
sepe) da Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB) 
aprovou, em reunião rea-
lizada na sexta-feira (5), 
a adesão da Instituição ao 
Sistema de Seleção Unifi-
cada (SiSU) 2020.2 e, com 
isso, a Universidade oferta-
rá 2.929 vagas para os cur-
sos de graduação dos seus 
oito campus, conforme o 
Termo de Adesão aprova-
do pelos conselheiros.

A seleção para preen-
chimento das vagas dis-
ponibilizadas por meio do 
SiSU será efetuada exclusi-
vamente com base nos re-
sultados das notas obtidas 
pelos estudantes no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2019. Os estudan-
tes interessados em con-
correr às vagas disponibi-
lizadas pela UEPB deverão 
verificar as informações 
constantes do Termo de 
Adesão da Instituição jun-
to ao SiSU.

Para o SiSU 2020.2, 
ficam estabelecidos para 
todos os cursos, no míni-
mo, 400 pontos como nota 
mínima da Redação e 400 
pontos como a média mí-

nima no Enem. A Pró-Rei-
toria de Graduação (PRO-
GRAD) publicará edital 
próprio com as informa-
ções relativas a datas e ou-
tros procedimentos neces-
sários para a matrícula dos 
candidatos convocados. 

Os candidatos às va-
gas devem acompanhar as 
informações do processo 
seletivo junto ao Ministé-
rio da Educação (MEC), 
no endereço http://sisu.
mec.gov.br/. Uma vez con-
vocado, em qualquer uma 
das chamadas referentes 
ao processo seletivo SiSU 
2020.2, para ter assegura-
do o direito à vaga na UEPB 
o candidato deverá compa-
recer presencialmente à 
coordenação do curso em 
que se inscreveu. Os do-
cumentos necessários são: 
Certificado de Conclusão 
do Ensino Médio e Históri-
co Escolar; RG; CPF; Prova 
de quitação com o Serviço 
Militar (no caso de candi-
datos do sexo masculino); 
Registro de Nascimento 
ou Certidão de Casamen-
to, Prova de Quitação com 
o TRE (para maiores de 18 
anos); e uma foto 3 x4 re-
cente.

UEPB decide ofertar
2.929 vagas no SiSU

Centelha PB

Aplicativo aprimora performance de 
alunos da rede pública no Estado

Lançado ontem, o apli-
cativo gratuito “Sapientia”, 
permite o monitoramento 
do desempenho qualitativo 
que se utiliza de elementos 
de gamificação para enga-
jar os alunos. O projeto é 
um dos aprovados no Cen-
telha-PB, programa federal 
de aceleração de startups 
que conta com a contrapar-
tida do Governo da Paraíba 
e é executado no Estado 
pela Fundação de Apoio à 
Pesquisa da Paraíba.

O Sapientia permite 
que o estudante se envol-
va nos desafios propostos, 
nos questionamentos e 
resolução de problemas, 
proporcionando melhora 

no processo de aprendiza-
do enquanto atividade lú-
dica. Os professores terão 
em mãos uma ferramenta 
compatível com a educa-
ção 4.0 que insere o aluno 
no centro do processo de 
aprendizagem e que pre-
tende ser a centelha de 
uma nova forma de educar.

Criado por profes-
sores da rede pública da 
Paraíba e estudantes de 
computação da UFCG, a 
plataforma já adquiriu al-
guns prêmios importantes, 
além da aprovação no Pro-
grama Centelha-PB, como 
o Mestres da Educação, 
concedido pelo Governo 
da Paraíba, o certificado de 
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O Sapientia permite 
que o estudante se 

envolva nos desafios 
propostos, nos 

questionamentos e 
resolução de problemas

Professor Transformador, 
do Bett Educar e foi fina-
lista do Campus Mobile, do 
Instituto Claro.

O projeto conta ainda 
com a subvenção financeira 
através do Programa Cente-
lha-PB. O Centelha nasceu 
de uma demanda do Con-
selho Nacional das Funda-
ções Estaduais de Amparo 
à Pesquisa (Confap), junto 
à Finep e ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações 
(MCTIC) para a construção 
de um programa nacional 
de fortalecimento dos sis-
temas locais de inovação, 
com o fomento a startups e 
ideias inovadoras. 

O presidente da Fapes-
q-PB, Roberto Germano, 
articulou a execução do 
programa na Paraíba: “O 
Centelha-PB é um marco 
importante da inovação 
no Estado da Paraíba. É 
voltado a estimular a cria-
ção de empreendimentos 
e disseminar a cultura do 
empreendedorismo inova-
dor”, destaca Germano. 

O aplicativo está dis-
ponível na Playstore para 
os professores baixarem 
de forma gratuita através 
do link: https://play.goo-
gle.com/store/apps/de-
tails?id=com.sapientiaso-
lutions.sapientia.

A versão para IOS está 
em desenvolvimento e 
deve sair em breve. 

Para saber mais in-
formações, basta acessar 
a landing page (http://
www.sapientiaedu.com.
br/), o site (https://sites.
google.com/view/sapien-
tiaedu/home) ou o canal 
do Youtube (https://www.
youtube.com/channel/
U C z Q U H u - w G - w s W f -
QhoY0B43g/videos).
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Operação Nômade deteve suspeitos de tráfico de drogas e cumpriu mandados durante final de semana no Estado

PM realiza mais ações para 
o combate à criminalidade

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

As barreiras sanitá-
rias instaladas nas rodovias 
estaduais da Paraíba que 
disciplinam os acessos as 
cidades também tem o obje-
tivo de fiscalizar infratores. 
No domingo (7), em Alagoa 
Grande, policiais do 4º BPM 
prenderam o passageiro de 
um ônibus que vinha do Rio 
de Janeiro, com nove table-
tes e duas porções pequenas 

de maconha que ele trans-
portava numa bolsa infantil. 

A prisão do suspeito 
aconteceu durante as abor-
dagens a pessoas e veículos 
que passavam pela cidade, 
visando prevenir a disse-
minação da covid-19. O 
homem foi encaminhado 
à delegacia para o auto de 
prisão em flagrante por trá-
fico de drogas. 

A Polícia Militar dete-
ve cinco suspeitos de tráfico 
de drogas e dois por cum-
primento de mandados em 
ações realizadas no fim de 
semana em sete cidades pa-
raibanas. Foram apreendidas 
armas, cocaína, maconha e 
crack. As ações são resulta-
do da Operação Nômade, que 
está acontecendo em todo o 
Estado.

Em João Pessoa, policiais 
do 5º Batalhão prenderam 
um homem de 25 anos, sus-
peito de tráfico de drogas, na 
comunidade Irmã Dulce. Na 
abordagem, os policiais en-
contraram com um dos sus-
peitos 15 trouxas de cocaína 
e 18 pedras de crack. Todas 
prontas para o comércio.

Em Alhandra, foi preso 
um jovem de 19 anos, suspeito 
de tráfico de drogas na locali-
dade conhecida por “Piscina”. 
No local a equipe encontrou 
um revólver calibre 32 e 200 
gramas de maconha.

Em Santa Rita, policiais 
do 7º BPM prenderam um jo-
vem de 20 anos, suspeito de 
tráfico de drogas na comuni-
dade Chatuba, no bairro Alto 
das Populares. Com o suspei-
to foram encontrados  um re-
vólver calibre 38, seis trouxas 
de crack, duas trouxas de ma-
conha, três celulares, além de 
uma quantia em dinheiro.

Em Cruz do Espírito San-
to, policiais também do 7º 
BPM apreenderam uma ado-
lescente, de 15 anos. Com ela 
foram encontradas 35 pedras 
de crack, 53 trouxas de maco-
nha e R$ 419 em espécie.

Em Campina Grande, po-
liciais da 2ª BPM prenderam 
um suspeito de tráfico de dro-
gas no bairro Pedregal. Com o 
suspeito foram apreendidos 

A maconha embalada foi localizada pela Polícia Militar e apreendida em Campina Grande pronta para revenda

Policiais rodoviários da Paraíba participaram da ação, que contou ainda com a Polícia Federal e a PM

Procurados da Justiça
Três procurados da Justiça foram localiza-

dos e presos nesse domingo (7), nas cidades de 
Lagoa, Sousa e Conde. As ações desenvolvidas 
pela Polícia Militar, no fim de semana também 
prendeu um homem que cumpre pena por rou-
bo em regime semiaberto, mas que foi liberado 
para passar a pandemia do novo coronavírus 
em casa, foi flagrado em uma festa no bairro 
do Bessa, na Capital. Além do descumprindo 
das regras de distanciamento social, ele estava 
também desobedecendo às condições estabe-
lecidas pela Justiça para a sua liberação, cuja 
principal delas era ficar recolhido em casa.

O procurado da Justiça que foi preso na 
cidade de Lagoa, no Sertão da Paraíba, tem 41 
anos e é acusado de um latrocínio contra um 
aposentado, no mesmo município. O de Sousa, 
tem 25 anos e processo por roubo majorado. 
E o preso no município do Conde tem duas 
anotações criminais por roubo e porte ilegal de 
arma. Os três capturados, que tinham manda-
do de prisão expedidos pela Justiça paraibana, 
foram entregues nas delegacias das áreas onde 
eles foram presos.

A quarta prisão foi depois das 21h, quando 
uma das viaturas da Companhia Especializada 
em Apoio ao Turista (CEATur) realizava rondas 
no bairro do Bessa, em João Pessoa, e flagrou 
uma festa acontecendo. Ao abordar os par-
ticipantes, descobriram que um deles, de 26 
anos, deveria estar em casa, pois se tratava de 
um presidiário do regime semiaberto e que foi 
liberado para passar o período de pandemia 
recolhido em casa. Ele foi levado de volta para 
a Penitenciária Média de Mangabeira.

45 papelotes de maconha.
Em Mogeiro, policiais 

do 8º Batalhão receberam 
informações de que um in-
divíduo, conhecido por Ra-

fael, estaria em uma locali-
dade cometendo algazarras. 
A equipe policial partiu em 
diligências e localizou o sus-
peito. Ao presenciar a chega-

da dos policiais, ele tentou 
fugir em uma motocicleta, 
mas sem êxito. Na aborda-
gem, foi realizada uma con-
sulta ao sistema de informa-

ções, e foi constatado que 
existia contra ele um Man-
dado de Prisão em aberto do 
Estado do Rio de Janeiro.

Em Patos, policiais do 3º 
BPM estavam em rondas na 
localidade do Alto da Tubiba, 
onde abordaram um homem 
de 25 anos. Na consulta ao sis-

tema os policiais descobriram 
que existia contra o suspeito 
um mandado de prisão em 
aberto, expedido pela 1ª Vara 
Mista de Patos. 

Todos os suspeitos e os 
materiais apreendidos foram 
conduzidos às delegacias das 
respectivas cidades.

Combate ao tráfico

Operação destrói 146 mil pés 
de maconha em Pernambuco

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) da Paraíba 
participou de operações que 
destruíram 146,3 mil pés de 
maconha em Cabrobó e Be-
lém de São Francisco, no Ser-
tão pernambucano. A ação 
iniciada na terça-feira (2) se 
estendeu até o domingo (7). 
As Operações Macambira 
V e Muçambê II ocorreram 
de forma integrada entre a 
PRF, a Polícia Federal (PF) e 
o Batalhão Especializado de 
Policiamento do Interior da 
Polícia Militar (BEPI-PM).

As plantações foram 
localizadas a partir de levan-

tamentos da Base de Opera-
ções Aéreas (BOA) da PRF e 
de investigação da PF, que 
identificaram 48 roças com 
características da cannabis 
sativa. Se colhidas, as plantas 
poderiam produzir 48,7 to-
neladas de maconha pronta 
para o consumo.

As ações de combate ao 
crime também foram reali-
zadas nas rodovias federais 
do Sertão, sendo fiscalizados 
259 veículos e 256 pessoas, 
apreendidos 81,5 Kg de ma-
conha embalada, dois carros 
roubados e R$1.142,00. Ao 
todo, onze pessoas foram de-

tidas pelos crimes de tráfico 
de drogas e receptação de 
veículo roubado.

Participaram das ações 
39 integrantes da PRF, 20 da 
PF e 13 do BEPI-PM. Foram 
utilizadas 19 viaturas, um 
caminhão tanque, uma van e 
um helicóptero.

A investigação das ocor-
rências será realizada pela 
Delegacia de Polícia Federal 
de Salgueiro. As ações de er-
radicação vêm sendo intensi-
ficadas na região, tendo em 
vista que o período de chu-
vas contribui para o aumento 
na produção da droga.

Foto: PRF

O professor Kerliomar 
Freitas da Silva, 52 anos, 
foi preso em flagrante sus-
peito de matar o próprio 
companheiro com uma fa-
cada no pescoço, no fim da 
noite do último domingo 
em Cajazeiras, no Sertão da 
Paraíba. O crime aconteceu 
na casa onde os dois mora-
vam, na Avenida Francisco 
Matias Rolim e teria sido 
motivado por ciúmes.

Segundo levantamento 
da polícia, o suspeito esta-
ria bebendo com a vítima, 
um estilista Edme Soares 
de Almeida, de 55 anos, 
quando houve uma discus-
são entre eles. A vitima foi 
encontrada pelos policiais 
no quintal da casa.

Os policiais do 6º BPM 
foram até o local assim que 
souberam do fato, pren-
deram o suspeito em fla-
grante e ainda acionaram 
o SAMU, mas a vítima já 
estava morta. Inicialmente 
o suspeito chegou a dizer 
que ele e a vítima teriam 
sido vítimas de uma tenta-
tiva de assalto.

O preso foi apresentado 
na delegacia de Cajazeiras.

Professor é 
preso suspeito 
de assassinar 
companheiro Policiais rodoviários 

federais prenderam um 
homem suspeito de assal-
tar um idoso de 94 anos, 
logo após ele sair de uma 
agência lotérica, na cidade 
de Riachão do Bacamarte, 
onde havia recebido par-
te de sua aposentadoria. O 
suspeito de 24 anos foi al-
cançado quando fugia para 
Campina Grande em um 
transporte alternativo.

O que indignou os 
policiais é que o suspeito 
detido foi preso na última 
quarta-feira (3), ficou pou-
cas horas detidos e voltou a 
cometer crimes. O homem 

aplicou um golpe de gravata 
no idoso, o jogou ao solo e 
roubou o benefício sacado 
na lotérica e tomou R$ 280 
da vítima que com a queda, 
teve escoriações pelo corpo. 
Também foi levado o cartão 
do banco utilizado pelo ido-
so para sacar seu benefício. 
Este fato aconteceu dois 
dias após sua liberdade.

Ao ser perguntado pe-
los policiais onde estaria o 
dinheiro roubado, o homem 
informou que já havia gas-
tado todo dinheiro. O ho-
mem foi novamente detido 
e conduzido à Polícia Civil 
de Itabaiana.

Homem detido depois de 
assaltar e agredir idoso

Maconha é apreendida 
durante barreira sanitária

Foto: PM
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Desde o dia 28, Hemocentro recebeu 500 ligações de doadores, mas só 19 estavam aptos para procedimento

O Hemocentro da Paraí-
ba, responsável por coletar 
plasma convalescente para 
ser utilizado no tratamento 
de pacientes com covid-19 
recebeu, desde o dia 28, mais 
de 500 ligações de pessoas 
interessadas em fazer a doa-
ção do material. Na primeira 
triagem, 51 candidatos foram 
selecionados, mas somente 
19 estavam aptos a fazer a 
doação. A diretora do órgão, 
Shirlene Gadelha, explica que 
trata-se de um processo muito 
minucioso, por isso nem todos 
podem doar.

O tratamento para co-
vid-19 utilizando o plasma de 
pessoas que foram curadas 
da doença continua represen-
tando uma alternativa para a 
recuperação de pessoas infec-
tadas pelo vírus. Na rede esta-
dual de saúde dois pacientes 
estão sendo submetidos ao 
tratamento e têm respondido 
de maneira satisfatória, am-
bos em Campina Grande. A 
Paraíba foi o primeiro Estado 
do Nordeste a realizar o pro-
cedimento ainda no final do 
mês passado em um hospital 
particular.

O secretário adjunto de 
saúde e médico, Daniel Bel-
trami, explica que doentes 
de gravidade elevada, com 
comprometimento de órgãos 
por exemplo, não devem ser 
submetidos ao procedimento. 
“Precisa estar com estabilida-
de hemodinâmica e a função 

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Doação de plasma destinada 
à covid-19 precisa ser maior
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PLASTICOS CVS INDUSTRIA - EIRELI, CNPJ 22.729.368/0001-28, torna público que requereu 
à SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença de Ope-
ração para Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico, situado à 
R SUELI MENDES DA SILVA (VL04 NSA SRA DACONCEICAO), Nº 96, Renascer - Cabedelo/
PB - CEP 58.108-044.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 710/2020, em João Pessoa, 15 de maio de 2020 - Pra-
zo 1825 dias, para OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: 
CAJAZEIRINHAS - UF: PB. Processo: 2019-004229/TEC/LO-9351.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 704/2020, em João Pessoa, 15 de maio de 2020 - Prazo 
730 dias, para OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO = MUNICIPIO: JERICÓ E MATO 
GROSSO - UF: PB. Processo: 2019-007632/TEC/LO-9999.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 690/2020, em João Pessoa, 11 de maio de 2020 - 
Prazo 1825 dias, para OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO = MUNICIPIO: MALTA E 
CONDADO - UF: PB. Processo: 2019-007511/TEC/LO-9968. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 638/2020, em João Pessoa, 27 de abril de 2020 - Prazo 
730 dias, para OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO = MUNICIPIO: ALGODÃO DE 
JANDAÍRA - UF: PB. Processo: 2020-001144/TEC/LO-0365.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 623/2020, em João Pessoa, 24 de abril de 2020 - Prazo 
730 dias, para AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POLO TURISTICO 
CABO BRANCO = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2020-001782/TEC/LI-7254.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 694/2020, em João Pessoa, 11 de maio de 2020 - 
Prazo 730 dias, para AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: 
CABEDELO - UF: PB. Processo: 2019-004172/TEC/LI-6835.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 695/2020, em João Pessoa, 11 de maio de 2020 - Prazo 
1825 dias, para IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: 
BOQUEIRÃO - UF: PB. Processo: 2019-005565/TEC/LI-6961.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 701/2020, em João Pessoa, 15 de maio de 2020 - Prazo 
1095 dias, para INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOPARA AS COMUNIDADES 
AGUA PABA, MELANCIA, VILA NOVO CAJÁ, NOVO PEDRO VELHOE RIACHÃO= MUNICIPIO: 
AROEIRAS E OUTRAS - UF: PB. Processo: 2020-001409/TEC/LI-7235.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 711/2020, em João Pessoa, 15 de maio de 2020 - Prazo 
730 dias, para INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO = MUNICIPIO: AREIA - UF: PB. 
Processo: 2019-005815/TEC/LI-6980.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 768/2020, em João Pessoa, 22 de maio de 2020 - Prazo 
730 dias, para IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: 
COXIXOLA - UF: PB. Processo: 2020-001768/TEC/LI-7250.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 769/2020, em João Pessoa, 22 de maio de 2020 - Prazo 
730 dias, para IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: 
LIVRAMENTO - UF: PB. Processo: 2020-001769/TEC/LI-7251.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 770/2020, em João Pessoa, 22 de maio de 2020 - Prazo 
730 dias, para IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO JAR-
DIM TAVARES = MUNICIPIO: CAMPINA GRANDE - UF: PB. Processo: 2020-001771/TEC/LI-7253.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 771/2020, em João Pessoa, 22 de maio de 2020 - Pra-
zo 730 dias, para IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO 
CRUZEIRO= MUNICIPIO: CAMPINA GRANDE - UF: PB. Processo: 2020-001770/TEC/LI-7252.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 772/2020, em João Pessoa, 22 de maio de 2020 - Prazo 
730 dias, para IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: SÃO 
JOSÉ DOS CORDEIROS - UF: PB. Processo: 2020-001767/TEC/LI-7249.

Na rede estadual de saúde, dois pacientes estão sendo tratados com plasma convalescente em Campina Grande

Rosana Freitas afirma que há vantagens na prática fisioterapêutica

Foto: Agência Brasil

Para grávidas

Pesquisa da UFPB indica fisioterapia para 
amenizar as dores do trabalho de parto

Uma pesquisa da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB) está avaliando 
o impacto da assistência fi-
sioterapêutica no alívio das 
dores do parto. Iniciado em 
março, o estudo entrevistou 
até agora 60 mães que tive-
ram ou não a assistência de 
um fisioterapeuta na gesta-
ção, para comparar as suas 
impressões. O propósito é 
medir os benefícios da fisio-
terapia obstétrica – um ramo 
em expansão na medicina da 
mulher.

