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JP ganha mais 150 leitos 
para pacientes com covid
Maternidade Frei Damião II estreia integrando força-tarefa do Governo do Estado no combate ao coronavírus. Página 3

João Azevêdo anuncia abertura de mais dez 
leitos de UTI no Sertão da Paraíba. Página 3

Plano de retomada da economia tem início no Estado e 6% 
das cidades ainda estão na bandeira vermelha. Página 5
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CASOS

Paraíba de luto Familiares de Zenóbio Toscano anunciam homenagem ao 
prefeito de Guarabira, morto aos 74 anos em decorrência de um AVC. Página 13

EPC retoma calendário 
de concurso de grafite
Participantes irão trabalhar o muro da Tabajara 
com arte inspirada em canção de Sivuca. Página 9
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Ontem, o governador João Azevêdo (detalhe) fez a entrega simbólica do 
hospital, que funciona onde um dia foi o Santa Paula, no Centro da capital

Detran-PB retoma serviços presenciais de 
forma gradual a partir desta terça. Página 4

CulturaParaíba

Avicultura alternativa
gera emprego e renda 
Bom Sucesso, no Sertão, vai ser contemplada com 
dois aviários e um entreposto de ovos. Página 12

Diversidade

Políticas
Foto: Arquivo A União
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Protestos Bugueiros e motoristas de transportes coletivos vão às ruas de João Pessoa: 
o primeiro grupo cobra ajuda emergencial; o segundo, a volta gradual do serviço. Página 7

Balsas que fazem transporte entre Cabedelo 
e Costinha voltam a funcionar hoje. Página 4



A principal preocupação das pessoas em relação à pandemia 
do novo coronavírus é com a preservação da vida. Quem a valoriza 
teme perdê-la, contraindo a covid-19. A resposta que o Governo do 
Estado da Paraíba deu, logo de início, no sentido de amenizar esta 
inquietação, foi enfrentar a crise sanitária com uma série de ações, 
destinada a conter o surto da doença, ao tempo em que fortalecia 
o sistema público estadual de saúde.

Às medidas direcionadas à proteção das pessoas, cujo maior 
exemplo é o isolamento social, o governador João Azevêdo somou 
várias ações preventivas ou de tratamento efetivo de pacientes con-
taminados pelo novo coronavírus. Entre essas providências emer-
genciais se destaca a ampliação de leitos de Enfermaria e de Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI), por meio da construção e reforma 
de hospitais, em curto espaço de tempo.

A política de saúde, elaborada e aplicada em caráter de ur-
gência, por João Azevêdo, neste contexto de grave crise sani-
tária, resultou na entrega de uma unidade de campanha – o 
Hospital Solidário, anexo ao Hospital Metropolitano Dom José 
Maria Pires, em Santa Rita -, além do Hospital de Clínicas, em 
Campina Grande, e da Maternidade Frei Damião II, em João 
Pessoa - este último no local onde funcionava o antigo Hospi-
tal Santa Paula.

As ações de melhoramento da estrutura da rede estadual 
de saúde pública, reforçadas com a contratação de mais de 4 
mil profissionais de saúde, colocaram a Paraíba entre os es-
tados com menores taxas de letalidade pela covid-19. E mais: 
a Paraíba também ostenta a segunda menor taxa de ocupação 
de leitos de UTI no Nordeste. São provas incontestes da capa-
cidade de fazer da gestão pública estadual, sob a liderança de 
João Azevêdo. 

Se a Paraíba tem um dos menores índices de mortalidade e 
de ocupação de leitos, significa dizer que muitas vidas foram 
e estão sendo salvas, e que muitas pessoas escaparam – essa 
é a palavra – dos inevitáveis incômodos de uma cama de hos-
pital. O Plano de Contingência do governo estadual evitou o 
colapso da rede pública de saúde, cujo sistema sairá da crise 
com melhor estrutura, conformando um precioso legado que 
se disponibiliza à população.
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As redes antissociais

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Ninguém tem dúvidas dos benefícios que as chamadas redes sociais 
trouxeram para as relações humanas. Graças a elas, foi possível resgatar ve-
lhas amizades, reencontrar e se reconectar aos amigos de infância, estabe-
lecer novos contatos, emitir opiniões, expressar os nossos pensamentos e, 
sobretudo ter um veículo próprio para manifestar as nossas insatisfações, 
protestar contra as injustiças e ter sempre à mão um instrumento poderoso 
de comunicação instantânea. 

Mas, o que fere é a sua utilização irresponsável como instrumento de agres-
são à honra alheia; é acusar sem provas e sem conhecimento; é denegrir insti-
tuições, apedrejar os que discordam de nossas opiniões; julgar e condenar como 
se estivéssemos em um grande tribunal na condição de réu e de juiz, onde todos 
são culpados até provarem que são inocentes. São as fake news, hoje motivo de 
inquérito no Supremo Tribunal Federal, numa tentativa de conter o seu avanço 
criminoso e irresponsável.

Na minha adolescência no Rio de Ja-
neiro, quando me fascinava ler os muitos 
jornais disponibilizados nas bancas, todos 
ricos em conteúdo com farto material in-
formativo, cultural e didático, tinha uma 
especial predileção pelo Ultima Hora, um 
vespertino fundado e dirigido pelo céle-
bre Samuel Wainer, discípulo do paraiba-
no Assis Chateaubriand.

No Ultima Hora, um colunista desper-
tava, particularmente, a minha atenção: o 
nome dele era Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta, que fazia um trabalho que 
transitava entre o real e a fantasia, entre a política e o esporte, entre o humor 
e a crítica, num jornalismo eclético e abrangente, com um jeito irreverente do 
carioca que me agradava bastante. Foi ele quem criou o Febeapá – o Festival de 
Besteira que Assola o País, onde enumerava os muitos disparates e aleivosias que 
observava nos quatro cantos  na nossa Terra Brasilis.

É o que temos hoje nas nossas redes sociais – ou seriam redes antissociais? - 
onde de tudo se encontra. São profetas do absurdo a proclamar o fim dos tempos; 
“analistas políticos” que produzem teorias da conspiração inaceitáveis; cientis-
tas sem formação a produzirem fórmulas milagrosas; médicos sem jaleco nem 
diploma oferecendo receitas infalíveis e fanáticos – de todos os lados – a extrava-
sar os seus ódios e as suas paixões.

Abriu-se espaço para a inveja, ao confronto racial, político e sexual; à intole-
rância, ao mau humor e ao desrespeito, num processo autofágico onde todos têm 
razão e desejam impor aos outros os seus pensamentos e predileções, sem falar 
em grupos diabólicos, por vezes paramilitares, criados para extorquir, chantage-
ar, intimidar, entre outras práticas criminosas que estimulam a prostituição e a 
pedofilia, dois dos grandes males do nosso tempo.

A hora é de rever tudo isso gente. Na quarentena, o tempo é de reflexão e ama-
durecimento. É preciso se informar antes de falar; checar antes de repassar e es-
tudar antes de emitir opiniões infundadas e nocivas à saúde e ao bem coletivo. Não 
vamos permitir que, tantos anos depois, se restabeleça  no nosso amado Brasil o 
Febeapá, do nosso inesquecível e bem aventurado Stanislaw Ponte Preta.
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O filho de Tarzan
Aquele menino convivendo entre leões fascinava o outro que já fora 

mordido duas vezes por cachorros. E na cara, uma dentada em cada banda. 
Mesmo assim, o menino não ficou com medo de cães, impelido pela solidão 
a procurar a companhia de seus imprevisíveis amigos de quatro patas e 
tantos dentes.

O outro menino, o dos leões, também não tinha irmãos. Ou tinha, nos 
milhões de crianças que assistiam ao filme de 
sua vida na f loresta. A mata da Bica parecia com 
a do filme, só a casa não era levantada sobre as 
árvores. Mas ficava bem na beira do bosque.

Às vezes, aparecia o homem da macaca en-
sinada. Ela dançava quando ele tocava o reale-
jo de boca. A macaca entendia a fala do homem, 
atendia obediente ao seu comando. Ou era ao 
puxão da guia na coleira? Para o menino, era à 
fala. E a macaca dava cambalhotas, saltava para trás e para frente, acalenta-
va a boneca e fazia mesuras quando recebia, com suas pequenas mãozinhas 
quase de gente, as moedas que dávamos à bichinha sabida.

Na Bica tinha outros macacos, mas não eram educados como a macaqui-
nha dançadeira que aparecia, às vezes, na rua da beira da mata. A macaqui-
nha do homem do realejo sabia mais coisas até que a do menino do filme. E 
era civilizada, vestia um vestidinho de chita (sem trocadilho). As matinês 
do menino do filme e as matinais do menino da Bica não eram assim tão di-
ferentes. Na mata de mesmo, o faz-
-de-conta complementava tudo, até 
os grandes elefantes que só viriam 
na chegança do circo.

O herói de Edgar Rice Burrou-
ghs seria incompleto se não tivesse 
um filho. Para que, afinal, serviria o 
resgate de todo aquele paraíso per-
dido se não houvesse um menino 
para viver suas matinês cavalgan-
do os leões? Toda a força de Tarzan 
se diluiria ociosa se não houvesse 
o menino para ser salvo das águas 
encachoeiradas, cheias de crocodi-
los. A faca presa nos dentes, o pai do 
menino vinha nadando filme a den-
tro, matava os monstros, vencia a 
cachoeira, tinha mais força de que a 
correnteza. E devolvia o menino aos 
braços de sua mãe af lita que ficara 
assistindo ao filme na primeira fila, 
lá na beira do rio.

 O outro menino, 
o dos leões, 
também não 

tinha irmãos.   

 Abriu-se espaço para a 
inveja, ao confronto racial, 

político e sexual; à 
intolerância, ao mau humor 

e ao desrespeito.   

Artigo Abelardo Jurema
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Saber fazer



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 16 de junho de 2020

Unidade II da Frei Damião atenderá inicialmente pacientes com covid-19; depois seguirá funcionando como maternidade

O antigo Hospital Santa 
Paula, localizado no Centro de 
João Pessoa, foi inaugurado on-
tem como a Maternidade Frei 
Damião II. O local foi reformado e 
adaptado para auxiliar o Estado 
da Paraíba na luta contra a pan-
demia do novo coronavírus. Com 
150 leitos, sendo 130 de enfer-
maria e os outros 20 de unidade 
de tratamento intensiva (UTI), 
a unidade hospitalar atuará no 
atendimento de pacientes da co-
vid-19, mas posteriormente fun-
cionará como a segunda unidade 
da Maternidade Frei Damião, 
disponível para a população de 
64 municípios paraibanos, que 
integram a 1ª macrorregião de 
Saúde do Estado.

Na ocasião, o governador 
João Azevêdo destacou que o Es-
tado optou por fazer estruturas 
hospitalares fixas, que possibi-
litem suporte médico para os 
paraibanos mesmo após a pan-
demia. “Foi assim em Campina 
Grande e agora com essa estru-
tura aqui. Esperamos que isso 
possa salvar muitas vidas e que 
a gente possa vencer logo essa 
pandemia”, disse. 

Durante a transmissão do 
programa “Fala, Governador”, 
que vai ao ar na Rádio Tabajara, 
emissora integrante da Empresa 
Paraibana de Comunicação, João 
Azevêdo reforçou o empenho 
do Governo em parceria com as 
Secretarias de Saúde, de Plane-
jamento, de Infraestrutura e as 
demais envolvidas, em construir 
estruturas hospitalares perma-
nentes no Estado.

“Esse é um legado que fi-
cará no Estado da Paraíba mes-
mo depois da pandemia. Nós 
teremos uma estrutura dentro 
da saúde muito melhor, porque 
o Estado da Paraíba optou por 
não construir apenas estruturas 
temporárias, como hospitais de 
campanha. Dentro dos nossos 
planejamentos, conseguimos 
implantar dois novos hospitais 
na Paraíba – um em Campina 
Grande, das clínicas, com 113 
leitos, e outro em João Pessoa, 
que é a unidade II da Maternida-
de Frei Damião, com 150 leitos”, 
afirmou João Azevêdo.

Ele acrescentou: “Lá em 
dezembro de 2019, a Paraíba ti-
nha 698 leitos de UTI, sendo 455 
eram leitos do Sistema Único de 
Saúde, eram leitos públicos. Em 
um trabalho gigantesco, desde 

que iniciou a pandemia, estamos 
agora em junho com 950 leitos 
– isso foi um acréscimo de 36% 
do número de leitos [gerais]. Dos 
455 do SUS, passamos para 707 
– isso é um aumento de 55% dos 
leitos de UTI [públicos]”.

Estrutura
A unidade inaugurada on-

tem possui, em estrutura, três 
pavimentos com um posto de 
Enfermagem e Farmácia; quatro 
salas de repouso voltada para os 
médicos e oito salas de repouso 
multiprofissionais; duas recep-
ções; sala de espera; refeitório; 
cozinha; despensa e banheiros. 
“A unidade entregue hoje (on-
tem) à população é completa-
mente equipada, sendo de alto 
padrão e alta tecnologia. Nós 
teremos uma média de 80 pro-
fissionais atuando diariamente, 
oferecendo assistência clínica de 
média e alta complexidade”, dis-
se Selda Gomes, diretora geral da 
Maternidade Frei Damião.

Foram quase 40 dias de 
obras. “Nós também vamos fa-
zer a nova Maternidade Frei Da-
mião, que já tem o projeto arqui-
tetônico desenvolvido, estamos 
licitando os projetos executivos 
para entregar um hospital mais 

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

João Azevêdo entrega hospital 
com 150 leitos em João Pessoa

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

O Plenário da Câmara Muni-
cipal de João Pessoa deverá 
aprovar hoje o cancelamento 
do recesso parlamentar, que 
ocorreria de 30 deste mês até 
26 de julho, devido às ações 
de enfrentamento à pandemia 
do coronavírus. A proposta foi 
aprovada ontem pela Comis-
são de Constituição e Justiça. A 
Câmara Municipal de Campina 
Grande já cancelou o recesso. 

CanCelamento aprovado
Ex-presidente da Câmara 
Municipal de João Pessoa e 
pré-candidato a vereador, 
Tavinho Santos (Cidadania) 
empenhou apoio à pré-candi-
datura de Bruno Farias, presi-
dente municipal da legenda, a 
prefeito de João Pessoa. Após 
dizer que “o partido tem for-
ça”, afirmou que Bruno “tem 
larga experiência no Legisla-
tivo e conhece bem a cidade”.  

Na nota, os governadores enalte-
cem o papel importante do STF pela 
legalidade: “Nós, governadores do 
Nordeste, manifestamos nossa mais 
absoluta solidariedade ao STF, violen-
tamente agredido neste final de se-
mana, mas que reafirma o seu inar-
redável propósito de guardião maior 
da nossa Constituição”.  

Guardião da Constituição  

em defesa do stf, os Governadores do ne repudiam

“violênCia de Grupos movidos por ódio e intolerânCia”

pelo Cidadania

Na semana passada, a coluna registrou declaração do senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB), expres-
sa em reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, em que empenha 
solidariedade à Corte por causa “de agressões por parte de membros do Executivo e, a lastimar 
mais ainda, do próprio presidente da República”. E o parlamentar disse ao ministro que “não 
apenas o Judiciário, mas o Congresso e outras instituições, não se permitirão estar sozinhas”. Pois 
bem. O Fórum de Governadores do Nordeste emitiu nota de repúdio aos ataques de apoiado-
res do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à sede do STF – dispararam fogos de artifício em 

direção ao prédio, no sábado à noite – demonstrando que os gestores estaduais não se permitirão, 
como afirmou o senador, a deixar sozinhas as instituições que representam a democracia. 

“O Brasil não se curvará diante da violência física e moral, protagonizada por grupos 
movidos pelo ódio e pela intolerância. O Brasil saberá avançar com passos firmes na 
proteção à liberdade, às pessoas, às instituições democráticas e à civilidade. E nós 
continuaremos na linha de frente da caminhada que aponta para o futuro, jamais 

para retrocessos”, diz trechos da nota assinada pelo governador João Azevêdo 
(foto) e pelos outros oito governadores nordestinos.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Do secretário estadual de Saúde, Geraldo Me-
deiros, numa emissora de rádio, reportando-
-se à necessidade de os municípios adotarem 
procedimentos seguros para flexibilização de 
atividades econômicas: “Se não houver respeito 
aos protocolos, poderá ocorrer a retomada do 
fechamento e até lockdown nos municípios que 
apresentarem aumento no contágio”. 

seCretário alerta para respeito a protoColos
para evitar novo feChamento de atividades 

auxílio emerGenCial

em Cota úniCa

Presidente do Podemos na Paraíba, o vere-
ador de Campina Grande, Galego do Leite, 
confirmou à coluna que vai debater hoje, na 
sessão remota da Câmara Municipal, a pro-
posta que concede auxílio emergencial a pes-
soas que trabalham no ‘Maior São João do 
Mundo’, evento que foi adiado por causa da 
pandemia da covid-19.   

Pela proposta, sugerida ao vereador pela pré-can-
didata a prefeita de Campina Grande, Ana Cláudia 
(Podemos), seria pago auxílio de R$ 500,00, em cota 
única, para costureiras que trabalham para quadri-
lhas juninas, músicos, técnicos de som e luz e ven-
dedores ambulantes que atuam no Parque do Povo, 
assim como para catadores de resíduos sólidos.
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Unidade entregue ontem funciona no prédio que foi do antigo Hospital Santa Paula, que estava abandonado; o governador João Azevêdo visitou as instalações que ficaram prontas após 40 dias do início das obras

moderno à população”, acrescen-
tou a superintendente da Suplan 
(Superintendência de Obras do 
Plano de Desenvolvimento do 
Estado), Simone Guimarães.

O espaço entregue ontem 
assegurará uma assistência espe-
cializada para as mulheres diag-
nosticadas com a covid-19. De 
acordo com Geraldo Medeiros, 
secretário de Estado da Saúde, o 
hospital tem o objetivo de aten-

der às gestantes e puérperas, 
visto que estas se enquadram no 
grupo de risco. “Após a pande-
mia, esse espaço será destinado à 
Maternidade Frei Damião, pois o 
outro prédio será demolido para 
que seja construído um novo 
hospital materno-infantil, que 
será a maior e mais ampla mater-
nidade do Estado, e que dará um 
incremento no atendimento na 
Grande João Pessoa”, falou.

O governador João Azevê-
do anunciou, ontem, a abertu-
ra de mais 10 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTIs) no 
Sertão da Paraíba. De acordo 
com o chefe do Executivo es-
tadual, oito respiradores serão 
destinados para o Complexo 
Hospitalar Regional Deputado 
Janduhy Carneiro, em Patos, 
e dois para o Hospital Regio-
nal de Cajazeiras. Na semana 
passada, o Governo da Paraíba 

abriu outros 21 leitos de UTI, 
sendo 16 em Patos e cinco em 
Cajazeiras. O anúncio ocorreu 
no programa ‘Fala, governa-
dor’, transmitido em cadeia es-
tadual pela Rádio Tabajara.

“Hoje estão sendo enca-
minhados mais oito respira-
dores para Patos e dois para 
Cajazeiras. Com essa estrutura, 
temos a certeza de que o aten-
dimento à população estará 
garantido em todas as regiões 

do Estado. A Paraíba é um dos 
poucos estados do Brasil onde 
o sistema público não entrou 
em colapso porque seguimos 
rigidamente o planejamento  
de implantação sucessiva de 
leitos e isso permitiu que o 
sistema suportasse o enfren-
tamento da covid, com a res-
posta adequada do serviço de 
Saúde, aliadas às medidas de 
isolamento social, de seguran-
ça e do uso de máscaras”, disse.

Governador anuncia mais 
10 leitos de UTIs no Sertão

Através QR Code, veja como ficou 
a estrutura da Unidade II do 

Hospital Frei Damião

Fotos: José Marrques/Secom-PB



94,17% das 223 cidades do Estado possuem moradores infectados; ontem, foram computadas mais 23 mortes

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

PB tem apenas 13 municípios 
sem registrar casos de covid-19
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A Paraíba chegou a 
28.668 pessoas contamina-
das pelo novo coronavírus. 
Destes, 6.890 se recupera-
ram e 656 faleceram em de-
corrência da doença. Ontem, 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) confirmou 665 
novos casos e 23 óbitos. Até 
o momento, 210 de 223 cida-
des já possuem casos confir-
mados. Cerca de 83.884 tes-
tes foram realizados.

Desde o último sábado, o 
Estado apresenta um menor 
número de casos confirma-
dos. A redução, no entanto, 
não está relacionada com a 
queda da contaminação. De 
acordo com a SES, várias se-
cretarias municipais não no-
tificaram novos casos duran-
te o fim de semana devido ao 
expediente reduzido.

Com um índice de iso-
lamento social de 48,1%, a 
Paraíba chegou a 65% de 
ocupação de leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obstétri-
co).  A Região Metropolitana 
de João Pessoa tem 74% de 
UTI adulto ocupados. Campi-
na Grande tem 68% e no Ser-
tão o número é de 41% para 
leitos de UTI. 

O índice de adesão às 
medidas restritivas é a maior 

registrada desde a última se-
mana e é referente ao dia de 
domingo.

Desde a última sexta-
-feira, dois municípios con-
firmaram casos e entram na 
lista de cidades atingidas, são 
elas: Frei Martinho e Triun-
fo com um caso confirmado 
cada. Agora são 210 de 223 
municípios com casos, o que 
equivale a 94,17%. 

Mesmo com a redução 
da confirmação de casos con-
firmados, devido ao fim de 
semana, as cidades mais atin-
gidas pela covid-19 seguem 
com o aumento no número 
de contaminação.  A lista das 
cidades mais atingidas segue 
apresentando alta nos nú-
meros de novos casos: João 
Pessoa, epicentro do vírus 
no Estado tem 8.041 casos, 
Campina Grande chegou a 
4.297, Cabedelo tem 1.428 
e Guarabira registrou 1.274. 
Além destas, as cidades com 
mais casos são: Santa Rita 
(933), Patos (910), Caaporã 
(601), Bayeux (582), Pedras 
de Fogo (563), Mamanguape 
(558), Itabaiana (385), Sousa 
e São Bento (379), Pitimbu 
(347), Sapé (310), Queima-
das (252), Cajazeiras (239), 
Alhandra (236), Alagoa Gran-
de (231),  Lagoa Seca (223), 
Mari (205), Alagoinha (202), 
Juripiranga (197), Conde 

(188), Rio Tinto (187), Ingá 
(175), Cruz do Espírito San-
to (164), Esperança (150), 
Riachão do Bacamarte (136), 
Lucena (133), Santa Luzia 
(120), Remígio (113), Araça-
gi (111), Solânea (109), Areia 
(105), Pombal (102) e Belém 
(101).