“Apesar de a literatura 
científica sobre o tema ser li-
mitada, já sabemos das van-
tagens da utilização de mé-
todos não farmacológicos no 
alívio do sofrimento da mãe 
prestes a dar à luz. Por isso, 
para que seja bem-sucedido, 
é preciso o uso de técnicas 
que minimizem o seu sofri-
mento”, afirma a pesquisado-
ra Rosana Freitas, do Depar-
tamento de Fisioterapia da 
universidade. 

A professora Hayana 
Gomes, 27 anos, é mãe de 
primeira viagem de Arthur, 
de 4 meses. “Meu trabalho 
de parto durou mais de 24 
horas. Apesar de muito can-
sativo, não queria me sub-
meter à cesárea. Eu estava 
tendo uma boa dilatação – o 

problema era a posição do 
neném para sair. Foi quando 
a minha obstetra me sugeriu 
uma fisioterapeuta. Com ela, 
fiz exercícios de perna, com a 
bola suíça e massagens, que 
foram essenciais no encaixe 
do Arthur para nascer. Valeu 
muito a pena. Hoje penso 
que, se tivesse dispensan-
do coisas desnecessárias do 
enxoval, teria economizado 
com uma fisioterapeuta bem 
antes”, diz.

A advogada Juliana Gon-
dim, 31, outra mamãe nova-
ta, também sonhava com o 
parto normal. “Na fisiotera-
pia trabalhei o fortalecimen-
to da lombar e do assoalho 
pélvico. Focávamos também 
nos exercícios respiratórios, 
que ajudam a relaxar e se 
entregar à dor”. Hoje ela tem 
Lóris, de 2 meses, que nas-
ceu a jato, como ela entrega, 
“Não sei se devido às tâma-
ras, para ajudar na dilatação, 
à minha doula ou a físio”, ri.  

Na contramão das re-
comendações internacionais 
(que indicam o parto cesá-
reo para apenas 15% dos 
nascimentos), a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
aponta que o Brasil é o se-
gundo país no mundo a mais 
realizar cesarianas, com 
55% de partos cirúrgicos, só 
perdendo para a República 
Dominicana (com 56%). A 
pesquisa da UFPB, portanto, 

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

dos órgãos preservados. Te-
mos que lembrar que se trata 
de material biológico vindo de 
outra pessoa, então é preciso 
ter muita cautela”. 

Coleta
Daniel Beltrami lembra 

que o momento é de captação 
de plasma e que a luta agora é 
pela busca de doadores. “Tra-
ta-se de uma coleta de sangue 
normal onde de cada doador 
é retirado cerca de 400 ml 
da substância que gera duas 
bolsas de 200 ml”. O entrevis-
tado disse que normalmente 
o paciente recebe 200 ml de 
plasma e há casos em que é 
necessário uma segunda apli-
cação, por isso a importância 
dos doadores. 

Dentro do processo o La-
boratório Central de Saúde 
Pública da Paraíba (Lacen/PB), 
é responsável por realizar o 
exame de quantificação de an-
ticorpos, como explica o diretor 
geral Bergson Vasconcelos. “É 
a segunda triagem, o material 
vem do hemocentro e aqui nós 
detectamos se há e qual a con-
centração de anticorpos”. Com 
uma demanda que infelizmen-
te não para de crescer, Bergson 
reforça a importância da doa-
ção. “É interessante que as pes-
soas que tiveram a covid-19 se 
candidatem para que nós con-
sigamos ajudar cada vez mais”. 

Para doar
E para que o plasma ofe-

reça a segurança necessária é 

preciso passar por uma série 
de etapas que começa na tria-
gem dos doadores. Para fazer 
a doação do plasma convales-
cente, o candidato, antes de 
qualquer coisa, deve ter entre 
18 e 65 anos, apresentar laudo 
comprovando o teste positivo 
para a covid-19 e estar há 30 
dias sem nenhum sintoma. É 
necessário também se encaixar 
nos pré-requisitos básicos para 
doação de sangue já conheci-
dos pela população, além de 
não possuir histórico de inter-
nações. Mulheres com histórico 
de gravidez e aborto também 
não estão aptas. É o hemocen-
tro o responsável pela capta-
ção, coleta, armazenamento e 
distribuição do plasma.

Contato: (83) 3133-3473

Em atendimento 
a uma ação impetrada 
pela Prefeitura, por meio 
da Superintendência de 
Trânsito e Transportes 
Públicos (STTP), a juíza 
Ana Carmem Pereira Jor-
dão Vieira, da 2ª Vara da 
Fazenda Pública, conce-
deu, na manhã dessa se-
gunda-feira, uma liminar 
proibindo as empresas de 
ônibus de suspenderem 
as atividades durante a 
pandemia de coronaví-
rus em Campina Grande. 
A decisão determina aos 
empresários que mante-
nham a frota atual, corres-
pondente a 30% do total 
de veículos que exploram 
o transporte urbano da 
cidade.

Duzentos e vinte veí-
culos compõem a frota 
de ônibus de Campina 
Grande. Deste total,  200 
estavam em circulação até 
o início de março e vinte 
permaneciam nas gara-
gens das empresas como 
reserva.

O objetivo da manu-
tenção desse percentual, 

de acordo com a liminar 
é o de a;tender aos pro-
fissionais de saúde e aos 
trabalhadores que atuam 
em serviços essenciais 
listados nos Decretos Mu-
nicipais n.º 4.463/2020 
e n.º 4.666/2020, bem 
como Decreto Estadual 
n.º 40.194/2020.

No entendimento do 
superintendente da STTP, 
Félix Araujo Neto, sem-
pre existiu um diálogo de 
bom senso, e de forma 
respeitosa entre a STTP 
e o Sitrans (Sindicato das 
Empresas de Transporte 
de Passageiros). 

Pandemia
Nesse diálogo, se-

gundo o superintendente,  
sempre foram ouvidas as 
ponderações e as dificul-
dades que o sistema en-
frenta.

  “Principalmente 
neste período de pande-
mia com a queda brusca 
de passageiros transpor-
tados, mas deixar de pres-
tar o serviço e de atender 
a população neste período 
é uma medida extrema-
mente incorreta”, avaliou 
disse Félix.

Justiça mantém frota de 
ônibus circulando em CG
Chico José
chicodocrato@gmail.com

serve de instrumento para 
que a figura do fisioterapeu-
ta na maternidade seja vista 
com a mesma naturalidade 
das doulas no amparo emo-
cional e afetivo às mães. Em 

João Pessoa, as maternida-
des Cândidas Vargas e Frei 
Damião e, no interior, o Hos-
pital Regional de Cajazeiras 
e o Hospital da Criança, em 
Patos, contam com o serviço. 

Foto: Arquivo Pessoal
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Cerca de 300 quilos de mantimentos ajudarão a entidade na ação solidária de oferecer refeição a moradores de rua

Cerca de 300 quilos de 
alimentos foram entregues na 
manhã de ontem ao Hospital 
Padre Zé pela diretora-presi-
dente da Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC), Naná 
Garcez, e o diretor de Mídia 
Impressa do Jornal A União, 
William Costa. A arrecadação 
aconteceu entre os dias 1º e 5 
deste mês durante a Campa-
nha Solidária realizada pela 
EPC, que contou com a ade-
são dos jornalistas e radialis-
tas da empresa. 

“No final deste mês, de-
flagraremos mais uma cam-
panha com o lema ‘Doe o que 
está sobrando’. O objetivo é 
arrecadar agasalhos, lençóis, 
roupas e cobertores para se-
rem entregues a uma entida-
de filantrópica da cidade”, in-
formou a presidente da EPC.

As doações foram rece-
bidas pelo diretor-presidente 
do Hospital Padre Zé, padre 
Egídio de Carvalho Neto, que 
mantém, em parceria com 
a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Humano 
(SEDH), e com as ações so-
ciais realizadas pela primei-
ra-dama do Estado, Ana Lins, 
assistência a moradores de 
rua com a entrega de refei-
ções a famílias carentes.

Com essa ação, foi possí-
vel obter cerca de 50 cestas 
básicas que serão destinadas 
à produção de refeições, ou-
tras distribuídas entre os pa-
cientes do próprio hospital, 
moradores de rua, venezue-
lanos indígenas e famílias em 
situação de vulnerabilidade 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

EPC arrecada alimentos e faz 
doação ao Hospital Padre Zé
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social. A campanha da EPC 
teve dois pontos de arrecada-
ção: um no Jornal A União e 
outro na Rádio Tabajara.

“O mais importante nesta 
campanha é que houve ade-
são de praticamente todos os 
funcionários da EPC, que fize-
ram doações pelo sentimento 
de humanidade. Se dermos 
uma olhada, podemos ver 

que tem muita gente preci-
sando de ajuda. Então, de-
sencadeamos esta campanha 
de solidariedade para ajudar 
as pessoas mais necessitadas 
nesse período de pandemia”, 
afirmou Naná Garcez.

Ela ainda lembrou que, 
no último final de semana, 
a EPC também fez uma live 
para ajudar os jornalistas que 

perderam os empregos du-
rante esse período de pande-
mia. A transmissão virtual de 
shows contou com a coorde-
nação da jornalista Gi Ismael, 
com mobilização do radia-
lista Marcos Tomaz, além de 
artistas que têm ligação com 
a Rádio Tabajara. Na ocasião, 
eles cantaram e ofereceram 
entretenimento de qualidade 

gratuitamente.
A live teve a participa-

ção dos artistas Arthur Pes-
soa, Val Donato, Sandra Belê, 
Adeildo Vieira, Cíntia Perom-
nia e DJ Brazinha. Essa ação 
foi idealizada pelo presiden-
te da Associação Paraibana 
de Imprensa (API), jornalista 
João Pinto, e também recebeu 
o apoio do jornalista Marcos 

Werick – coordenador de jor-
nalismo da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB). 

O diretor de Mídia Im-
pressa do Jornal A União, 
William Costa, enfatizou que 
as doações de alimentos fei-
tas pela EPC vão ao encontro 
de toda essa mobilização so-
cial que vem sendo realizada 
no país. 

“O objetivo é colaborar 
com as pessoas que estão 
passando por dificuldades e 
com as instituições que de-
senvolvem ações sociais. Esse 
é o momento de darmos as 
mãos para fazer frente a esse 
grande desafio que se chama 
coronavírus e que provocou 
uma terrível crise econômica. 
Então, cada gesto desse pro-
voca mais ações solidárias”, 
disse.

Refeições diárias
O padre Egídio afirmou 

que a doação de alimentos 
feita pela EPC chegou em 
excelente hora. O motivo é 
que o Hospital Padre Zé, em 
parceria com o Governo do 
Estado e a sociedade civil, 
está servindo refeições de 
domingo a domingo, em João 
Pessoa. 

“Os alimentos são servi-
dos a moradores de rua do 
Centro da cidade e das praias 
de Tambaú e Cabo Branco. A 
média é de 2,8 mil refeições 
todos os dias, incluindo café 
da manhã, almoço e jantar”, 
contou o padre, complemen-
tando que o número de mo-
radores de rua aumentou 
muito após o surgimento da 
pandemia. Antes, eram cerca 
de 700 refeições por dia.

A presidente da EPC, Naná Garcez, e o diretor William Costa fizeram a entrega dos alimentos arrecadados ao  diretor do hospital, Egídio de Carvalho 
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São João em outubro

Quadrilhas lutam para manter viva a tradição

Símbolos das festivida-
des juninas, as quadrilhas mo-
vimentam a economia e em-
pregam milhares de pessoas, 
numa preparação que se ini-
cia pelo menos dez meses an-
tes do período de junho. Este 
ano, por conta da pandemia, 
as festas foram adiadas para 
o mês de outubro, e mantêm 
a esperança dos que animam 
e dão o colorido a uma das ce-
lebrações mais tradicionais do 
Nordeste.

“A gente está vendo que 
a pandemia não dá trégua, 
mas nós temos a esperan-
ça de fazer, sim, o São João 
nesse novo formato, nessa 
nova data, até porque se não 
acontecer, todo o trabalho 
desse ano terá sido perdido”. 
As palavras são do produtor 
de festivais e artista junino, 
Lima Filho, que torce para 
que o que está sendo produ-
zido pelas 27 quadrilhas que 
compõem a Associação de 
Quadrilhas Juninas de Cam-
pina Grande e região Agreste 
(Asquaju- CG) possa, de fato, 
ser apresentado ao público.

Só na associação, são 
3.200 membros entre brin-

cantes e prestadores de servi-
ços. Profissionais que traba-
lham na cenografia, figurino, 
técnica, música, maquiagem, 
entre outros setores, e que 
tiveram que parar por con-
ta da covid-19. Sem ensaios, 
as quadrilhas também não 
estão conseguindo angariar 
recursos que ajudam com 
os custos. “Os gastos de uma 
quadrilha vão de R$ 100 mil 
a R$ 200 mil para as maiores, 
que se apresentam em gran-
des festivais. Cerca R$ 1,3 mi-
lhão são movimentados pela 
cadeia produtiva das quadri-
lhas só em Campina Grande”, 
explica Lima Filho. Por isso, 
eventos onde os grupos cos-
tumam vender bebidas e ali-
mentos acontecem durante o 
período que antecede os fes-
tejos juninos.

O produtor explicou ain-
da que a nova data alterou a 
dinâmica das apresentações, 
que costumam acontecer 
em várias regiões do país. 
“Haverá dificuldade porque 
as quadrilhas investem para 
participar de eventos em 
todo o Brasil. Então, quem 
passa do Paraibano vai para 
o Nordestão; quem passa do 
Nordestão vai para o Brasi-
leiro; e aí eles viajam o país 

inteiro em festivais e con-
cursos, mas agora estão se 
preparando apenas para se 
apresentarem no São João de 
Campina Grande”. Apresenta-
ções em aeroporto, rodoviá-
ria e outros pontos turísticos 
de Campina Grande, por hora, 
também estão suspensas. 

O presidente da Liga 
das Quadrilhas Juninas de 
João Pessoa, Edson Pessoa, 
lamenta a situação. O líder 
da associação, que reúne 24 
quadrilhas, considera irrepa-
rável a perda que a pandemia 
está causando para o período 
junino e fala sobre as dificul-
dades enfrentadas por quem 
vive para manter firme essa 
tradição. “Nós sentimos a falta 
de apoio porque estamos com 
muita gente parada e o Gover-
no Federal, quando aprova 
um auxílio emergencial para a 
cultura, deixa de lado as qua-
drilhas. Nós somos muito de-
sassistidos”, lamenta. 

A atual campeã do festi-
val de quadrilhas da capital 
não ensaia desde o início de 
março, quando a costura dos 
figurinos e a produção dos 
cenários também pararam. 
A pandemia fez a direção 
mudar os planos. “O tema 
que estava sendo trabalhado 

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Foto: Arquivo pessoal/Sanfona Branca

A apresentação das quadrilhas é uma das mais fortes tradições dos festejos juninos na região Nordeste

neste ano passou para 2021. 
Mesmo com os festejos adia-
dos para outubro não tere-
mos tempo para terminar 
tudo”, afirmou Thalita Santos, 
membro da diretoria e co-
reógrafa da Sanfona Branca, 
que completou 15 anos de 
formação. Para outubro, um 
novo tema, baseado no que 
o mundo todo está passando, 
será apresentado. Nada mui-
to elaborado, segundo Thali-
ta, mas dentro das possibili-
dades permitidas em tempos 
de pandemia. “Usaremos o 
que a gente chama de roupa 

de saída, não será o figurino 
oficial, e pretendemos falar 
sobre tudo isso que estamos 
vivendo. Vamos dançar para 
celebrar a vida”. 

Lives 
Sem a venda de camisas 

e quitutes, que acontecem 
nos eventos promovidos 
pela quadrilha antes dos fes-
tejos, ficou difícil arrecadar 
dinheiro para arcar com os 
custos. A falta de cachê re-
cebido em apresentações 
de shoppings, festas parti-
culares, entre outros even-

tos, complicou ainda mais 
a situação. As dificuldades 
se estendem até mesmo aos 
membros do grupo, formado 
por cerca de 150 pessoas. 
Para ajudar instituições, 
membros e também manter 
acesa a alegria característica 
das quadrilhas, lives estão 
sendo produzidas. “No pró-
ximo sábado, nós, a Fogueiri-
nha, a Lageiro Seco e a Flor 
de Mandacaru estaremos 
juntas no Youtube com uma 
banda especial montada 
com músicos dos quatro gru-
pos”, detalhou Thalita. 



Advogado das Artes
O começo da semana foi marcado com o centenário de 
nascimento de Hildebrando Assis, um defensor ferrenho das 
causas culturais de Cajazeiras e do Sertão. Página 11
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No Ano Cultural Sivuca, evento reunirá alunos em disputas on-line nas áreas de prosa, verso, música, teatro, dança e artes visuais 

Festival Arte em Cena 2020 
será uma “maratona virtual”

O edital do Festival de 
Arte e Cultura na Escola: Arte 
em Cena, que é mais uma ini-
ciativa integrante da progra-
mação do Ano Cultual Mestre 
Sivuca em 2020, deverá ser 
publicado no Diário Oficial 
da Paraíba no decorrer des-
ta semana. A informação foi 
prestada pelo secretário da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia (SEECT-PB), Cláudio 
Benedito Silva Furtado. O 
gestor ressaltou que a edição 
terá algumas novidades em 
relação a anterior, de 2019.

Desta vez, o evento – 
para o qual estão sendo in-
vestidos recursos na ordem 
de R$ 516 mil – será virtual, 
por causa da pandemia do 
covid-19. O Festival vai ser 

chamado de Sivuc@thon, e 
incluirá a Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB).

O período para inscrição 
das equipes permanecerá 
aberto até o final deste mês, 
por meio do site www.see.pb.
gov.br, e a final está prevista 
para o mês de outubro ou no-
vembro, com premiação para 

os três melhores concorren-
tes classificados.

“Neste ano, por causa 
da pandemia, o festival será 
realizado como uma mara-
tona. Daí, a denominação de 
Sivuc@thon, que vem de ha-
ckathon, que significa ‘mara-
tona’ e que, normalmente, é 
realizada na área de empre-
endedorismo”, esclareceu o 
secretário Cláudio Furtado. 

Serão oferecidos em 
disputa os seguintes temas: 
prosa, verso, música, teatro, 
dança e artes visuais. Ele 
antecipou que, após o perí-
odo de inscrição, as escolas 
já deverão escolher e for-
mar seus grupos. O gestor 
disse que o evento atenderá 
as 14 Regionais de Ensino 
da Secretaria da Educação 
espalhadas pelo Estado, 
onde existem 645 escolas 

e 253 mil estudantes, além 
dos 15 mil alunos da UEPB, 
o que abrange 11 Campi.

O secretário acrescentou 
que deverá ser formado um 
grupo por cada tema. “Cada 
equipe poderá ter de dois 
a cinco alunos, sendo seis 
equipes por cada Regional de 
Ensino. Cada grupo terá um 
tutor, que é um professor da 
escola, além de um mentor, 
que será um artista da pró-
pria região em cada uma das 
respectivas áreas. Decidimos 
assim para que o profissio-
nal das artes possa ter uma 
atividade, neste momento de 
isolamento social por causa 
da pandemia”, explicou Furta-
do. “Todo o material proposto 
será sobre Sivuca. Deverão ser 
abordados grandes temas da 
trajetória do artista, o que in-
clui, por exemplo, vida e obra, 

as questões socioeconômicas 
no seu trabalho, como tam-
bém suas viagens pelo Brasil 
e por outros países realizadas 
durante a carreira artística, e 
uma comissão irá escolher os 
vencedores”, apontou. 

Segundo o secretário, 
cada item artístico escolhido 
por cada equipe deverá ser 
acompanhado de relatório de 
produção, com o registro das 
metodologias, além do acú-
mulo de aprendizagem e um 
vídeo registrando essas ativi-
dades. “No caso, por exemplo, 
de um espetáculo de teatro, o 
vídeo pode apresentar um es-
quete, como um roteiro com 
cerca de 10 minutos. As seis 
equipes que sairão por Re-
gional disputarão a final em 
outubro ou novembro, com 
transmissão virtual ao vivo 
para a população pelo canal 

da Secretaria da Educação 
pelo Youtube. Os vídeos pro-
duzidos pelas equipes vão 
permanecer disponibilizados 
na internet, após o encerra-
mento do festival. Os três pri-
meiros colocados, em cada 
categoria, receberão, respec-
tivamente, R$ 3 mil, R$ 2 mil 
e R$ 1 mil”, revelou.

Cláudio Furtado des-
tacou a iniciativa do Gover-
no da Paraíba, que instituiu 
2020 como o Ano Cultural 
Mestre Sivuca. “É muito im-
portante porque cria, na área 
da educação, a necessida-
de do jovem valorizar a arte 
produzida em nosso Estado. 
Além disso, sendo um artis-
ta com o gabarito de Sivuca, 
produz um conteúdo que en-
grandece a cultura e preserva 
a memória cultural”, analisou 
o gestor da SEECT-PB.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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Diferente do ano passado (foto), por conta do 
isolamento social, festival terá transmissão 
virtual pelo canal da Secretaria da Educação e 
da Ciência e Tecnologia pelo Youtube

São João na Rede terá 
como atração principal 
o forró de Flávio José

Além do Festival Arte em 
Cena, o Governo do Estado 
também está envolvido com 
outros dois projetos na área 
da cultura em 2020.