Das 23 mortes em de-
corrência do agravamento da 
doença, três ocorreram entre 
o domingo e a segunda-feira 
que antecederam a publicação 
do boletim. A faixa etária das 
vítimas foi de 38 a 91 anos. 
Os óbitos ocorreram em João 
Pessoa (6), Alagoa Grande 
(3), Campina Grande (2), Fa-
gundes (2), Patos, Santa Rita, 
Juripiranga, Mataraca, Conde, 
Guarabira, Araruna, Bayeux, 
Caaporã e Cacimbas. Apenas 
um dos pacientes estava inter-
nado em um hospital privado 
no momento da morte, os de-
mais ocorreram em hospitais 
públicos. Cinco vítimas não 
possuiam comorbidades.

De acordo com o boletim 
epidemiológico, João Pessoa 
é também a cidade que con-
centra o maior número de 
mortes no Estado são 229. 
Na sequência, a maior con-
centração de óbitos é em 
Santa Rita que teve 85 fale-
cimentos, Campina Grande 
registrou 56, Patos tem 45 e 
Bayeux 41. 

Com agendamento

Detran-PB retoma os serviços 
presenciais de forma gradual

Atendendo à determina-
ção do novo Decreto Gover-
namental, o Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran
-PB) retoma, a partir de hoje 
na sede, e amanhã, nas 27 
Ciretrans do Estado, alguns 
serviços presenciais, median-
te  agendamento prévio, por 
meio do site do órgão (detran.
pb.gov.br). Neste primeiro mo-
mento, o atendimento ao pú-
blico será em horário corrido, 
das 7h30 às 13h30.

Além de enfatizar os ser-
viços online ampliados duran-
te a pandemia do novo coro-
navírus, disponíveis no site do 
Detran-PB, o superintendente 
Agamenon Vieira destaca que 

a retomada será gradual, aten-
dendo às exigências sanitárias 
e de distanciamento entre 
usuários e servidores, impos-
tas pela Secretaria de Estado 
da Saúde.

Com essa ampliação, a 
partir de agora, o número de 
agendamentos passará de 
58 para 170, na sede. A 1ª Ci-
retran, em Campina Grande, 
atenderá 80 usuários por dia, 
enquanto as demais farão 40 
agendamentos nos municípios 
com concessionárias de veí-
culos, e 20 nas Ciretrans sem 
esse equipamento. Os postos 
de trânsito serão reabertos no 
decorrer da semana. Só será 
permitido o ingresso nos pré-

dios, mediante a apresentação 
do protocolo do agendamento. 
Adverte ainda que será obri-
gatório o uso de máscaras e 
informa que, neste primeiro 
momento, as guias deverão ser 
pagas fora da sede e Ciretrans.

Foto: Marcos Russo

SEguE a rElação DoS SErviçoS PrESEnciaiS oFErEciDoS, Por mEio DE 
agEnDamEnto Prévio, no SitE Do DEtran:

n Transferência de propriedade de veículos da Paraíba;

n Transferência de propriedade de veículos de outros estados da Federação;

n 2ª via do Certificado de Registro de Veículos (CRV – antigo DUT/recibo);

n Liberação de veículos apreendidos;

n Entrega de Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

n Solicitação de placas;

n Primeiro emplacamento;

n Baixa e implantação de gravame;

n Renovação de licenciamento de veículos de carga;

n Instalação de placas de processos já concluídos;

n Vistoria.

A partir de agora, os serviços disponibilizados por meio do site e de aplicativo, não 

serão atendidos de forma presencial. São eles:

n Impressão da guia para pagamento de boleto de licenciamento anual;

n Consulta de processo do veículo;

n Ingresso com recurso de multa;

n Parcelamento de multas e licenciamento em atraso, por empresas n n credenciadas 

ao Detran-PB;

n Emissão e impressão do CRLV Digital;

n Agendamento para liberação de veículos;

n Agendamento para serviços de vistoria;

n Solicitação de 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação e da CNH definitiva.

Balsas voltam a funcionar hoje
O transporte intermunicipal 

aquático por meio das balsas entre 
Cabedelo e Costinha volta a ser 
realizado a partir de hoje, em novos 
horários e observando-se medidas 
de prevenção contra a dissemina-
ção do novo coronavírus. O retorno 
dessa atividade foi autorizado pelo 
Conselho Executivo do Departamen-
to de Estradas de Rodagem da Paraí-
ba (DER-PB), reunido ontem, tendo 
como base o decreto governamental 
que dispõe sobre a adoção do plano 
‘Novo Normal Paraíba’.

As balsas  deverão adotar as 
medidas estabelecidas que com-
põem o protocolo de segurança para 
o combate ao covid-19, na Paraíba, 
como a higienização da balsa, o uso 
obrigatório de máscara tanto dos 
passageiros como dos tripulantes, 
motoristas, motoqueiros e ciclistas, 
além do uso de álcool em gel.

O Conselho Executivo do DER 
decidiu, ainda, que cada balsa terá 
somente 50% de sua capacidade em 
cada viagem, tanto para passageiros 
como para veículos.

Aos 43 anos, o médi-
co Ricardo Passos morreu 
em decorrência do agra-
vamento do quadro de 
covid-19 neste domingo. 
O médico era plantonis-
tas da UPA Dinamérica e 
do Hospital Regional de 
Trauma, ambos em Cam-
pina Grande, atuando nos 
leitos de UTI. O médico 
que trabalhava na linha 
de frente do combate à 
doença foi a primeira 
pessoa do Estado a rece-
ber plasma convalescente 
como alternativa de tra-
tamento para o novo co-
ronavírus. 

O médico teve a con-
firmação de covid-19 há 
15 dias, recebeu o plasma 
convalescente no dia 28 

de maio e estava interna-
do em leitos de UTI desde 
a última quinta-feira. Com 
quadro se agravando, Ri-
cardo Passos foi colocado 
sob ventilação mecânica. 
O paciente também foi 
diagnosticado com H1N1.

O tratamento com 
plasma é realizado de 
maneira pioneira e expe-
rimental como resultado 
de uma pesquisa feita en-
tre estudantes da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB) em parceria com 
o Hemocentro da Paraíba, 
em João Pessoa. 

O falecimento de Ri-
cardo Passos ressaltou a 
coragem dos profissio-
nais da saúde que traba-
lham no enfrentamento 
da doença. De acordo com 
o boletim epidemiológico 
da Secretaria de Estado da 

Saúde (SES), os profissio-
nais de saúde represen-
tam 9% dos 28.668 casos 
confirmados de covid-19 
na Paraíba. 

Segundo dados do 
boletim, o montante de 
profissionais da saúde 
atingidos se dividem en-
tre técnicos e auxiliares 
de enfermagem sendo os 
mais atingidos com 30%, 
enfermeiros representam 
18%, médicos com 14%, 
fisioterapeuta 3%, farma-
cêutico e assistente social 
representam 2% cada, ci-
rurgião, psicólogo e nu-
tricionista tem 1% cada 
de casos atendidos e 27% 
atuam nas unidades de 
saúde em outras funções, 
sendo funcionários de 
serviços gerais, funcioná-
rios de TI, recepcionistas, 
maqueiros.

médico morre em campina 
vítima do novo coronavírus
Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

grupo de trabalho planejará 
volta das atividades do tJPB

Foi publicada, no Diário 
da Justiça eletrônico (DJe) a 
Resolução que institui o Gru-
po de Trabalho (GT) para o 
retorno gradual e sistematiza-
do das atividades presenciais 
nas unidades jurisdicionais e 
administrativas do Poder Ju-
diciário estadual. De acordo 
com o documento, a retoma-
da progressiva das atividades 
presenciais está condicionada 
à elaboração de um Projeto de 
Plano de Implantação (PPI), 

sob responsabilidade do Gru-
po de Trabalho, coordenado 
pelo desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Benevides. 
O GT deverá apresentar o PPI 
até o dia 30 deste mês.

A retomada será deter-
minada pelo presidente do 
TJPB, desembargador Márcio 
Murilo da Cunha Ramos, com 
base em informações técnicas 
e epidemiológicas prestadas 
por órgãos públicos nacio-
nais e internacionais, assim 

como a partir das informações 
contidas no PPI. Conforme a 
Resolução nº 19/2020, o pla-
no deverá estabelecer regras 
necessárias de biossegurança 
aplicáveis às unidades do Po-
der Judiciário estadual. As me-
didas serão divulgadas com 
antecedência mínima de dez 
dias da data a ser fixada para 
o início da etapa preliminar 
do retorno ao trabalho pre-
sencial. públicos no âmbito da 
Justiça estadual. 

Acesso à sede do Detran e às Ciretrans será limitado e respeitará várias medidas de segurança sanitária

Através do QR Code acesse a 
página do Detran na internet
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Desafio Nota Mil
Programa estadual atendeu, só na semana passada, a 15 mil 
estudantes da rede estadual de ensino, auxiliando em questões 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).  Página 8
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Objetivo do Plano Novo Normal Paraíba é fazer com que cada gestor consiga encontrar estratégia para a sua cidade

O Plano Novo Normal 
Paraíba, que teve início on-
tem, possibilitou que os 223 
municípios do Estado tives-
sem acesso a informações 
personalizadas, através da 
classificação por bandeiras. 
Na Paraíba, 56% das cidades 
foram classificadas com ban-
deira laranja, 37% na bandei-
ra amarela, 6% na bandeira 
vermelha e apenas 1% na ver-
de. O principal objetivo é fazer 
com que cada gestor consiga, 
a partir dos indicadores divul-
gados, encontrar a melhor es-
tratégia para a sua cidade. 

Em entrevista ao progra-
ma jornal Estadual, veiculado 
ontem na Rádio Tabajara, o 
secretário executivo de saúde 
do Estado, Daniel Beltrammi, 
ressaltou que apesar do Plano, 
juntamente com o novo decre-
to, possibilitar a flexibilização 
de alguns segmentos, não é o 
momento de ocorrer uma re-
tomada geral nas atividades 
econômicas ou de acabar com 
o isolamento social. 

Ele enfatizou que esse é 
um primeiro passo de uma 
série de medidas que ainda 
deverão ser tomadas para que 
a Paraíba comece o novo nor-
mal. “Agora a gente consegue 
compreender qual é a situa-
ção dos municípios no Estado 
e podemos deixar claro o que 
cada município e cada região 
de saúde deve fazer. Estamos 
muito longe de estar numa si-
tuação favorável”, disse. 

O secretário ressaltou ain-
da que esse trabalho deverá 
ser realizado em conjunto en-
tre a população e os gestores 
de cada município. “Há muito 
trabalho pela frente, não alcan-

çamos o que precisamos ain-
da. Esse plano vem como um 
sinalizador de como melhorar 
a mensagem para as pessoas e 
ao mesmo tempo como orien-
tar as autoridades públicas”. 

Em João Pessoa, que 
saiu da bandeira vermelha, a 
maioria dos segmentos per-
manecem fechados, com fle-
xibilização dos cultos e mis-
sas, ônibus intermunicipais e 
rodoviárias, além da constru-
ção civil que volta a funcionar, 
mas com maiores restrições 
de segurança. 

No entanto, cada mu-
nicípio determina como irá 
utilizar as informações das 
bandeiras. Segundo explicou o 
secretário, cabe a cada prefei-
tura definir seus protocolos e 
planos de combate à covid-19, 
além de fiscalizar os segmen-
tos. “O Estado cumpriu um 
papel de fazer uma recomen-
dação universal que pudesse 
balizar os prefeitos e municí-
pios especialmente no que diz 
respeito as atividades de cará-
ter essencial e não essencial. 
Nesse cenário, vão ficar com 
a responsabilidade de acom-
panhamento, a gestão de cada 
município”, disse. 

As bandeiras
A classificação através das 

bandeiras considera o progres-
são de casos novos, as taxas de 
letalidade, o isolamento social 
e a ocupação dos leitos hos-
pitalares. Essas informações 
serão medidas em intervalos 
de 14 e 15 dias e serão anali-
sadas com o reforço de: como 
vai a imunidade da população 
e quanto está a capacidade de 
infecção do vírus.  As indica-
ções das bandeiras obedecem 
as cores verde, amarela, laran-
ja, vermelha e preta.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Municípios terão que definir 
vias para volta da economia  

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Início do cronograma

Começa primeira etapa de retomada em CG

A primeira etapa do Plano de Con-
vivência e Retomada das Atividades 
Econômicas em Campina Grande co-
meçou ontem. O plano, anunciado des-
de a última sexta-feira (12) pelo prefei-
to Romero Rodrigues, tem três etapas 
e  obedece a rigorosos protocolos. Os 
segmentos da economia terão que 
cumprir um cronograma para voltar ao 
funcionamento. A manutenção das me-
didas, segundo o prefeito, vai depender 
da curva epidemiológica da covid-19 
na cidade. Campina Grande tinha, até 
ontem, 4.297 casos da doença.

A cada período de 15 dias pode-
rá ocorrer avanço para a retomada 
de novos segmentos.  Romero justifi-
cou a iniciativa dizendo que é preciso 
“aprender a conviver com a pandemia, 
buscando a conciliação das ações rigo-
rosas da saúde com a progressiva re-
tomada das atividades econômicas da 
cidade”.

A etapa inicial do plano começou 
com a abertura de lojas de varejo e ser-
viços de até 200 metros quadrados no 
centro e nos bairros da cidade. As lojas 

da Rua João Pessoa e ruas adjacentes 
vão funcionar das 8h às 17h.

Os estabelecimentos comerciais 
das ruas Cardoso Vieira, Maciel Pinhei-
ro e Venâncio Neiva, funcionarão das 
9h às 18h, o mesmo ocorrendo com as 
artérias adjacentes. A fixação desses 
horários, segundo o gestor municipal, é 
para evitar a coincidência de horários, 
objetivando o controle do sistema de 
transporte coletivo.   

Outros serviços
O plano anunciado pelo prefeito 

também contempla a reabertura dos 
shoppings.  Mas nesta primeira etapa 
apenas com o sistema drive thru. Esses 
empreendimentos ainda não oferece-
rão o atendimento interno. Eles obede-
cerão a um processo de flexibilização  
com segurança.

Integram também essa fase os sa-
lões de beleza e as barbearias. As ativi-
dades religiosas serão retomadas. En-
tretanto só poderão voltar a funcionar 
a partir do sábado, dia 20. Nos tempos 
só será permitida a ocupação máxima 
de 20% da capacidade, com distancia-
mento mínimo de 1,5 metros entre os 
fiéis.  

Segunda etapa
A segunda etapa está prevista para 

o dia 29 de junho, com shoppings e ga-
lerias, mas sem o funcionamento de 
cinemas, auditórios e áreas de jogos. 
Também voltarão a funcionar lojas com 
área superior a 200 metros quadrados, 
além de bares e restaurantes com taxa 
de ocupação inferior a 50%, dando-se 
prioridade ao atendimento ao ar livre. 
Poderão ainda ser retomadas as ativi-
dades físicas em espaços abertos, como 
no entorno do Açude Velho e demais 
recantos da cidade, além das acade-
mias de ginástica.  

A partir do dia 13 de julho, será 
iniciada a terceira etapa do plano. Ela 
prevê a liberação de todas as ativida-
des econômicas da cidade, mas com 
obediência rigorosa de protocolos se-
toriais aprovados. Também poderá ser 
retomado o funcionamento das escolas 
públicas e privadas. Essa etapa também 
contempla eventos de práticas esporti-
vas; templos religiosos (estes com 40% 
de ocupação); museus, teatros e demais 
casas de eventos com taxa de ocupação 
reduzida de 50%. As recomendações e 
protocolos sanitários estarão disponí-
veis nos sites oficiais do município. 

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Dia 15/06
- Lojas de varejo e serviços de até 200 metros quadrados, no Centro e bairros 
- Shopping centers com funcionamento exclusivo de drive-trhu 
- Salões de beleza e barbearias 

Dia 20/06
- Atividades religiosas, com ocupação nos templos de até 20% da 
capacidade 

Dia 29/06
- Shoppings e galerias (sem atividades dos cinemas, auditórios e áreas de 
jogos suspensos; 
- liberação de lojas de ruas acima de 200 m2; 
- Bares e restaurantes com taxa de ocupação inferior a 50% e priorizar o 
atendimento ao ar livre; 
- Atividades físicas ao ar livre (praças, parques e açude velho); 
- Academias de ginástica; 

Dia 13/07
- Liberação de todas as atividades com protocolos setoriais aprovados; 
- Instituições de ensino publico e privada; 
-Atividades religiosas com até 40% da capacidade máxima dos templos; 
- Realização de eventos com capacidade máxima de 50% 
- Eventos de prática esportiva; 
- Museus, teatros e casas de eventos com capacidade reduzida  em 50%

Calendário de retomada

Famup critica flexibilização de Bayeux e Santa Rita
Entre os municípios que foram 

classificados com a bandeira ver-
melha pelo Plano Novo Normal na 
Paraíba, estão as cidades de Bayeux 
e Santa Rita, localizadas na Região 
Metropolitana de João Pessoa. 
No entanto, os prefeitos das duas 
cidades decidiram flexibilizar o 
comércio, que teve início ontem. A 
decisão foi criticada pela Federação 
das Associações de Municípios da 
Paraíba (Famup).

De acordo com o presidente 
da Federação, George Coelho, a 
recomendação é que os municípios 
sigam o decreto divulgado pelo 
Governo do Estado. “O Estado fez 

um trabalho em toda a Paraíba, 
tem esses dados técnicos que con-
tribuem para fazer dessa forma. 
Vai de encontro ao que estamos 
conquistando que é combater esse 
vírus. O objetivo das bandeiras é 
justamente para os prefeitos as-
sumirem a responsabilidade, mas 
também tendo discernimento e sen-
do sensatos nesse momento”, disse

Ele criticou ainda a decisão 
das prefeituras de Bayeux e Santa 
Rita em manter o comércio aberto. 
“Não entendo como um município 
como Santa Rita, com mais de 
mil casos, pode querer flexibilizar 
quase totalmente o comércio e 

feiras, colocando em risco a vida 
das pessoas e aumentando o nunca 
de casos”.

Com o comércio de portas 
abertas, mesmo diante de medidas 
de segurança que foram previstas 
nos decretos municipais, os riscos se 
agravam, segundo ressaltou a médi-
ca infectologista Adriana Cavalcanti. 
“A retomada de comércio seria o 
acúmulo de gente num ambiente 
fechado que não consiga manter a 
distância de um metro e meio entre 
as pessoas. Há o falso entendimen-
to de que está tudo bem, de que 
não precisa. As pessoas precisam 
manter os cuidados”, disse.

Em João Pessoa, que saiu da bandeira vermelha, a maioria dos segmentos permanecem fechados, com flexibilização dos cultos e missas, ônibus e construção civil

n VERDE
Todos os setores 
podem funcionar;

n AMARELA
Atividas essenciais 
além de hotéis, 
comércio e shoppings;

n LARANJA
atividades essenciais 
como bancos, 
agropecuária, imprensa, 
transporte, entre outros;

n VERMELHA
apenas atividades 
essenciais, com restrição 
de circulação de pessoas;

n PRETA
Restrições adicionais 
com risco de lockdown;

Foto: Marcus Antonius
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Operação Duas Rodas acontece nas rodovias federais com o recolhimento de 233 veículos durante a pandemia

PRF flagra 1.145 infrações 
cometidas por motoqueiros

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

PF continua com ações em busca de 
envolvidos com roubo aos Correios 

A Polícia Federal iniciou 
nesse domingo (14), uma 
operação com o objetivo de 
cumprir mandado de prisão, 
ainda esta semana, expedido 
pela justiça contra suspeito 
de envolvimento com assal-
tos a agências dos Correios 
na Paraíba e outros estados 
do Nordeste. 

No domingo, policiais 
Federais da Paraíba, civis e 
militares de Pernambuco 
prendendo um dos acusa-
dos de assaltar a agência dos 
Correios de Brejo do Cruz, 
no Sertão da Paraíba. O fato 
aconteceu no dia 29 de agos-
to do ano passado. A aborda-
gem se deu na casa do sus-

peito na cidade de Santa Cruz 
do Capibaribe (PE), onde ele 
guardava uma pistola. 

As investigações, con-
duzidas pela Delegacia de 
Repressão a Crimes Contra o 
Patrimônio e o Tráfico de Ar-
mas, da Superintendência de 
Polícia Federal na Paraíba, se 
deram no contexto da chama-

da Operação Marvin. 
A Polícia Federal espera, 

ao longo da semana entre 15 
e 19.06.2020, concluir o caso, 
dando cumprimento a mais 
um mandado de prisão para 
o companheiro do suspeito 
preso no domingo, que se en-
contra detido no sistema pe-
nal do Rio Grande do Norte.

A Polícia Rodoviária 
Federal na Paraíba (PRF) 
realizou em todo o Esta-
do, a Operação Duas Ro-
das quando flagrou 1.145 
infrações de trânsito e 233 
motos foram recolhidas 
por alguma irregularida-
de. Dentre as principais 
infrações flagradas estão 
a de conduzir motocicle-
ta, motoneta e ciclomotor 
sem usar capacete de segu-
rança, dirigir sem possuir 
habilitação, transportar 
passageiros em motocicle-
tas sem o uso do capacete e 
excesso de passageiros em 
motos. 

A superintendente da 
PRF na Paraíba, Keyla Melo 
informou que a operação 
foi realizada durante nove 
dias que teve por objetivo 
intensificar a fiscalização 
de motocicletas para evitar 
acidentes graves que com-
prometam a ocupação dos 
leitos hospitalares no pe-
ríodo da crise mundial de 
saúde pública. A operação 
aconteceu de forma itine-
rante em pontos que são 
considerados críticos em 
toda Paraíba e deverão ser 
realizadas outras etapas 
em pontos também consi-
derados críticos. 

Segundo levantamento 
da PRF, o número de aciden-

tes envolvendo motocicle-
tas nas rodovias federais da 
Paraíba é alarmante. Ape-
nas no período da crise na 
saúde pública surgida em 
decorrência da covid-19, de 
16 de março a 11 de junho 
deste ano, ocorreram 244 
acidentes envolvendo mo-
tocicleta nas rodovias fede-
rais do Estado e 20 pessoas 
morreram, apesar da redu-
ção no fluxo de veículos. Do 
total de acidentes graves 
ocorridos neste período, 
66% possuem o envolvi-
mento de motocicletas. 

Falta de capacete é a infração mais constante
O capacete é um equipamento 

de uso obrigatório para condutores 
e passageiros de motocicletas e ciclo-
motores. O uso correto do capacete 
minimiza os efeitos do impacto da ca-
beça do usuário em caso de acidentes 
de trânsito, minimizando lesões gra-
ves e até mesmo a morte em virtude 
de colisões e quedas. Porém, apesar 
da existência da obrigatoriedade, 
muitos motociclistas insistem em 

não utilizar o equipamento. “Apenas 
este ano já foram registradas 3.101 
infrações por conduzir motocicleta 
sem utilizar capacete de segurança, 
sendo a infração mais registrada este 
ano em todo Estado”, explica Keyla.

A terceira infração mais registra-
da este ano nas rodovias federais da 
Paraíba também está relacionada a 
motocicleta, que é transportar passa-
geiro sem capacete. Este ano já foram 

flagrados 2.240 passageiros sendo 
transportados sem capacete. 

A PRF alerta sobre a necessidade 
do respeito às normas de trânsito para 
evitar que acidentes graves ocorram, 
principalmente neste período de crise 
mundial na saúde pública no qual a 
rede hospitalar não pode ser com-
prometida pela ocupação dos leitos 
hospitalares com vítimas de acidentes 
de trânsito.

Os flagrantes são constantes nas rodovias, principalmente na BR-230, no trecho que liga João Pessoa a Cabedelo, com crianças sendo transportadas sem a menor segurança pelos responsáveis

Fotos: PRF

Quase 150 munições de 
três calibres diferentes, car-
regadores de fuzil e pistola, 
capuz e outros apetrechos 
foram apreendidos em um 
cerco realizado pela Polícia 
Militar, na noite desse do-
mingo (14), na localidade 
conhecida como Casinha 
do Homem, na zona rural 
da cidade de Santa Cruz, no 
Sertão da Paraíba. O material 
seria de uma quadrilha que 
estaria atuando em vários 
crimes na região, entre eles, 
ações contra bancos.

A apreensão aconteceu 
após intensa troca de tiros 
com integrantes do bando. 
Equipes da Polícia Militar 
estiveram no local e nas bus-
cas encontraram três sus-
peitos – de 37, 23 e 17 anos 
– escondidos em quintais de 
algumas residências. A parti-
cipação deles no tiroteio está 
sendo investigada.

Tudo começou quando 
a PM realizava um patru-
lhamento naquela localida-
de. Na frente de um sítio, 
possivelmente usado como 
‘esconderijo’ da quadrilha, 
foram vistos suspeitos ar-
mados, que, ao perceberem 
a presença da polícia, come-
çaram a atirar e teve início o 
tiroteio, tendo os criminosos 
começado a fugir pulando o 
muro das casas.

A maioria das munições 
apreendidas na ação era 
de fuzil, bem como os car-
regadores. Todo o material 
apreendido foi levado para 
a delegacia de Polícia Civil, 
em Sousa. Os três suspei-
tos encontrados nas buscas 

também foram levados para 
prestarem esclarecimentos. 
Novas ações policiais devem 
acontecer nos próximos dias 
na região.

Operações no Estado
A assessoria de comu-

nicação da Polícia Militar di-
vulgou o resultado das ações 
e operações realizadas no 
fim de semana, que terminou 
com a prisão e apreensão de 
100 suspeitos de vários cri-
mes, 18 armas de fogo e nove 
veículos recuperados. Os da-
dos são da Coordenadoria 
de Estatística e Avaliação e 
fazem referência ao período 
da sexta-feira (14) e fim da 
noite do domingo (14).

Entre os 100 detidos, 
apenas sete eram meno-
res de idade. Dos maiores 
presos, oito foram em de-
corrência do cumprimento 
de mandados de prisão. Os 
suspeitos foram levados as 
delegacias por envolvimento 
em roubo, tráfico de drogas, 
porte ilegal de arma e outros 
delitos.

Das armas apreendidas, 
quatro delas foram na Capi-
tal, três em Campina Grande 
e duas em Patos. Foram re-
gistradas também apreen-
sões em Bayeux, Itapororo-
ca, Barra de Santana, Cuité, 
Massaranduba, Picuí, Mon-
teiro, Tenório e Imaculada.

Ainda conforme o ba-
lanço divulgado pela PM, 
o fim de semana teve uma 
queda de 34,4% dos casos 
de roubos, quando compara-
do com o mesmo período do 
ano passado. 

Armas são apreendidas 
durante o fim de semana

Na cadeia

Suspeitos de homicídios e feminicídios 
são presos em operações na Paraíba

A Polícia Civil da Paraíba 
em ações realizadas nesse fim 
de semana prendeu suspeitos 
de homicídios e feminicídios. 
Na cidade de Campina Gran-
de, uma operação conjunta 
dos agentes da DRF e DRE 
cumpriram mandado de pri-
são contra dois homens que 
atuavam no bairro dos Cuités, 
região norte da cidade. Segun-
do a delegada Suelane Gui-
marães, mais de 30 policiais 
participaram da “Operação 
Sincronia”. “Com a prisão dos 
dois envolvidos, chegamos ao 
cumprimento de oito manda-
dos por homicídios na opera-
ção. Em um dos casos, a víti-
ma foi a senhora Ivanilda de 
Fátima Goiana de Arruda Sil-
va, cujo assassinato aconteceu 
no último mês de fevereiro no 
bairro dos Cuités”, destacou.

 Ainda de acordo com 
a delegada os criminosos 
vinham fazendo vítimas na 
região desde o ano de 2013, 
quando ocorreu o assassinato 
de Vanderley de Souza Januá-

rio, seguido de outras mor-
tes em 2015, 2016 e 2018. O 
nome da operação “Sincronia” 
faz alusão aos ponteiros do 
relógio analógico, onde os in-
vestigados, que são pai e filho, 
se reuniam, pontualmente ao 
meio dia, para assistirem, jun-
tos, a um programa policial.

Na cidade de Cuité, 
policiais da delegacia local 
com apoio da Polícia Militar, 
numa ação coordenada pelo 
delegado Rodrigo Monteiro, 
prendeu no sábado (13), um 
homem suspeito de homicí-
dio praticado contra Aleixo 
Alves de Sena, conhecido por 
“Dedé, no dia 13 de janeiro 
deste ano, naquela cidade do 
Cariri paraibano.

Segundo o delegado Ias-
ley Almeida, o suspeito ten-
tou fugir ao perceber a pre-
sença dos policiais, mas foi 
alcançado tentando pular o 
muro para uma casa vizinha. 
“Após identificarem o para-
deiro do acusado, os policiais 
montaram um plano opera-

cional para capturá-lo, mas 
ao chegar à casa dele perce-
bemos que ele já tinha arma-
do um plano de fuga pelos 
fundos da casa, encostando 
uma madeira na parede para 
lhe dar apoio para transpor a 
parede,  o que fez quando da 
chegada dos policiais, mas em 
uma ação rápida conseguiu-
se alcançá-lo no muro de uma 
casa vizinha”, relatou. 

Com o suspeito foi 
apreendido um revólver ca-
libre 38 e uma planta com 
características semelhantes 
à maconha no quintal de sua 
casa. Ele foi autuado em fla-
grante pelos crimes de porte 
ilegal de arma de fogo e trá-
fico de drogas. Ele também é 
suspeito de outros homicí-
dios consumados e tentados 
praticados esse ano em Cui-
té, entre os meses de março 
e maio.

Arara
Na cidade de Arara foi 

preso José Gomes da Silva, 

suspeito de ter assassinado 
Josefa Clementino Ribeiro 
da Costa 41 anos. O crime 
aconteceu no dia 7 deste mês 
naquela cidade. Ele se apre-
sentou junto com o advogado 
mais foi preso a disposição 
da justiça.

Ao delegado da cidade, 
o homem confessou que o 
motivo do crime foi ter en-
contrado a companheira na 
cama com outro homem. 
Ele disse que se armou com 
uma faca peixeira foi até o 
quarto, que não tinha por-
ta, apenas uma cortina e ao 
abrir viu aquela cena e não 
se conteve.

Mas nos autos consta 
que ele entrou na casa, pe-
gou a vítima pelos cabelos, 
mostrou sua revolta com a 
cena que flagrou e passou a 
esfaqueá-la. Ele se encon-
tra a disposição da justiça 
na cadeia pública de Solâ-
nea. A mulher deixou sete 
filhos e familiares pedem 
justiça.
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Guias turísticos cobram ajuda emergencial e profissionais de transportes públicos pedem volta gradual do serviço

A cidade de João Pessoa 
amanheceu ontem com dois 
protestos, sendo um dos bu-
gueiros e o outro dos prossio-
nais dos transportes públicos 
urbanos. O objetivo foi pres-
sionar o prefeito da capital, 
Luciano Cartaxo, a atender 
às reivindicações dessas ca-
tegorias. O movimento dos 
bugueiros e guias de turismo 
foi em busca de uma ajuda 
financeira emergencial nes-
te período de pandemia. Já a 
manifestação dos motoristas 
de transportes públicos rei-
vindicava a volta ao trabalho 
de forma gradativa.

O protesto dos guias de 
turismo, que contou com 90 
participantes, teve início às 
8h, em frente ao Centro Turís-
tico de Tambaú. De lá saíram 
em carreata, puxados por um 
caminhão trio e seguiram 
para o Condomínio Alpha-
ville, onde mora o prefeito. 
Em frente, eles fizeram um 
buzinaço. Em seguida, con-
tinuaram com a carreata até 
o Paço Municipal, no Centro 
da capital, onde realizaram 
outro buzinaço. Logo depois, 
o movimento se dispersou e 
eles voltaram para a orla. A 
‘bugueata’ também contou 
com a adesão de veículos que 
trabalham com transporte de 
turistas, a exemplo de vans. 

O presidente da Coope-
rativa de Buggyturismo (Coo-
perbuggy), Paulo Menezes, 
explicou que nem todos os 
profissionais puderam par-
ticipar do movimento, pois 
muitos não tinham dinhei-
ro para colocar combustível 

em seus veículos. “O que nós 
queremos é um auxílio emer-
gencial no valor de R$ 500 
que, inclusive, já foi aprovado 
pelos vereadores da capital, 
através de requerimento feito 
pela categoria”, comentou. 

Paulo Menezes revelou 
que até agora a ajuda rece-
bida foram cestas básicas. 
“Os alimentos doads vieram 
através da Secretária de De-
senvolvimento Humano do 
Governo do Estado. As cestas 
atenderam não apenas os bu-
gueiros de João Pessoa, mas 
de todo o Litoral paraibano”, 
revelou.

Transportes públicos
Utilizando um trio elé-

trico e uma enorme faixa 
com a frase: “Senhor Prefeito, 
Queremos Trabalhar”, o mo-
vimento dos motoristas de 
ônibus da capital reuniu 70 
profissionais e aconteceu no 
Parque Solon de Lucena, das 
6h às 8h. Eles reivindicaram o 
retorno ao trabalho. De acor-
do com o motorista e um dos 
organizadores do protesto, 
Edgley de Moura Silva, além 
da volta ao trabalho, o movi-
mento foi para que o prefeito 
reabra pelo menos 30% do 
comércio porque sem a aber-
tura do comércio, não há ne-
cessidade do funcionamento 
dos transportes coletivos.

Ele informou que o pro-
testo foi pacífico e surtiu efei-
to porque uma comissão de 
cinco motoristas deverá ser 
recebida na próxima sexta-
feira pela Superintendência 
Executiva de Mobilidade Ur-
bana (Semob) para tratar o 
assunto. “Caso não tenhamos 
nenhuma resposta positiva 

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

Bugueiros e motoristas de 
ônibus protestam na capital
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da Prefeitura até a próxima 
sexta-feira, estaremos reali-
zando na próxima segunda-
feira um novo protesto ainda 
maior. Nós queremos sim-
plesmente voltar a trabalhar”, 
pontuou.

A reportagem do Jornal 
A União ligou para o diretor 
institucional do Sindicato 
das Empresas de Transportes 
Urbanos da Capital (Sintur), 
Isaac Moreira Júnior, mas até 
o fechamento desta edição 
não obtivemos retorno. 

A prefeitura
No que diz respeito aos 

protestos realizados hoje na 
cidade, o secretário de Comu-
nicação do Município, Josival 
Pereira, disse o seguinte so-
bre a solicitação dos buguei-
ros: “O Município não tem 
como atender todas as ca-
tegorias necessitadas nesse 
período de pandemia porque 
a receita caiu. Esse é um mo-
mento em que todos devem 
ter paciência. Além disso, os 
bugueiros não fazem turismo 
apenas dentro de João Pes-
soa, fazem em todo o Litoral 
paraibano”. 

Quanto aos motoristas 
de ônibus, o secretário afir-
mou que a Prefeitura tem 
orientações de técnicos da 
saúde que afirmam cientifi-
camente que essa ainda não 
é hora de colocar o transpor-
te público para funcionar. 
Mas revelou que a Prefeitura 
continua comprando anteci-
padamente os créditos dos 
passes estudantis e de fun-
cionários públicos do muni-
cípio para que as empresas 
possam manter os empregos 
dos motoristas e cobradores.Bugueata foi até a residência do prefeito Luciano Cartaxo e depois seguiu em direção ao Paço Municipal, no Centro

Precaução

Excesso de fios nos postes também é risco de acidentes   

Caminhar pelas ruas 
da maior parte das cidades 
brasileiras é se deparar com 
um emaranhado de fios cor-
tando os céus. João Pessoa 
não foge à regra. Cabos de 
energia, telefonia e internet 
disputam os postes, mas 
são os serviços de teleco-
municações os responsáveis 
pelos emaranhados que se 

acumulam de forma desor-
denada.

Segundo a assessoria 
de comunicação da Ener-
gisa, a concessionária que 
administra a distribuição 
de energia para o Estado, a 
apreensão das pessoas – e 
que motiva a maioria das 
queixas – é de que cabos 
pendurados ou caídos ofe-
reçam risco de choque (o 
que não procede, pois não 
transmitem energia). Os fios 

mais altos são da rede elé-
trica de média tensão (13.8 
kV) e os situados abaixo 
pertencem aos serviços de 
telecomunicações. Setenta 
empresas têm contrato com 
a Energisa na Paraíba.

“A falta de organização 
dessas empresas de internet 
e telefonia gera muito trans-
torno. Por duas vezes, nos 
Bancários e em Mangabeira, 
parei o trânsito para reco-
lher os fios que estavam nas 

pistas e avisei aos morado-
res para que acionassem as 
operadoras. No Bairros dos 
Estados, o cabo estava tão 
rebaixado que poderia de-
golar um motoqueiro. Isolei 
a área novamente e o cortei”, 
conta o eletricista Ednaldo 
da Silva Nascimento.

Risco real
Para Nascimento, o 

problema está na altura e 
baixa capacidade de supor-
te dos conectores, que po-
dem se romper facilmente 
ao contato com um veículo 
pesado, como um ônibus ou 
caminhão. 

“As empresas usam bra-
çadeiras de telefonia, mais 
baratas, quando o certo são 
as de metal ou alças per-
formadas, mais resistentes. 
Além disso, instalam, muitas 
vezes, numa altura inferior a 
5,1 metros, desrespeitando 
as normas técnicas”, critica. 
“Quanto à confusão dos nós, 
me pergunto por que [as em-
presas] não instalam ramais 
(caixas) de distribuição nos 
postes a cada 20 metros, ou 
mesmo de fibra ótica. Em 
vez disso, distribuem a par-
tir de um único poste da rua. 
Conforme os usuários con-

tratam internet ou telefone, 
os técnicos saem puxando 
fios e deixando rolos pendu-
rados, para o caso de virem 
a precisar no futuro – isso 
sobrecarrega cada unidade”, 
acrescenta.

Os emaranhados, se-
gundo analisa o professor 
de Engenharia Elétrica da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) Euler Macedo, 
trazem riscos para os usuá-
rios, na medida em que pode 
ocorrer a mistura de dois 
tipos de circuitos (o de tele-
fonia e o de energia). Então, 
em caso de falha do circui-
to de energia, pode haver a 
transferência da alta tensão 
para os demais cabos. Outro 
problema são os ‘gatos’: pois 
além do furto da energia em 
si, há um sobreaquecimento 
dos condutores.

“Cabe à empresa de 
telecomunicação respon-
sável zelar pela manuten-
ção e arcar com os danos 
e prejuízos gerados à po-
pulação. A concessionária 
fiscaliza, faz a manutenção 
e notifica as operadoras 
– mas encontramos pro-
blemas como instalações 
clandestinas, desordem na 
fiação e pontos ocupados 

além dos previstos em con-
trato. Como as redes não 
são sinalizadas, é difícil 
identificar de onde vêm”, 
aponta Daniel Flor, coor-
denador de manutenção 
da Energisa Paraíba. Este 
poder de fiscalização é re-
sultado de um Termo de 
Ajustamento de Conduta 
(TAC) firmado entre ambas 
as partes com o Procon do 
Estado em 2019.

Se, mesmo depois de 
notificada, a empresa não 
corrige a fiação instável, a 
Energisa faz o corte, mas a 
competência quanto à apli-
cação de multas cabe ape-
nas às agências regulado-
ras: a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
ou a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). 
A Energisa informou que 
não existe projeto de ater-
ramento da fiação elétrica, 
mas trabalha com redes aé-
reas protegidas em alguns 
pontos da Paraíba.

Reclamações quanto 
aos serviços prestados po-
dem ser feitas ao Procon Es-
tadual pelo WhatsApp (83) 
98618-8330 ou formulário 
online, disponível na bio do 
Instagram @proconpb.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Fiações de internet e telefonia precisam ser resistentes para que não se partam, informou a Energisa

Fotos:  Marcus Antonius
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Programa do Governo feito para auxiliar estudantes da rede pública durante pandemia terá continuidade

Manter a rotina de estu-
dos durante a pandemia não 
é fácil, mas é possível e pode 
ser muito proveitosa. Prova 
disso são os resultados do 
‘Desafio Nota Mil’, um pro-
jeto desenvolvido pelo Go-
verno do Estado que nasceu 
a partir de um pedido dos 
estudantes para vencer a dis-
tância da escola. Iniciada em 
março com as escolas inte-
grais, a iniciativa tem atraído 
cada vez mais alunos, alcan-
çando as demais escolas da 
Rede Estadual de Ensino. Só 
na semana passada, foram 
8 mil redações e mais de 15 
mil estudantes participando. 
Por isso, a intenção é manter 
o projeto mesmo depois da 
pandemia. 

“Criamos (o desafio) 
para ficar nesse período, 
mas como tem dado mui-
to certo, a ideia é que seja 
contínuo. Incluímos estu-
dantes do Ensino Funda-
mental para aprenderem 
como fazer uma redação. 
Temos o desafio diário que 
são questões do Enem. O 
aluno tem até as 17h para 
responder e, nesse horário, 
o professor comenta o que 
acertaram e erraram”, des-
tacou Léia Gonçalo, gerente 
executiva do Ensino Médio, 
da Secretaria de Estado da 
Educação (SEE).

Além dos exercícios re-
passados pelos professores 
específicos de cada discipli-
na, cujas respostas são en-

Lucilene Meireles 
lucilenemeirelesjp@gmail.com

‘Desafio Nota Mil’ prepara 
alunos para provas do Enem
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viadas através de um formu-
lário, os alunos recebem um 
tema para a redação da sema-
na. O texto é avaliado obede-
cendo aos mesmos critérios 
adotados para a correção dos 
textos do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

Semanalmente, de acor-
do com a gerente, é divulga-
do o top 10 dos estudantes 
que mais se destacam nas 
atividades e na redação. “É 
para se sentirem valoriza-

dos. Eles falaram em uma 
live como se sentem, como 
isso tem contribuído. É uma 
forma de incentivar, estimu-
lar”, observou. E tudo come-
çou a partir de sugestões dos 
estudantes. “Fizemos uma 
live e a ideia foi deles, esta-
vam se sentindo sozinhos 
em casa, e a partir daí, fomos 
criando a ideia do desafio. Os 
alunos começaram a evoluir. 
Tem aluno que começou com 
nota 500 e hoje está com 

900. Isso tem melhorado 
muito a autoestima deles”, 
avaliou a gerente. 

Depoimentos de alunos 
Alguns alunos têm sido 

destaque no Top 10 por se-
manas seguidas. Um deles é 
Francisco Ryan de Oliveira 
Araújo, que está na sétima 
semana do Desafio Nota Mil. 
Aluno do 2º ano da Escola Ci-
dadã Integral Técnica (ECIT) 
Nobel Vita, da 7ª Gerência, 

no município de Coremas, 
seu objetivo é ser professor 
de História e, para isso, tem 
aproveitado a oportunidade 
para se preparar, principal-
mente na escrita.

“Sabemos que há um 
grande incentivo para a prá-
tica contínua de produção 
textual. Esse projeto proposto 
pela Secretaria de Educação 
do Estado oportuniza a todos 
nós, estudantes da rede pú-
blica de ensino, momentos de 

leitura, produção e conheci-
mento. Com isso, a atividade 
semanal de produção textual 
está sendo um auxílio para 
que eu desenvolva minha ca-
pacidade de escrita. Por isso, 
incentivo aos meus colegas 
para que participem. A reda-
ção é um item relevante na 
avaliação do Enem”, observou. 

Outro aluno que tem 
se destacado no Top 10 há 
algumas semanas é Naamã 
Melo, que participa do Desa-
fio Nota Mil há oito semanas. 
O estudante, que é concluinte 
do Ensino Médio na Escola 
Estadual de Ensino Médio 
Matilde de Melo Burity, da 4ª 
Gerência de Ensino, na zona 
rural do município de Cuité, 
sonha ser professor de Lín-
gua Portuguesa e já escreveu 
um livro. 