Um é o São João na Rede, 
que terá uma parceria com 
a Associação Cultural Balaio 
Nordeste, localizada na cida-
de de João Pessoa. O evento, 
em virtude do isolamento 
social, ocorrerá do dia 12 a 
29 deste mês, envolvendo 
cerca de 14 estados do Brasil. 
O objetivo é ajudar os forro-

zeiros que, em consequência 
da crise sanitária, foram pre-
judicados justamente neste 
período mais propício para 
a realização de shows. No 
caso da Paraíba, a transmis-
são será no dia 18, com as 
apresentações de Flávio José 
e vários outros artistas e trios 
de forró.      

A programação do São 
João na Rede vai funcionar 
com cada Estado disponibili-
zando um dia on-line em rá-
dios, redes sociais, oferecen-

do um material de divulgação 
do forró. E, durante a trans-
missão do evento, a popula-
ção poderá fazer doações, às 
quais serão destinadas aos 
forrozeiros mais necessitados. 

O outro projeto é o Cul-
tura PB na Web, realização 
da Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult-PB).

O objetivo é credenciar 
artistas paraibanos para 
apresentações pela internet, 
por meio das redes sociais 
do Governo da Paraíba e da 
própria secretaria. Entre as 
categorias estão as áreas de 
música, dança, circo e teatro. 

A exemplo do São João 
na Rede, o intuito é auxiliar 
os artistas atingidos cujas 
agendas foram atingidas pela 
pandemia, tendo sido uma 
das consequências o cance-
lamento de shows.

Foto: Divulgação

Músico se apresentará no dia 18, em ‘live’ cujo objetivo também é de doações para artistas necessitados

 Cada grupo terá um 
tutor, que é um 

professor da escola, 
além de um mentor, que 

será um artista da 
própria região em cada 

uma das respectivas 
áreas 
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Entre os anos de 1986 e 1988, tive a felicidade 
de ser eleito pelos meus colegas do Ministério Pú-
blico para presidir a nossa Associação de Classe. 
E, felicidade maior ainda foi acompanhar os tra-
balhos da Assembleia Nacional Constituinte. Foi 
nesse período que conheci as maiores autoridades 
do MP nacional, dentre eles: Herman Benjamin, 
Luiz Antônio Fleury e J. Cabral Neto, dentre ou-
tros. E quem bem conta essa história, não só da 
Constituinte, mas de toda trajetória do Ministério 
Público brasileiro é Joaquim Cabral Neto, procu-
rador do MP mineiro, com o livro intitulado Asso-
ciação Nacional dos Membros do Ministério Público 
(Conamp/Caemp): uma história sem fim”. A obra foi 
lançada em 2009 pela Editora Magister, de Porto 
Alegre (RS). 

O livro, que retrata a nossa história desde 1971 
até 2010, conta com duas apresentações: uma, de 
José Carlos Cosenzo (ex-Presidente da Conamp); 
e, outra, de Rui Carlos K. Schiefler, promotor ca-
tarinense. Destaco deste último: “Ele produz uma 
bela obra, algo de importância ímpar. Registra, 
para sempre, na história do país a da nossa Asso-
ciação nacional, com todas as suas lutas e glórias, 
dificuldades e erronias, mas, principalmente, com 
seus acertos e rumos corajosos tornados durante 
toda a sua existência... Feliz o homem que tem a 
oportunidade de escrever, com letras honestas, a 
história de vida das coisas em que acredita e as 
quais ele vive. Cabral fez isso e, portanto, merece 
todo o nosso respeito e agradecimento”.

Nas Primeiras Palavras, o próprio autor en-
fatiza: “Inserir nas páginas de um livro alguma 
gestão ou exercício de uma atribuição e tarefa, 
não raro, tormentosa, pois o espaço de exposi-
ção é sempre limitado e as fontes de pesquisa 
nem sempre estão acessíveis, ou – o que é ainda 
mais melindroso – não existem registros histó-
ricos oficiais de algumas daquelas gestões. Pois 
foram essas as minhas preocupações e dificul-
dades constantes”!

Cabral ressalta algumas figuras de proa da-
quela época: Ibsen Pinheiro, que prestou uma 
ajuda fundamental na Assembleia Nacional Cons-
tituinte; Luiz Antônio Fleury, Antônio Araldo dal 
Pozzo e José Pereira da Costa, todos ex-Presiden-
tes da Conamp, que comandaram os trabalhos du-
rante a Constituinte. Não foi fácil para o MP na-
cional colocar esse texto que ainda está na CF/88. 
Nós, que tivemos essa oportunidade de participa-
ção nessa etapa tão importante da vida nacional, 
sabemos, como destaca o autor, das dificuldades 
encontradas. Daqui da Paraíba, tivemos ajuda 
substancial de Humberto Lucena, Ronaldo Cunha 
Lima, Agassiz Almeida e Antônio Mariz, os três úl-
timos nossos colegas do MP paraibano.

Cabral conta em minúcias os “plantões no-
turnos” dos colegas no Congresso e na Gráfica do 
Prodasen, as reuniões intermináveis com depu-
tados e senadores e a falta de condições financei-
ras das Associações para enfrentar uma batalha 
desse porte. No meu livro recém lançado (Missão 
Cumprida: história de minha vida), destaco passa-
gens dessa época, compreendendo o período que 
vai de 1985 a 1996, ano em que me aposentei do 
Ministério Público. Que o amigo J. Cabral Netto 
ainda tenha fôlego para fazer uma segunda edi-
ção do livro, compreendendo o período de 2010 
a 2020, com excelentes atuações da Conam no ce-
nário nacional.

‘Conamp: uma
história sem fim’

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

Fernando

Colunista colaborador
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Obra de 
Joaquim 
Cabral Neto, 
procurador do 
MP mineiro, 
retrata a 
história da 
associação 
desde 1971 
até 2010

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Todo movimento popular 
tem sua trilha sonora. Quem 
viveu as Diretas Já lembra de 
Fafá de Belém cantando ‘Co-
ração de estudante’, de Milton 
Nascimento e Wagner Tiso. 
Bem antes, ‘Caminhando’, do 
nosso Geraldo Vandré, emba-
lou passeatas contra a Dita-
dura Militar. O revoltante caso 
de George Floyd, um homem 
negro morto por asfixia por 
um policial branco, deflagrou 
uma onda furiosa de protestos 
nos Estados Unidos e também 
tem sua trilha sonora.

Li que o Anonymos, 
grupo de hackers que atua 
com ativismo digital, invadiu 
o sistema de rádio da polícia de Chicago e botou para tocar 
‘Fuck tha police’, hit polêmico lançado em 1988 pelo grupo de 
rap norte-americano N.W.A. A procura pela canção aumentou 
272% nas plataformas de streaming entre 27 de maio e 1º de 
junho, segundo o monitoramento da Alpha Data. Foi justamente 
quando os protestos ganharam força.

A morte de Floyd mostra que, apesar de ter mais de 30 
anos, ‘Fuck tha police’ continua atual quando mostra o trata-
mento que a população afro-americana recebe de parte da força 
policial que age com brutalidade contra negros. 

“Um jovem negro só se f**e só porque é escuro / E não de 
outra cor / Então a polícia acha que tem autoridade para matar 
a minoria”, diz um trecho da letra, repleta de palavrões e acu-
sações contra a polícia, algo que gerou bastante controvérsia 
quando foi lançada (naquela época pré-internet, ela foi banida 
das rádios pelo conteúdo altamente explosivo, mas não deixou 
de ter notoriedade e ganhar o status de hino).

O preconceito é denunciado em vários momentos da can-
ção (como em “Olham o meu carro, procurando algum produto 
/ Acham que todos os negros vendem narcóticos”), incluindo 
um trecho em que o autor (o rapper Ice Cube) diz que é melhor 
um negro não ser apanhado por um policial branco e outro afro
-americano “porquê eles vão te bater até o dia amanhecer, (afi-
nal) os policiais negros gostam de se mostrar para os brancos”.

Não foi só ‘Fuck tha police’ que entrou na playlist do 
protesto batizado de “Black Live Matters” (em português, 
“Vidas Negras Importam”). Ainda de acordo com a Alpha Data, 
a empoderada ‘Say it loud - I’m black and I’m proud’, que James 
Brown passou a cantar a partir de 1968, após o assassinato de 
Martin Luther King, registrou uma procura ainda maior, com 
um aumento de 455% nas buscas.

‘This Is America’, que Childish Gambino lançou em 2018 
com um videoclipe forte também para denunciar uma América 
racista, também registrou alta (149%), assim como ‘Fight the 
Power’, do Public Enemy (89%), e ‘Alright’, do rapper Kendrick 

Lamar (71%), entre outros.
Uma canção forte que 

aborda o tema não apareceu 
no radar, pelo menos até ago-
ra. Lançada em 1939 na voz 
de Billie Holiday, ‘Strange fruit’ 
falava de “frutas estranhas 
que pendiam nas árvores do 
sul”. Originalmente era a visão 
da professora Abel Meeropol, 
cujo poema inspirou a letra 
que denunciava o massacre de 
negros nos EUA e foi covarde-
mente recursada pela grava-
dora de Lady Day, a Columbia, 
que achou-a polêmica demais 
(a rival Commorode acabou 
lançando a gravação, 80 anos 
atrás).

Infelizmente, casos de racismo contra cor e desigualdade 
social não são exclusivos da terra de Tio Sam. Nem a bruta-
lidade policial. O Brasil está cheio de tristes exemplos, como 
a morte do adolescente João Pedro, mês passado, no Rio de 
Janeiro.

O tema vem sendo colocado na mesa pela Música Popular 
Brasileira há, pelo menos, 50 anos, quando Jorge Ben Jor can-
tava “Eu só quero que Deus me ajude / a ver meu filho nascer e 
crescer / e ser um campeão / sem prejudicar ninguém porque / 
Negro é lindo / Negro é amor / Negro é amigo / Negro também 
é filho de Deus” (‘Negro é lindo’, de 1971).

O tema pode ser encontrado no repertório de Toni Torna-
do (‘Sou Negro’), Gerson King Combo (‘Mandamentos Black’), 
Sandra de Sá (‘Olhos Coloridos’) e boa parte do cancioneiro do 
Racionais MCs (‘Negro drama’, ‘Racistas otários’, ‘Diário de um 
detento’), mas uma das canções mais fortes sobre o assunto 
foi lançado por Elza Soares no disco Do Cóccix Até O Pescoço 
(2002): ‘A carne’ (“A carne mais barata do mercado é a car-
ne negra / Que vai de graça pro presídio / E para debaixo do 
plástico / Que vai de graça pro subemprego / E pros hospitais 
psiquiátricos”).

Atualmente, a bandeira é 
sustentada com força e talento 
pela nova geração do rap bra-
sileiro, como Emicida (‘Man-
dume’), Karol Conka (‘Cabeça 
de nego’), Rincon Sapiência (‘A 
coisa tá preta’) e Baco Exu do 
Blues (‘Faixa preta’). São letras 
que não deixam esquecer que 
o racismo, infelizmente, ainda 
existe no século 21, que é erra-
do e que oprime o povo negro 
sem que haja qualquer lógica 
por trás disso.

Uma playlist irada contra o racismo

Nem nós, George! Estamos com 
falta de ar, desde o dia em que você 
foi brutalmente assassinado por um 
policial branco.

Eu era menina quando o líder do 
movimento dos direitos civis ameri-
cano, Martin Luther King, marchava 
pregando não violência e desobe-
diência civil. Mas lembro bem do seu 
assassinato, de ver as imagens na TV 
em preto e branco, e de imagem precá-
ria, que nos chegava abaixo da linha do 
Equador. E do seu grito de luta: “I have 
a dream”, que ecoou até às janelas do 
meu quarto. Quando visitei Washing-
ton, em 1971, me emocionei no Lincoln 
Memorial e todo aquele espaço/jardins 
até o obelisco, e imaginar as grandes 
marchas que por ali aconteceram e que 
viriam a acontecer. 

Foi uma semana difícil. Inacredi-
tável a cena de horror. George Floyd 
(cujo nome me levou a referências dos 
pacifistas – George Harrison e a banda 
do Pink Floyd), negro imenso, abatido 
por um par de botas de um policial 
branco, a contar os longos oito minu-
tos, enquanto George mal dizia – “I 
can´t breathe” (“não consigo respirar”), 
que se tornou um slogan associado 
ao movimento “Black Lives Matter” 
nos Estados Unidos, palavras essas 
derivada das palavras de Eric Garner 
e George Floyd, dois homens afro-a-
mericanos que morreram sufocados 
durante suas prisões em 2014 e 2020, 
como resultado de força excessiva por 
policiais brancos. A frase é usada em 
protesto contra a brutalidade policial 
nos Estados Unidos. 

Como não fazer referência ao 
clássico livro de George Orwell, 1984, 
também com suas botas e modelos 
autoritários e de controle: “Se você 
quer uma imagem do futuro, imagine 
uma bota prensando um rosto huma-
no para sempre.” Nada mais premoni-
tório e triste.

O assassinato de George foi a faísca 
que faltava para o povo americano sair 
às ruas, numa demonstração pacífica 
(afora poucos vândalos), ao redor da-
quele imenso país e do mundo. Palavras 
de ordem (“On one knee, hands up in 
peace, black bodies matter”); máscaras 
da pandemia, abraços entre negros e 
policiais, foi o que ouvimos durante toda 
a semana, em já treze dias de manifesta-
ções, com milhares de pessoas indig-
nadas, com atos de violências não mais 
aceitáveis pela segregação racial.

A cena mais ridícula ficou por 
conta do inominável presidente 
Trump, tentando marcar território, 
numa caminhada com a bíblia debai-
xo do braço, a posar para foto, para 
agradar a fatia dos seus eleitores. Não 
funcionou. E nem poderia. Os jovens 
principalmente, dando uma lição de 
cidadania e protesto, a se juntarem em 
multidões que, desde o sonho do Dr. 
King, não se via. Um grito que nunca 

foi tão oportuno. Um sonho em que 
pretos não mais morram, aos pés de 
uma classe que julga ter a supremacia 
de raça e de autoridade.

Nos tantos protestos, a cena mais 
arrebatadora, foi ver aquele mar de 
gente, na ponte gigantesca de Newport/
Seattle, em silêncio sepulcral, deitados 
na posição de bruços, numa alusão à 
impotência de George, agonizando.

Mas as coisas sempre podem 
piorar. E aí tivemos a morte de 
Miguel (Recife-PE), o menino-anjo, 
que, entrou no elevador de serviço 
sozinho, autorizado pela patroa da 
sua mãe, que, tinha ido passear com 
os cachorros, enquanto a dona da 
casa, Suri Corte Real, fazia as unhas 
na sala de visitas. A elite brasileira; 
o não lugar da empregada domés-
tica/negra; a manicure, o cachorro, 
a pandemia, a mulher do prefeito/
patroa branca e loura, e de nome 
de Corte e de Real; alocação de 
salário indevido para funcionários 
fantasmas; elevador de serviço, e 
a tragédia anunciada do Que horas 
ela volta? (2015), para lembrar o 
brilhante filme de Anna Muylaert, 
constituíram mais horrores dessa 
cena inominável. Miguel caiu pra 
morte do nono andar, feito tijolo, e 
quase atrapalhando o trânsito. Tudo 
tão revoltante e triste, esses exem-
plos do racismo dito estrutural, que 
perpassa escravidão, o século 20 e 
arromba os dias do 21.

O apagamento individual e his-
tórico persiste! e que hoje os pretos 
gritam – Corpos pretos importam!

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

“I Can´t Breathe”
 Os jovens principalmente, dando 

uma lição de cidadania e protesto, a 
se juntarem em multidões que, desde 
o sonho do Dr. King, não se via 

Foto: Divulgação

George Floyd foi morto por um policial, o que deflagrou uma onda de protestos

Através do QR Code acima, acesse a 
canção ‘Fuck tha police’ (conteúdo con-
tém linguagem imprópria, em inglês)



Professor Estevão Palitot (foto) participará ao lado da docente Rita de Cássia Santos

Foto: Divulgação
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Centenário de Hildebrando Assis, 
precursor do teatro em Cajazeiras

No último domingo, dia 
7, foi marcado pelo centená-
rio de nascimento do paraiba-
no Hildebrando Assis (1920-
2003), um homem que viveu 
além do seu tempo. Uma fi-
gura ímpar, de personalidade 
altruísta, um mantenedor da 
arte e da advocacia nos ser-
tões da Paraíba. Um huma-
nista com uma visão holística, 
que se intitulou defensor fer-
renho das causas culturais de 
Cajazeiras e do Sertão. Era um 
amante das letras e da advo-
cacia e tinha o dom de atuar 
brilhantemente nesses dois 
universos. Pois, ao tempo em 
que desempenhava seu papel 
de advogado, também atuava 
como patrono da cultura e da 
arte e também fazia cultura.

Hildebrando Assis, apesar 
de ter nascido em cidade de 
São José de Piranhas, viveu sua 
infância e juventude na cida-
de de Cajazeiras, terra que ele 
adotou como se fora sua terra 
natal e onde bebeu nas fontes 
da educação, fé, cultura e arte.

Assim como o Padre Ro-
lim, ele foi mandado pelos 
pais para fazer faculdade na 
cidade de Recife (PE), onde lá 
se tornou bacharel em Direito. 
Recusou propostas de ficar na 
“Veneza Brasileira” e foi Caja-
zeiras que ele escolheu para 
ser palco de suas lides jurídi-
cas, culturais e teatrais.

Hildebrando foi conside-
rado um dos maiores teatrólo-
gos de sua época, tão importan-
te como foi Ica Pires, Geraldo 
Ludgero, Eliezer Rolim e Ubira-
tan de Assis. Ele era um dínamo 
no teatro, pois escrevia, dirigia 
e atuava como ator nas várias 
montagens que protagonizou. 
Advogado das artes, um título 
que lhe fazia jus, já que ele bus-
cava com afinco as melhorias 
em benefício dos artistas e da 
arte de Cajazeiras, São José de 
Piranhas e do Sertão. 

Em Recife ele não só ad-
quiriu conhecimentos jurídi-
cos, mas também transitou e 
colheu enorme bagagem cul-
tural, notadamente no campo 
teatral. Sempre com ideias ino-
vadoras ele conseguiu revolu-
cionar no Sertão.

Hildebrando foi um dos 
precursores na luta em prol da 
construção de um teatro em 
Cajazeiras que servisse de am-
paro no sentido  de que as artes 
cênicas tivessem seu espaço 
e os artistas não precisassem 
mendigar em outras cidades 
um lugar para expor suas ativi-
dades dramáticas.

No dia 1º de agosto de 
1953, Hildebrando teve seu so-
nho realizado pois era inaugu-
rado o primeiro teatro de Caja-
zeiras e com imensa alegria ele 
pôde apresentar a peça inau-
gural de sua autoria e sob sua 
direção com o título O Homem 
que Fica. Essa, com certeza, foi 
uma noite de glamour em Caja-

zeiras, que aconteceu na sede 
do já extinto Cine Éden, palco 
de grandes filmes.

Fazendo uma analogia, 
é possível se dizer que Hilde-
brando Assis está para Caja-
zeiras no que concerne a arte 
e cultura, como o padre Rolim 
está para a educação e a fé, 
pois enquanto um fez a cidade 
se tornar polo da educação re-
gional e ser conhecida como a 
cidade que ensinou a Paraíba a 
ler; o outro fez com que ela fi-
casse conhecida internacional-
mente no cunho cultural.  

Como não poderia deixar 
de ser, Hildebrando Assis tam-
bém tinha seu lado boêmio e 
apaixonado pela vida. 

Na faculdade, ele desco-
briu seu refinado gosto pela 
leitura e pela música e seu li-
vro de cabeceira era Dom Cas-
murro, obra de machado de 
Assis. Ele costumava dizer que, 
quando precisava relaxar, ou-
via Beethoven, porém, quando 
ia paquerar, o repertório era 
da música popular brasileira e 
ouvia cantores como Ary Bar-
roso, Nelson Gonçalves e tan-
tos outros.

Hildebrando também se 
destacou no cenário político 
nacional, mesmo contrariando 
seu tio Tota Assis, que afirma-
va categoricamente que, por 
ele ser um jovem de conduta 
ilibada, jamais se envolveria 
em política partidária. Hilde-
brando foi prefeito de Cajazei-
ras por dois curtos períodos, 

nomeado pelo interventor da 
Paraíba no Estado Novo, e foi 
um deputado estadual atuante 
autor de 36 projetos relevan-
tes onde cinco foram em favor 
de Cajazeiras. 