“Convido todos os estu-
dantes da rede estadual para 
participarem do Desafio da 
Redação Nota Mil, que pro-
põe temas semanais a serem 
desenvolvidos pelas escolas 
e estudantes. A cada tema é 
formado o top 10 do Estado. 
Dessa forma, se apresenta 
como um ótimo incentivo à 
prática e à escrita da redação 
e contribuindo imensamente 
na preparação para o Enem 
2020”, comentou. “Naamã 
liderou um projeto muito in-
teressante. A escola não tinha 
biblioteca. Então, junto com 
outros estudantes, conseguiu 
doações de livros e essa sua 
visão nos emocionou muito. 
Os dois alunos, Ryan e Naamã 
são espetaculares”, elogiou a 
gerente executiva do Ensino 
Médio da SEE, Léia Gonçalo.

Foto: Secom-PB

Só na semana passada, programa auxiliou na elaboração de 8 mil redações e contou com a participação de 15 mil estudantes de escolas estaduais

O inverno começa no 
próximo sábado (20) e se 
estenderá até o dia 22 de 
setembro. Embora seja 
considerada uma das es-
tações mais frias do ano, 
a chegada do inverno não 
deve interferir tanto nas 
condições climáticas da 
região Nordeste, como ex-
plica Marle Bandeira, me-
teorologista da Agência 
Executiva de Gestão das 
Águas da Paraíba (Aesa). 

“A previsão para as 
temperaturas durante o 
inverno é que devem per-
manecer dentro da mé-
dia. No entanto variam de 
acordo com cada região. 
No Litoral, as temperatu-
ras podem oscilar entre 
28º de máxima e a mínima 
de 22º”.  O Brejo paraibano 
pode registrar tempera-
turas entre 16 e 24 graus. 
No Agreste do Estado as 
temperaturas devem os-
cilar entre 16 e 25 graus. 
Para o Cariri, é esperada 
uma variação entre 15 e 
29 graus. As temperaturas 
mais elevadas devem ser 
registradas no Sertão e 
Alto Sertão, variando entre 
21 e 30 graus. “Essas mí-
nimas ocorrem em Agosto 

que costuma ser climatolo-
gicamente o mês mais frio”, 
pontuou. 

Embora a chegada do 
inverno represente o pe-
ríodo de chuvas, em algu-
mas regiões do Estado isso 
pode não ocorrer como ex-
plica a meteorologista. 

“O período mais chu-
voso do Sertão, Alto Ser-
tão, Cariri e Curimataú no 
inverno já tem passado, 
isso porque o período mais 
chuvoso dessas regiões 
é de fevereiro a maio. Ou 
seja, as chuvas de verão 
e outono, normalmente 
começam no verão e ter-
minam no outono”, ainda 
assim, segundo Marle Ban-
deira, pode ocorrer alguns 
eventos isolados. Para o 
Agreste, Brejo e Litoral o 
período de chuvas é entre 
abril e julho, durante o ou-
tono e inverno.

“Espera-se realmen-
te chuvas nessas regiões, 
Agreste, Brejo e Litoral”. 

Marle Bandeira des-
taca que devido à locali-
zação geográfica da região 
Nordeste, as mudanças 
climáticas causadas por 
cada estação do ano aca-
bam não sendo tão per-
ceptíveis, diferente das 
regiões Sul e Sudeste do 
país. “

Inverno tem início 
no próximo sábado
Nilber Lucena
Especial para A União

Saúde mental

Pesquisa aborda consequências da 
pandemia na população LGBTTQI

Uma pesquisa realizada 
pelo Grupo de Estudos e Pes-
quisas sobre Saúde Mental, 
Sexualidade e Gênero da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) investiga os impactos 
que o distanciamento social 
pode causar na saúde men-
tal da comunidade LGBTT-
QI+ (Lésbicas, Gays, Bisse-
xuais, Travestis, Transexuais, 
Queers, Pessoas Intersex e 
demais identidades).

Segundo o estudo, 
coordenado pela professo-
ra Sandra Aparecida, com o 
apoio dos pesquisadores José 
Abraão, Ivoneide Lucena, Ana 
Pedrina e Rayane Neves, a 
qualidade de vida emocional 
dessa população pode ser 
agravada em um contexto de 
aumento das violências fí-
sicas, psíquicas e sexuais na 
quarentena, devido à pande-
mia do novo coronavírus.

De acordo com Rayane 
Neves, o trabalho pretende le-
vantar, através de um formu-
lário on-line, quais as princi-
pais situações de violência a 
comunidade LGBTTQI+ está 
passando. Serão analisados 
fatores como a prevalência 
dessa violência, o sujeito que 
a prática e principalmente se 
essas situações se agravam 

O questionário pode ser acessado 
através do QR Code acima

durante o período de distan-
ciamento social.  

“Podem participar pes-
soas da comunidade LGBT-
TQI+ que tenham idade 
entre 15 e 64 anos. Já cola-
borou gente do Amazonas, 
Pará, São Paulo e há grande 
percentual de participação 
de paraibanos, onde inicia-
mos o projeto”, conta a pes-
quisadora.

A partir das respostas, 
os pesquisadores vão anali-
sar, quantitativamente, va-
riáveis como identidade de 
gênero e sexualidade, rela-
cionando-as aos sintomas 
de transtornos mentais co-

muns. Além disso, preten-
dem estudar as violências 
físicas, psíquicas e sexuais 
e aspectos sociodemográfi-
cos e econômicos.

Conforme Rayane Ne-
ves, a pesquisa se encontra 
em sua fase inicial de coleta 
de dados, de produção, de 
material bibliográfico e de 
formulação sobre a temá-
tica. “Esperamos que seja 
finalizada em um ano e que 
os resultados dela sejam 
positivos para o estudo de-
senvolvido pelo grupo de 
pesquisa”. 

O trabalho é um dos 
pioneiros sobre saúde men-
tal da comunidade LGBT-
TQI+ durante a pandemia. 

Rayane relata que só tem co-
nhecimento de apenas mais 
um grupo que se organizou 
para investigar essa proble-
mática. Contudo, frisa que 
cada pesquisa se estrutura 
e tem dados diferenciados a 
partir da sua amostra.
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Objetivo é verificar a qualidade 
da vida emocional diante de 
possíveis violências físicas e 
mentais



Cultura em pauta
No ciclo de debates da Fundação Casa de José Américo (FCJA), 
‘live’ debate a imprensa na PB e o jornalismo cultural, com os 
jornalistas Rubens Nóbrega (foto) e André Cananéa. Página 11
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Após um hiato temporário por causa da pandemia, projeto da EPC segue como parte do Ano Cultural Mestre Sivuca

Concurso de grafite retoma 
as atividades da 2a edição

O Governo do Estado, por 
meio da Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC), está 
retomando as atividades para 
a realização da 2ª edição do 
Concurso de Grafite denomi-
nado ‘Muro Mestre Sivuca’. 
Depois da fase inicial, quan-
do se registraram projetos de 
cerca de oito inscritos, houve 
a suspensão temporária do 
calendário por causa da qua-
rentena. O aviso comunicando 
esse procedimento foi pulica-
do no Diário Oficial do Estado 
de hoje, contendo informa-
ções sobre as próximas etapas 
do evento.

“Em função da pandemia, 
o calendário das etapas foi 
modificado”, justificou o che-
fe de gabinete da EPC, Flávio 
Lemos. Ele informou que os 
trâmites prosseguirão com os 
seguintes prazos. A segunda 
etapa, que consiste no enca-
minhamento dos projetos por 
e-mail, está previsto de hoje 
até a próxima sexta-feira. Na 
sequência, virão as demais fa-
ses: análise dos projetos (22 
a 26); divulgação do projeto 
vencedor (dia 29); início da 
execução desse projeto clas-
sificado (em 1° de julho) e sua 
finalização (dia 21/7). O artis-
ta receberá um prêmio no va-
lor de R$ 6 mil.

O objetivo do projeto é 
estimular a ocupação do muro 
da Rádio Tabajara, localiza-
do em João Pessoa, divulgar 
a arte do grafite, preservar o 
patrimônio histórico e cultu-
ral, tocar a efetividade da po-
pulação – especialmente aos 
jovens – acerca da memória 
local e dos ícones culturais da 
Paraíba. Além de promover 
manifestações artísticas e dar 
continuidade ao Ano Cultural 
Mestre Sivuca.

Vencedora do concurso 
do ano passado, no qual o ho-
menageado foi o Rei do Ritmo, 
Jackson do Pandeiro (1919-
1982), a grafiteira, artista vi-
sual e ilustradora Wanessa 
Paiva Sobral, mais conhecida 
como Wanessa Dedoverde, 
é um exemplo da represen-
tatividade feminina na área. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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Uma das grandes representantes da arte de 
rua da Paraíba, Wanessa Dedoverde foi 
a vencedora do ano passado, quando o 
homenageado foi Jackson do Pandeiro

“Foi ótimo ganhar a primeira 
edição. Meu projeto ficou, re-
almente, muito bom, trabalhei 
com muito gosto nele. Fiquei 
muito satisfeita com o resulta-
do final da execução no muro 
e feliz com a repercussão”, con-
fessou a paraibana. 

A artista contou que fez 
o projeto em dois dias, depois 
de já ter o rascunho e a ideia 
na cabeça. “O tema era a mú-

sica ‘Sebastiana’, interpretada 
por Jackson do Pandeiro. Fiz 
um projeto gráfico com cores 
vivas, como é a música do in-
térprete, e usei elementos da 
nossa cultura, trazendo a letra 
composta por Rosil Cavalcan-
te. A dimensão do painel é de 
dois metros de altura por mais 
de 32 metros de largura, to-
talizando cerca de 60 metros 
quadrados”, lembrou Wanes-

sa, para quem esse concurso é 
importante por ser “uma boa 
oportunidade para as pesso-
as que fazem a arte de rua, 
na nossa cidade, trabalharem 
com projeto e serem bem re-
muneradas de uma maneira 
decente por isso”.

‘Forró da Bicharada’
O Concurso de Grafi-

te ‘Muro Mestre Sivuca’ tem 

como tema a música ‘Forró da 
Bicharada’, parceria de Sivuca 
(1930-2006) com Paulinho Ta-
pajós (1945-2013). “E o povo 
na pisada com a bicharada / O 
rato com o empresário, o pato 
com o operário / Raposa com 
banqueiro, trouxa com carnei-
ro / E a noiva do açougueiro 
enfeitiçou o boi / Cavalo com 
gerente, a mula com o tenen-
te / E o tempo ficou quente e 

quem não foi, não foi”, diz uma 
passagem da composição.

A banca julgadora do con-
curso, responsável pela seleção 
do projeto (desenho artístico) 
a ser executado, será compos-
ta por membros da equipe 
da EPC e por convidados. Por 
conta da pandemia, será feito 
por meio virtual, através de vi-
deoconferência, assim como a 
entrega da premiação.

Arte de rua que pinta o feminismo
“Eu sou feminista e sempre 

utilizo a figura da mulher e/ou 
elementos relacionados ao seu 
universo. É de extrema impor-
tância que eu use os espaços a 
que tenho acesso para estabe-
lecer discussões ou evidenciar 
as nossas lutas ou simplesmente 
dizer que nós, mulheres, es-
tamos presentes”, confessou 
Wanessa Dedoverde.

Ela disse que, no momento, 
por causa da pandemia, não 
está grafitando. “Tenho respei-
tado a quarentena. Enquanto 
isso, desenho e faço outros 
projetos relacionados à arte em 
casa mesmo”.

De acordo com a artista vi-
sual, grande parte das pessoas 
que conhece que faz arte de 
rua na cidade está organizada 
e realizando a parte de cada 
um, que é permanecer em casa. 

“Simplesmente não dá para 
sair para pintar, se existe risco 
de contaminação por covid-19. 
Então, organizados de maneiras 
diferentes, estamos mostrando 
nosso trabalho nas redes sociais, 
participando de vários movi-
mentos que têm se estabelecido 
nesses lugares virtuais”. 

Na opinião de Wanessa, é 
preciso valorizar mais a arte do 
grafite. “As autoridades podem 
começar a pensar e diminuir 
os impostos sobre os materiais 
que a gente utiliza para fazer 
arte. O mundo da arte em João 
Pessoa não é nada democrático, 
existem apenas duas lojas que 
vendem o material que nós uti-
lizamos, sendo uma loja na Torre 
e outra no final do Bessa. Não 
existe nem concorrência. Essas 
lojas vendem a preços absur-
dos, possivelmente porque esse 

material chega para elas com 
preços altos também. Quando 
as pessoas vêm fazer orçamento 
de trabalho de grafite, não que-
rem pagar o valor mínimo pelo 
trabalho. A gente só faz grafite 
porque ama”, comentou.

“É necessário que o poder 
público estabeleça discussões 
com artistas de rua sobre os 
espaços em que se pode pintar 
e mude ou corrija essas leis 
de proteção de propriedade. 
Existem espaços abandonados 
na cidade que não temos au-
torização para pintar. Quando 
tentamos contato para esta-
belecer atividades nas praças 
geridas pela Prefeitura, não te-
mos retorno ou a burocracia é 
infinita. As oportunidades que 
os poderes públicos oferecem 
são escassas, inexistentes ou 
simplesmente não tratam os 

artistas com respeito quanto a 
quanto vale o seu trabalho. O 
concurso da EPC é o primeiro 
a oferecer uma premiação 
justa”, apontou.

Wanessa Dedoverde tam-
bém esclareceu alguns aspectos 
em torno desse movimento de 
arte urbana. “Não existe dife-
rença entre grafite e pichação. 

A diferença de conceito foi esta-
belecida por uma elite ignorante, 
quando, na verdade, é tudo arte 
de rua. É apenas uma questão 
de nomenclatura. Inclusive, pela 
lei, bonito ou feio, independente 
de técnica ou estética, toda exe-
cução de arte de rua ilegal pode 
ser considerada crime ambien-
tal”, afirmou a artista.

Foto: Roberto Guedes

Para Wanessa Dedoverde, o grafite deve ser mais valorizado, como faz a iniciativa da EPC
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Desde o dia 8 de março que o mundo virou de 
cabeça para baixo. Nunca se assistiu um pânico ser 
provocado por um ser inanimado e de tamanhas 
proporções! Um vírus, que veio não se sabe de onde, 
mudou a rotina de todas as nações do planeta, umas 
atingidas de forma violenta, outras de menores pro-
porções. Mas, com certeza, o mundo não é o mesmo 
após o surgimento do novo coronavírus (covid-19). 
E, de tanto ler sobre os acontecimentos, catalogamos 
algumas histórias (a grande maioria, trágicas) que 
evidenciam a nossa impotência e o descaso de alguns 
governantes para o que pensaram que fosse “uma 
gripezinha, um resfriadinho”...

1. Família infectada porque abriram o caixão 
no cemitério

Uma família da cidade de Cairu, baixo-sul da 
Bahia, teve um dos seus membros suspeito de haver 
contraído o covid-19. Mesmo advertidos pelas auto-
ridades locais, um dos membros dessa família abriu 
o caixão durante o velório. Alguns dias depois, cinco 
pessoas que estiveram no velório foram diagnosti-
cadas positivamente para o covid-19. A morte foi re-
gistrada no dia 7/5 por síndrome respiratória aguda 
grave. Como havia suspeita de covid-19, o caixão saiu 
lacrado da unidade hospitalar. A família, contudo, re-
solveu abrir o caixão durante o velório, mesmo com 
recomendações contrárias da secretaria municipal 
de Saúde de Cairu. Diante da confirmação, a prefei-
tura decidiu realizar testes rápidos em todas as doze 
pessoas que participaram do velório. Até então, a ci-
dade não havia registrado casos de infectados com o 
novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS), em casos de mortes por suspeita de covid-19, 
adverte: “O caixão não deve ser aberto de jeito ne-
nhum. A pessoa quando morre, apesar de não respi-
rar ou tossir, ainda coloca secreções para fora pelo 
nariz e pela boca. Esses líquidos podem vir a extrava-
sar e contaminar o ambiente”. 

2. Sobreviveu à guerra, reencontrou o filho 
no Brasil, mas morreu de covid-19

Em Viçosa (MG), uma história interessante: Mi-
ria sobreviveu à guerra na Síria, à perda do marido 
e à distância dos sete filhos e dos treze netos que o 
conflito espalhou pelo mundo. Sua resistência, po-
rém, foi derrotada pelo coronavírus. Morreu na ma-
nhã da quarta-feira, 13/5, aos 55 anos, em um hos-
pital de São Paulo. Nascida na cidade de Aleppo, em 
uma das famílias mais antigas do mundo árabe, Mi-
ria se casou aos 15 anos com um marido escolhido 
por seus pais, um estudante de direito que depois 
mudou de curso e se formou professor de inglês. Ela 
chegou ao Brasil em dezembro de 2018, após qua-
tro anos de tentativas de um de seus filhos para tra-
zê-la ao país. O filho é refugiado em São Paulo des-
de 2014 e não descansou enquanto não conseguiu 
tirar a mãe e a irmã caçula de sua cidade natal, na 
Síria, que havia se transformado em um dos prin-
cipais campos de batalha entre governo e oposição 
no conflito sírio. Durante o cerco a Aleppo, mãe e 
filho passaram frio, fome e dormiram de favor na 
casa de parentes ou no chão de acampamentos im-
provisados. No Brasil, a adaptação deles não foi fá-
cil. Sem falar o idioma, em uma cultura muito dife-
rente e lidando com traumas do passado, entraram 
em depressão. No mês de abril passado, Miria ficou 
21 dias internada na UTI do Hospital das Clínicas. 
Por ser diabética e hipertensa, fazia parte do gru-
po de risco da doença, e seu estado se agravou. Nas 
redes sociais, o filho compartilhava as notícias que 
recebia dos médicos e pedia orações para a mãe. 
No domingo do Dia das Mães, ele andou pela ave-
nida Paulista com um cartaz em que incentivava as 
pessoas a respeitarem o isolamento e a ficarem em 
casa durante a pandemia. Três dias depois, recebeu 
o telefonema que mais temia: sua mãe foi enterrada 
no Cemitério Islâmico do Brasil, em Itapecerica da 
Serra, no mesmo dia da morte.

3. Famílias não podem fazer velório ou ir ao 
sepultamento

Diante do colapso dos estabelecimentos de saú-
de em alguns Estados, muitas pessoas morrem em 
casa por contaminação do covid-19. E o Brasil assis-
te a um vertiginoso aumento de mortes fora de hos-
pitais por força da pandemia. Adaptando-se a litera-
tura à realidade, é assim que começa o livro de José 
Saramago (Intermitências da Morte), sobre um país 
onde a Morte, em pessoa, decide parar de matar:  
“No dia seguinte, ninguém morreu”. A obra joga luz 
sobre a engrenagem social da morte: médicos, fune-
rárias, cemitérios, igrejas, jornais. Se ali se parou de 
morrer, aqui se principia a morrer silenciosamente. 
Em casa, por covid-19.

Aconteceu na 
quarentena

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

Fernando

Colunista colaborador

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

No próximo sábado, 
dia 20, os fãs de cinema 
irão celebrar os 45 anos da 
estreia do filme Tubarão. 
Influente longa-metragem, 
é um marco na carreira do 
diretor Steven Spielberg, 
talvez até mais que A Lista 
de Schindler, drama sobre o 
alemão que salvou centenas 
de judeus do nazismo e que 
levou nada menos que sete 
prêmios Oscar em 1994, 
incluindo Melhor Filme e 
Melhor Diretor.

Realizado em alto-mar, 
a produção foi um desafio 
para a equipe naqueles dias 
de 1974, ano que antecedeu 
o lançamento nos cinemas, mesmo com a Universal Pic-
tures disponibilizando o tanque de água que fosse neces-
sário para que Spielberg contasse a história de como uma 
pequena cidade litorânea lida com o ataque de um grande 
tubarão branco. Mas Spielberg, então com 26 anos e dois 
filmes elogiados no currículo (Encurralado, de 1971, e A 
Louca Escapada, de 1974), buscava ir além, e queria um 
filme que, acima de tudo, fosse autêntico.

Um dos fatores que faz com que Tubarão não tenha 
envelhecido um dia nesses 45 anos foi o “azar” que Spiel-
berg e sua equipe tiveram de não conseguirem fazer os 
tubarões mecânicos, produzidos para o filme, funcionarem. 
A via crucis para produzir o marcante filme de 1975 é bem 
conhecida do público, e resultou em muita criatividade 
para contornar as dificuldades da filmagem.

Essas dificuldades geraram uma oportunidade única: 
criar um suspense a partir de uma ameaça que é apenas 
sugerida, e quase nunca mostrada (o espectador só vê o tu-
barão, de fato, com quase uma hora de projeção). O próprio 
Spielberg já disse que só teria tecnologia para fazer o filme 
que ele pensou na época nos anos 2000, e hoje, reavaliando 
essa ideia, diz que teria feito um filme muito mais fraco.

Tubarão é o “filme de monstro” de Spielberg, como Os 
Pássaros é o de Hitchcock. Aliás, aquele é descaradamente 
influenciado por este, em várias de suas sequências e na 
ideia que Os Pássaros inaugurou uma corrente no cinema 
de terror em que os monstros não precisam ser distantes 
criaturas do folclore escandinavo, como Drácula, ou o 
monstro de Frankenstein, ou ainda insetos gigantes que 

surgiram a reboque de 
explosões radioativas, como 
a bomba de Hiroshima. O 
“monstro” pode ser um ca-
nário fofo no seu quintal.

O diretor pegou esse 
conceito, que muitos 
chamam de “vingança da 
natureza”, e levou para a pe-
quena ilha de Amity, repleta 
de famílias e crianças do 
dia a dia de todos nós. Isso, 
aliado a uma fábula univer-
sal que remete a O Velho e o 
Mar, de Hemingway, e Moby 
Dick, de Melville, em uma 
estrutura clássica de rotei-
ro, com personagens ricos e 
conflitantes (o trio interpre-

tado por Roy Scheider, Robert Shaw e Richard Dreyfuss), 
criou um suspenso único à prova do tempo, que apavorou 
muita gente ao redor do planeta. Afinal, quem não teve 
medo de ir à praia após sair com as pernas bambas do 
cinema?

Fato é que o Jaws (título original, em inglês) vem 
perdurando, conquistando fãs e sendo permanentemente 
reavaliado (a edição em blu-ray, lançada pelos 100 anos do 
estúdio Universal, reúne mais de quatro horas de análises, 
entrevistas e bastidores), mantendo o clima de tensão 
capaz de deixar o espectador longe do mar por vários dias 
– quem quiser (re)vê-lo, o filme está no catálogo do Netflix.

Tubarão também vem sendo reiteradamente revisi-
tado e nestes tempos de pandemia, guarda uma curiosa 
analogia com a pandemia provocada pelo coronavúrus, 
retratada em memes que pulam de grupo a grupo no 
WhatsApp: depois de um episódio envolvendo um tubarão 
branco e a morte de uma jovem, o cauteloso policial Brody 
(Scheider) quer distribuir avisos pela praia, alertando para 
que os banhistas não entrem na água, sob o risco de vira-
rem almoço de peixe grande.

É interpelado pelo prefeito Larry Vaughn (Murray 
Hamilton), que dá um conselho: se o policial gritar “barra-
cuda”, ninguém liga. Mas se gritar “tubarão”, todo mundo 
sai correndo e a notícia que um predador dessa estatura 
estaria à espreita iria espantar os veranistas e atrapalhar 
os negócios da localidade.

Lembrou algum certo presidente de um certo Brasil? 
Pois é…

‘Tubarão’: uma analogia 
com a pandemia de covid

Nesses três meses de isolamento, 
dispensei a diarista que, duas vezes por 
semana vem deixar minha casa limpa 
e perfumada. Nunca fui madame. E 
sempre dei muito duro na vida, na casa, 
no trabalho, com filhos, e tudo o mais. 
Mas sempre pude ter uma trabalhadora 
em casa, com carteira assinada, e-so-
cial, férias e décimo terceiro, e todos 
os direitos trabalhistas. O dinheiro do 
mundo todo era pouco, para que eu 
pudesse trabalhar, e ter uma cabeça 
pensante, tempo, principalmente esse, 
para desfrutar de outras coisas da 
vida. Claro que desde pequena, tinha 
as obrigações, fazer a cama, arrumar 
o quarto, e sempre nunca gostei dessa 
parte. E para minha vergonha, nunca 
precisei lavar um banheiro. Limpar , 
limpei muito, mas digo lavar de água, 
pra que te quero; vassoura em punho e 
os azulejos cheios d´água.

Pois depois de muito limpar, e 
passar pano em tudo, resolvi que ia 
estrear nessa modalidade de limpe-
za. Era preciso. Levei balde, vassou-
ra, rodo, detergente, água sanitária, 
estopa, etc. e etc., e comecei. Quando 
o chão estava com dois dedos d´água 
comecei o ritual. Primeiro o vaso, 
bucha limpa, perfex; depois sabão em 
pó no chão, até as bolhas começarem a 
dançar. O box, o vidro temperado que 
estava manchado, e eu feliz. Fiquei a 
pensar nos meus estudos, nas aulas 
do doutorado na UFPE, textos como A 
Arte como Procedimento, de V. Ch-
klovski. E na minha inutilidade neste 
ofício a que me propunha. 

Quando dei por mim, estava 
dançando, mas não era de alegria, não. 
O chão ensaboado, tive que patinar 
sem ser no gelo, para me equilibrar e 

não cair. E enquanto escorregava nas 
bolhas de sabão, lembrava de Walter 
Benjamin e A obra de Arte na Era de 
Sua Reprodutibilidade Técnica. Nestes 
tempos de reclusão, tudo o que eu não 
queria era levar uma queda. E quanto 
mais tirava o sabão e a água, mas ela 
se multiplicava, feito aqueles germes 
que se cultiva pra probiótico. Pra 
piorar, o meu banheiro é grande, mas a 
sagacidade dos arquitetos, fazem tudo 
meio espremido em cantinhos que só 
de joelho, alcançamos os sujos. Aí pen-
sei, em Roland Barthes e O Prazer do 
Texto. Nesse momento, o anti-prazer  
era sim, a minha inabilidade com a 
lavagem do banheiro! Ao me ver toda 
ensopada, achei por bem tirar logo a 
roupa para em breve cair no chuveiro. 
Fazer disso logo uma diversão, feito 
criança dançando na chuva. E ao O 
cheiro do ralo... eu fui.

Depois de litros de água parada 
atrás da porta, por trás do cabide , 
do armário suspenso, e do vaso, vi o 
resultado na minha conta de água este 
mês! Não tinha rodo que desse con-
ta. Mas a luta continuava. E Antonio 
Cândido e o seu texto Direitos Huma-
nos e Literatura passou na cabeça. Por 
fim caí na água, digo, no chuveiro. E 
depois de tirar os lodos, as manchas, 
as opacidades dos vidros e arredores, 
finalmente terminei. Saí descabelada, 
encharcada e exausta. Enxuguei tudo, 

inclusive a mim mesma, com medo 
de uma gripe qualquer, e mesmo essa 
eu iria pirar de medo, e caí na cama 
de cansada. Na cabeça? Mario Vargas 
Llosa e A Literatura e a vida. 

Outro dia, em estado de urgência, 
chamei a minha diarista para uma faxi-
na. Máscaras, distanciamento e tudo, 
e passei o dia todo a segui-la, e ver o 
seu desempenho e a sua velocidade no 
trato com a limpeza do apartamento. 
O Leitor Comum, de Virginia Woolf, me 
rondava, nem comum eu conseguia ser 
nessas tarefas ditas básicas. E foi por 
isso que, me animei a lavar esse bendi-
to banheiro. Com a auxiliar, tudo pare-
cia tão fácil. Joga a água, põe o sabão, 
lava, enxuga, tudo perfeito e cheiroso. 
Esnobou meu MOP, meu rodo mágico, 
e tudo mais. Num minuto amarra uma 
estopa no rodo, passa o pano, depois 
água, depois enxuga. A casa fica limpa 
e linda. E ao vê-la com tanta destreza 
a fazer tudo com maestria, pensei em 
como cada um tem os seus saberes. E 
poderes!

O meu banheiro? Ficou também 
um brinco, sem pérolas. Mas só eu sei 
o alvoroço que foi. Sem prática, sem 
paciência, sem objetividade. Mas me 
senti orgulhosa de ter conseguido. E 
pensei em como aquele velho ditado 
cabia aqui – Antes tarde do que nunca! 
T. S. Eliot teria ficado orgulhoso de mim  
como a minha Tradition and My Indivi-
dual Talent. Nesse momento em que eu 
aprendia a fazer algo tão substancial 
nessa vida, lavar um banheiro comple-
to. Terminei, com Virginia Woolf e Um 
Teto Todo Seu, procurando o meu lugar, 
não na literatura e na vida, mas na mi-
nha inabilidade em lavar um banheiro. 
Acho que achei!

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

Lavar banheiro: teoria & prática
 Ao vê-la com tanta destreza 

a fazer tudo com maestria, 
pensei em como cada um tem os 

seus saberes. E poderes! 

Foto: Divulgação

Com apenas 26 anos, Spielberg e o protagonista do seu “filme de monstro”



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 16 de junho de 2020 11
Cultura

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Jornalismo cultural é tema de 
novo ciclo de debates da FCJA

Nesta manhã, a Funda-
ção Casa de José Américo 
(FCJA) explora o jornalismo 
cultural dentro da progra-
mação do ciclo de debates 
intitulado História Cultural 
da Paraíba - Diálogos Pre-
sentes.

Dando continuidade à 
agenda de transmissões ao 
vivo que se encontra na sua 
quarta semana, hoje, a par-
tir das 9h30, no canal oficial 
da FCJA no Youtube, será 
possível conferir o debate 
sobre “A Imprensa na Paraí-
ba e o Jornalismo Cultural”. 
O evento on-line conta com 
participação dos jornalistas 
André Cananéa e Rubens 
Nóbrega, com mediação de 
Carmélio Reynaldo.

André Cananéa, editor 
geral do Jornal A União, 
reforça a importância de se 
discutir sobre jornalismo 
cultural produzido no Esta-
do. Com mais de 20 anos na 
área, incluindo passagens 
por outros cadernos como 
política, geral e assessorias 
diversas, ele se define como 
imerso no universo cultural 
do jornalismo desde o iní-
cio da carreira profissional. 

“Em tempos de resis-

tência do impresso e do jor-
nalismo cultural paraibano, 
acredito na importância de 
se discutir essa modalida-
de, que sempre foi tão pre-
sente nos jornais impres-
sos”, aponta.

Integrando uma mesa 
virtual com dois de seus 
considerados mestres na 
profissão, Cananéa agra-
dece o convite. “Muito do 
que sei hoje devo a Carmé-
lio, que foi meu professor 
no curso de Jornalismo na 
UFPB. Rubens é meu ‘pro-
fessor de redação’, digamos 
assim, e a maneira de ser 
dele, enquanto profissio-
nal, também moldou minha 
carreira. São dois grandes 
mestres por quem guardo 
profundo respeito e cari-
nho”.

O mediador do ba-
te-papo virtual, Carmélio 
Reynaldo, reforça a im-
portância de se evidenciar 
diferentes aspectos his-
tóricos da Paraíba dentro 
da iniciativa da Fundação 
Casa de José Américo. “Pre-
tendemos colocar em evi-
dência aspectos da cultura 
paraibana, que podem ser 
relevantes para o público 
em geral”, defende.

Carmélio frisa fatos 
que podem interessar a es-

tudantes de áreas diversas, 
incluindo aos de nível mé-
dio. “Importante reforçar o 
que implica na discussão de 
posturas que serão adquiri-
das, nas decisões editoriais, 
o resultado dessas decisões 
e como ele chega ao público 
através da mídia. Qualquer 
pessoa interessada em cul-
tura e em mídia pode aces-
sar o debate”, esclarece.

Balanço
Ao longo das três se-

manas que já se passaram, 
o Ciclo de Debates colhe 
bons resultados que são co-
memorados pelo presiden-
te da Fundação Casa de José 
Américo, Fernando Moura, 
que destaca alguns princi-
pais pontos atingidos pela 
iniciativa.

Um deles se refere à 
manutenção do vínculo da 
Fundação com seu públi-
co, que ganha reforços pela 
aproximação virtual. 

O segundo ponto, de 
acordo com o gestor, é so-
bre o compartilhamento de 
conteúdos diversos que po-
dem ser importantes para 
a sociedade em relação aos 
diversos momentos e áreas 
que integram a História da 
Cultura da Paraíba, indo 
além do âmbito universitá-

rio e oferecendo um amplo 
debate.

O terceiro aspecto é 
apontado por Moura como 
a receptividade do público 
e a atenção aos temas, con-
siderando os acessos aos ví-
deos e ao canal do Youtube. 
Para o presidente da FCJA, 
essa experiência deixará 
um legado promovido pela 
instituição durante o perío-
do da pandemia, enquanto 
reflexões necessárias sobre 
perspectivas coletivas.

Na próxima quinta-fei-
ra, dia 18, os músicos Milton 
Dornellas e Xisto Medeiros 
debatem “Música popular 
na Paraíba: a academia e o 
projeto Quinteto Convida”, 
novamente com mediação 
do professor e jornalista 
Carmélio Reynaldo.

‘Live’

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Fotos: Divulgação

O livro abre janelas.
(Carlos de Assumpção.)  

Cecília Meireles publicou vários livros de poesia, 
mas apenas um foi dedicado às crianças – Ou Isto Ou 
Aquilo. Será que Mar Absoluto, Vaga Música e Romancei-
ro da Inconfidência não estão ao alcance das crianças? 
Puro engano. Todos esses livros podem ser lidos por 
crianças, jovens e adultos. Romanceiro da Inconfidência 
se presta muito bem para um jogral.  

Como estamos na semana dos santos casamen-
teiros, nada melhor do que a leitura de Vinte poemas 
de amor e uma canção desesperada, de Pablo Neruda. 
Certamente o advogado e bibliófilo campinense Thélio 
Queiroz Farias é leitor assíduo de Neruda. O título do 
seu livro Vinte poemas de viagem e uma canção de che-
gada (Escribas, 2019) é dedicado a Neruda.

O poeta Sérgio de Castro Pinto faz o prefácio do 
livro e afirma que se considera um “turista acidental”, 
e que os flashes líricos encontrados nos poemas re-
cortam, poeticamente, acidentes geográficos, cidades, 
toda uma geografia sentimental. Acrescento que são 
20 poemas que levam o leitor a viajar por “mares nunca 
dantes navegados”.

O poeta e advogado Plínio Nunes Souza escreveu o 
posfácio e ressalta que a poesia de Thélio não é uma de-
claração de amor à mulher amada, mas uma declaração 
de amor ao mundo e aos diversos cantos do mundo. 

Nas suas inúmeras viagens, nos mais diferentes ca-
minhos, o poeta viajante certamente encontrou pessoas 
de muitas nacionalidades, e recordo um longo poema 
de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando 
Pessoa. Examine-se essa passagem de Ode Marítima:

As viagens, os viajantes – tantas espécies deles! 
Tanta nacionalidade sobre o mundo! tanta profissão! 

tanta gente!
Tanto destino diverso que se pode dar à vida, 
À vida, afinal, no fundo sempre, sempre a mesma! 
Tantas caras curiosas! Todas as caras são curiosas
E nada traz tanta religiosidade como olhar muito 

para gente.
Cada poema do livro vem na companhia de um 

mapa que direciona o leitor para o lugar visitado, são 
inúmeras  viagens  a países e lugares nunca vistos e 
muitas vezes sonhados. O professor José Elias Borges (in 
memoriam) levava seus alunos a conhecer a história, a 
geografia, aspectos políticos de um país através de uma 
pesquisa linguística. Sou eternamente grata a esse mes-
tre pela viagem imaginária que me proporcionou a Tur-
quia.  Morava em Campina Grande, e, sem sair da minha 
aldeia, visitei templos turcos, montanhas, paisagens, 
costumes. José Elias Borges era um Mestre que sabia en-
caminhar o aluno para a descoberta do mundo. 

Vinte poemas de viagens e uma canção de chegada 
pode suscitar inúmeros passeios. Petra, Agra, Alcalá de 
Henares, São Petesburgo, Coyacán estão pertinho de 
nós. O importante é ter olhos para ver e disposição para 
pesquisar. Depois de uma longa viagem física ou imagi-
nária, o melhor mesmo é a chegada e a delicia da leitura 
de um bom livro que abra janelas. 

Literatura Infantil 
Do mesmo autor, em colaboração com seu filho Ga-

briel Thel Steinmuller Farias, destaco o livro O menino de 
pijama (Lurinha, 2016), com ilustrações de Bruno Costa. 

O que é sonho e o que é realidade nesse livro? O so-
nho pode se tornar realidade quando o que sonhamos 
está ao nosso alcance. É possível ir à praia de pijama? 
Sim, e isso parece muito normal para o menino prota-
gonista desse conto infantil.  Não é motivo de censura, 
pode fugir do convencional, o mundo é feito também de 
transgressões e algumas são inofensivas. Precisamos 
ser condescendentes e aceitarmos as diferenças.

Chamo a atenção para as ilustrações de Bruno 
Costa. Os figurantes não precisam de detalhes fisionô-
micos, são traços apenas e desenhos que identificam 
o vendedor de picolé, o menino da prancha de surfe, o 
cachorrinho que brinca na areia. Tudo faz parte do uni-
verso e do encantamento infantil.

Curiosidade literária
O embaixador de Costa Rica perguntou a Celso Fur-

tado qual era o escritor latino-americano que merecia 
o Nobel de Literatura. Ele respondeu: Jorge Luís Borges 
ou Pablo Neruda. Celso não era vidente, mas entendia de 
literatura e era um ótimo leitor desde a infância. Anos 
depois, Neruda conquistou o Nobel de Literatura.

Poesia para
todos

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora

Editor geral do jornal ‘A União’, André Cananéa (E), e o jornalista Rubens Nóbrega (D) discutirão sobre o tema ‘A Imprensa na Paraíba e o Jornalismo Cultural’

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

Youtube da FCJA

Na sequência dos cha-
mamentos para artes cênicas, 
música, artes visuais, literatu-
ra e poesia surda, o Itaú Cul-
tural encerra amanhã as ins-
crições para o sexto edital do 
Arte como respiro: múltiplos 
editais de emergência, recor-
te voltado para os profissio-
nais no setor audiovisual.

“A paralisação e o can-
celamento das atividades 
presenciais afetaram o setor 
cultural como um todo e a 
área de audiovisual não fica 
de fora. Sets de filmagem es-
tão parados e gravações e 
produções foram canceladas”, 
observa o gerente do Núcleo 
de Audiovisual e Literatura, 
Claudiney Ferreira. “Acredita-
mos que o edital emergencial 
possa contribuir um pouco 

para estimular esses profis-
sionais e para ajudar na circu-
lação de recursos na econo-
mia criativa, que a cultura e a 
arte ajudam a alimentar”.

O tema proposto para 
os concorrentes é descober-
tas e/ou redescobertas, uma 
vez que está na essência da 
existência humana e, natural-
mente, faz parte do enredo 
de tantos filmes entre praze-
res, dores, afetos, desafetos, 
medos, ousadias, saberes, 
histórias, objetos, espaços, 
percepções da vida e demais 
possibilidades.

Critérios e seleção
Devem se inscrever pro-

fissionais atuantes na área, 
em funções criativas ou téc-
nicas, há no mínimo um ano.

Apenas será aceito um 
vídeo por inscrição e CPF, 
embora possam ser inscri-
tos trabalhos em coautoria, 
desde que quem o inscreve 
seja um deles e detentor de 
todos os direitos de ima-
gem, autorais e de exibição 
do vídeo. Além da aderência 
ao tema, é necessário que 
o vídeo seja finalizado com 
até três minutos de duração, 
seja ele ficção, documentá-
rio ou experimental.

Os trabalhos serão se-
lecionados por colabora-
dores das áreas artísticas, 
considerando-se a aderên-
cia ao tema, o cumprimento 
dos requisitos de participa-
ção e a análise da atuação 
profissional do proponente 
na área de audiovisual, de 

acordo com as informações 
fornecidas no formulário 
de inscrição.

Serão contemplados 
até 200 trabalhos e cada um 
receberá o valor bruto de 
R$ 3 mil. Os nomes dos sele-
cionados serão divulgados 
no dia 14 de julho.

Inscrições on-line para edital nacional 
de audiovisual se encerram amanhã

Através do QR Code acima, 
acesse a inscrição
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Objetivo é priorizar, de forma planejada, o mercado consumidor e, com isso, garantir emprego no meio rural da PB

Governo incentiva avicultura 
alternativa para gerar renda

Laura Luna
lauraragao@gmail.com 

O Governo da Paraíba, por 
meio da Empresa Paraibana 
de Pesquisa, Extensão Rural e 
Regularização Fundiária (Em-
paer), vinculada à Secretaria 
de Estado do Desenvolvimen-
to da Agropecuária e da Pes-
ca (Sedap), apoia a avicultura 
alternativa (caipira) com as-
sessoramento técnico e acom-
panhamento da produção. A 
intenção é priorizar, de forma 
planejada, o mercado consumi-
dor de carne e de ovos, e com 
isso garantir emprego e renda 
no meio rural.

Em breve, o município de 
Bom Sucesso, localizado na re-
gião administrativa da Empaer 
de Catolé do Rocha, no Sertão 
paraibano, vai ser contemplado 
com a construção de dois aviá-
rios e um entreposto de ovos. 
O empreendimento tem uma 
estrutura de aproximadamente 
500 metros quadrados.

A Empaer vai disponibi-
lizar as orientações técnicas 
na condução dos trabalhos de 
instalações dos aviários e do 
entreposto de ovos que vai ge-
rar inicialmente 20 empregos 
diretos. Os extensionistas irão 
acompanhar os avicultores na 
criação, na produção e na co-
mercialização dos produtos 
qualificados e certificados.

De acordo com o médico 
veterinário da Empaer e espe-
cialista em avicultura alterna-
tiva Vicente de Assis Ferreira, 
o novo empreendimento terá 
capacidade para abrigar, dentro 
de um ano, até nove mil aves 
de postura e produzir sema-
nalmente 12.600 ovos. As pers-
pectivas de mercado naquela 
região sertaneja são as melho-
res possíveis, pois mesmo antes 
da implantação dos aviários já 
foram antecipados pedidos de 
produtos de alguns municípios, 
dentre eles Catolé do Rocha, 
Pombal, Sousa e Cajazeiras.

Cadeia produtiva
Segundo o especialista, 

mais de 90% das famílias agri-
cultoras trabalham com avicul-
tura alternativa ou caipira no 
Estado. A atividade, quando 
bem manejada, poderá con-
tribuir significativamente na 
geração de renda. Informou, 

por exemplo, que a comerciali-
zação de 500 galinhas alojadas 
adequadamente pode propor-
cionar uma renda mensal de 
aproximadamente R$ 4.000,00 
ao produtor.

Conforme a observação de 
Hermano Severino de Araújo, 
médico veterinário da Empaer 
e que também assessora esse 
projeto, a principal vantagem da 
avicultura alternativa ou caipira 
é a criação em regime de semi-
confinamento. “As aves andam, 
ciscam, comem insetos, crescem 
por mais tempo e garantem me-
lhor qualidade de carne e de ovo 
do que o frango criado em regi-
me industrial”, disse.

Para Assis Ferreira, a ativi-
dade de produção de ovos tem 
apresentado um bom desem-
penho. Os ovos caipiras selecio-
nados e certificados abastecem 
supermercados, feiras livres 
e domicílios, além de serem 
fornecidos para programas 
institucionais. Os entrepostos 
de ovos estão localizados nos 
municípios de São Sebastião de 
Lagoa de Roça, com o registro 
‘Sou Caipira’, e em Pilar, perten-
cente ao agricultor Marinaldo 
de Farias, sob o registro ‘Luiza 
Ovos’.

Atualmente, a Paraíba tem 
seis cooperativas de avicultura 
caipira com 250 cooperados e 
17 associações, com cerca de 
200 sócios. Segundo o diretor 
de Assistência Técnica e Exten-
são Rural da Empaer Jefferson 
Moais, o agricultor familiar que 
possui Declaração de Aptidão 
ao Pronaf (DAP) está habilitado 
a vender os produtos, por meio 
do Pnae, tanto pela Secretaria 
Estadual de Educação, quanto 
pelas secretarias municipais de 
Educação.