Hildebrando era conheci-
do por todos como um sujeito 
irrequieto, perspicaz e dinâ-
mico e foi de maneira proati-
va que ele se destacou em di-
versos cenários profissionais 
como:  presidente do clube 8 
de maio (depois foi nomeado 
1º de maio); levantou a ban-
deira na luta para transformar 
a fazenda Cajazeiras, morada 
da família de Padre Rolim, num 
complexo de lazer festivo e de 
esportes, o hoje Tênis Clube.

Nos anos 1970, já moran-
do em João Pessoa, ele fundou 
e dirigiu o setor de Artes da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), trabalhou na 
antiga Saelpa na função de as-
sessor jurídico, foi presidente 
da Fundação Cultural da Pa-
raíba (Funcep), entre tantas 
outras atuações.

Hildebrando Assis era ca-
sado com Maria Mercedes Lei-
te com quem teve dois filhos, 
Hermano Leite Assis – musi-
cista – e Mauro Leite de Assis 
– engenheiro civil. Ele morreu 
no dia 22 de outubro de 2003, 
na capital paraibana, onde mo-
rou por vários e bons anos de 
sua vida, se eternizando por 
sua marca indelével e deixando 
um legado de luta e resiliência 
e amor às artes.

Memória

Gutemberg Cardoso
Especial para A União

Foto: Arquivo A União

Clássico é o livro que não morre nunca.
(Ana Maria Machado. Como e por que ler os clássicos 

infantis desde cedo.)

Há livros que cativam o leitor por muito e muito 
tempo, há outros que são as personagens que cami-
nham lado a lado na nossa vida. Quem não se recorda da 
cachorrinha Baleia, de Graciliano Ramos, de Clara dos 
Anjos, de Lima Barreto, de Capitu, de Machado de Assis 
e de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes? Não sabe-
mos se o livro é maior do que o autor ou se os persona-
gens são maiores do que seus criadores. Eles se torna-
ram clássicos da literatura pela perenidade da obra. 

Ana Maria Machado, no livro Como e por que ler os 
clássicos infantis desde cedo (2002: p.15), apresenta algu-
mas coisinhas fundamentais a respeito da literatura dos 
clássicos. São quatro regras, não vamos repeti-las, mas 
tirar o essencial de duas que consideramos essenciais. 
Afirma a autora que clássico não é livro antigo e fora de 
moda. É livro eterno que não sai de moda. O outro ponto 
importante refere-se ao primeiro contato com um clás-
sico na infância e adolescência – não precisa ser com o 
original, pode ser uma adaptação bem feita e atraente. É 
com essas observações de Machado que caminhamos ao 
encontro de algumas adaptações de Dom Quixote.

A primeira versão que li de Dom Quixote foi de 
Monteiro Lobato, muitos anos depois me deparo com 
Dom Quixote das Crianças (Ed. Globo, 2007), uma 
adaptação do livro de Lobato em quadrinhos com pe-
quenas modificações – o Visconde de Sabugosa atua 
como dom Quixote, Rabicó é Sancho Pança, Pedrinho 
é Sansão Carrasco e Emília inventa outro final para o 
livro. Ela não estava satisfeita com o desfecho dado 
por Cervantes. Este livro contém a Galeria de perso-
nagens, a explicação por que Dom Quixote é tão im-
portante, um mapa da Espanha com todo percurso 
percorrido por Quixote e seu fiel escudeiro, um pouco 
da vida da Espanha na época em que Cervantes viveu. 
É uma leitura proveitosa para todos. 

Ana Maria Machado teve contato com o livro Dom 
Quixote na primeira infância. Em cima da mesa do es-
critório do seu pai havia uma escultura em bronze re-
presentando dois cavaleiros, um magrelo e outro gor-
ducho. A menina perguntou ao pai quem eram aqueles 
cavaleiros, o pai explicou e foi buscar um “livro granda-
lhão” que estava na estante, como ainda não sabia ler, 
ele contava para a menina aquela história comprida. 

Na idade adulta, resolveu adaptar a história de Dom 
Quixote de la Mancha para crianças e deu um título mui-
to bonito ao livro: O Cavaleiro do Sonho - As aventuras e 
desventuras de Dom Quixote de la Mancha (Mercuryo Jo-
vem, 2005). Este livro contém ilustrações da Galeria de 
Imagens da série Dom Quixote, de Candido Portinari. Por 
esse detalhe é possível sentir a belezura do livro. Aliada à 
história de Dom Quixote, a narradora faz um contrapon-
to com a vida de Portinari, um grande pintor brasileiro 
que sonhava com um mundo melhor e mais justo para 
todos. Portinari como Quixote, um na vida real, o outro 
na ficção, foram dois grandes sonhadores.

Para o público juvenil, Ferreira Gullar traduziu e 
adaptou Dom Quixote, uma publicação da Editora Revan 
(2002), com ilustrações de Gustavo Doré. Gullar procu-
rou sintetizar o texto original de Cervantes com uma 
linguagem moderna e fluida. Em 57 capítulos, o leitor 
jovem se delicia com as venturas e desventuras do cava-
leiro andante e sairá do livro mais informado. 

É bom lembrar que Dom Quixote foi considerado 
o melhor livro de todos os tempos por uma comissão 
de escritores notáveis de 54 países. O texto original se 
compõe de 126 capítulos. A primeira foi lançada em 
1605, a segunda em 1615. Há muitas adaptações dessa 
obra genial de Cervantes. Artistas de todos os tempos 
- ficcionistas, poetas, pintores, escultores, músicos, ci-
neastas, teatrólogos se inspiraram nesse livro e surgi-
ram belos trabalhos. Não resta dúvida, a personagem 
Quixote superou seu autor e “quixotesco” virou sinôni-
mo de pessoa sonhadora, romântica, ousada, um pouco 
fora da realidade. O mundo seria bem melhor se os so-
nhadores tivessem hora e vez.  

Para concluir, versos de Humberto Gessinger e Pau-
linho Galvão (Engenheiros do Hawaii) – ‘Dom Quixote’: 
“Tudo bem, até pode ser / Que os dragões sejam moi-
nhos de vento / Tudo bem, seja o que for / Seja por amor 
às causas perdidas / Por amor às causas perdidas”.

(Para Kleber Maux que mantém o Domingo Sinfôni-
co, na Rádio Tabajara, sobre música clássica, às 22h)

O cavaleiro
Andante

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora

“A cultura paraibana é 
profundamente influenciada 
pela cultura indígena. Quase 
tudo aquilo que considera-

mos comida típica é origi-
nário da cultura indígena: 
tapioca, farinha de mandio-
ca, macaxeira, amendoim, 
milho – canjica, pamonha e 
mugunzá – os pescados, fei-
jões jerimum, etc. Assim, não 

temos como pensar a Paraíba 
e a sua cultura sem destacar a 
contribuição dos povos indí-
genas. Da mesma forma com 
relação aos povos negros”. Foi 
o que afirmou o professor de 
Antropologia, Estevão Palitot, 
que participa de painel sobre 
o tema “A presença indígena 
na Paraíba: território, cultura 
e memória”.

O evento terá transmis-
são ao vivo hoje, a partir das 
9h30, pelo canal da Funda-
ção Casa de José Américo 
(FCJA) no Youtube, através 
do ciclo virtual de debates 
História Cultural da Paraíba 
- Diálogos Presentes, reali-
zado pela instituição. 

Palitot ainda ressaltou 
que “nossa língua tem uma 
contribuição imensa das 
línguas indígenas, inclusive 
nos nomes de lugares, bair-
ros e cidades. E a religião da 
jurema Sagrada é originária 
da Paraíba, em especial da 
cidade de Alhandra. Ela é 

uma grande contribuição dos 
povos indígenas. Um culto à 
natureza e aos antepassados 
que foi muito perseguido no 
passado e hoje é melhor com-
preendido e tem ganhado 
cada vez mais adeptos”.

O debate virtual, que 
também terá a presença da 
professora de Antropologia, 
Rita de Cássia Santos, será 
mediado pela gerente exe-
cutiva de Documentação e 
Arquivo da Fundação Casa de 
José Américo, Lúcia Guerra.

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

Youtube

Ciclo virtual da FCJA

Cultura indígena 
é tema de debate
Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Considerado um dos maiores teatrólogos de 
sua época, Assis (ao lado da sua esposa, Maria 
Mercedes Leite) também atuou na política



Um pote de leite materno 
pode alimentar até 10 
recém-nascidos por dia

Central de Transplantes da 
Paraíba retoma atividades 

A Central de Trans-
plantes da Paraíba reto-
mou suas atividades, on-
tem, com os transplantes 
de fígado e rim e a busca 
ativa dos potenciais doa-
dores. Por conta da pan-
demia do coronavírus, du-
rante 100 dias, o trabalho 
da Central se resumiu a 
atualização dos cadastros 
e entrar em contato com as 
equipes transplantadoras 
para se manter informada 
sobre o estado clínico de 
cada paciente a espera de 
um órgão. 

“Diante da pandemia 
que ainda estamos enfren-
tando, foram feitas várias 
conversas e ficou acertado 
que vamos nos reformular 
e, para isso, elaboramos 
diversas estratégias”, ex-
plicou a chefe do Núcleo de 
Ações Estratégicas da Cen-
tral de Transplante da Pa-
raíba, Rafaela Carvalho. 

De acordo com ela, no 
potencial doador, que fe-
chou o protocolo de morte 

encefálica, é colhido o swab 
nasal e feito o teste rápido. 
O procedimento só conti-
nua nos casos em que o re-
sultado for negativo para a 
covid-19. 

Outra mudança é em 
relação à entrevista fami-
liar, que será por chama-
da de vídeo. Caso a família 
prefira pessoalmente, se-
rão obedecidos os critérios 
de distanciamento de dois 
metros, será medida a tem-
peratura e exigido o uso de 
máscara. “A Central volta a 
funcionar na sua totalida-
de, mesmo num momento 
tão delicado como o que 
estamos passando, por en-
tendermos que se trata de 
serviço essencial que tem 
como principal objetivo 
salvar vidas”, declarou

“Diante da pandemia 
que ainda estamos enfren-
tando, foram feitas várias 
conversas e ficou acertado 
que vamos nos reformular 
e, para isso, elaboramos di-
versas estratégias”
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Carlos Aranha 
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Em Mamanguape

Hospital realiza campanha para 
aumentar doações de leite humano

A retomada da rota 
domiciliar e a realização de 
uma campanha para acolher 
novas doadoras foram ações 
fundamentais para aumen-
tar a doação de leite no Posto 
de Coleta de Leite Humano 
da Maternidade do Hospital 
Geral de Mamanguape, ape-
sar da situação de pandemia 
do coronavírus. No entan-
to, ainda se faz necessário 
que as doações tenham um 
maior incremento para que 
a demanda seja atendida de 
forma satisfatória.

Com a chegada da co-
vid-19, enquanto o número 
de partos passou a crescer 
na Maternidade do Hospital 
Geral de Mamanguape, che-
gando a mais de 600 apenas 
nos primeiros cinco meses 
do ano, o número de doa-
ções de leite humano passou 
a cair consideravelmente. 
Foi observando esses núme-
ros e considerando a impor-

tância do leite materno para 
os bebês, que a unidade de 
saúde fortaleceu algumas 
iniciativas como a visita à 
casa das doadoras, para que 
o cenário da doação fosse 
revertido.

Apenas duas semanas 
após a retomada da rota do-
miciliar e da campanha para 
acolher novas doadoras, o 
Posto de Coleta de Leite Hu-
mano localizado na unidade 
de saúde registrou, mesmo 
em meio à pandemia, um 
grande aumento da quanti-
dade de leite doado. Assim, 
no mês de maio foram co-
letados 4.700 ml e outros 
2.290 ml coletados nos três 
primeiros dias do mês de ju-
nho. Todo esse leite que é re-
cebido no HGM segue para o 
Banco de Leite Anita Cabral, 
em João Pessoa, onde é pro-
cessado e distribuído. 

Para se ter uma ideia, 
um pote de leite materno 

pode alimentar até 10 re-
cém-nascidos por dia. Além 
disso, o leite doado aumen-
ta as chances das crianças 
prematuras se recuperarem 
rapidamente e as protege de 
infecções, diarreias e aler-
gias, o que é de grande valia 
considerando nosso cenário 
atual. 

Amanda Priscilla, en-
fermeira responsável pelo 
Posto de Coleta, reforça que, 
apesar do aumento, a quan-
tidade de doações continua 
baixa, e explica como as 
mulheres podem colaborar. 
“Para se tornar uma doado-
ra, a mulher que está ama-
mentando deve ligar para 
a recepção da nossa mater-
nidade, através do número 
(83) 3292-9056, e demons-
trar interesse. A equipe 
entrará em contato com a 
possível doadora e fará uma 
breve consultoria para tirar 
dúvidas e esclarecer alguns 

pontos. É importante refor-
çar que a doadora não pode 
apresentar sintomas da co-
vid-19 ou ter sífilis, HIV e/
ou hepatite”, esclareceu.  

“Sabendo das dificul-
dades do momento atual 
e de como elas refletiriam 
nas doações, retomamos o 
nosso projeto da Rota Domi-
ciliar. Dessa forma, as doa-
doras cadastradas recebem 
em casa a visita de uma de 
nossas técnicas em enfer-
magem, não tendo que sair 
de casa para realizar a doa-
ção”, disse o gestor. 

Além das mulheres que 
amamentam, a população 
como um todo pode colabo-
rar, doando potes de vidro 
com tampas plásticas, como 
os de café solúvel. Estes reci-
pientes podem ser deixados 
na maternidade do HGM, 
onde serão esterilizados e 
em seguida utilizados para 
armazenar o leite coletado. 

O Hospital do Bem - uni-
dade de oncologia do Sertão 
– não parou suas atividades 
neste período de pandemia e 
vem mantendo a assistência 
aos pacientes, adotando um 
rígido controle de prevenção 
para proteger os pacientes 
oncológicos que fazem parte 
do grupo de risco em relação 
ao covid-19. Nos últimos 90 
dias, a unidade contabilizou 
1,028 atendimentos ambula-
toriais e a realização de 520 
sessões de quimioterapia.

Em março, o Hospital 
do Bem realizou 377 aten-
dimentos e 173 sessões de 
quimioterapia. Já em abril, 
foram 350 atendimentos 
ambulatoriais e mais 185 

sessões. Em maio, foram 
contabilizadas 301 atendi-
mentos e mais 162 sessões 
de quimioterapia. Os aten-
dimentos ambulatoriais se 
dividem nas especialidades 
Oncologia Clínica e Cirúr-
gica, Mastologia, Cirurgia 
Plástica e Urologia.

Por ordem de deman-
da, a Oncologia Clínica foi a 
que teve um maior número 
de atendimentos, com 672 
registros. Em segundo lu-
gar foi Mastologia, com 149 
atendimentos, seguido de 
Oncologia Cirúrgica, com 
119 casos. A Cirurgia Plás-
tica teve 65 atendimentos, 
enquanto a Urologia teve 
outros 23 casos.

Unidade de oncologia  
mantém atendimento

Procedimentos de fígado e rim voltarão a ser relizados seguindo todos os protocolos para prevenção awo coronavírus

Fui fazer a vida no Rio de Janeiro, pela 
primeira vez, em 1966. Tinha 20 anos e 
sonhava em fazer do cinema a profissão. 
Na bagagem, alguns roteiros e um co-
pião, tendo o projeto de um documentá-
rio sobre Elis Regina. 
        Passei a primeira semana num sótão 
de uma loja de antiguidades de tio Antô-
nio, no Aterro do Flamengo, e depois fui 
pro “apartamento nordestino” no Bair-
ro do Peixoto (enclave de Copacabana), 
numa rua paralela à do Teatro Opinião. 
        A cabeça fervilhava o tempo todo, en-
quanto adaptava a saída da adolescência 
à entrada de um jeito totalmente novo de 
ser.
       Talvez por fina ironia, o primeiro cine-
ma em que entrei no Rio exibia “A grande 
cidade”, de Cacá Diegues. Na tela, brilhava 
o rosto de Anecy Rocha, que conhecera na 
Paraíba durante as filmagens de “Menino 
de engenho”, dirigido por seu marido, 
Walter Lima Jr., e produzido pelo irmão, 
Glauber Rocha (foto).
       Quando saí do cinema, olhei pros 
pombos na Cinelândia e senti uma com-
pulsão a procurar o endereço anotado 
e guardado na carteira: o da Visconde 
de Pirajá, em Ipanema. Era o do apar-

Glauber Rocha era fã de “Jerônimo”
tamento 
onde 
moravam 
Walter, 
Anecy e 
Glauber. 
Eu estava 
pra sair 
do Bairro 
do Peixo-
to. 
      Venci 
a timidez, 
fui lá, 
respirei 
fundo e 
apertei 
a cam-
painha. 
Walter 
não estava. Anecy me recebeu, caloro-
samente. Quando contei tudo, ela disse: 
“Você fica aqui. Com Walter não tem 
problema. Se houver, vai ser com Glau-
ber. Ele chegou de Paris, foi a Salvador 
e volta na próxima semana. Mas, eu dou 
um jeito”.
         Peguei as duas malas que usava, lá 
no Bairro do Peixoto. O apartamento de 
Glauber, Walter e Anecy ficava no nº 22 
da Visconde de Pirajá (o mesmo prédio 

do Teatro Santa Rosa - este, no subsolo).
        Consegui um emprego no BNH 
(Banco Nacional da Habitação) e fre-
qüentava diariamente a Cinemateca do 
MAM (Museu de Arte Moderna), onde 
me tornei amigo de seu conservador, 
Cosme Alves Neto, por quem fui rece-
bido depois de indicação do saudoso 
Pedro Santos. Cosme e Pedro eram con-
terrâneos, do Amazonas.
       Mas, o meu coração se acelerava 
com a perspectiva de ser rejeitado por 
Glauber, no apartamento.  As informa-
ções que tinha dele incluíam a de um 
gênio forte, dificílimo de convivência. 
       Uma noite estava sozinho, no apar-
tamento, e ele entrou. Embora não 
fosse alto, sua aparência eisensteiniana 
(foi minha primeira impressão) me fez 
assumir a condição de que eu fosse meio 
metro mais baixo do que ele. Gaguejei: 
“Glauber... eu sou Carlos Aranha... o ra-
paz...”. Ele cortou logo, com um incisivo 
“tô sabendo”. Entrou no quarto que usa-
va, trancou-se e só deu as caras no outro 
dia, quando olhou pra mim e perguntou: 
“Você pode descer e pegar na banca uma 
revista pra mim?”. 
       Glauber Rocha era fã de “Jerônimo, o 
herói do sertão”.
       

Um governo não pode falar 
em nome de todos. Ele não é o país.

Tenho lido um 
bom material sobre 
questões políticas, 
localizadas ou não, 
produzido por gente 
da comunidade aca-
dêmica dos Estados 
Unidos. Alguns tex-
tos são de liberais, 
outros, resquícios da 
New Left (a geração 
da chamada “Nova 
Esquerda”, e alguns, 
socialistas.
    Recebi um texto 
assinado por Alan 
Pertman (foto), PhD 
em lingüística da Uni-
versidade de Chicago. 

Pertman refere-se ao uso dos políticos, em pronun-
ciamentos públicos, do pronome “we” (nós), apon-
tando esse recurso como manipulação para que o 
povo identifique o governo como sendo o país.
      Na verdade, não é somente nos Estados Uni-
dos. Em qualquer parte do planeta, o governo não 
deve ser considerado como a nação. Um governo 
não pode falar em nome de todos. Os dias e noites 
de “l’État c’est moi” se distaciaram em definitivo 
de nós. Preservam-se apenas como história.     
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Vítima da covid-19
Morre em João Pessoa, aos 66 anos, o ex-árbitro paraibano José 
Everaldo Silva. Ele também foi presidente da Comissão Estadual 
de Arbitragem da Federação Paraibana de Futebol.  Página 16
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Paraíba e outros sete estados da Região Nordeste sofreram um corte de R$ 83,9 milhões do programa Bolsa Família

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) vai analisar um pedido pro-
tocolado pelo governo da Paraíba 
e outros sete estados do Nordeste 
para que a União suspenda o corte 
de R$ 83,9 milhões do programa 
Bolsa Família. A verba foi redire-
cionada para a comunicação insti-
tucional do Governo Federal, após 
publicação no Diário Oficial da 
União (DOU).

Ontem, no final da tarde, o 
procurador-geral do Estado da Pa-
raíba, Fábio Andrade, confirmou a 
participação da Paraíba na petição 
assinada, também, por outros sete 
estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Ma-
ranhão, Pernambuco, Piauí e Rio 
Grande do Norte. Apenas um Esta-
do nordestino, Sergipe, não aderiu 
à ação.