Foto: Roberto Guedes

A Fortaleza de Santa 
Catarina é um dos 
patrimônios mais 
antigos do Brasil e 
dos mais importantes 
do Estado

Minhas visões não correspondem  às 
dos passados de São Bosco e Juscelino Ku-
bitschek (em fases diferentes, claro). Meus 
sonhos são contemporâneos, vindos das 
antenas de Rita Lee e Tom Zé em “2001”: 
“Dei um salto no escuro, sou parceiro do 
futuro, na reluzente galáxia”.
       Por isso e por outras coisas, chego a 
intuir a possibilidade de, um dia, o terri-
tório brasileiro ser ocupado por quatro 
países: Amazonas, Bahia, Brasil e Rio 
Grande. Vejamos a seguir.
       AMAZONAS - capital, Manaus; 
formado pelos estados de Rondônia, Acre, 
Amazonas, Roraima, Amapá e Pará.
       BAHIA - tendo sua capital em nova 
cidade, construída, sem semelhanças com o 
modelo adotado em Brasília, em área propí-
cia na região fronteiriça dos atuais Estados 
de Pernambuco, Paraíba e Ceará; o novo país 
seria formado pelos Estados do Maranhão, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraí-
ba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 
Como “enxugamento” e fortalecimento so-
cioeconômico cultural de duas áreas geográ-
ficas bem “irmãs”, poderiam acontecer duas 
fusões que gerassem a Paraíba, capital, Natal; 
e Sergipe, capital, Maceió.

O pó da estrada fica em minha roupa

         BRASIL - capital, Brasília, somente 
por uns 20 anos, o mais desenvolvido 
dos quatro novos países, pois o equilíbrio 
entre eles viria em duas décadas. Numa 
mistura de espontaneidade e planejamen-
to, o Brasil reuniria os dois Mato Grosso, 
Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.
        RIO GRANDE (obviamente não te-
ria mais sentido o “do Sul) - capital, Porto 
Alegre; teria os três Estados que hoje 

formam o Sul brasileiro.       
       Em casa, quando tiver um 
tempinho, desenhe um mapa 
com a possível nova América 
do Sul e comece a imaginar 
como os novos países (antigo 
Brasil) evoluiriam e quanto a 
América do Sul se fortaleceria, 
tornando-se mais harmônica, 
até para enfrentar ou abortar os 
planos de dominação econômi-
ca absoluta, que são traçados 
por subterrâneos blindados do 
império anglo-americano.
       Hipertensos ou não, os 
apaixonados pelo futebol não de-
vem se preocupar.  Certamente, 
a FIFA daria duas vagas a mais 

na Copa do Mundo para a América do Sul.
        Seriam centenas e centenas as vanta-
gens dessa nova (con)figuração. Cito duas 
para áreas criativas, produtivas e carentes de 
recursos suficientes e mercado organizado, 
às quais estou ligado desde o final da adoles-
cência. Não teríamos mais as Redes Globo, 
Record, SBT, etc., como hoje são, impondo 
padrões absurdos, reduzindo espaços, geran-
do desemprego e formando “subredes políti-
cas” paralelas aos partidos. Já um compositor 

residente em João Pessoa, por exemplo, não teria 
que ir “atender a vida” em São Paulo, “pra tocar no 
rádio”, enfim, “pra fazer sucesso”. 
        Outro sonho possível: teríamos várias 
melhores cidades da América do Sul para viver, 
e não somente o Rio de Janeiro, como canta 
Gal Costa em “Baby”. “Eu sou apenas um rapaz 
latino-americano”... Belchior e os pais do tropi-
calismo profetizaram.
          Revitalizado, o São Francisco teria orgulho 
de servir a dois países: Brasil e Bahia. Espero 
ter saúde para de novo atravessar, a pé, a pon-
te entre o “Velho Chico”, até com algum pó da 
estrada brilhando no meu rosto, como naquele 
disco de Sã, Rodrix e Guarabyra.
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        “O pó da estrada gruda no meu rosto
        Como a distância matando as palavras
        Na minha boca sempre o mesmo assunto...
        O pó da estrada brilha nos meus olhos
        Como as distâncias mudam as palavras
        Na minha boca sempre a mesma sede
        O pó da estrada
        Eu conheci um velho vagabundo
        Que andava por aí sem querer parar
        Quando parava ele dizia a todos
        Que o seu coração ainda rolava pelo mundo          
        E o pó da estrada fica em minha roupa
        O cheiro forte da poeira levantada
        Levando a gente sempre mais à frente
        Nada mais urgente que o pó da estrada”...

Fortaleza de Santa Catarina

Presidente de fundação diz que a 
privatização não é o melhor caminho

A Fortaleza de Santa 
Catarina, considerada um 
dos principais pontos turís-
ticos da Paraíba, localizada 
no município de Cabedelo, 
será gerida pela iniciativa 
privada. O anúncio foi feito 
pelo Ministério do Turismo 
na última quarta-feira, 10. 
A intenção é que parte do 
imóvel seja reservado para 
empreendimentos turísticos 
como hotéis, restaurantes e 
outros atrativos, para isso se-
rão realizadas licitações para 
concessão dos espaços.

O presidente da Funda-
ção Fortaleza de Santa Cata-
rina que gerencia o espaço 
desde 1995, Osvaldo da Cos-
ta, reconhece que são muitas 
as dificuldades enfrentadas, 
inclusive pela falta de apoio 
do Governo Federal, mas 
acredita que a privatização 
não é o caminho. “Dar exclu-
sividade às empresas priva-

das não é o indicado. Con-
cordamos com uma parceria 
público-privada já que a pri-
vatização visa objetivamente 
a questão lucrativa e a nossa 
visão, como fundação, e a vi-
são das entidades culturais e 
dos defensores da fortaleza é 
estritamente histórica e cul-
tural”. 

O entrevistado explica 
que os recursos que mantém 
hoje o mais importante mo-
numento histórico militar da 
Paraíba, são provenientes da 
bilheteria e ainda de alguns 
poucos eventos realizados 
no local. “Nossa sorte é que 
o Governo do Estado está 
pagando a conta de energia. 
O que arrecadamos na bilhe-
teria com entradas de R$ 2 
e R$ 1 não cobre nem 20% 
das despesas. Os eventos 
ajudam, mas são poucos e o 
valor arrecadado com o su-
porte que a fundação oferece 
não é muito”. Osvaldo lembra 
que no espaço não é permi-
tida a cobrança de aluguel, 

por ser patrimônio nacional, 
sendo cobrado apenas uma 
espécie de ajuda de custo. 

Já a secretária de turis-
mo do município de Cabede-
lo, Vera Simões, informou à 
reportagem de A União que 
só se pronunciará sobre o 
assunto quando a secretaria 
for informada oficialmente 
pelo Governo Federal, o que 
ainda não aconteceu e disse 
também que o espaço é ad-
ministrado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (IPHAN). A 
reportagem ainda não obte-
ve retorno do instituto sobre 
como a fortaleza, patrimônio 
nacional desde 1938, está 
sendo administrada e por-
que está enquadrada no per-
fil do programa.

A iniciativa do Governo 
Federal faz parte do Progra-
ma Revive, que promove a 
requalificação de imóveis 
com importante valor cul-
tural considerados subuti-
lizados ou em processo de 

deterioração, por meio de 
investimentos privados a 
partir de contratos de con-
cessão pública. No Brasil 
além da Fortaleza de Santa 
Catarina, foram escolhi-
dos para o projeto-piloto 
o Forte Nossa Senhora dos 
Remédios, em Fernando de 
Noronha/PE; Forte Orange, 
na Ilha de Itamaracá/PE; e 
Fazenda Pau D’Alho, em São 
José do Barreiro/SP.

Sobre a fortaleza
A Fortaleza de Santa Ca-

tarina é um dos patrimônios 
mais antigos do Brasil e dos 
mais importantes do Estado. 
Foi concluída em 1597 e o 
nome foi uma homenagem 
à Dona Catarina de Portugal, 
Duquesa de Bragança. Em 
1938 foi tombada patrimô-
nio nacional pelo Iphan e 
hoje faz parte da lista indi-
cativa a Patrimônio Mundial 
da Unesco, junto a outras 18 
fortificações situadas em 10 
estados brasileiros. 

Atualmente, a 
Paraíba tem seis 
cooperativas de 

avicultura caipira com 
250 cooperados e 17 
associações, com cerca 

de 200 sócios
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Flexibilização na bola
Cajazeiras, no Sertão do Estado, sai na frente e é o primeiro 
município da Paraíba a permitir treinos dos clubes profissionais 
que disputam o Campeonato Paraibano de 2020. Página 16
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Prefeito e ex-deputado estadual morreu em João Pessoa no último domingo após sofrer um AVC hemorrágico

O corpo do ex-deputado es-
tadual, ex-secretário de Estado 
e prefeito de Guarabira, Zenóbio 
Toscano, foi cremado na tarde de 
anteontem em João Pessoa. Ele 
morreu no domingo (14), aos 74 
anos, em consequência de um aci-
dente vascular cerebral hemorrá-
gico. Devido à pandemia do novo 
coronavírus, não houve velório e 
a família está programando uma 
homenagem que, segundo a filha, 
deputada estadual Camila Tosca-
no (PSDB), acontecerá nos próxi-
mos dias, em Guarabira.

No último sábado (13), Ze-
nóbio foi internado às pressas em 
João Pessoa, quase um ano após 
ter sofrido o primeiro AVC. Além 
da viúva, Léa Toscano (também 
ex-deputada estadual e ex-prefei-
ta de Guarabira) e de Camila Tos-
cano, ele deixou mais três filhos: 
Tiago, Daniela e Vanina.

Zenóbio começou sua vida 
pública como prefeito de Guarabi-
ra entre 1982 e 1986, quando foi 
apoiado e era aliado do grupo lide-
rado pelo ex-governador Roberto 
Paulino (MDB). Já rompido e lide-
rando seu próprio grupo, voltou a 
se eleger em 2012 e, por último, 
em 2016, como reeleito. Como de-
putado estadual, exerceu quatro 
mandatos conquistados em 1990, 
1994, 1998 e 2002. Entre o quarto 
mandato de deputado e o de pre-
feito que exercia ultimamente, foi 
Secretário de Estado da Infraes-
trutura e presidente da Compa-
nhia Paraibana de Gás (PBGás) no 
governo Ricardo Coutinho (PSB).

Além de anunciar uma home-
nagem para os próximos dias, Cami-
la Toscano afirmou que, apesar do 
luto, se sente agradecida pelo exem-
plo de homem público e do legado 
deixado pelo pai. “Eu sempre vou 
seguir seus ensinamentos. O que 
ouvia sobre ele é que sempre foi um 
político honesto, e que defendia o 
público muito mais que seu próprio 
patrimônio”, resumiu a filha deputa-
da, ao complementar que o pai foi 
e sempre será seu maior orgulho e 
seu referencial político.

Entre familiares e aliados 
mais próximos, quem também 
expressou opiniões parecidas 
foi Marcus Diogo (PSDB), o vice
-prefeito de Guarabira que agora 
assume em definitivo o Poder 
Executivo da cidade. Tanto a pre-
feitura quanto a Câmara Munici-
pal de Guarabira decretaram luto 
por três dias no município.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Família de Zenóbio prepara 
homenagens em Guarabira

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Política em Movimento

Pelas Prefeituras

Justiça & Adjacências

Ação Parlamentar

Sob nova direção
O Diretório Municipal do Partido dos 
Trabalhadores (PT) em Bayeux definiu o 
nome da estudante Itamara Silva (Mari-
nha) como a nova presidente da sigla na ci-
dade. O cargo era ocupado pelo professor 
Josivaldo Farias, que foi indicado por una-
nimidade para conduzir uma candidatura 
própria do partido para a disputa das elei-
ções municipais deste ano. Para Itamara, o 
lançamento da candidatura própria do PT 
a prefeito em Bayeux “fortalece a luta con-
tra os avanços do fascismo”.

Estratégia nas capitais
O presidente nacional do PSL, Luciano Bi-
var, confirma que a estratégia da executiva 
nacional da legenda é apresentar candida-
turas nas capitais do país, entre elas João 
Pessoa. “Julian Lemos é qualificado para 
isso”, destaca Bivar, ressaltando que o pa-
raibano foi o deputado federal mais votado 
na capital. “Isso é representativo para que 
a gente possa levar nossa mensagem ao 
povo de João Pessoa”, afirma Bivar. Julian 
tem ratificado a pressão para que o parti-
do dispute a prefeitura de João Pessoa.

Limpeza urbana
As demandas de limpeza urbana em todos 
os bairros de João Pessoa podem ser encami-
nhadas para três canais diferentes: o ‘Alô Lim-
peza’, nos números 0800-083-2425 ou 3214-
7660; Ouvidoria, no telefone 3214-7628; ou 
ainda pelas redes sociais da prefeitura - Face-
book, Twitter e Instagram. O Teleatendimen-
to da Autarquia Especial Municipal de Lim-
peza Urbana (Emlur) funciona de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 17h (exceto feriados). O 
serviço chegou a ser suspenso no mês de abril 
em virtude das medidas adotadas de preven-
ção ao novo coronavírus, mas retornou.

Candidatura do Cidadania
Tavinho Santos, pré-candidato a vereador 
pelo Cidadania em João Pessoa, declara seu 
apoio ao nome do vereador e presidente mu-
nicipal do partido na capital paraibana, Bru-
no Farias, para disputar a eleição para pre-
feito este ano. Tavinho, que já foi presidente 
da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), 
acredita que o Cidadania deve ser protago-
nista do processo nesta eleição de 2020. “O 
partido tem força e temos em nossos qua-
dros o governador João Azevêdo”, avalia.

Período de recesso
Está cancelado o período de recesso parla-
mentar da Câmara Municipal de Campina 
Grande (CMCG). A decisão foi formalizada por 
meio de um ato da mesa diretora, seguindo 
orientações da vereadora-presidente Ivone-
te Ludgério (PSD). O recesso do meio do ano, 
obedecendo o Regimento Interno da Casa Fé-
lix Araújo, seria de dez dias, compreendendo 
o período de 30 de junho a 10 de julho. De 
acordo com a presidente, mesmo com as ses-
sões por meio de videoconferência, com vota-
ção de projetos e requerimentos, o ritmo de 
trabalho terminou sendo afetado.

Prorrogação
O procurador-geral de Justiça do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), Francisco Será-
phico Ferraz da Nóbrega Filho, assinou ato 
prorrogando para até o dia 28 de junho as 
regras constantes no Ato Normativo Conjun-
to 7/2020, editado pelos chefes do MPPB, do 
Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública do 
Estado e da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Assim, fica mantido o trabalho remoto dos 
membros e servidores do MPPB e o atendi-
mento à população através dos canais dispo-
nibilizados no site da instituição, durante a 
pandemia de covid-19.

Foto: Gibal Martiliano

Uma das principais
lideranças da Região
do Brejo paraibano, Zenóbio 
Toscano morreu aos 74 anos

)

O Partido dos Trabalhadores 
(PT) apresentou um nome para se 
incorporar à disputa pela Prefeitu-
ra de João Pessoa (PMJP) e lançou 
ontem Anísio Maia como pré-can-
didato. O anúncio seguiu os mol-
des do “novo normal”, com realiza-
ção de um ato político no início da 
noite por meio de uma plataforma 
virtual, respeitando o isolamento 
social em virtude da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19).

O evento foi transmitido ao 
vivo através das redes sociais do 
partido. Lideranças, militantes e re-
presentantes de categorias apoia-
doras participam do ato. Mais cedo, 
Anísio agradeceu à militância do PT 
e disse receber  “a indicação para 
essa missão com grande alegria”.

A banca examinadora do 
Rede Solidariedade se reúne 
amanhã para agendar as entre-
vistas com os seis nomes que já 
foram selecionados entre os 50 
que se inscreveram no concur-
so do partido para a escolha do 
pré-candidato a prefeito de João 
Pessoa.

A informação foi prestada 
ontem pelo porta-voz (presi-
dente) da legenda na Paraíba 
Gerson Vasconcelos, ao explicar 
que a pandemia do novo coro-
navírus atrasou o andamento 
do concurso, mas que, para não 
perder o prazo da Justiça Eleito-
ral, todos os seis selecionados 
a serem entrevistados foram 

orientados a se filiar à legenda 
antes do dia 4 de abril.

“Com o atraso do calendá-
rio, já que o escolhido poderia 
ficar sem filiação em tempo há-
bil, todos foram filiados e o esco-
lhido não terá problemas com a 
Justiça Eleitoral”, explicou Ger-
son Vasconcelos, ao acrescentar 
que essa agenda de entrevista 
seguirá seu curso normal, com 
o partido podendo homologar 
o candidato escolhido até o final 
dos prazos para as convenções.

A Rede Sustentabilidade 
começou esse processo inédito 
de escolha do candidato desde 
fevereiro deste ano e dividiu em 
três etapas. Na primeira delas, 
o participante preencheu um 
formulário manifestando seu 
interesse e apresentando currí-

culo e razões para representar 
o partido na disputa pela prefei-
tura da cidade. Essa etapa foi até 
o dia 8 de março e registrou 50 
nomes.

Na segunda etapa do pro-
cesso seletivo, que ocorreria 
entre 9 e 18 de março de 2020, 
já seriam realizadas as entre-
vistas individuais sob a coorde-
nação do Comitê de Avaliação e 
dirigentes partidários, mas isso 
terminou adiado e ficando com 
início para esta quarta-feira.

Gerson disse que cada um 
dos seis pré-candidatos escolhi-
dos terá seu dia marcado para 
entrevista com a banca de sele-
ção que foi definida pelo partido 
e que conta com a participação 
de dirigentes e lideranças da le-
genda.

Deputado Anísio 
Maia anunciado 
pré-candidato 
do PT na capital

Rede define nomes entre 50 
inscritos para prefeitura de JP

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Ademilson José  
ademilson2019jose@gmail.com

Aliados e adversários lamentam
Desde o domingo (14), aliados e adver-

sários políticos começaram a emitir notas la-
mentando a morte do ex-deputado e prefeito 
de Guarabira, Zenóbio Toscano. Em nota, o 
governador da Paraíba, João Azevêdo (Cida-
dania), apresentou condolências aos amigos 
do líder político do Brejo paraibano e mani-
festou o desejo de consolo para os familiares 
de Zenóbio.

Também em nota, assinada pelo depu-
tado-presidente Adriano Galdino (PSB), a 
Assembleia Legislativa da Paraíba fez decre-
tou luto e paralisação das atividades por três 
dias. O ex-governador Roberto e seu filho 
deputado estadual Raniery Paulino (MDB), 
principais adversários políticos do grupo lide-
rado por Zenóbio em Guarabira, reconhecem 
não haver como se contar a história política 
da cidade sem reservar vários capítulos para 
o prefeito falecido. “Ele começou sua vida 
pública no MDB e foi apoiado por nós para 
ser meu sucessor na prefeitura de Guarabira. 
Construímos uma longa parceria política até 
que houve um racha no partido e nos sepa-
ramos”, lembra Roberto.

Raniery lembrou que em 2006 concorreu 
com Zenóbio para o cargo de deputado esta-
dual. “Foi meu primeiro adversário na política. 
Vencemos e Guarabira voltou a ter dois repre-
sentantes. Gostava de debater com ele. Sua 
sagacidade e inteligência faziam desta dialética 
um aprendizado para mim”, frisou Raniery, ao 
prestar solidariedade à família.

O prefeito de João Pessoa, Luciano Car-
taxo (PV), disse que o momento é de solida-
riedade à família e acrescentou que Zenóbio 
“deixa um vácuo muito grande na política, 

não somente pelo que ele representou para 
Guarabira e para o Brejo, mas para a Paraíba 
de um modo geral”.

O senador José Maranhão (MDB) prefe-
riu fazer uma relação com o momento atual. 
“Como essa pandemia tem trazido lutos para 
nossos corações! Que Deus tenha misericórdia 
da Paraíba, do Brasil e do mundo. “Zenóbio 
sempre foi um político de atuação muito res-
peitada e que muitos benefícios conseguiu 
conduzir para sua Guarabira e para toda sua 
região”, completou Maranhão.

“Ele sempre foi sério, probo, honrado, 
ético, íntegro e decente”, afirmou o ex-gover-
nador e ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB), 
para quem, “além de aliado, Zenóbio sempre 
foi um grande amigo de uma vida inteira”. 
Amizade que, segundo Cássio, foi herdada 
do seu pai Ronaldo e que vinha cuidando de 
transmitir para seu filho, o deputado federal 
Pedro Cunha Lima.

A Federação das Associações dos Municí-
pios da Paraíba (Famup) também lamentou o 
falecimento do ex-prefeito de Guarabira. “Foi 
com grande pesar que recebemos essa triste 
notícia. Trata-se de uma pessoa que fez história 
na política paraibana, e que deixa um legado 
que só orgulha a todos nós”, lamentou o pre-
sidente da entidade e prefeito de Condado, 
George Coelho (PSB).

O presidente do PT na Paraíba, Jackson 
Macedo, e o deputado federal Frei Anas-
tácio (PT) comentaram ter ficado bastante 
abalados com a notícia. “Fomos colegas na 
Assembleia Legislativa e sempre nos demos 
muito bem, apesar das diferenças partidá-
rias”, disse Anastácio.
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PGR abre investigação sobre 
ataque com fogos contra o STF
Procuradoria atendeu solicitação do presidente do Supremo, Dias Toffoli, que pediu a responsabilização penal dos infratores

Sara Winter é presa

Investigada por ameaças contra ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF), a ativista conhe-
cida como Sara Winter foi presa temporariamente 
pela Polícia Federal (PF) na manhã desta segun-
da-feira (15), em Brasília. O mandado de prisão 
foi expedido pelo ministro do STF, Alexandre 
de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da 
República (PGR) no inquérito que apura ataques 
a instituições nas redes sociais. Ao todo, seis 
pessoas foram presas ontem.

Winter é líder do grupo 300 do Brasil, de 
apoio ao presidente Jair Bolsonaro. No fim de 
maio, depois que foi alvo de mandados de bus-
ca e apreensão autorizadas pelo STF, a ativista 
usou as redes sociais para ameaçar o ministro 
Alexandre de Moraes. À época ela disse que o 
ministro “nunca mais teria paz” e que contaria 
com ajuda para descobrir onde ele mora e quem 
trabalha na casa dele.

No sábado (13), acampamentos de apoia-
dores do presidente Bolsonaro, que estavam 
na Esplanada dos Ministérios desde o início de 
maio, foram desmontados em uma operação 
coordenada pela Secretaria de Segurança Públi-
ca do Distrito Federal (SSP) e o DF Legal, órgão 
de fiscalização do governo do Distrito Federal. 
Na ação policiais utilizaram spray de pimenta 
contra militantes que insistiam em permanecer 
na Esplanada.