O pedido foi feito por meio da 
Ação Cível Originária (ACO) 3359,  

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Governos vão ao STF contra 
retirada de recursos federais

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Justiça & Adjacências

Notas & Fatos

Pelas Prefeituras

Ações judiciais
Na Paraíba, as pessoas que se sentirem in-
justiçadas quanto ao  indeferimento de re-
querimentos formulados para obtenção de 
auxílio  financeiro emergencial do Governo 
Federal ou em relação à demora na sua  aná-
lise dispõem de orientação e assistência ju-
rídica gratuita, prestada  pelas Defensorias 
Públicas do Estado (DPE-PB) e da União 
(DPU),  com apoio do Ministério Público 
Federal (MPF) e da seccional  paraibana da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Gênero e sexualidade
O Departamento de Ciências Fundamen-
tais e Sociais da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), no campus II, em Areia, 
está oferedendo 220 vagas para o curso 
gratuito ‘Tópicos em Violências de Gêne-
ro e Sexualidade’. A capacitação terá carga 
horária de 60 horas e acontece de 16 de ju-
nho a 13 de agosto, das 18h30 às 20h, por 
transmissões ao vivo no Google Meet. In-
teressados devem se inscrever até o início 
das atividades pelo Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmica (Sigaa) 
da UFPB.

Direito ambiental
A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
disponibilizou 25 vagas para curso de 
extensão on-line em ‘Direito ambiental, 
racionalidade e territorialidade’. As ins-
crições foram realizadas até o último do-
mingo (7). Com carga horária de 15 horas 
e aulas transmitidas por meio da ferra-
menta de comunicação digital Skype, o 
curso teve início na segunda-feira (8) e vai 
até esta quinta-feira (11). Os participantes 
terão direito a certificado.

Ouvidor-geral
A Defensoria Pública do Estado da Paraí-
ba (DPE-PB) prorrogou para 20 de junho 
o prazo para habilitação de candidaturas 
ao cargo de ouvidor-geral da instituição. 
Já a sociedade, por meio dos conselhos 
estaduais, terá até o próximo dia 19 de 
junho para indicar os nomes dos repre-
sentantes que vão exercer o direito ao 
voto no processo eleitoral. A eleição para 
a formação da lista tríplice está marcada 
para o dia 10 de julho. A Ouvidoria Geral 
é ocupada por um membro da sociedade, 
eleito e escolhido pelo Conselho Superior 
da Defensoria Pública.

Ecocinema na universidade
Projeto do Departamento de Ciências So-
ciais, no Centro de Ciências Humanas, Le-
tras e Artes (CCHLA) da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), no campus I, em 
João Pessoa, abriu 45 vagas, sendo 30 para 
professores e 15 para estudantes de licen-
ciatura, em curso de educação ambiental 
crítica através do ecocinema. As inscrições 
devem ser realizadas até esta quarta-feira 
(10), por formulário on-line. Durante as 
atividades, serão discutidos filmes de fic-
ção e documentários sobre temáticas edu-
cacionais e socioambientais.

Flexibilização
Planejando os passos seguintes no enfren-
tamento à crise econômica provocada pelo 
novo coronavírus, a Prefeitura de João Pes-
soa (PMJP) criou a ‘Comissão de Estudos 
para a Flexibilização’, que vem se reunin-
do com representantes do setor produti-
vo para debater e receber propostas para 
o momento em que houver segurança de 
retorno gradual às atividades econômicas. 
Por determinação do prefeito Luciano Car-
taxo (PV), representantes do Poder Execu-
tivo municipal participam de reuniões de 
trabalho desde a quarta-feira (3).

na qual o relator, ministro Marco 
Aurélio, determinou que não haja 
cortes no programa durante o Es-
tado de calamidade pública, de-
cretada em virtude da pandemia 
do novo coronavírus (covid-19). O 
decreto tem validade até o dia 31 
de dezembro deste ano.

No documento, os estados so-
licitam que a União se manifeste 
no prazo de cinco dias para expli-
car a concentração dos cortes na 
Região Nordeste e disponibilize 
dados que justifiquem essa medi-
da, além de esclarecer o percen-
tual por região. Os governos ainda 

exigem a recomposição do valor 
retirado sob pena de multa diária 
no valor de R$ 50 mil.

Por meio do Ministério da 
Economia, o Governo Federal ale-
gou que o remanejamento não 
prejudicou nenhum beneficiário 
do programa. O Ministério argu-
menta que os recursos estariam 
parados porque cerca de 95% 
dos cadastrados no Bolsa Famí-
lia estariam recebendo o auxílio 
emergencial em decorrência da 
covid-19, que viria de outra dota-
ção no orçamento.

“De acordo com o Ministé-
rio da Cidadania, a legislação não 
permite que sejam pagos os dois 
benefícios para os mesmos bene-
ficiários, concomitantemente. Por-
tanto, esse espaço orçamentário 
pode ser utilizado para atendimen-
to de outras despesas da União, o 
que justifica o cancelamento cita-
do na referida portaria”, destacou, 
em nota, o governo federal.

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) realiza hoje 
audiência pública remota para 
discutir o projeto da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) 
para o exercício financeiro de 
2021. A reunião, proposta pela 
Comissão de Finanças, Orça-
mento, Obras e Administração 
Pública (CFO) está prevista para 
começar às 11h.

A audiência vai reunir re-
presentantes da Prefeitura de 
João Pessoa (PMJP) para apre-
sentar objetivos e metas das 
pastas que compõem a admi-
nistração municipal, detalhan-
do os projetos e ações planeja-
das para serem desenvolvidas 
no ano de 2021, para alcançar 
os objetivos propostos.

Após a discussão da LDO, 
os parlamentares terão até as 
17h da próxima sexta-feira 
(12) para enviar ao relator da 
peça orçamentária, vereador 

Humberto Pontes (Avante), as 
emendas ao projeto. O trâmite 
continua com a apresentação 
e votação do relatório em reu-
nião da CFO, no dia 15 de junho. 
A previsão é que a matéria seja 
votada pelos parlamentares em 
sessão remota no dia 17 de ju-
nho de 2020.

A peça orçamentária 
orienta a elaboração do orça-
mento financeiro, estipulando 
as metas municipais, esta-
belecendo predefinições de 
objetivos a serem alcançados 
através de projetos e ações a 
serem desenvolvidos no pró-
ximo ano, em todos os seto-
res da administração pública 
municipal. Sua finalidade é 
que as despesas referentes às 
prioridades do governo muni-
cipal destinem recursos para 
a implementação de políticas 
públicas e de responsabilida-
de social para a população.

A Secretaria de Estado da Ad-
ministração confirmou a suspensão 
do pagamento de pensões a ex-go-
vernadores ou herdeiros a partir 
deste mês de junho. De acordo com 
a secretária Jacqueline Gusmão, o 
governo da Paraíba segue a decisão 
do Supremo Tribunal Federal (STF) 
que considerou o pagamento in-
constitucional.

O corte das pensões ocorre 
após anos de uma batalha judicial 
que culminou com a rejeição de 
embargos impetrados pela As-
sembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), em julgamento realizado 
no dia 2 de maio, cujo acórdão foi 
publicado no dia 18 do mesmo 
mês. Em 2018, a corte já havia 
determinado a proibição dos pa-
gamentos durante julgamento de 
ação direta de inconstitucionalida-
de (ADI).

O questionamento sobre o be-
nefício foi pelo Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), que entendeu haver uma 
pensão especial aos ex-gestores e 
seus herdeiros. Ao todo, 15 pessoas 
constavam na folha até o mês de 
maio, entre elas os ex-governado-
res Ricardo Coutinho (PSB), Cícero 
Lucena (Progressistas), Roberto 
Paulino (MDB) e Milton Cabral, com 
pensões que variam entre R$ 23,5 
mil a R$ 11 mil, além de viúvas de 
ex-governadores.

Pouco tempo depois da pri-
meira decisão do STF, em 2018, 
o Ministério Público de Contas 
(MPC) protocolou um pedido no 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) para que as pensões pagas 
fossem suspensas. Entretanto, os 
embargos protocolados pela ALPB 
pediam que, caso o STF sustentas-
se entendimento pela suspensão 
do benefício, este só fosse válido 
para novos casos, mantendo os 
pensionistas atuais. Com a rejeição 
dos embargos restava apenas a no-
tificação do Governo do Estado por 
parte do STF.

Câmara realiza audiência 
pública para discutir LDO

PB suspende pagamento de 
pensões a ex-governadores
Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com
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Em cerimônia remota

Juiz toma posse como membro efetivo do 
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

O juiz José Ferreira Ramos 
Júnior tomou posse ontem como 
membro titular do Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB). Em iniciativa inédita, em 
razão das medidas de distancia-
mento social adotadas por conta 
da pandemia do novo coronavírus 
(covid-19), a solenidade ocorreu 
por meio de videoconferência. O 
evento foi transmitido ao vivo 
pelo canal do TER-PB no YouTube 
e pela TV Justiça.

A solenidade foi conduzida 
pelo desembargador-presidente 
José Ricardo Porto e a saudação 
ao novo membro feita pelo de-
sembargador Joás de Brito Perei-
ra Filho, que falou em nome da 
corte eleitoral. “Vossa Excelência 
é pessoa talhada para o exercício 

da magistratura. Firme, direto, 
parcimonioso e, sobretudo, equi-
librado no dia a dia da atividade”, 
elogiou.

José Ferreira assumiu vaga 
deixada pelo juiz Antônio Carnei-
ro de Paiva Júnior, que concluiu 
seu biênio na corte. Em seu dis-
curso, ele lembrou as vítimas do 
coronavírus. “Quero prestar mi-
nha solidariedade às famílias de 
todos os paraibanos e brasileiros 
vitimados pela covid-19 ao tempo 
em que agradeço pelos profissio-
nais da saúde que, atuando nessa 
linha de frente, têm trabalhado 
diariamente para curar pessoas”, 
disse.

O juiz ainda agradeceu a es-
colha de seu nome para a “honrosa 
missão” no TRE e lembrou a excep-
cionalidade das eleições de 2020 
por conta da pandemia. “Para a 
Justiça Eleitoral, essas circunstân-

cias apontam para realidades de-
safiadoras, como a adaptação das 
eleições municipais às medidas 
sanitárias, campanhas eleitorais 
longe dos eleitores e acirramen-
tos dos ânimos das redes sociais, 
como também a polarização políti-
ca com as fake news”, pontuou.

Entretanto, o juiz destacou a 
necessidade dos valores da demo-
cracia e que o estado de calamida-
de pública “não admite restrições 
à experiência de um autêntico re-
gime político democrático” como 
o vivenciado no Brasil. José Fer-
reira ainda salientou o momento 
histórico do país e a importância 
da missão da Justiça Eleitoral para 
garantir equilíbrio no pleito.

Perfil
José Ferreira Ramos Júnior 

foi oficial do Exército; é juiz de 
direito desde 1992; exerceu ju-

risdição nas unidades de Serraria, 
Conceição, Pombal, Areia, Campi-
na Grande e, na Capital, atuou nas 
Varas de Conflitos Agrários, 6ª 
Vara de Família e 10ª Vara Cível; 
ocupou o cargo de juiz eleitoral 
nas sedes de Zonas Eleitorais de 
Serraria, Conceição, Pombal, Bo-
nito de Santa Fé, Areia, Campina 
Grande e, mais recentemente, juiz 
da 1ª Zona Eleitoral da Capital, 
tendo atuado como juiz da propa-
ganda eleitoral nas eleições muni-
cipais de 2016.

Foi também juiz membro 
substituto do TRE-PB em 2006; 
exerceu o cargo de juiz auxiliar 
da Corregedoria Nacional de Jus-
tiça do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) em 2007 e 2008 e nos 
anos seguintes de 2009 e 2010, 
exerceu o cargo de juiz auxiliar da 
Presidência e da Corte Especial do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Foto: Evandro Pereira

Procurador-geral do Estado, Fábio Andrade, confirma participação da Paraíba na petição
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TSE começa a julgar cassação
da chapa Bolsonaro-Mourão
Duas ações entram na pauta hoje e tratam dos ataques cibernéticos a um grupo de Facebook que teria favorecido o presidente

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) começa a jul-
gar hoje  ações que pedem a 
cassação da chapa que elegeu 
o presidente Jair Bolsonaro 
e o vice, Hamilton Mourão, 
em 2018. As duas primeiras 
a entrarem na pauta tratam 
sobre ataques cibernéticos a 
um grupo de Facebook que 
teria favorecido Bolsonaro. 
A avaliação na Corte eleito-
ral, porém, é de que esses 
questionamentos têm pou-
cas chances de irem adiante, 
mas ainda há outras ações na 
lista para serem julgadas que 
preocupam mais o Palácio do 
Planalto, como as que tratam 
de disparos de mensagens em 
massa pelo WhatsApp.

Na duas Ações de Inves-
tigação Judicial Eleitoral (Ai-
jes) que devem ser julgadas 
nesta terça-feira, os então 
candidatos presidenciais Ma-
rina Silva (Rede) e Guilherme 
Boulos (PSOL) alegam que, 
durante a campanha, em se-
tembro de 2018, o grupo vir-
tual “Mulheres Unidas contra 
Bolsonaro”, que reunia mais 
de 2,7 milhões de pessoas, 
sofreu ataque virtual que al-
terou o conteúdo da página. 
As interferências atingiram o 

visual e até mesmo o nome do 
grupo, que passou ser chama-
do de “Mulheres COM Bolso-
naro #17”. O então candidato 
beneficiado com a mudança 
compartilhou a imagem al-
terada, agradecendo o apoio. 
Para os adversários, a atitude 
configurou abuso eleitoral.

O relator do caso no TSE, 
ministro Og Fernandes, já vo-

tou contra os pedidos de Ma-
rina e Boulos em novembro 
do ano passado, mas o minis-
tro Edson Fachin pediu vista 
- mais prazo para análise - do 
processo. O julgamento desta 
terça-feira será retomado pelo 
voto-vista de Fachin.

Em seu voto, o relator 
afirmou que, mesmo que te-
nha sido comprovada a inva-

são da página, as investiga-
ções não foram conclusivas 
quanto à sua verdadeira auto-
ria. O ministro também acres-
centou que a invasão ao perfil 
em rede social não teve gravi-
dade capaz de causar ofensa à 
normalidade e à legitimidade 
das eleições.

Para o relator, a rigorosa 
sanção de cassação da chapa 

somente deve ser aplicada 
quando houver provas robus-
tas, fortes e contundentes de 
autoria e participação. Outras 
seis Aijes sobre a chapa presi-
dencial eleita em 2018 estão 
em andamento no TSE.

Disparo de mensagens 
Quatro ações ainda sem 

data para serem julgadas apu-

ram irregularidades na con-
tratação do serviço de dispa-
ros em massa de mensagens 
pelo aplicativo WhatsApp 
durante a campanha eleito-
ral. Os pedidos de cassação 
de Bolsonaro relativos a es-
tes casos foram protocolados 
pelos então candidatos Ciro 
Gomes (PDT) e Fernando Ha-
ddad (PT).

Na sexta-feira passada 
(5), a defesa de Bolsonaro pe-
diu que o TSE rejeite incluir o 
conteúdo do inquérito das fake 
news nos processos eleitorais. 
O argumento da advogada Ka-
rina Kufa é de que as investi-
gações no STF não têm relação 
com as ações contra a chapa.

Outras ações
Uma outra ação que trata 

da colocação de outdoors em 
pelo menos 33 municípios de 
13 estados aguarda ser pauta-
da para julgamento. Segundo 
a denúncia, as placas publici-
tárias apresentavam imagens 
e mensagens semelhantes, o 
que representaria abuso de 
poder econômico, conduta 
passível de condenação da 
chapa. Há ainda um processo 
já julgado improcedente em 
fase de embargos de declara-
ção que apura uso indevido 
de meio de comunicação.

Agência Estado

Socorro financeiro

BNDES suspende a cobrança de dívidas 
de estados e municípios até o fim do ano

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) 
anunciou a suspensão da 
cobrança de dívidas de 
estados e municípios até 
o fim do ano, seguindo o 
determinado no pacote fe-
deral de cerca de R$ 60 bi-
lhões de socorro aos gover-
nos subnacionais, fechado 
no fim do mês passado. 

No caso do BNDES, 
essas suspensões somarão 
R$ 3,9 bilhões até o fim do 
ano, informou nesta se-
gunda-feira, 8, o banco de 
fomento, que fará, em ins-
tantes, uma transmissão 
ao vivo para comentar me-

didas de combate à crise 
provocada pela pandemia 
de covid-19.

A lei que criou o socor-
ro a estados e municípios, 
sancionada no último dia 
27, autorizou, além do re-
passe de recursos, R$ 35,34 
bilhões em dívidas dos go-
vernos regionais com a 
União que serão suspensas 
e retomadas somente em 
janeiro de 2022.

Outros R$ 13,98 bi-
lhões em dívidas com dois 
bancos públicos, a Caixa 
Econômica Federal e o BN-
DES, também serão pau-
sadas, como anunciou o 
banco de fomento nesta se-
gunda. Além disso, o paco-
te inclui R$ 10,73 bilhões 
em renegociações de obri-

gações com organismos 
multilaterais e mais R$ 
5,6 bilhões na suspensão 
de pagamentos de dívidas 
previdenciárias.

Além da suspensão 
do pagamento de dívidas 
de estados e municípios, 
o BNDES anunciou que os 
governos que ainda têm 
contratos ativos, com re-
cursos a desembolsar, po-
derão sacar logo esses re-
cursos e destiná-los para o 
enfrentamento da pande-
mia - desde que a mudan-
ça no destino dos valores 
não afete a conclusão de 
obras em andamento que 
sejam custeadas por esses 
créditos.

Segundo o BNDES, 
Acre, Amapá, Bahia, Es-

pírito Santo, Goiás, Mara-
nhão, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Para-
íba, Piauí, Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina pode-
rão ser contemplados com 
a medida. Se todos desem-
bolsarem logo valores que 
têm a receber, o total libe-
rado poderá chegar a R$ 
456 milhões.

O anúncio se soma a 
outra medidas recentes 
anunciadas pelo BNDES, 
como o reforço de até R$ 
20 bilhões no fundo de aval 
para pequenas e médias 
empresas, uma linha de R$ 
2 bilhões para a cadeia de 
fornecedores de grandes 
empresas e outra linha de 
R$ 3 bilhões para o setor 
sucroalcooleiro.

Funeral de George Floyd acontece
hoje em Houston, nos Estados Unidos

O corpo de George Floyd 
chegou ontem à cidade de 
Houston, no Texas, onde re-
side a família desse homem 
negro que se transformou 
no símbolo da luta contra o 
racismo e a violência policial 
nos Estados Unidos.

O funeral do norte-ame-
ricano está marcado para 
esta terça-feira e será aber-
to ao público. A previsão é 
de que milhares de pessoas 

compareçam à cerimônia.
As cerimônias fúnebres 

de George Floyd começaram 
na quinta-feira (4) em Min-
neapolis, onde o afro-ameri-
cano morreu.

A estrutura da polícia 
em Minneapolis enfrenta 
problemas. A Assembleia 
Municipal da cidade norte-
-americana votou a favor do 
desmantelamento do Depar-
tamento da Polícia.

Isso significa que o fi-
nanciamento das forças de 

segurança fica suspenso após 
o caso da morte de George 
Floyd, morto pela polícia.

O objetivo é redefinir 
os alicerces da polícia de 
Minneapolis, promovendo a 
segurança da comunidade e 
repensando a forma como os 
agentes respondem às situa-
ções de emergência.

Fiança de assassino
A fiança para o ex-poli-

cial Derek Chauvin, acusado 
de matar o afro-americano 

George Floyd há duas sema-
nas, foi fixada nesta segun-
da-feira, 8, em US$ 1,2 mi-
lhão. Chauvin compareceu 
pela primeira vez ao tribunal 
na quinta-feira (4).

Após uma breve audiên-
cia de videoconferência da 
prisão onde o policial está 
detido, a juíza Jeannice Re-
ding, do condado de Henne-
pin, Minneapolis, agendou 
o próximo comparecimento 
de Chauvin para o dia 29 de 
junho.

A pandemia do novo 
coronavírus levará a ativi-
dade econômica no Brasil 
a encolher 8% em 2020, 
prevê o Banco Mundial em 
novo relatório divulgado 
nesta segunda-feira, 8. Uma 
queda dessa magnitude se-
ria a maior em 120 anos, 
período para o qual o ins-
tituto oficial de estatísticas, 
o IBGE, tem dados sobre a 
evolução do Produto Inter-
no Bruto (PIB) do país.

O tombo da economia 
brasileira é apenas uma das 
inúmeras faces da “recessão 
severa” que o Banco Mun-
dial antevê no cenário glo-
bal por causa da covid-19. 
A necessidade de isolamen-
to social obrigou diversos 
países a impor medidas de 
fechamento temporário de 
escolas, parques e estabe-
lecimentos comerciais, com 
reflexos sobre a produção, a 
renda e o emprego.

Nas projeções do Ban-
co Mundial, o “choque rápi-
do e maciço” da pandemia 
e as medidas de bloqueio 
total para contê-la levarão a 
economia global a encolher 
5,2% neste ano.

“Isso representaria a 
recessão mais profunda 
desde a Segunda Guerra 
Mundial, com a maior pro-
porção de economias desde 
1870 a experimentar declí-
nio do produto per capita”, 
afirma a instituição na pu-
blicação “Global Economic 
Prospects”, sobre perspec-
tivas econômicas globais. 
Segundo o relatório, mais 
de 90% de 183 economias 

devem experimentar uma 
retração devido à covid-19, 
uma proporção maior até 
do que na grande depres-
são da década de 1930 
(quando ficou em 85%).

A expectativa de queda 
para a renda per capita é de 
3,6%, o que levará milhões 
de pessoas à situação de 
pobreza extrema neste ano, 
prevê o Banco Mundial.

No diagnóstico dos 
economistas da institui-
ção, o golpe afeta mais os 
países em que a pandemia 
foi mais grave e onde há 
forte dependência do co-
mércio global, do turismo, 
da exportação de produ-
tos primários e do finan-
ciamento externo. Embora 
a magnitude dos distúr-
bios varie de uma região 
para outra, as economias 
emergentes apresentam 
vulnerabilidades que são 
intensificadas por cho-
ques externos. Maior in-
formalidade no mercado 
de trabalho é uma delas.

“Além disso, interrup-
ções no sistema escolar e 
no acesso à atenção de saú-
de primária provavelmente 
terão impactos duradouros 
no desenvolvimento do ca-
pital humano”, diz o Banco 
Mundial.

Para 2021, o Banco 
Mundial fixou algumas 
projeções de referência, 
que pressupõem que a 
pandemia se atenue o su-
ficiente para permitir a 
suspensão das medidas de 
mitigação do contágio pela 
doença até meados do ano 
nas economias avançadas 
e um pouco mais tarde nos 
emergentes.

PIB do Brasil poderá
cair 8%, prevê o Bird

No TSE, além das duas 
ações de hoje, há 
outras na lista  para 
serem julgadas na Corte 
que preocupam mais 
autoridades do Palácio 
do Planalto

Foto: Agência Estado
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Todas as partidas serão realizadas sem a presença de público e a imprensa também seguirá um protocolo pré-estabelecido

Guia médico da CBF prevê 5 
fases no retorno do futebol

Vários clubes retornam aos treinos

Messi volta a treinar após contusão

Leila briga para
beneficiar atletas

Amanda Nunes dedica a vitória no UFC à filha Raegan

Praticamente três meses depois da 
paralisação do futebol por conta da 
pandemia do novo coronavírus, as 
federações estaduais ensaiam um 
retorno de seus campeonatos en-
tre o final deste mês e o início de 
agosto, com protocolos de saúde 
sendo apresentados aos governos. 
Embora exista a sinalização da volta 
dos Estaduais, nenhuma federação 
marcou uma data específica para a 

retomada. Dos 20 clubes da Série A 
do Campeonato Brasileiro, 11 deles 
já iniciaram os seus treinamentos: 
Internacional, Grêmio, Athletico-PR 
e Coritiba ainda no final de maio, 
devido ao menor número de casos e 
óbitos por covid-19 na região Sul, as-
sim como o Flamengo, que se anteci-
pou até a liberação das autoridades 
do Rio. Ceará e Fortaleza também já 
voltaram aos treinos no Nordeste.

O treino do Barcelona, ontem, 
contou com um importante refor-
ço. Lionel Messi voltou a integrar 
as atividades com todo o elenco, 
dando indícios de que está se re-
cuperando da lesão no quadríceps 
da coxa direita.
O craque argentino já havia com-
parecido ao treino do último do-
mingo realizado no Camp Nou, 
mas trabalhou separadamente de 

seus companheiros. A expectativa 
do Barcelona é que Messi pos-
sa reforçar a equipe na volta do 
Campeonato Espanhol, marcada 
para o próximo sábado (13), em 
partida contra o Mallorca.
O Barça atualmente é o líder da 
competição com 58 pontos, dois 
a mais que o rival Real Madrid. 
Ainda restam 11 rodadas para o 
término da La Liga.

Se depender da senadora Leila Barros 
(PSB-DF), o veto do presidente Jair 
Bolsonaro à extensão do auxílio emer-
gencial de R$ 600 aos atletas e profis-
sionais ligados ao esporte será derru-
bado. A ex-jogadora de vôlei trabalha 
no Senado para reverter e permitir a 
liberação do benefício à categoria. O 
presidente vetou a ampliação do be-
nefício para profissionais informais que 
não estão inscritos no Cadastro Único. 
O Congresso Nacional especificava pro-
fissões que estariam aptas a receber os 
R$ 600, como os profissionais que 
trabalham com esporte. Mais de 50 
categorias de trabalhadores informais 
de baixa renda ficaram sem acesso 
ao dinheiro. A sanção foi publicada na 
edição de 15 de maio do Diário Oficial 
da União. Leila se mostra otimista para 
reverter a decisão de Bolsonaro e disse 
ao Estadão que a ideia é que a con-
vocação para a votação sobre o veto 
ocorra ainda esta semana.

Amanda Nunes entrou no octógono com um protetor bucal cuja inscrição exibia o nome da filha, Raegan. E foi para a pequena, que tem 
previsão de nascimento para setembro, que a baiana dedicou a vitória sobre Felicia Spencer, sábado passado no UFC 250, em Las Vegas 
(EUA), em sua primeira defesa de cinturão do peso-pena. Noiva de Nina Ansaroff, que mesmo grávida esteve no córner do combate princi-
pal do evento, Amanda Nunes dedicou o triunfo à filha, no duelo que marcou a conquista de um feito: a baiana se tornou a primeira atleta 
da história do UFC a defender dois cinturões da companhia simultaneamente. Após mais uma vitória no Ultimate - a "Leoa" não perde 
no octógono desde 2014 -, Amanda Nunes evita falar dos planos profissionais e agora só quer curtir a família e a chegada de Raegan.

Curtas
Foto: Getty Images

A CBF divulgou seu “Guia 
Médico de Sugestões Proteti-
vas para o Retorno às Ativida-
des do Futebol Brasileiro”. O 
documento foi elaborado por 
uma comissão médica especial 
e seguiu orientações da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), do Ministério da Saúde, 
do Conselho Federal de Medi-
cina (CFM) e da Associação 
Médica Brasileira (AMB).

O documento reforça a 
importância de os clubes se-
guirem medidas preventivas, 
como lavar as mãos, não cum-
primentar pessoas tocando
-as, não cuspir em campo, usar 
máscaras quando não estive-
rem em atividade nos campos, 
limpar com mais frequências 
equipamentos usado nas ativi-
dades, entre outras.

Quanto a retomada das 
atividades, a CBF definiu cinco 
fases: preliminar, de treina-
mentos individuais ou em pe-
quenos grupos, de treinamen-
tos coletivos, de competições e 
de acompanhamento.

A Fase preliminar é mar-
cada principalmente pela tes-
tagem de jogadores, comissão 
técnica e funcionários. Os tes-
tes em familiares é facultativo, 
mas um questionário detalha-
do deverá ser aplicado. Os ca-
sos suspeitos serão isolados.

Na fase seguinte, que pre-
vê treinos individuais ou em 

pequenos grupos, todos “deve-
rão utilizar condução própria e 
individual, uniforme de treino 
desde a sua residência e, após 
o término, retornar imediata-
mente para a sua residência”. 
Será preciso verificar a tempe-
ratura de todos, de preferência 
ainda no veículo, e barrada a 
entrada dos que apresentarem 
medida acima de 37,5ºC.

Na terceira fase, de trei-
namentos coletivos, a CBF 
afirma que suas competições 
voltarão “em concordância 
com as normas das autorida-
des de saúde”. Medidas de se-
gurança, como verificação de 
temperatura, uso de máscaras, 
avaliação clínica, continuarão 
nesta fase. Durante a sessão 
de treinamento, os atletas es-
tarão dispensados do uso de 
máscaras. Não será servidas 
refeições e o nutricionista do 
clube deverá preparar kits in-
dividuais. Caso seja necessário 
fisioterapia ou massagem, a 
ideia é agendar horários indi-
vidualizados.

“No treinamento  coletivo, 
o período de aquecimento de-
verá respeitar a distância mí-
nima de 1 metro entre os atle-
tas e membros da comissão 
técnica”, afirma o documento. 
“A cada intervalo do treino 
todos deverão higienizar as 
mãos com álcool em gel a 70% 
e utilizar garrafas individuais 
para hidratação”, acrescenta.

O guia ainda determina 
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que todos os vestiários devem 
ser utilizados para evitar aglo-
meração e que os uniformes 
devem ser separados pelos 
próprios jogadores para reco-
lhimento posterior da equipe 
de rouparia. Todos os funcio-
nários também deverão usar 
máscaras.

Sobre o retorno das com-
petições, que corresponde à 

quarta fase, o documento afir-
ma que “a dinâmica da epide-
mia certamente influenciará 
no período de treinamento mí-
nimo necessário para um re-
torno seguro às competições. 
Ajustes na tabela de jogos po-
dem ser necessários para aco-
modação das datas disponíveis 
para a disputa das partidas”.

Todas as partidas serão 

realizadas sem a presença de 
público e a participação de 
imprensa deve ser organizada 
previamente em reunião por 
videoconferência com a parti-
cipação da CBF.

Além disso, o documento 
prevê diversas outra medidas, 
como proibição de troca de 
camisas, fechamento de salas 
não utilizadas, locais específi-

cos para enfermaria e come-
moração de gols individuali-
zada. No banco de reservas, 
todos devem utilizar másca-
ras e respeitar distância de 
um metro. Por fim, na fase de 
acompanhamento, a CBF diz 
que os clubes devem enviar 
dados semanalmente e prevê a 
realização de testes aleatórios 
nos jogadores.

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Jogadores do Flamengo foram os 
primeiros a iniciar os treinamentos 
no Brasil, seguindo um rigoroso 
protocolo médico

Alguns jogadores brasi-
leiros que atuam por clubes 
chineses podem não conse-
guir disputar a próxima edição 
da liga local, que terá início em 
julho. Nomes como Anderson 
Talisca, Paulinho, Miranda, 
Renato Augusto, Alan Kardec, 
Alex Teixeira e Róger Guedes 
correm o risco de ficarem fora 
do começo do torneio porque 
o governo local vetou tempo-
rariamente a chegada de es-
trangeiros ao país para evitar 

uma nova onda de contágio 
pelo novo coronavírus. Com 
isso, uma oportunidade para 
eles se manterem em ativida-
de será tentar o empréstimo a 
uma equipe brasileira.

A suspensão temporária 
da entrada de estrangeiros em 
território chinês foi anunciada 
em 26 de março pelo Ministé-
rio das Relações Internacio-
nais do país. Até então, joga-
dores brasileiros que viajaram 
até lá poderiam retornar ao 
trabalho desde que cumpris-
sem uma quarentena de 14 

dias em um quarto de hotel. 
Os atacantes Ricardo Goulart e 
Henrique Dourado passaram 
por esse processo e agora já 
trabalham normalmente com 
seus clubes. Por outro lado, 
um outro grupo de jogadores 
preferiu deixar a viagem para 
a China para um outro mo-
mento e agora não tem a cer-
teza se conseguirá entrar no 
país. 

Quando houve o início 
da pandemia, vários brasi-
leiros que atuam na nação 
asiática voltaram ao país para 

manterem uma rotina de trei-
nos. Paulinho, por exemplo, 
utilizou a estrutura do Co-
rinthians, enquanto que An-
derson Talisca contratou um 
personal trainer para traba-
lhar em Salvador.

Outros atletas continuam 
no Brasil até agora e não sa-
bem quando vão conseguir 
regressar à China. O veto à en-
trada de estrangeiros tem du-
ração indeterminada e existe a 
leitura de que a limitação pode 
terminar a tempo do início da 
liga ou que até mesmo possa 

ser um pouco mais longa. Por 
isso, o impasse gera uma mo-
vimentação no mercado de 
possíveis clubes interessados 
em contar com jogadores que 
atuam na China. A oferta seria 
de contratos curtos, mas com 
a possibilidade de manter es-
ses profissionais em ativida-
de enquanto não existir uma 
definição. Um desses casos é 
o Atlético-MG. A equipe já se 
manifestou publicamente in-
teressada no atacante Róger 
Guedes, do Shandong Luneng. 
“A gente está de olho nesta 

situação do futebol chinês 
também, claro”, disse o presi-
dente do Atlético-MG, Sérgio 
Sette Câmara, à rádio Itatiaia. 
“A maioria dos atleticanos tem 
vontade de ver o Roger de vol-
ta aqui. Mas, entre o sonho e 
a realização, vai uma série de 
circunstâncias que teriam de 
ser vencidas”, completou.

Os clubes brasileiros so-
nham em costurar um acordo 
em que as equipes chinesas 
cedam os atletas por emprés-
timo e paguem ainda grande 
parte dos salários. 

Barrados na China, jogadores interessam a clubes brasileiros
Agência Estado



Inúmeros são os danos 
e perdas ao futebol que vem 
sendo causados pela pandemia 
do novo coronavírus, mas, sem 
dúvida alguma, um dos golpes 
mais forte ao esporte na Paraí-
ba veio no último domingo com 
a morte de José Everaldo Silva, 
66 anos, desportista, ex-árbitro 
e ex-presidente da comissão 
estadual de arbitragem da Fe-
deração Paraibana de Futebol 
(FPF). Reconhecido como figu-
ra importante dentro e fora dos 
gramados ao longo das mais de 
três décadas em que atuou na 
modalidade no Estado, Everaldo 
também teve presença marcan-
te nos quadro arbitrais da CBF 
onde também atuou como con-
sultor, além de ter sido coorde-
nador da Codepar (Coordena-
doria dos Estádios da Paraíba) e 
comentarista esportivo.

José Everaldo foi árbitro 
na década de 1980 e membro 
do quadro da CBF. A partir de 
1994 presidiu a Comissão Esta-
dual de Arbitragem e ainda foi 
dirigente de clubes, entre eles 
o Cabo Branco. Depois de se re-
tirar do futebol no começo dos 
anos 2000 foi se dedicar aos 
seus negócios e a carreira como 
empresário do ramo de mate-
riais eletrônicos, tendo tam-
bém mantido uma casa lotérica 
no centro da cidade e uma ban-
da, cujo filho é vocalista. 

Para Ronaldo Belarmino, 
cronista esportivo e compa-
nheiro de arbitragem de Eve-

raldo, a morte precoce vinda 
aos 66 anos, é uma perda triste 
causada pela pandemia. Tendo 
atuado como árbitro de futebol 
entre 1987 e 2003, na maior 
parte desse tempo sobre o co-
mando de José Everaldo, Belar-
mino fez questão de ressaltar a 
amizade, o respeito e a serieda-

de com que o ex-presidente da 
CEAF era conhecido.

“Em 1992 tive o prazer de 
coordenar o curso de arbitra-
gem na Paraíba junto com ele 
em um trabalho que repetimos 
em 1994 e 1996, depois esti-
vemos juntos representando o 
Estado na primeira formação 

realizada pela Conmebol e Fifa 
no Brasil. Acho que o futebol 
perde um dos dirigentes mais 
sérios que tivemos, uma pes-
soa que foi, sem dúvida, um 
conhecedor profundo desse 
esporte. Realmente é mais uma 
grande perda para nós, fruto 
dessa doença devastadora. Um 

amigo com quem dividi muitos 
momentos e peladas de futebol, 
outra grande paixão dele”, re-
lembrou Belarmino. 

Já Marcílio de Lima Braz, 
árbitro no período em que 
José Everaldo presidiu a Co-
missão Estadual, relembrou a 
importância do antigo chefe 

dos donos do apito na Paraíba 
para a formação de novos pro-
fissionais no Estado e também 
no país já que atuou por vários 
anos na CBF.

“Ele foi um grande amigo 
meu e uma pessoa muito im-
portante para mim e muitos 
outros profissionais da arbitra-
gem que, assim como eu, foram 
lançados por ele. Durante o 
período em que atuou tanto na 
comissão da FPF quanto como 
consultor da CBF, Everaldo foi 
responsável por dar chance 
a muitos novos profissionais, 
sempre com a preocupação de 
realizar a renovação dos qua-
dros da arbitragem e manter a 
qualidade. Sua partida precoce 
é algo que lamento muito, espe-
cialmente para o nosso futebol”, 
comentou Marcílio.

Figura conhecida no es-
porte da Paraíba, o comenta-
rista da Rádio tabajara, Adenil-
son Maia, o “professor União” 
relembrou o profissionalismo 
de Everaldo ao longo de toda 
a sua carreira. Marca que, se-
gundo ele, foi traduzida em 
tudo que fez ao longo de sua 
trajetória precocemente en-
cerrada por conta da covid-19. 
“Vai deixar muitas saudades. 
Everaldo foi um grande des-
portista e amigo.Tive o prazer 
de ter sido seu professor e pre-
parador físico durante muito 
tempo no departamento de 
árbitros da FPF. O que pude 
testemunhar dentro de campo 
com o apito e fora dele, é que 
ele foi um profissional fora de 
série”, afirmou União.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Futebol paraibano lamenta
a morte de José Everaldo

Editoração: Luciano Honorato

Além de ex-árbitro e dirigente de clube, ele também foi diretor da Codepar, que coordenava os estádios da Paraíba

Quem vai pagar a conta?
Na última sexta-feira, a Federação 

Paraibana de Futebol reuniu os médicos 
dos clubes que participam do Campeonato 
Paraibano da primeira divisão, para discutir 
um protocolo a ser adotado no retorno das 
atividades dos times. Segundo divulgação 
da própria FPF, o evento foi um sucesso e 
agora a entidade vai procurar as autori-
dades de saúde do Estado para solicitar a 
permissão para o retorno dos treinos, ainda 
este mês.

Li também que a presidente Michelle 
Ramalho disse que o protocolo da Pa-
raíba seguirá os padrões nacionais e até 
internacionais de segurança, para evitar a 
contaminação dos profissionais ligados ao 
futebol. Tudo muito bonito e exatamente o 
que a maioria dos clubes, da imprensa e da 
torcida queria ouvir. A volta do Campeonato 
Paraibano parece estar cada vez mais perto, 
dentro deste contexto.

Porém,  se os critérios rígidos da Secre-
taria de Saúde do Estado forem mantidos, 
não há a menor chance do Governo liberar 
os treinamentos ainda este mês. Os boletins 

com os números da covid-19 na Paraíba 
continuam mostrando uma mortalidade 
de 15 a 20 pessoas por dia e cerca de mil 
novos casos da doença, todos os dias.

Mas vamos pensar positivo e acreditar 
no jeitinho brasileiro para resolver nos-
sas coisas. Digamos que seja autorizado o 
retorno aos treinos, quais os clubes que po-
dem manter jogadores isolados uns dos ou-
tros na concentração? Quais os que podem 
manter os atletas longe um dos outros nos 
tratamentos de fisioterapia e massagens? 
Quais os clubes paraibanos que têm recur-
sos para tratar com segurança os jogadores 
que contraírem a doença? E por fim, quais 
os clubes paraibanos que podem pagar 
testes rápidos para coronavírus, antes de 
cada partida? É bom lembrar que cada teste 
custa R$ 300. 

Já imaginou o clube pagar testes para 
os titulares e reservas, além da comissão 
técnica, isto a cada partida, levando-se em 
conta que os jogos retornarão com portões 
fechados para o público. Quem vai pagar 
esta conta? Os clubes já mostraram que não 

têm condições de assumir estas despesas, 
alguns ameaçam até nem voltar mais para a 
competição, independentemente de proto-
colo médico. 

A CBF vai pagar esta conta? A FPF vai 
pagar esta conta? O Governo Estadual vai 
pagar esta conta? Por enquanto, o que se vê 
é muito oba-oba e marketing em cima deste 
retorno rápido, mas ninguém falando sobre 
quem assumirá determinadas responsabi-
lidades.

Coronavírus
A covid-19 tem levado muita gente boa 

do nosso convívio. Fiquei profundamente 
triste com dois casos que soube no final de 
semana. Primeiro, foi a morte de José Eve-
raldo, que tive o prazer de conhecer quando 
era o editor de esportes da TV Cabo Branco. 
Um cara super educado e atencioso com a 
imprensa, que dirigiu o departamento de 
árbitros da FPF e também foi coordenador 
da Codepar. Meus sentimentos a família. 

Outro que está seriamente afetado por 
esse vírus terrível é o jovem diretor execu-

tivo do São Paulo Crystal, Eduardo Araújo. 
Ele é uma pessoa que passei a admirar nos 
últimos anos e que está bem à frente dos 
dirigentes esportivos de nosso Estado. 

Honesto, trabalhador, estudioso, in-
teligente e amigo. Essas são algumas das 
qualidades que aprendi a admirar nesse jo-
vem. Ele está internado na UTI do Hospital 
da Unimed e nós aqui fora pedindo a Deus 
pela recuperação dele. Eduardo também é 
colunista do Jornal A União.