Na manhã de domingo(14), Winter fez 
novas ameaças e, desta vez, o alvo foi o go-
vernador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, 
chamado pela ativista de “ditador”. Em suas 
redes sociais, Sara Winter criticou um decreto 
de Ibaneis, publicado na noite de sábado. O 
documento determinou o fechamento da Es-
planada dos Ministérios no domingo (14) para 
evitar aglomerações. 

A advogada de Sarah, Renata Felix, informou 
que a prisão temporária é por cinco dias e que 
vai entrar com pedido de habeas corpus.

Os seguidores do 
Messias periférico

Lucena
Igor

“Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. A 
frase que serviu como slogan na campanha do atual 
presidente da república Jair Bolsonaro ecoa até hoje 
como uma daquelas “Worship Songs” que escuto de 
vez em quando. É inegável: os cristãos tiveram papel 
preponderante no resultado das eleições de 2018. 
Mas será que todos os cristãos, em um lapso de me-
mória, esqueceram os ensinamentos de Jesus e ado-
taram um novo “messias”?

Expondo alguns dados por aqui, com  pouco mais 
de dois mil anos desde o surgimento e aproximada-
mente 2,18 bilhões de adeptos atualmente ao redor 
do globo, segundo pesquisa do instituto americano 
Pew Research Center, o cristianismo é a religião de 
maioria hegemônica no ocidente atualmente. Outra 
pesquisa realizada, desta vez no Brasil, pelo Datafo-
lha em 2019, constatou que 81% da população brasi-
leira se diz cristã, sendo 50% de católicos e 31% de 
evangélicos.

Nomes conhecidos dentro do cristianismo bra-
sileiro foram fundamentais para a vitória do novo 
“messias” que ocupa a cadeira presidencial do Brasil, 
mas não são destes que quero falar aqui, eles já têm 
bastante visibilidade em programas sensacionalis-
tas de entretenimento. Quero falar daqueles nomes 
que nadam na contracorrente do “bolso-cristianis-
mo” e tentam seguir de forma justa e coerente os en-
sinamentos do Homem de Nazaré.

 O pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do 
Caminho, localizada no Rio de Janeiro, é político, 
cientista social e historiador. Há anos tem denuncia-
do os posicionamentos  abusivos da famosa “Banca-
da Evangélica”. Ainda em 2018, para a Mídia NINJA 
Henrique pontuou diversos motivos para não votar 
em Bolsonaro, destacando o desprezo que o então 
candidato nutria pelos grupos LGBT, pela luta do 
Movimento Negro e o elogio público a práticas de 
tortura. Henrique finalizou a coluna dizendo que 
“enquanto Bolsonaro se faz de semi-deus, Jesus de 
Nazaré, o Deus entre nós, preferiu andar servindo 
as pessoas, valorizando a comunhão propagando o 
perdão, impedindo processos de execução, não auto-
rizando atitudes de violência, não elogiando atitudes 
de vingança”.

Já o teólogo, conferencista, escritor e pastor pre-
sidente da Igreja Batista de Água Branca, em São Pau-
lo, Ed. René Kivitz têm feito duras críticas ao atual 
governo e ao apoio cego por parcela dos cristão bra-
sileiros. Recentemente em seu podcast “QOHÉLET”, 
Kivitz pontuou: “o que eu estou vendo acontecer no 
Brasil é que em nome de combater a corrupção dos 
governos petistas, a sociedade brasileira abriu mão 
de marcos civilizatórios e se colocou na mão de um 
homem insano que pensa que é rei”.

Nos últimos dias foi criado no site de petição 
avaaz.org o abaixo-assinado com o título “Sou cris-
tão e não apoio Bolsonaro”. Foram contabilizadas 
30.476 assinaturas em apenas 5 dias de petição. O 
idealizador do projeto Antônio Carlos Costa que é 
fundador da ONG Rio De Paz, teólogo, jornalista e 
ativista dos direitos humanos publicou em sua con-
ta no Instagram a seguinte legenda: “qual o objetivo 
desse manifesto? Deixar claro que o apoio a Bolsona-
ro não é unânime entre os cristãos brasileiros”.

Em uma rápida visita ao site https://socialbla-
de.com/, que faz o monitoramento de interações em 
redes sociais, é possível perceber que as três lide-
ranças citadas anteriormente, juntas já somam apro-
ximadamente 600 mil seguidores apenas no Insta-
gram. É possível observar também que apesar de 
ainda tímido, o número de seguidores tem aumenta-
do com o passar do tempo e não o contrário.

Respondendo a pergunta do começo: não, nem 
todos seguem o Messias que diz metralhar seus ini-
migos políticos e aplaude torturadores condenados. 
Sim, há aqueles que têm sede por justiça e seguem o 
Messias nascido na periferia de Jerusalém que, certa 
vez, disse: “Bem-aventurados os pacificadores, pois 
serão chamados filhos de Deus”.

j.igorx1996@gmail.com

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) instaurou 
uma investigação preliminar 
própria sobre o ato na noite 
de sábado (13) em que foram 
lançadas rajadas de fogos de 
artifício contra a sede do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), conforme vídeo que 
circulou nas redes sociais e 
na imprensa.

A PGR atendeu a uma 
solicitação do presidente do 
Supremo, ministro Dias To-
ffoli, que, em ofício enviado 
no domingo (14), havia pe-
dido “a responsabilização 
penal daquele(s) que deu/
deram causa direta ou in-
diretamente, inclusive por 
meio de financiamento, dos 
ataques e ameaças dirigidas 
ao Supremo Tribunal Federal 
e ao Estado Democrático de 
Direito, inclusive com a utili-
zação de artefatos explosivos 
(fogos de artifício)”.

O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
determinou a abertura de 
uma notícia de fato criminal, 
procedimento que precede 
uma investigação formal. Ele 
oficiou a Procuradoria da Re-
pública do Distrito Federal 
(PRDF) para que informe ao 
vice-procurador-geral, Hum-
berto Jacques, sobre qual-
quer procedimento ou provi-
dência adotados em relação 

ao episódio.
Jacques, atualmente, 

supervisiona um inquérito 
aberto em abril no Supremo 
para investigar manifesta-
ções que pedem o fechamen-
to de instituições democrá-
ticas, como o Congresso e o 
STF. O relator é o ministro 
Alexandre de Moraes, o mes-
mo do chamado inquérito 
das fake news.

Ontem, seis pessoas fo-
ram presas no âmbito desse 
inquérito sobre atos anti-
democráticos, incluindo a 
ativista Sara Winter, líder 
do grupo 300 do Brasil, que 

se encontrava acampado há 
mais de um mês nos arredo-
res da Esplanada dos Minis-
térios e foi retirado da área 
no sábado (13) pelo Governo 
do Distrito Federal (GDF).

Na portaria assinada na 
noite de domingo (14) pelo 
procurador João Paulo Lor-
delo Tavares, que é auxiliar 
de Aras, a PGR determina 
ainda que sejam encaminha-
das pela PRDF todas as infor-
mações a respeito de investi-
gação aberta em maio contra 
Renan da Silva Sena.

À PGR, Toffoli pediu que 
Sena seja responsabilizado 

“por ataques e ameaças à 
instituição deste Supremo 
Tribunal Federal e ao Esta-
do Democrático de Direito, 
inclusive por postagens em 
redes sociais”.

No mesmo ofício, o pre-
sidente do Supremo havia 
pedido também a responsa-
bilização de “todos os demais 
participantes e financiado-
res, inclusive por eventual 
organização criminosa, os 
quais ficam desde logo re-
presentados, devendo-se ser 
adotadas as necessárias pro-
vidências para a investigação 
e persecução penal”.

Crime de responsabilidade

Alerj inicia processo 
de cassação de Witzel

Foi publicado na edi-
ção de ontem do Diário 
Oficial do Rio de Janeiro 
o Ato número 41/2020 
do presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
(Alerj), deputado André 
Ceciliano, que abre o pro-
cesso de impeachment 
contra o governador Wil-
son Witzel, por crime de 
responsabilidade.

A abertura do proces-
so número 5.328/2020 foi 
aprovada na quarta-feira 
(10), em sessão virtual 
devido à pandemia da co-
vid-19, com 69 votos a fa-
vor, nenhum contra e uma 
ausência. O governador é 
suspeito de envolvimento 
em compras fraudulentas 
e superfaturadas de equi-
pamentos e insumos para 
o combate à pandemia do 
novo coronavírus.

O ato abre prazo de 48 
horas para que os líderes 
indiquem um membro do 
partido para compor a Co-
missão Especial responsá-
vel por elaborar o parecer 
da denúncia contra Witzel. 
Após a indicação, os mem-
bros têm mais 48 horas 
para eleger o presidente e 
o relator da comissão.

O governador terá 
prazo de dez sessões para 
apresentar sua defesa à 

Comissão Especial. Após 
a apresentação da defesa, 
o parecer pela admissibi-
lidade ou não da denúncia 
deve ser apresentado no 
prazo de cinco sessões.

Nota de Witzel
Wilson Witzel se posi-

cionou em nota na própria 
quarta-feira, dizendo que 
recebeu “com espírito de-
mocrático e resiliência” a 
notícia do início da trami-
tação do processo de im-
peachment pela Alerj.

“Estou absoluta-
mente tranquilo sobre 
a minha inocência. Fui 
eleito tendo como pilar 
o combate à corrupção 
e não abandonei em ne-
nhum momento essa 
bandeira. E é isso que, 
humildemente, irei de-
monstrar para as senho-
ras deputadas e senho-
res deputados”.

Ele informou que vai 
apresentar defesa e diz ter 
“certeza absoluta” de que 
irá demonstrar que seu 
governo “não teve tolerân-
cia com as irregularidades 
elencadas no processo que 
será julgado”.

Witzel foi alvo, no dia 
26 de maio, da Operação 
Placebo, autorizada pelo 
Superior Tribunal de Justi-
ça, que investiga corrupção 
na compra de equipamen-
tos e insumos para o com-
bate à pandemia no estado.

Augusto Aras pediu informações à PRDF sobre os fatos que aconteceram no Supremo Tribunal Federal

Foto: Agência Brasil

Felipe Pontes 
Agência Brasil

Karine Melo
Agência Brasil

Akemi Nitahara
Agência Brasil



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 16 de junho de 2020 15
Esportes

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Geraldo Varela

“Casa” dos cariocas, o Mário Filho já assistiu a festas de muitos visitantes e viu também o milésimo gol do Rei Pelé

Com 70 anos, Maracanã é o 
palco de glórias e tragédias

O Maracanã (estádio 
Mário Filho) é visto como 
a “casa” dos times do Rio 
de Janeiro nas disputas 
nacionais e internacionais. 
É fato que, na cidade, há 
outros estádios, como São 
Januário e Nílton Santos, 
que já receberam até jo-
gos decisivos importantes. 
Mas ao longo de seus 70 
anos, que completam hoje 
(começou a ser construído 
em 2 de agosto de 1948), o 
velho Maraca pode se orgu-
lhar de ter sido o palco das 
maiores festas inesquecí-
veis para o torcedor, inclu-
sive o visitante.

Personagens não fal-
tam. Pelé marcou o primei-
ro gol dele pela Seleção 
no Maracanã e também 
comemorou bastante a 
marca do milésimo gol na 
sua carreira, em 1969, co-
brando pênalti, contra o 
Vasco do goleiro Andrada. 
Pelé foi campeão no Mara-
canã pelo Santos e marcou 
o primeiro gol dele com a 
camisa da Seleção no es-
tádio, em jogo pela Copa 
Roca de 1957. 

E ainda nos anos 60 foi 
campeão em cima do Bo-
tafogo, do Flamengo e do 
Vasco no mesmo estádio. 
Roberto Dinamite “explo-
diu” pela primeira vez no 
Mário Filho; Zico marcou 
seis gols numa única parti-
da; Elvis deu show, regendo 
o Santo André; Fred e Gabi-
gol prometem brigar pela 
artilharia da nova arena. 
Ado, do Bangu, Edmundo, 
do Vasco, Thiago Neves, do 
Fluminense, também fica-
ram marcados no estádio, 
em pênaltis desperdiçados.

Há uma curiosidade: 
apenas dois dos conside-
rados grandes do Rio con-
quistaram títulos interna-
cionais no Maracanã – o 
Botafogo levantou a Copa 
Conmebol, em 1993, e o 
Flamengo, em 2020, con-
quistou a Recopa Sul-Ame-
ricana. No entanto, os dois 
protagonizam dois dos 
maiores vexames: ambos 
perderam finais de Copa do 
Brasil, contra adversários 
considerados bem mais 
fracos, respectivamente Ju-
ventude, em 1999, e Santo 
André, em 2004.

Agência Brasil
Sergio du Bocage

Flamengo e Botafogo 
se encontram em outra es-
tatística interessante. Se-
gundo o RSSSF Brasil (orga-
nização que registra dados 
estatísticos, bem como de-
mais informações a respei-
to de partidas e torneios de 
futebol por todo o mundo, 
o Maracanã recebeu 321 
jogos com mais de 100 mil 
torcedores, incluindo os ti-
mes do Rio e a Seleção Bra-
sileira. Com 112 jogos, sen-
do 44 deles contra o Vasco 
– daí o apelido de “Clássico 
dos Milhões” -, o Flamengo 
lidera o ranking, enquan-
to o Botafogo tem apenas 
43 participações. Mas é do 
Alvinegro o último regis-
tro de público tão grande: 

O Maracanã recebeu 321 
jogos com mais de 100 mil 

torcedores, incluindo os 
times do Rio e a Seleção 

Brasileira. Com 112 jogos,  
o Flamengo lidera o 

ranking 

exatamente na decisão da 
Copa do Brasil contra o Ju-
ventude, com 101.851 tor-
cedores. Desde aquele jogo, 
em 1999, e em razão das 
reformas, o Maracanã nun-
ca mais recebeu tanta gente 
numa partida de futebol.

O Estádio Jornalista Má-
rio Filho tem, na história, de-
cisões municipais, estaduais, 
regionais, nacionais, conti-
nentais e mundiais. Excetu-
ando as municipais e estadu-
ais, as demais, que envolvem 
os times do Rio de Janeiro, 
totalizam 34 jogos (em sis-
tema mata-mata ou pontos 
corridos), desde o Torneio 
Rio-São Paulo de 1952, entre 
Vasco e Portuguesa (SP), e a 
Recopa Sul-Americana, entre 
Flamengo e Independiente 
del Valle (EQU), em 2020.

No resumo, o Flamen-
go é o time com mais parti-
cipações em finais e títulos 
conquistados – nove, e ou-
tros seis perdidos; em se-
guida vem o Botafogo, com 
quatro títulos ganhos e ou-
tros quatro desperdiçados; 
o Vasco, assim como o Flu-
minense, soma três títulos 
no Maracanã, mas o time 
de São Januário esteve em 

outras cinco finais, mas 
saiu derrotado; o Tricolor 
perdeu as outras duas que 
disputou. O Bangu perdeu 
o único título, dessa lista, 
que decidiu no Maracanã. 
No total, são 19 títulos – 
três deles conquistados so-
bre rivais cariocas.

A lista aumentaria de 
tamanho se fossem relacio-
nados os jogos dos Estadu-

ais. Esses em que a paixão 
e a rivalidade crescem e 
ganham em emoção. Nessa 
relação estão muitos dos 
333 gols de Zico, do Fla-
mengo, o maior artilheiro 
do Maracanã; a vibração de 
Cocada, do Vasco, em 1988; 
o gol de barriga de Renato, 
pelo Fluminense, em 1995; 
a cavadinha de Loco Abreu, 
do Botafogo, em 2010.

Foto: Divulgação

O templo sagrado do futebol 
brasileiro, o Maracanã, segue agora 
mais imponente, porém com uma 
menor capacidade de público

Clubes vão perder
até R$ 2 bilhões

Entre negociações para redu-
zir salário, busca por linhas 
de crédito oferecidas pela CBF 
e renegociação de dívidas, os 
clubes brasileiros já começam 
a se precaver para um dos 
maiores impactos financeiros 
da história. Segundo um es-
tudo da consultoria Ernst & 
Young obtido pelo Estadão, a 
paralisação do calendário cau-
sada pela pandemia do novo 
coronavírus deve fazer com 
que os clubes tenham uma 
retração de quase R$ 2 bilhões 
em comparação a 2019 e vol-
tem ao patamar financeiro 
similar de quatro anos atrás.

Cidades concentram
futebol profissional

A pandemia obrigou os bra-
sileiros a viver sem o futebol. 
Mas essa já é a realidade de 
100 milhões de pessoas, quase 
metade da população do país, 
que vivem em cidades sem um 
time profissional. Pesquisa da 
consultoria Pluri mostra que 
os 650 times que disputam 
competições oficiais no Brasil 
no ano passado estão em ape-
nas 422 dos 5.570 municípios. 
É apenas 7%. Para dirigentes 
e especialistas, os dados reve-
lam a concentração do esporte 
aos grandes centros urbanos e 
colocam em xeque a expres-
são “País do futebol”.

Fla mais prejudicado
com o coronavírus

A pandemia do novo co-
ronavírus atrapalhou os 
planos dos times de fute-
bol. Para Jorge Jesus, o 
Flamengo foi um dos clu-
bes mais prejudicados, já 
que caminhava para uma 
hegemonia no futebol bra-
sileiro. “O Flamengo esta-
va no caminho certo para 
uma hegemonia no fute-
bol brasileiro, não tenho 
dúvidas. Essa pandemia 
foi muito ruim. Ela tirou o 
entusiasmo do Flamengo, 
por exemplo. E isso pode 
fazer a diferença na hora 
de ser hegemônico”, disse.

Neymar agora tem
nova quarentena

Após quase três meses confi-
nado no Brasil, Neymar an-
tecipou seu retorno e está de 
volta à França. A assessoria do 
jogador confirmou ao Estadão 
o regresso. Agora, Neymar, 
que está de férias, deve cum-
prir uma nova quarentena. 
A tendência é que ele fique 
uma semana em isolamento 
em sua casa antes de se rea-
presentar ao Paris Saint-Ger-
main, conforme recomendou 
o clube aos jogadores do 
elenco que chegam de outros 
países. O clube francês deve 
retomar as atividades no dia 
22 de junho.

Curtas

O nome oficial do es-
tádio, Mário Filho, foi dado 
em homenagem ao falecido 
jornalista pernambucano, 
irmão de Nelson Rodrigues, 
considerado o idealizador 
do Maracanã. Pelo amplo 
suporte, Mário Filho era cha-
mado na época de "namo-
rado do estádio". Já o nome 
popular é oriundo do Rio 
Maracanã, que cruza a Tiju-
ca passando por São Cristó-
vão, desaguando no Canal do 
Mangue, antes do deságue 
na Baía de Guanabara. Em 

língua tupi, a palavra mara-
canã significa "semelhante a 
um chocalho". 

Antes da construção 
do estádio, existia, no local, 
grande quantidade de aves 
vindas do norte do país cha-
madas maracanã-guaçu. De-
vido à construção do estádio 
foi criado o bairro do Ma-
racanã, onde o estádio fica 
localizado, originalmente 
parte do bairro da Tijuca. Foi 
inaugurado com capacidade 
de público para 200 mil, hoje 
só cabe 76 mil, após reforma.

Estádio tem nome de um pernambucano
CuriosidadEs
n Nome: Estádio Jornalista Mário Filho - Maracanã
n inauguração: 16 de junho de 1950 (70 anos)
n Jogo inaugural: Seleção Carioca 1 x 3 Seleção 
Paulista
n Primeiro gol: Didi (Seleção Carioca)
n Público recorde: 199 854 presentes
(173 850 pagantes)
n data do recorde: 16 de julho de 1950
n Jogo: Brasil 1x 2 Uruguai 
(Copa do Mundo de 1950)
n Maior público entre clubes: 
Fluminense 0x0 Flamengo, 15/12/63, 194.603 
presentes com 177.656 pagantes. Título carioca 
para o Flamengo

Mário Leite Rodrigues Filho, mais conhecido 
como Mário Filho, nasceu em Recife, em 3 de 
junho de 1908, e faleceu no Rio de Janeiro, 
em 17 de setembro de 1966. Foi um jornalista, 
cronista esportivo e escritor brasileiro. 
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No dia 19 de novembro de 1969, no Maracanã, Pelé marcava o gol 1.000



Atlético é o primeiro clube a iniciar exames em jogadores e perspectiva é de que os jogos já aconteçam em julho

Contagem regressiva para
o retorno do futebol na PB

A partir desta semana, 
as autoridades de saúde do 
Governo do Estado e dos 
municípios paraibanos co-
meçaram a primeira fase da 
flexibilização do isolamento 
social determinado após a 
chegada da pandemia do co-
ronavírus na Paraíba, no mês 
de março. Pelo decreto do 
Governo do Estado e de al-
gumas prefeituras, os treinos 
dos clubes profissionais só 
acontecerão na segunda fase 
da flexibilização, prevista 
para o dia 29 deste mês. Po-
rém, em outros municípios, a 
liberação já acontece a partir 
desta semana.

Cajazeiras saiu na fren-
te e foi a primeira cidade a 
permitir treinos de clubes 
profissionais. O Atlético já dá 
início, hoje, aos exames mé-
dicos dos atletas, cumprindo 
todas as exigências do proto-
colo, e na próxima semana, 
começará os treinos físicos, 
possivelmente no Estádio 
Hirgino Pires Ferreira, e os 
treinos com bola só serão re-
alizados no Perpetão, após a 
liberação do Governo do Es-
tado, prevista para o próxi-
mo dia 29.

Em Campina Grande, 
os clubes estão ansiosos 
para voltar aos treinos. 
Campinense, Treze e Perili-
ma devem também retomar 
logo as atividades depois 
da flexibilidade nas ativida-
des impostas pela prefeitu-
ra da cidade. O presidente 
do Campinense, Paulo Ger-
vany, aguarda com muita 
expectativa este retorno.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Cheiro de pizza no ar
O Governo do Estado e as Prefeituras 

Municipais já começaram esta semana a pri-
meira fase da flexibilização, e tudo indica que 
o Campeonato Paraibano recomeçará em ju-
lho. Até agora, não se tem o julgamento das 
denúncias de utilização de jogadores irregu-
lares, por parte de algumas equipes. Se essas 
denúncias forem comprovadas, a ordem dos 
clubes na tabela de classificação será total-
mente alterada. Mas, vamos empurrando 
com a barriga e o resultado não sai.