Polêmica
Com a aproximação das eleições do Bo-

tafogo, o clima está fervendo nos bastidores. 
O Atual presidente do clube, Sérgio Meira, 
está sendo perseguido por uma ala que hoje 
se diz oposição a sua administração. No 
último capítulo desta novela, um conselhei-
ro pediu o afastamento do presidente, por 
falta de prestação de contas do ano de 2019. 
Vamos aguardar agora a defesa de Sérgio 
Meira e a posição do conselho deliberativo 
do clube. A campanha política dentro do 
Botafogo está apenas começando.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Foto: Reprodução/Instagram

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

Valberto Lira

MPPB ainda não recomenda o retorno do futebol

O presidente da Comis-
são de Prevenção e Combate 
a Violência nos Estádios da 
Paraíba, Valberto Lira, disse, 
ontem, em entrevista à im-
prensa, que não recomenda 
a volta do futebol na Paraíba 
no atual momento, diante 
da curva crescente do novo 

coronavírus, deixando claro 
que sua decisão tem o aval 
dos seus pares. O procura-
dor de justiça, Valberto Lira, 
disse que foi provocado por 
diversos setores da impren-
sa a respeito das notícias 
dando conta do retorno das 
atividades no futebol da Pa-
raíba nos próximos dias.  Ele 
diz compreender a ansieda-
de de todos, afinal é um des-

portista nato, mas entende 
não ser o momento adequa-
do para a retomada.

“ Conversei com todos 
os membros da Comissão e 
são unânimes em não reco-
mendar a volta do futebol 
com esses números cres-
centes do coronavírus no 
Estado. Seria uma grande 
irresponsabilidade. Faze-
mos isso porque o futebol 

envolve muita gente e até o 
momento não participamos 
de nenhuma discussão nes-
se sentido. Sei apenas de um 
protocolo que está sendo 
definido e, pelas informa-
ções, não vejo nenhum com-
promisso, só conjecturas”, 
disse. Valberto Lira se mos-
tra bastante preocupado em 
relação aos testes a serem 
aplicados nos jogadores e 

pessoas envolvidas num 
jogo, querendo saber quem 
vai pagar essa conta, já que 
um teste custa, em media, 
R$ 300,00. “Quando os or-
gãos de saúde liberarem 
os jogos, queremos saber 
quem vai bancar essa con-
ta, a não ser que queiram, 
mais uma vez, que o poder 
público assuma esse ônus 
e não concordamos. Vamos 

chamar essa discussão tam-
bém para os promotores 
que cuidam do patrimônio 
público.  Quando houver o 
aval da Secretaria de Saúde, 
vamos chamar FPF e clubes 
para que assinem um termo 
de compromisso sobre esse 
protocolo, já que não envol-
ve só jogadores e as respon-
sabilidades precisam estar 
bem claras”, concluiu.

José Everaldo da Silva, 66 anos, 
faleceu no último domingo, no 
Hospital da Unimed, em João 
Pessoa, vítima do novo coronavírus



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RESULTADO FASE PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas Projetada 01 e Projetada 02, Conjunto 

Padre Maia I - Areia/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contra-
tação: PR CONSTRUÇÕES EIRELI -Valor: R$ 99.863,26. 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, Rua Epitácio 
Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 08 de Junho de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00057/2020
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 DV00057/2020, 
que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para confecção de materiais gráficos para a Secretaria 
de Saúde de Areia-Pb; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
EDSON SOUZA SILVA 07564321466 - R$ 14.650,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza e saneantes 
destinados para limpeza do bloco cirúrgico conforme exigência da AGEVISA bem como materiais 
de limpeza comuns destinados a atender às demandas do Hospital Dr. Hercílio Rodrigues, UBS’s, 
CAPS e Secretaria de Saúde - Areia/PB

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde e: CT Nº 00218/2020 - 08.06.20 - AER-

LISON CABRAL DE LIMA - ME- R$ 149.568,80; CT Nº 00219/2020 – 08.06.20 - MERILUCIA DA 
SILVA ME - R$ 4.357,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução dos serviços de conclusão de construção de quadra coberta com vestiário, 
(MODELO FNDE), a serem executados em anexo à Escola Municipal Severino Flaviano Caval-
cante, Conj. Clócio Beltrão, Alagoinha/PB, de conformidade ao TC PAC207786/2014, FNDE/LEI 
11.578/2007/PREFEITURA MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 01.2020. 
DOTAÇÃO: 02.05 – 27.812.0026.1016 - 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. PRAZO 
EXECUÇÃO: 03 (três) meses. PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05 (meses) meses. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB e ENGEMAIS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ 17.427.953/0001-33 - CT Nº 080/2020 – 02.06.2020 – R$ 
72.181,42 - (Setenta e dois mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos).

 MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REVITALIZAÇÃO 
DO CANTEIRO CENTRAL, DA RUA FRANCISCO BRAGA, NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE 
JANDAÍRA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaode-
jandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaira - PB, 08 de Junho de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
ou pessoa fisíca para o eventual fornecimento de refeições in-loco ou em quentinhas atendendo a 
demanda da secretaria de saúde, secretaria de trabalho e ação social e da secretaria de administrativa 
e planejamento em suas ações públicas, conforme termo de referência; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: DAMIANA MARIA DOS SANTOS - R$ 32.775,00.

Assunção - PB, 05 de Junho de 2020
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS(processo que realiza a 
troca da banda de rodagem usada por uma nova) DOS VEÍCULOS: MÉDIOS; CAMINHÕES E MÁ-
QUINAS PESADAS, PERTECENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB. CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - R$ 20.472,00.

Assunção - PB, 08 de Junho de 2020
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08h30min horas do dia 26 de Junho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de 
Medicamentos Diversos constantes da Tabela de Preços ABC FARMA vigente, mediante solicitação 
periódica, percentual de maior desconto, para atender demandas judiciais e a prescrição de urgência 
à pacientes atendidos nos serviços de saúde municipal, devendo a entrega ocorrer diariamente nos 
quantitativos solicitados pela Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Cuitegi/PB-2020. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 001/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3502-1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. Edital: www.
tce.pb.gov.br. Cuitegi - PB, 08 de Junho de 2020. JADIR FERNANDES DA ROCHA - Pregoeiro Oficia.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

NOTIFICAÇÃO
A Secretaria de Infraestrutura do município de Conde – Paraíba NOTIFICA a empresa: ROMA 

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI, CNPJ: 04.881.913/0001-15;para que proceda com a 
retomada das obras referente ao contrato nº 00279/2019, que tem como objeto a reforma e ampliação 
da Unidade Básica de Saúde de Mituaçu, UBS de Mituaçu, localizada no município de Conde/PB, o 
qual foi constatada através de vistorias realizadas no mês de maio de 2020, que a obra se encontra 
paralisada. Solicitamos a empresa contratada, que retome as obras de imediato, no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas. Informamos que a SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura do município de 
Conde, órgão fiscalizador, notificou o município solicitando providências da mesma devido ao atraso 
na execução da obra, e que a não retomada dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
após o recebimento deste e o não atendimento no prazo estabelecido implicará no cancelamento 
do contrato de execução da obra.

Conde - PB, 08 de Junho de 2020
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 140/2020
Tomada de Preços Nº 009/2020.Contratante:Prefeitura de Coremas/PB.Contratada:FFJ Cons-

trutora Ltda, CNPJ: 19.369.906/0001-06, com o valor total de R$70.076,64 (Setenta mil, setenta e 
seis reais, sessenta e quatro centavos).Objeto:Prestar serviços de engenharia para pavimentação 
em paralelepípedo da Rua Nelson Pereira de Oliveira, Zona Urbana do Município de Coremas, con-
forme planilhas de custo.Fonte de recurso:Próprios do Município de Coremas, oriundos da Cessão 
Onerosa que trata o§2º do art. Da Lei Federal Nº 12.276/2010 de 30/06/2010, de acordo com o 
estabelecido pela Lei Federal Nº 13.885/2019, 17/10/2019, onde foi aprovada pela Lei Municipal nº 
206/2019 de 30 de dezembro de 2019. Dotação:QDD/2020, ficando automaticamente incorporadas 
as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.Vigência para 
execução:03 (três) meses. Vigência do contrato: 1 (um) ano. Partes:Francisca das C. A. de Oliveira 
(Pela contratante) e o Sr.Jolisberto Vital do Nascimento (Pela contratada).Notificação: No prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil desta publicação, para acontratada prestar 
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade 
com Art. 56 da Lei 8.666/93.

Coremas/PB, 05 de junho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZOAO CONTRATO

 Nº051/2018
Inexigibilidade Nº006/2018.Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:Brilhante Filho 

Psiquiatria Eireli-ME, CNPJ nº 23.318.398/0001-04.Considerandoa prorrogação da vigência de 
13/03/2019 a 13/03/2020, para a nova vigência de 13/03/2020 a 31/12/2020, e ainda e por se tratar 
de serviços de natureza continuada, desta forma fica justificada a prorrogação da vigência; Consi-
derando a prorrogação do contrato por mais 10 (Dez) meses, desta forma a vigência de contrato 
deve ser prorrogada até 31 de dezembro de 2020;Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes contratantes:Francisca 
das C. A. de Oliveira(Prefeita) e o Sr. Edivaldo B. da Silva Filho(Pela contratada).

Coremas/PB,20de fevereirode 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 095/2020
Dispensa de Licitação nº DV016/2020. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratado: Pedro 

Guedes de Oliveira, CPF: 326.463.134-20. Valor: R$ 24.500,00 (Vinte e quatro mil e quinhentos 
reais).Objeto:Prestar serviço na locação de um veículo de pequeno porte (Segunda sábado), para 
ficar a serviço do Fundo Municipal de Saúde do Município de Coremas/PB(Fundamentado na Me-
dida Provisória Nº 961/2020 de 06/05/2020 da Presidência da República).Fonte: Recurso Próprios 
(Ordinários).Dotação: 02.05 Secretaria de Saúde, 10 301 3019 2032 Manutenção da Secretaria de 
Saúde, 668 250 3390.39 00 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, conforme QDD/2020, 
ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei 
para o exercício seguinte.Vigência: 01 (um) ano. Partes contratantes: Francisca das C. A. de Oliveira 
(Pela contratante) e o Sr. Pedro Guedes de Oliveira (Contratado).

Coremas/PB, 15 de maio de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA

 Nº 098/2020
Dispensa de Licitação nº DV017/2020. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratado:A 

Costa Com. Atacadista de Prod. Farmaceutico Ltda, CNPJ: 02.977.362/0001-62. Valor: R$ 48.525,31 
(quarenta e oito mil quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos).Objeto:Prestar forne-
cimento de Medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município 
de Coremas(Fundamentado na Medida Provisória Nº 961/2020 de 06/05/2020 da Presidência da 
República).Fonte: Recurso Próprios (Ordinários).Dotação:Previstos no QDD/2020. Vigência:Até 
31/12/2020.Partes: Francisca das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr. Luiz de Sousa Costa, 
CPF: 039.773.564-29 (Pela contratado).

Coremas/PB, 04 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

Nº 099/2020
Dispensa de Licitação nº DV018/2020. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratado:LG 

Produtos Hospitalares, CNPJ: 17.227.485/0001-53. Valor: R$ 45.937,55 (quarenta e cinco mil 
novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).Objeto:Prestar fornecimento de 
material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Coremas 
(Fundamentado na Medida Provisória Nº 961/2020 de 06/05/2020 da Presidência da República).
Fonte: Recurso Próprios (Ordinários).Dotação:previstos no QDD/2020. Vigência:Até 31/12/2020.
Partes: Francisca das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e a Sra. Ana Carla Seixas de Carvalho 
Costa, CPF nº 010.760.174-52 (Pela contratada).

Coremas/PB, 04 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV016/2020
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 DV016/2020, que 
objetiva: Contratação direta da pessoa física Pedro Guedes de Oliveira, CPF: 326.463.134-20 para 
prestar serviço na locação de um veículo de pequeno porte (Segunda sábado), para ficar a serviço 
do Fundo Municipal de Saúde do Município de Coremas/PB(Fundamentado na Medida Provisória 
Nº 961/2020 de 06/05/2020 da Presidência da República). Ratifico o correspondente procedimento 
e Adjudico o seu objeto a Pessoa Física: Pedro Guedes de Oliveira, CPF: 326.463.134-20, Av. 
Localidade Valderedo Romão de Oliveira, S/N, Bairro: Cabo Branco, Cidade: Coremas/PB, com o 
valor total de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).  

Coremas/PB, 14 de maio de 2020
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV017/2020
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 DV017/2020, 
que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica:A costa Com. Atacadista de Prod. Farmacêutico 
Ltda, CNPJ: 02.977.362/0001-62 para prestar fornecimento de Medicamentos para atender as ne-
cessidades da Secretaria de Saúde do Município de Coremas (Fundamentado na Medida Provisória 
Nº 961/2020 de 06/05/2020 da Presidência da República).Ratifico o correspondente procedimento 
e Adjudico o seu objeto a Pessoa jurídica: A Costa Com. Atacadista de Prod. Farmacêutico Ltda, 
CNPJ: 02.977.362/0001-62, com o valor total de R$ 48.525,31 (quarenta e oito mil quinhentos e 
vinte e cinco reais e trinta e um centavos).  

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV018/2020
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 DV018/2020, que 
objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica LG Produtos Hospitalares, CNPJ: 17.227.485/0001-
53 para prestar fornecimento de material hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde do Município de Coremas (Fundamentado na Medida Provisória Nº 961/2020 de 06/05/2020 
da Presidência da República)..Ratifico o correspondente procedimento e Adjudico o seu objeto a 
Pessoa jurídica: LG Produtos Hospitalares, CNPJ: 17.227.485/0001-53, com o valor total de R$ 
45.937,55 (quarenta e cinco mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).  

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

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

ONDE SE LÊ:
Data da sessão: 18/06/2020.
Horário de Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL)
LEIA-SE:
Data da sessão: 23/06/2020.
Horário de Abertura das Propostas: 09hs30min (HORÁRIO LOCAL)

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

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 
serviços de implantação de Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas PROJETADA 1, 2, 3, 4 e 
5 localizadas no CONJUNTO NOVO HORIZONTE; Ruas PROJETADA 1, 2 e 3, localizadas no CON-
JUNTO BENJAMIN MARANHÃO; Rua PROJETADA 2 (TRECHO 2), PROJETADA 2 (TRECHO 1), 
PROJETADA 1, localizadas no CONJUNTO FREI DAMIÃO; Ruas JOSÉ DIAS e SÃO FRANCISCO, 
localizadas no SITIO BARREIROS, Zona Rural e Urbana do Município de Cacimba de Dentro/PB, 
objetos do Contrato de Repasse nº 1061702-91/MINISTÉRIO DAS CIDADES. ESTADO DA PARAÍBA. 
LICITANTES INABILITADOS por não atenderem aos itens:  CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI 
(8.2.2.); LJS CONSTRUTORA EITELI (8.2.11.); LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA (8.2.7.; 8.2.12. 7.2.2.); RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI (7.5.1. c/c 7.6.); 
JOSÉ LUIZ DA SILVA ANDRADE LTDA (8.2.9.); AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA 
(8.2.1. c/c 6.1. 8.5.). LICITANTES HABILITADOS: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME; BSR 
CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI; CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 
CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL EIRELI; DIAS CONSTRUCOES LTDA-EPP; ENGEMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; FC - FER-
NANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA; FM SERVICOS LTDA; GUSTAVO ULISSES DA LUZ 
BARROS; H & M CONSTRUCOES LTDA; JGM ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME; 
PR CONSTRUCOES 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 mesmo local da primeira reunião e ocorrerá as 08:30 horas do dia 18 de 
Junho de 2020. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licita-
ção, Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08h00min 
às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 33791045. Email: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

CACIMBA DE DENTRO - PB,08 de Junho de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 005/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2020
AVISO DE REVOGAÇÃO

A PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICI-
TAÇÃO, torna público, para os interessados, que, por interesse e convenciência da administração, 
decide pela REVOGAÇÃO da Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 005/2020, do Tipo 
TÉCNICA E PREÇO, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.

Campina Grande, 08 de junho de 2020.
ROMERO RODRIGUES VEIGA

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

REVOGAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Em 08/06/2020, a prefeita Joyce Renally Felix Nunes, REVOGA  o: CT Nº 00041/2020 - 18.05.20 
- R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 180.768,92. ADVINDO da Tomada de 
Preços nº 00001/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Julho de 2020,  
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo TÉCNICA E PREÇO, para: Contratação de empresa 
para prestação de serviços Técnicos especializados, na área de contabilidade pública, para atender 
as necessidades desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações e retirada do edital: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado e no site: www.damiao.pb.gov.
br e www.tce.pb.gov.br.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 08 de Junho de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: PAVIMENTAÇAO DA TRAVESSA SANTO ANTONIO E DO TRECHO FINAL DA RUA 

SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00002/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00178/2019 - Versatta Serviços e 
Constuções Eireli - 5º Aditivo - prorroga o prazo por mais 90 dias. ASSINATURA: 22.05.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: IMPLANTAÇÃO, CONSOLIDAÇAO, GERENCIAMENTO E PUBLICAÇÃO ON-LINE 

DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO ESTERNO (LEI ORGÂNICA, LEIS COMPLEMENTARES, LEIS 
ORDINÁRIAS) DESSE MUNICIPIO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET, 
UTILIZANDO AVANÇADA TECNOLOGIA DE HARDWARE E SOFTWARE EM UM SISTEMA 
QUE PROPOCIA LEGALIDADE, PUBLICIDADE, ECONOMIA E PRATICIDADE NO ACESSO E 
PESQUISA ÁS NORMAS OFICIAIS PELOS ADMINISTRADORES PUBLICOS E PELA POPU-
LAÇAO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade nº IN00007/2019. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00047/2019 - Liz Servicos Online Ltda - EPP - Apostila 
01 - acréscimo de 7,82% - equivalente a R$ 234,60. O valor consolidado passa para R$ 12.234,60. 
ASSINATURA: 02.03.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA 

DA FARMÁCIA BÁSICA/CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00269/2019 - Matrix Construtora Ltda - EPP - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. 
ASSINATURA: 11.02.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES 

POR DIAGNÓSTICO DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00023/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contra-
tado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00223/2018 - Gama 
Servicos de Diagnosticos Por Imagens Eireli - 5º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. 
ASSINATURA: 03.04.20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente instalada no município 
para prestação de serviços em procedimentos ambulatoriais, cirúrgicos, ortopédicos e de trauma-
tologia para a população do município de Guarabira. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00049/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00303/2020 - 01.06.20 - HOSPITAL DIA TOP 
MAIS LTDA - R$ 6.631.194,36.

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Serviços de links de internet para melhor atender as necessidades da administração 
municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00046/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento 
de despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: 
CT Nº 00306/2020 - 03.06.20 - ANTONIO ALESSANDRO FITTIPALDI MOLINARI - R$ 79.709,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parcelas de Móveis diversos para melhor atender as demandas adminis-
trativas no exercício 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00044/2020. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2020 Elemento de despesa 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira 
e: CT Nº 00307/2020 - 03.06.20 - DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 
32.670,00; CT Nº 00308/2020 - 03.06.20 - EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - R$ 
46.698,80; CT Nº 00309/2020 - 03.06.20 - NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA - R$ 30.310,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Eletrodomésticos diversos para melhor atender as ne-
cessidades da Administração Municipal no exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00042/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de 
Consumo 4.4.90.52.01 - Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercí-
cio financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 
00294/2020 - 27.05.20 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - R$ 27.704,20; 
CT Nº 00295/2020 - 27.05.20 - GERALDO VIDAL DA NÓBREGA - R$ 82.955,50; CT Nº 00296/2020 
- 27.05.20 - COMERCIAL MASTER EIRELI - R$ 25.156,00; CT Nº 00297/2020 - 27.05.20 - CRM 
COMERCIAL LTDA - R$ 64.261,60.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/ 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Materiais Esportivos diversos para melhor atender as demandas da Administração Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COMERCIAL 
MASTER EIRELI - R$ 373.203,20. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos 
do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 05 de Junho de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Execução dos serviços prestados pela empresa contratada será o recebimento 
e destinação final dos resíduos sólidos em aterro sanitário ou serviço de atividade correlata, e 
destinação final dos rejeitos, dos resíduos sólidos para local devidamente apropriado e licenciado, 
conforme licença expedida por órgão ambiental competente, atendendo a Lei Federal nº 12.305/2010 
(Política nacional de Resíduos Sólidos). LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - Valor: R$ 
44.820,00. 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, Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 01 de Junho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Radiodifusão em 

frequência FM, com potência mínima de 2.0 kw, com alcance em todo o município e região do vale do 
Piancó, para divulgação de 95 inserções mensais em SPOT de 30 segundos dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas das secretarias e órgãos da Administração Municipal para prestação 
de contas das ações administrativas oficiais, assuntos de caráter informativo, divulgação de relató-
rios e outros do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Igaracy: 03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANE-
JAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 
032 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy 
e: CT Nº 00047/2020 - 05.06.20 - RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA - R$ 32.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Objeto: Contratação de empresa especializada em implantação, gerenciamento e 

manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão, como também treinamento dos profissionais da 
APS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Igaracy: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2017 MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO, 101 3390.39 00 214 OUTROS SER-
VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, .. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00048/2020 - 05.06.20 
- JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA 01828529460 - R$ 42.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2020, que objetiva: Aquisição par-
celada de pneus, Câmara de ar e protetor, destinados a frota de veículos, a Prefeitura Municipal 
e ao Fundo Municipal de Saúde de Igaracy - PB; ADJUDICO o seu objeto a: JOATAN MARLON 
RODRIGUES DA SILVA - R$ 231.125,60.

Igaracy - PB, 08 de Junho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
pneus, Câmara de ar e protetor, destinados a frota de veículos, a Prefeitura Municipal e ao Fundo 
Municipal de Saúde de Igaracy - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA - R$ 231.125,60.

Igaracy - PB, 08 de Junho de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DECISÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
A prefeitura Municipal de Igaracy – PB, através do senhor prefeito constitucional do município 

de Igaracy-PB, torna público a resultado da impugnação ao edital interposta pelo senhor JÔNIO 
DA COSTA SILVA, com a seguinte DECISÃO, “Ante ao exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO, ofe-
recida por JÔNIO DA COSTA SILVA, para manter intacto o edital e determinar a CPL que prossiga 
com o certame, à mingua de razões jurídicas na insurreição do impugnante”. Demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço Rua Pedro Lopes Brasileiro, s/nº, Centro 
– Igaracy - PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.  

Igaracy - PB, 05 de Junho de 2020.
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, torna público para 

conhecimento dos interessados que foram INABILITADAS, as empresas: MOTIVA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 31.381.604/0001-59, E L F TEIXEIRA CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ Nº 17.560.794/0001-40, J DE FONTE RANGEL 
EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 26.757.272/0001-24, ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, 
cadastrada no CNPJ nº 34.746.608/0001-81, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
cadastrada no CNPJ nº 21.784.773/0001-86, CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE, cadastrada 
no CNPJ nº 15.233.791/0001-77 e ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI, cadastrada no CNPJ 
nº 05.935.592/0001-57. Foi HABILITADA a empresa CABRAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 
EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 29.505.771/0001-12. Abre-se vistas aos interessados do inteiro 
teor da decisão, não havendo interposição de recurso, fica convocada a empresa HABILITADA, 
para abertura do envelope de Proposta de Preços, no dia 17.06.2020 as 08:30 horas. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário 
das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 08 de Junho de 2020.
Vicente Lucas Xavier Ribeiro

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO RESULTADO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através do Presidente da Comissão de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados, que o recurso administrativo interposto pela empresa OBRA-
PLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, cadastrada no CNPJ nº 26.764.981/0001-
37, foi julgado procedente e que se abstenha de inabilita as licitantes que apresente o documento 
exigido no item 8.1.11 alínea “A” do instrumento convocatório relativo ao exercício social de 2018. 
Como também o Prefeito Constitucional RATIFICA, nos termos do artigo 109, parágrafo 4º da lei nº 
8.666/93 a decisão da comissão, mantendo-a irreformável pelos seus próprios fundamentos, ficando 
designado o certame para o dia 25.06.2020 as 08:30 Hrs. Abre-se vista aos interessados do inteiro 
teor da decisão.  Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço Rua 
Prefeito Antônio Ramalho Diniz, nº 26, Centro – Ibiara - PB, no horário das 07:00 às 12:00 horas.  

Ibiara - PB, 08 de Junho de 2020.
Vicente Lucas Xavier Ribeiro 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO RESULTADO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através do Presidente da Comissão de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados, que o recurso administrativo interposto pela empresa OBRA-
PLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, cadastrada no CNPJ nº 26.764.981/0001-
37, foi julgado procedente e que se abstenha de inabilita as licitantes que apresente o documento 
exigido no item 8.1.11 alínea “A” do instrumento convocatório relativo ao exercício social de 2018. 
Como também o Prefeito Constitucional RATIFICA, nos termos do artigo 109, parágrafo 4º da lei nº 
8.666/93 a decisão da comissão, mantendo-a irreformável pelos seus próprios fundamentos, ficando 
designado o certame para o dia 25.06.2020 as 10:30 Hrs. Abre-se vista aos interessados do inteiro 
teor da decisão.  Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço Rua 
Prefeito Antônio Ramalho Diniz, nº 26, Centro – Ibiara - PB, no horário das 07:00 às 12:00 horas.  

Ibiara - PB, 08 de Junho de 2020.
Vicente Lucas Xavier Ribeiro 

Presidente da CPL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/03.785 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 

artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, conheço os autos do processo, 
acolho parecer da Assessoria Jurídica, e em razão de haver recursos ADJUDICO e HOMOLOGO a 
presente licitação que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MOTORISTAS E OPERADORES PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, ora licitado em favor das empresas: TALEN-
TOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 23.782.319/0001-11, itens 01, 03, 05 e 09, pelo valor 
total de R$ 2.923.400,00 (dois milhões novecentos e vinte e três mil e quatrocentos reais); IMPERIO 
SERVICOS AGROPECUARIOS E LOCACOES DE VEICULOS, CNPJ: 14.657.444/0001-09, itens 
02, 06, 07, 08, pelo valor total de R$ 975.860,00 (novecentos e setenta e cinco mil oitocentos e 
sessenta reais); LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 10.557.524/0001-31, 
item 04, pelo valor total de R$ 162.501,84 (cento e sessenta e dois mil quinhentos e um reais e 
oitenta e quatro centavos); totalizando o valor de R$ 4.061.761,84 (quatro milhões sessenta um mil 
setecentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos) pelo prazo de um ano. Com base 
no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n.º 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário 
para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob 
pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei.

João Pessoa, 05 de Junho de 2020
Lucius Fabiani de Vasconcelos Sousa

Superintendente – EMLUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.027/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMEN-
TAÇÃO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/034124.
Data da sessão: 23/06/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1001; 1122; 1214; 1290; 1090; 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, 08 de junho de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 025430/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.010/2020
DATA DE ABERTURA: 25/06/2020 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 815625, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 08 de Junho de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO Nº 090751/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.009/2020
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS 

PADRONIZADOS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
Com base nas informações constantes no referido Pregão, e em cumprimento aos termos do 

Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão 
Permanente de Licitação e HOMOLOGO o procedimento ora escolhido em favor das empresas: SC 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, sob o CNPJ nº 34.396.122/0001-60, 
lotes 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 27, no valor total de R$ 81.953,68; DISMATH DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, sob o CNPJ nº 34.180.445/0001-12, lotes 24 e 25, 
no valor total de R$ 42.941,50; e SÓ SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME sob o 
CNPJ nº 29.775.313/0001-01, lotes, 26, 28, 29 e 30 no valor total de R$ 35.218,00, perfazendo o 
valor global de R$ 160.113,18 (cento e sessenta mil, cento e treze reais e dezoito centavos), classi-
ficadas pelo critério de menor preço por lote, com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 
4.985/2003, no Art. 8º, inciso VI, do Decreto Federal nº 5.450/2005 e no Art. 17 do Decreto Municipal 
nº 7.884/2013, em conseqüência, ficam convocadas as proponentes para assinatura das Atas de 
Registro de Preços, sob pena de decair o direito ao registro de preços propostos, e à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, 
ou no Art. 27 § 3o  da Lei nº 5.450/2005. O lote 19 deflagrou-se fracassado por apresentar proposta 
acima do preço referencial, igualmente os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 20, 
21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, deflagraram-se fracassados por desclassificação 
das empresas arrematantes.

João Pessoa, 08 de Junho de 2020.
Juarez Alves Augusto
Diretor Geral do ICV

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
O pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 22 de 

junho de 2020, ás 08h30min, na sala de reuniões na Prefeitura Municipal De Joca Claudino, Situada 
a Rua Francisca Claudino Fernandes, nº 001, Centro – Joca Claudino-PB, CEP: 58928-000, procedi-
mento licitatório na modalidade Pregão Presencial Objeto: aquisição de material de consumo peças, 
sendo peças genuínas ou originais de 1ª linha e Serviços, para veículos de pequeno e médio porte, 
veículos de grandes porte, maquinas e tratores agrícolas, para atender a frota do município de Joca 
Claudino – PB, conforme termo referência do edital, os interessados poderão ler ou retirar cópia 
do edital, no horário de expediente das 07:00 ás 13:00 horas, em todos os dias úteis no endereço 
supracitado ou pelo Site: www.jocaclaudino.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br .

Joca Claudino, 08 de junho de 2020.
JUVINO FERNANDES NETO

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  JOCA CLAUDINO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CARTA CONVITE 01/2020
 Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica referente à Carta Convite 01/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no 
município de Joca Claudino- PB, conforme especificações constantes no Edital, HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SBC CONSTRUÇÃO SERVIÇOS 
E LOCAÇÕES EIRELLI – EPP, CNPJ:22.732.871/0001-32. Nos termos do art. 64 da lei 8.666/93, 
convocamos o vencedor para em até três dias úteis assinar o termo do contrato do referido processo 
sob pena de se convocar o segundo classificado. O processo está à disposição dos interessados 
em todos os dias úteis, das 07:00 ás 13:00 na sala de reuniões da CPL, da Prefeitura Municipal 
de Joca Claudino, na Rua Francisca Claudino Fernandes nº 001, Centro de Joca Claudino-PB.

Joca Claudino-PB, 08 de JUNHO de 2020.
JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE

Prefeita Constitucional

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00021/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00021/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO 
PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO 
DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO 
DE 2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 025/2020, DE 06 DE JUNHO DE 2020. DATA DA ABERTURA: 
16 DE JUNHO DE 2020, ÀS 09H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.
com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

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

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERIMENTRO URBANO 
DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS/PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO BÁ-
SICO EM ANEXO. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
KLIXTO CONSTRUÇÕES EIREL – ME (MARIA VANESSA SILVA DE OLIVEIRA – ME) - Valor: R$ 
227.201,19. 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, Rua Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. 

Olivedos - PB, 08 de Junho de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 2º AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Tomada de Preço n.º 0004/2020

O Município de Olivedos-PB, por meio da Comissão Permanente de Licitação, faz saber aos 
interessados do certame em epígrafe da TOMADA DE PREÇO nº 0004/2020, que após a realização 
de diligência no CREA no dia 05/06/2020 e análise dos Documentos de Habilitação apresentados pela 
empresa participante da Tomada de Preços 004/2020 a Assessoria de Engenharia da Comissão de 
Licitação concluiu que a EMPRESA EL SALEI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, 
CNPJ: 18.126.667/0001-23, não atendeu plenamente o edital e está devidamente DESABILITADA 
PARA A FASE DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇO que será no dia 19/06/2020, AS 15:30HS.

 Olivedos- PB, 08 de Junho de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2020

O Município de Picuí torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônica, objetivando: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 
DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. No dia 26/06/2020, às 09:05 
horas, (horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, conforme especificado no Edital de Licitação 
Pregão Eletrônico nº 00019/2020, Processo Administrativo  Nº 200528PE00019. Informamos que 
o Edital encontra-se disponível nos sites www.picui.pb.gov.br/licitacoes, www.tce.pb.gov.br, www.
bll.org.br. Maiores informações pelo telefone (83) 3371-2126 – ramal 26.

Picuí - PB, 04 de junho de 2020.
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 000160/2018, em 20.12.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa ROBERTO PONTES MEDEIROS GAU-

DÊNCIO -  ME.
OBJETO CONTRATUAL: Continuação da execução dos serviços da construção de uma creche 

PRO INFÂNCIA TIPO 01, por meio do Convênio nº PAC2  7387/2013/FNDE. 
OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB,  08 de Junho de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL Nº00031/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00031/2020, por 

menor preços unitário, com objeto, Contratação de um caminhão (3/4) tipo F-4000 ou equivalente 
com carroceria de madeira. Abertura dia 22/06/2020 às 13:30 horas, a Rua Pres. João Pessoa, 
391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

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

 Pregoeiro 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 08:30 horas do dia 22 de junho de 2020, 
por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente 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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. 
E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.
pb.gov.br/; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Queimadas - PB, 08 de junho de 2020
JOSÉ CARLOS DE SOUSA RÊGO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2020
A Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, através do Pregoeiro Oficial do Município, 

torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00007/2020, DO 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa do ramo, para prestação 
de serviços de saúde e apoio diagnóstico, na área de Psiquiatria, destinado ao atendimento de 
pacientes do Município de Riachão do Bacamarte, no dia 22/06/2020 às 9:00 horas, na Sala de 
Licitações deste Órgão, situada na Rua Senador Cabral 395 – Centro – Riachão do Bacamarte - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3316-1070, até 
o dia 19/06/2020.

 Riachão do Bacamarte (PB), 8 de junho de 2020.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços Nº 00005/2020

Objeto: implantação de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas do município de 
Pedra Branca-PB, atendendo ao Contato de Repasse nº 889202/2019/MDR/CAIXA e OPERAÇÃO 
Nº1065591-60.

Vencedora: DEL ENGENHARIA EIRELI – ME com o valor global de R$ 258.945,71 (duzentos 
e cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos). Resolve: 
HOMOLOGAR e ADJUDICAR, nos termos da Lei 8.666/93. Fica desde já convocada para assinar 
termo contratual. 

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

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços Nº 00006/2020

Objeto: Implantação de pavimentação em paralelepípedo nas ruas: Rua Projetada 02 (trecho 
03) E0 A E5+13,50, Rua Projetada 02 (trecho 02) E0 A E2+06,70, Rua Projetada 02 (trecho 02) 
E2+6,70 A E4+7,45, Rua Projetada 02 (trecho 02) E4+7,45 A E5+10,00, Rua Projetada 02 (trecho 
02) E5+10,00 A E13+16,00, no município de Pedra Branca-PB atendendo ao Contato de Repasse 
nº 889202/2019/MDR/CAIXA e OPERAÇÃO Nº1069475-42.

Vencedora: DEL ENGENHARIA EIRELI – ME com o valor global de R$ 374.986.76 (trezentos 
e setenta e quatro mil novecentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos). Resolve: 
HOMOLOGAR e ADJUDICAR, nos termos da Lei 8.666/93. Fica desde já convocada para assinar 
termo contratual. 

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

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços 00008/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: CABRAL CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ 29.505.771/0001-12.
Objeto: Adequação de Estradas vicinais no Municipio de Pedra Branca: Estrada vicinal- Sitio 

Belmonte (Ladeira do Doido), Estrada vicinal- Sitio Brocas, atendendo ao Contato de Repasse nº 
893527/2019/MAPA/CAIXA e OPERAÇÃO Nº1069122-60.

Valor Global de R$ 238.825,75 (duzentos e trinta e oito mil oitocentos e vinte e cinco reais e 
setenta e cinco centavos)

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

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020

OBJETO: Execução de serviço de construção de uma quadra poliesportiva coberta no município 
de Poço José de Moura. Data e Local, às 09:00 horas do dia 26/06/2020, no Plenário da Câmara 
Municipal, Avenida Frei Damião, S/N, Centro – Poço de José De Moura – PB.

Poço José de Moura - PB, 08 de junho de 2020.
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

NOTIFICAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTE MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a 
empresa OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, para no prazo de 48 horas, 
considerados da data de publicação desta notificação, para justificar, bem como cumprir com os 
pedidos de fornecimento referentes ao item 04 (ALCOOL EM GEL ANTI-SÉPTICO, PARA HIE-
GINZAÇÃO DE MÃOS, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS COM BICO DISPENSADOR) que até o 
momento não foram cumpridos pelo contratado nos termos do correspondente contrato de número 
00016/2020. Em caso de não justificativa e permanência da inércia da contratada, ficará sujeito 
às penalizações legais. INFORMAÇOES: na sede da Prefeitura, Avenida Joaquim Cavalcante de 
Morais, 96 - Centro - Remigio - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço.

Remígio - PB, 08 de junho de 2020
FRANCISCO ANDRÉALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E 

DRENAGEM DA LAGOA PARQUE. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2016. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00116/2016 - Construtora Brtec Ltda - EPP - CNPJ: 
13.493.236/0001-59 - 5º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 08.06.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 033/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 003/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições do Art. 
109, inciso I, alínea ‘’ a’’, §1o, da Lei Federal de nº. 8.666/93 por intermédio do PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna público a quem interessa o Resultado do Julgamento da Docu-
mentação de Habilitação das empresas participantes no Processo Administrativo de Nº 033/2019 e 
Tomada de Preço de nº 003/2019, que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada na 
Reforma do Ginásio Poliesportivo do Povoado de Serraria, Zona Rural do Município de Salgadinho-
-PB, de acordo com o seguinte julgamento que segue:   

NOME CNPJ SITUAÇÃO
D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP 23.916.946/0001-06 HABILITADA

INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014.  

Salgadinho-PB, 08 de Junho de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no gerenciamento de Aterro Sanitário Licencia-

do: controle de recebimento, manejo(classificação/pesagem) e disposição final de Resíduos Sólidos 
Urbanos produzidos pelo Município de Sertãozinho, Estado da Paraíba. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos : Outros serv. de p. jurídica. 02
.07.17.512.2009.2.036.3.3.90.39.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00066/2020 - 
05.06.20 - ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 31.766,40.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00002/2020, que objetiva: Aquisição da Patrulha Meca-
nizada para o Município de sertãozinho-PB, ITEM REMANESCENTE, CONVENIO nº 889893/2019; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LS TRACTOR 
ASAP COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - R$ 183.000,00.

Sertãozinho - PB, 05 de Junho de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Junho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços técnicos e co-
muns diversos [de baixa complexidade] na Área de Infraestrutura, para a realização de manutenções 
em prédios e ruas público(a)s. 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 001/06; 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) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.
com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 05 de Junho de 2020
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 15:00 horas do dia 26 de Junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais diversos: 
paralelepípedo granítico, meio fio granítico, cimento e areia para pavimentações neste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/06; 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) 
991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 05 de Junho de 2020
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 379 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 22 de Junho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL E PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE SPOTS PARA RÁDIO E 
CARRO DE SOM. 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 748/06; 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. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 08 de Junho de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada 
Pública de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE 
GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES 
RURAIS CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS 
DE AGRICULTORES FAMILIARES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a 
documentação e respectiva propositura até as 08:30 horas do dia 29 de Junho de 2020, na sala da 
referida comissão, sediada na Avenida Primeiro de Abril, 379 - Centro - Sumé - PB. Neste mesmo 
local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 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. 

Sumé - PB, 08 de Junho de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Getúlio Vargas, 40B - Centro - Santa Rita - PB, às 08:30 horas do dia 29 de Junho de 2020, por 
meio do site www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/
editais;www.tce.pb.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. 

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

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Getúlio Vargas, 40B - Centro - Santa Rita - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Junho de 2020, por meio 
do site www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDA-
DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA, PB.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto 
Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.
pb.gov.br/categoria/editais;www.tce.pb.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. 

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

Pregoeira Oficial

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

OBJETO: Aquisição de máscara facial, de uso não profissional, destinada à prevenção contra o 
COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2020. DOTAÇÃO: 13.00 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2014.2152 - Campanha de Combate ao Coronavirús - Covid 19; 
214.000000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Governo Federal - Bloco Custeio; 
3.3.90.32.01 - Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00148/2020 - 
03.06.20 - FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - CNPJ: 03.408.272/0001-13 - R$ 35.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, Licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, às 
15hs00min, dia 19 de Junho de 2020. Objeto: Contratação de serviços para elaboração de projetos 
arquitetônicos complementares, básicos e executivos para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo da Prefeitura do município de São José de Piranhas-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal 
nº 008/2009, Lei Federal nº 13.979/2020. Os interessados poderão retirar o edital e Anexos pelos 
meios virtuais disponíveis: E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com e no site: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 08 de Junho de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Taperoá, através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Taperoá, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO nº. 001/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO 
QUILÔMETRO, TIPO PASSEIO, PINTURA SÓLIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ. DATA DA ABERTURA: 25 DE JUNHO DE 2020, 
ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: cpltaperoa@gmail.com. Edital: www.comprasgovernamentais.gov.
br, www.tce.pb.gov.br ou .

Taperoá - PB, 08 de Junho de 2020.
DIEGO MENTOR ANDRADE GALVÃO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

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 19 de Junho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO LANCHE E QUENTINHAS, DE FORMA PARCELADA 
NA CEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO 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 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, 08 de Junho de 2020
FABRICIO FIDEL ROMANO

Pregoeiro Oficial
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