Posso estar enganado, e até torço que 
esteja, pelo bem do futebol paraibano, mas 
acredito que ou recomeça a competição 
sem julgamento nenhum, e aliás até pode 
terminar assim, ou o resultado será que 
ninguém errou e bola para frente. No fute-
bol paraibano, segue o ditado que vale para 
todo o País, o crime compensa. Cria-se um 
regulamento, alguns dirigentes não cum-
prem, porque sabem que no final não serão 
punidos. O problema no Brasil não é falta de 
lei, é falta de justica, para que os infratores 
paguem pelos seus erros diante da lei.

Sinto um cheiro de pizza no ar, e não será 
nenhuma surpresa para mim, se entre os clu-
bes que vão estar nas semifinais, e até nas fi-
nais, alguns tenham escalados jogadores de 
forma irregular, e que todo mundo que acom-
panha nosso futebol sabe, e muitos até viram 
esses atletas serem expulsos e não não cum-
prirem as suspensões determinadas pela pró-
pria Justiça Desportiva.

Vou esperar para ver quem será punido, 
e mais uma vez, digo que quero estar errado e 
que os culpados sejam punidos. Assim, come-
ço a acreditar na moralizacão do nosso futebol.

Copa do Nordeste
Será nesta terça-feira, a reunião via te-

leconferência, dos clubes que fazem parte da 
Copa do Nordeste. O assunto em pauta será 
o retorno da competição nos próximos dias. 
Apesar do calendário apertado, por causa da 
longa paralisação do futebol, motivada pela 
pandemia do coronavírus, a Liga Nordeste não 
abre mão do encerramento da competição e 
alega que faltam apenas 4 rodadas para isso.

Alguns clubes preferiam que a compe-
tição não tivesse mais sequência, mas a Liga 
adverte que caso seja confirmado o retorno, 
os clubes que desistirem, além de deixarem de 
ganhar dinheiro, ainda vão pagar multas a TV 
e aos patrocinadores. É bem verdade que mes-
mo ficando definida a continuação da compe-
tição nesta reunião, a palavra final será da CBF, 
que organiza a copa.

Se depender da vontade do presidente 
da Liga Nordeste, Eduardo Rocha, o reinício 
já seria no final deste mês, para terminar na 
primeira quinzena de julho. Os jogos seriam 
disputados em um único Estado, que tivesse 
estádios suficientes, e com autorização das au-
toridades de saúde para a realização de parti-
das de futebol.

Mas é bom lembrar que a grande maio-
ria dos times ainda não retornou aos treinos, 
porque estão impedidos pelas autoridades de 
saúde de seus estados. E aí como fica a ques-
tão? O próprio Eduardo Rocha já encontrou 
uma solução para o problema. As equipes po-
deriam treinar no Estado que será escolhido 

como sede única do evento, sem nenhuma 
despesa. A gente espera que tudo fique defi-
nido nesta reunião, ou alguns times levarão 
vantagem sobre os outros, porque já estão 
treinando. Quanto ao Estado a ser escolhido, 
acho que vai ficar entre Bahia, Pernambuco 
ou Ceará. Nestes estados, as equipes já estão 
treinando e os 3 possuem estádios suficientes 
para sediar os jogos, principalmente Pernam-
buco, que tem a Ilha do Retiro, Aflitos, Arrudão 
e Arena Pernambuco. Aguardemos.

Retorno difícil
Tudo indica que o Paraibano retorna no 

próximo mês e está um verdadeiro samba do 
crioulo doido. Isto porque algumas cidades 
devem liberar os treinos dos clubes, antes das 
outras. E alguns clubes são contra o retorno, e 
até já não têm mais nem time para disputar a 
competição. Para completar, alguns clubes não 
dispõem mais de recursos para formar outra 
equipe profissional, neste momento. São pro-
blemas nada fáceis de resolver, e tudo para on-
tem, porque a bola vai rolar, como eu não sei.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

“Nós já estamos de pron-
tidão para providenciar os 
treinamentos e toda a logísti-
ca de retorno dos jogadores, 
comissão técnica”, disse o 
presidente da Raposa.

Em João Pessoa, a libe-
ração dos treinos só acon-
tecerá a partir do dia 29 de 
junho, em cumprimento ao 
que determina a Prefeitura 
Municipal. Chegaram a anun-
ciar que o Botafogo poderia 
retornar um pouco antes, 
em outro município paraiba-
no, mas ontem, o presidente 
Sérgio Meira negou o retor-
no antecipado.

“O início dos treinamen-
tos só vai acontecer quando 
a prefeitura da cidade der 
essa garantia. Não vamos fa-
zer treinamentos em cidades 
vizinhas. Não tem porque le-
var os jogadores e a comissão 

técnica para outras cidades. 
Nós vamos aguardar. Nós 
achamos que esta semana 
tudo será definido e acredi-
to que, na primeira quinzena 
de julho, já vamos estar trei-
nando, e com o retorno do 
Campeonato Paraibano na 
segunda quinzena de julho”, 
afirmou o dirigente do Belo.

Em Patos, nós tentamos 
um contato com o presidente 
do Nacional, Cleodon Bezer-
ra, para saber quando o clube 
pretende voltar aos treinos, 
mas ele não respondeu às 
nossas mensagens. Na sema-
na passada, ele disse que nem 
pensa neste retorno, enquan-
to o clube não receber o que 
lhe devem, e não tem condi-
ções de ter um time profissio-
nal no momento.

O Sousa está na mesma 
situação do Nacional. O pre-

sidente Aldeone Abrantes 
continua dizendo que não 
pensa nem em volta, enquan-
to não receber sua cota do 
programa do Governo do Es-
tado de incentivo ao Esporte. 
Ontem, o diretor de futebol, 
Rafael Abrantes, confirmou 
a posição do presidente no 
momento. “Se alguma mu-
dança ocorrer nos próximos 
dias, nós vamos comunicar, 
mas a princípio é o que disse 
Aldeone, nada de Campeo-
nato Paraibano, enquanto o 
clube estiver sem dinheiro”, 
acrescentou.

Copa Nordeste
Os clubes que partici-

pam da Copa do Nordeste se 
reúnem nesta terça-feira, às 
11h, via teleconferência, para 
discutir o retorno da compe-
tição. Segundo o presidente 

da Liga Nordeste, Eduardo 
Rocha, a intenção dele é que 
a volta já seja na última se-
mana deste mês, indo até o 
fim da primeira quinzena de 
julho. Segundo ele, faltam 
apenas cinco rodadas para o 
final da copa, e por isso, será 
possível encaixar no calendá-
rio da CBF.

A proposta que será dis-
cutida na reunião é que todos 
os jogos sejam disputados 
em um único Estado, que 
será escolhido pelos próprios 
participantes. As exigências 
para que um Estado sedie o 
restante da competição é que 
precisa estar liberado pelas 
autoridades de saúde e ter 
estádios suficientes para rea-
lização dos jogos.

Se depender do Botafo-
go, o presidente Sérgio Meira 
já adiantou que votará a favor 

de Pernambuco, por causa da 
proximidade e pelo número 
de bons estádios que tem, 
Ilha do Retiro, Arena Per-
nambuco, Arrudão e Aflitos.

Uma questão a ser discu-
tida também nesta reunião é 
a dos treinos, isto porque em 
alguns estados eles já estão 
liberados e em outros não, e 
aí o nível de preparação das 
equipes não será o mesmo.
Existe uma proposta para 
que os clubes prejudicados 
possam treinar no Estado em 
que será disputado a compe-
tição, sem despesas.

Ao final da reunião, será 
encaminhada uma proposta 
final à CBF, para o retorno 
da Copa do Nordeste. Como 
a entidade é a organizadora 
da competição, cabe a ela a 
decisão pela realização ou 
não da copa.

 Nós achamos que 
esta semana tudo será 
definido e acredito que, 
na primeira quinzena de 

julho, já vamos estar 
treinando, e com o 

retorno do Campeonato 
Paraibano. 

Os jogadores do Botafogo aguardam 
a liberação da prefeitura para 
retornar às atividades na Maravilha 
do Contorno ainda este mês

Foto: Edson Matos
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 01/2020 – Tânia Maria Dorne-
las de Melo, Oficiala de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, na forma da lei, faz 
saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta 
Serventia em 07/05/2020 um requerimento, pelo qual ADRIANO DE MEDEIROS ACIOLY, CPF/MF 
n° 011.534.284-23; ARMANDO JOSÉ DE SOUSA ACIOLY JUNIOR, CPF/MF n° 011.534.284-23 e 
ANGELINNE MARIA DE MEDEIROS ACIOLY, CPF/MF n] 009.500.184-06, solicitaram o reconhe-
cimento do direito de propriedade através da usucapião extrajudicial (extraordinário), nos termos 
do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob protocolo 51.861, referente aos LOTES DE TER-
RENO PRÓPRIOS SOB Nº 26 E 27, AMBOS DA QUADRA 19, DO LOTEAMENTO BELA VISTA II, 
NESTA CIDADE, objeto das matrículas 21.127 e 21.128 deste Cartório, assim caracterizados: lote 
26 - limita-se pela frente com a VL.05, fundos com partes dos lotes 12 e 25, de um lado com o lote 
13 e do outro lado com o lote 27, medindo 20,00m x 30,00m, limitando-se ao leste com a VL – 05 
e ao Oeste com os lotes 12 e 25 da quadra 19, com área de 600m; lote 27 - mede 20,00 x 30,00m, 
limitando-se pela frente com a VL. 05, fundos o lote 25, de um lado com a VL. 06 e do outro lado 
com o lote 26. Nas matrículas, constam como proprietários os senhores Manfredo Borges Saeger 
e Maria Ignez Libório Saeger. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados 
e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação 
escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) 
dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião 
extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Cabedelo/PB, 15/06/2020. Oficial.

CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL– EMRECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01 - NIRE 25 3 0000622 6

EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR CAPITAL 
AUTORIZADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados todos os acionistas da CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), nos termos e art. 1º do Decreto nº 931 de 30 de março 
de 2020, c/c com o artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 23, parágrafo único do Estatuto Social 
da Companhia, para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se às 14 horas do dia 31 de julho de 
2020na sede da Companhia localizada no Município de Conde, Estado da Paraíba, na Rodovia 
BR 101, Km. 06, no Vale do Gramame, CEP 58322-000, para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) Aprovação do Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração 
de Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração 
dos Fluxos de Caixa, assim como os demais documentos da Administração, todos referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, os quais foram devidamente auditados pela 
empresa RSM ACAL Auditores Independentes S/S, CVM – RJ 11.444 – CRC – PR 006492/F-5, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.377.136/0001-64, com sede na Avenida Rio Branco 123, PAV23, 
Bairro Centro, município, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; (ii) Deliberar sobre adestinação 
do Resultado do Exercício e a distribuição de dividendos; (iii) Eleição dos membros do Conselho 
de Administração e; (iv) Fixação da remuneração global dos Administradores e Conselheiros da 
Companhia para o período de mandato. Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em cumpri-
mento ao inciso I do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e artigo 45 do Estatuto Social da Companhia, 
os documentos de que trata o referido artigo encontram-se à disposição de V. Senhorias, na sede 
da Companhia. Esclarecemos aos Senhores Acionistas que poderão fazer-se representar nesta 
Assembleia Geral por procurador devidamente constituído, observados os requisitos previstos no 
art. 126, inciso IV, parágrafo primeiro da Lei 6.404 de 1976.Conde - PB,15 de junho de 2020.(a)
CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE VALIDADE: 20 DIAS
OM.M. Juiz de Direito Carlos Eduardo Leite Lisboa, em virtude da lei, etc.
F A Z S A B E R a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que 

tramita no juízo da 11ª Vara Cível da Capital a Ação de Cobrança, Processo Judicial Eletrônico (PJE) 
nº 0000601-38.2014.8.15.2001, movida por CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT DAS 
DOENCAS CARDIOV LTDA (AUTOR), em face ANTONIO DE PADUA AMORIM (REU).

Em razão das tentativas frustradas de citação do réu nos endereços informados e desconhe-
cimento de seu atual paradeiro pelo autor, é considerado em local incerto ou ignorado, pelo que 
determinou-se a expedição do presente Edital, nos termos do art. 256, II e § 3º, do CPC/2015, e 
por meio do qual FICA CITADO ANTÔNIO DE PÁDUA AMORIM, da ação contra si proposta e a 
oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, serem presumidas 
como verdadeiras as alegações de fato afirmadas pelo autor. O prazo para defesa começará a fluir 
do término do prazo de validade do Edital, que possuiu prazo de 20 dias, iniciado da data de sua 
publicação em jornal.

Caso o réu não atenda ao chamado para responder à ação será considerado revel e nomeado 
curador especial, na figura de Defensor Público, para sua defesa.

Deste modo, com a publicação do presente edital na imprensa afasta-se a alegação de desco-
nhecimento da ação ajuizada.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO 
ESTADO DA PARAÍBA – SEESVEP/SINDVIG – PB. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA
O presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto e 

Legislação Sindical vigente, vem através deste edital convocar todos os vigilantes das empresas 
de vigilância do estado da Paraiba, representado pelo SEESVEP PB, abrangidos pelo sindicato 
profissional, para participarem das Assembleias Geral Extraordinária a serem realizadas nas se-
guintes cidades, locais e horários: João Pessoa – dia 18 de junho, as 9h00, na Sede do SIDVIGPB, 
na Av. B. Rohan, 460 – centro – Joao Pessoa/Pb, em 1ª convocação com quórum estatutário ou 
as 10h00, em 2ª convocação com qualquer número de interessados presentes; Patos: as 19h00 
do dia 19 de junho na Associação dos sapateiros, na Rua José Genuino, 30 – Centro – Patos/PB; 
Sousa: as 09h00 do dia 20 de junho de 2020, no sindicato dos Comerciários, na Rua Sinfronio de 
Nazare, 46 – Centro – Sousa/PB e na cidade de Cajazeiras: às 16h:00, do dia 20 de junho de 2020, 
no auditório do campus da UFCG, situado na Rua Sergio Maciel – Bairro Populares, CajazeirasPB. 
Sendo que em todas as assembleias serão apreciadas a seguinte ordem do dia: apresentar e vota 
a prestação anual de contas da entidade do período de primeiro de Janeiro de 2019 a trinta e um 
de dezembro de 2019, João Pessoa, 15 de Junho de 2020. Williams dos Santos Silva. Presidente.

CLUBE RECREATIVO FLAMENGO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA                    

O Presidente do Clube Recreativo Flamengo, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca 
todos os associados em pleno direito com o Estatuto Social, para uma Assembléia Geral Ordinária 
Eletiva no dia 12 de Julho de 2020, às 20 horas, em primeira convocação com 2/3 dos associados 
ou às 20h30, em segunda convocação, com qualquer número de associados, em sua sede social, 
à rua da República, número 209, nesta capital, a fim de discutir e aprovar assuntos de interesse do 
clube, como a eleição para o próximo quadriênio da nova diretoria.          

João Pessoa, 08 de junho de 2020.          
JORGE JOÃO DA SILVA.      

PRESIDENTE

DEISE MARIA VIEGAS LARA,CPF nº 455.252.266-34, torna público que requereu à SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a licença ambiental de 
OPERAÇÃOpara o empreendimento comercial(GALPÃO)construídonoLOTE 04A, da QUADRA 07, 
do LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, em CABEDELO (PB).

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A – EPC
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCURSO Nº 0002/2020
A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC, através da Comissão de Licita-

ção, resolve REABRIR as demais FASES do CONCURSO DE ARTE GRAFITE denominado “Muro 
Mestre Sivuca”, SUSPENSA com base nos decretos estaduais editados pelo Governo do Estado 
da Paraíba, devido a pandemia do Covid-19, conforme publicações em Diários Oficiais do Estado, 
com o seguinte cronograma:

2ª Etapa (Encaminhamentos dos projetos por e-mail) - dia 16 a 19.06.2020, de forma virtual, 
através do e-mail cpl@epc.pb.gov.br, conforme exige o item 3.4 do edital.

      3ª Etapa ( Análise dos projetos) - dia 22 a 26.06.20
      4ª Etapa ( Divulgação do projeto vencedor) - dia 29.06.20
      5ª Etapa ( Início da execução do projeto vencedor) - 01.07.20
      6ª Final ( finalização do projeto) - 21.07.20
     Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (83) 98767-6314.

João Pessoa, 15 de  junho de  2020.
VALMIR SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

Medida perderia validade na próxima semana, mas foi estendida diante dos impactos econômicos da pandemia

Corte de energia continuará 
proibido até dia 31 de julho

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
prorrogou até o fim de ju-
lho a proibição do corte de 
energia elétrica dos con-
sumidores inadimplentes 
residenciais urbanos e ru-
rais. A proibição do corte 
de energia por 90 dias foi 
aprovada pela agência no 
fim de março, com valida-
de também para os servi-
ços considerados essen-
ciais no enfrentamento da 
pandemia do novo coro-
navírus. Com a decisão de 
ontem, a medida, que per-
deria validade na próxima 
semana, ficará em vigor 

até o dia 31 de julho.
Ao justificar a prorro-

gação, a diretora da Aneel 
Elisa Bastos Silva, relato-
ra do processo, argumen-
tou que, na maior parte 
dos estados, continuam as 
ações de isolamento social 
e de restrição à circulação 
e aglomeração de pessoas 
para evitar a propagação 
da covid-19, doença causa-
da pelo novo coronavírus.

Segundo a relatora, os 
efeitos da pandemia no se-
tor elétrico levaram a um 
aumento da inadimplên-
cia dos consumidores e à 
redução do mercado das 
distribuidoras, em virtude 
da diminuição na atividade 
econômica e da necessida-

de de manutenção do ser-
viço. Elisa disse, entretan-
to, que a norma aprovada 
pela agência prevê que, se 
após o prazo determinado 
a dívida persistir, a ener-
gia será cortada. As distri-
buidoras deverão avisar os 
consumidores com antece-
dência.

“Feitas essas ressalvas, 
a proposta é que, a partir 
de 1º de agosto, a distribui-
dora volte a efetuar a sus-
pensão do fornecimento 
por inadimplência”, disse 
Elisa, em seu voto.

Segundo a diretora da 
Aneel, a exceção fica por 
conta das unidades “onde 
existam pessoas usuárias 
de equipamentos de au-
tonomia limitada, vitais à 
preservação da vida huma-
na e dependentes de ener-
gia elétrica; as das subclas-
ses residenciais de baixa 
renda, enquanto durar a 
concessão do auxílio emer-
gencial; aquelas em que a 
distribuidora suspender 
o envio de fatura impres-

sa sem a anuência do con-
sumidor; e nos locais em 
que não houver postos de 
arrecadação em funciona-
mento, o que inclui insti-
tuições financeiras, lotéri-
cas, unidades comerciais 
conveniadas, entre outras, 
ou em que for restringida a 
circulação das pessoas por 
ato do poder público com-
petente”.

Além de prorrogar a 
proibição do corte no for-
necimento de energia elé-
trica, a Aneel ampliou até 
31 de julho o prazo para 
que as distribuidoras de 
energia sejam autorizadas 
a suspender o atendimento 
presencial, a suspensão da 
entrega da fatura mensal 

impressa no endereço dos 
consumidores e a permis-
são para que as distribui-
doras realizem a leitura de 
consumo em horários dife-
rentes do usual ou mesmo 
a suspensão da leitura.

Ao adotar a suspen-
são da entrega da fatura 
impressa, as distribuido-
ras deverão enviar fatura 
eletrônica ou o código de 
barras aos consumidores, 
por meio de canais eletrô-
nicos ou disponibilizá-las 
em seu site ou aplicativo. 
Na hipótese de suspensão 
da leitura do consumo, o 
faturamento será feito com 
base na média aritmética 
do consumo nos últimos 12 
meses.

Sergio du Bocage
Agência Brasil Após o fim do prazo, as 

distribuidoras poderão 
cortar o fornecimento 

dos inadimplentes, 
desde que avisem com 

antecedência

Após pressão para 
cumprir decisão do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), o Ministério da 
Saúde orientou que ges-
tores estaduais do SUS 
passem a aceitar doação 
de sangue de “homens 
que tiveram relações 
sexuais com outros ho-
mens” nos últimos 12 
meses. Na prática, a de-
cisão beneficia homens 
gays, bissexuais, traves-
tis e mulheres transe-
xuais.

A restrição à doação 
de sangue foi declarada 
inconstitucional pelo 
Supremo no mês passa-
do, em julgamento no 
plenário virtual da Cor-
te, mas mesmo assim 
hemocentros de todo o 
país ainda rejeitavam 
a coleta. Isso porque a 
Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvi-
sa) orientava, em ofício 
de 14 de maio, aguardar 
o “encerramento defini-
tivo” do caso.

Integrantes do STF, 
entretanto, consideram 
que a decisão já é váli-
da desde a publicação 
da ata do julgamento, 
em 22 de maio, confor-
me a jurisprudência da 
Corte. Em ofício obtido 
pelo Estadão, o coorde-
nador-geral de sangue e 
hemoderivados do Mi-
nistério da Saúde, Ro-
dolfo Duarte Firmino, 
informa gestores dos 
sistemas estaduais de 
saúde que a decisão do 
Supremo deve ser “ime-
diatamente cumprida”. 
O documento foi assina-
do na última sexta-feira, 
12. A partir de agora, a 
posição do Ministério 
da Saúde deve ser aca-
tada pelos estados, que 
estão sujeitos a ações 
judiciais caso não cum-

Homens gays vão 
poder doar sangue

pram o entendimento da 
Suprema Corte.

Ação
A nova orientação do 

Ministério da Saúde foi to-
mada após cinco entidades 
LGBT e o partido Cidadania 
acionarem o STF para exigir 
o imediato fim das restrições. 
A ação foi apresentada ao tri-
bunal após o Estadão mostrar 
que a coleta ainda era rejeita-
da por orientação da Anvisa.

A ação é assinada pela 
Associação Brasileira de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e In-
tersexos (Abglt), a Associa-
ção Nacional de Travestis e 
Transexuais (Antra), a Asso-
ciação Brasileira de Famílias 
Homotransafetivas (Abrafh), 
a Associação Mães pela diver-
sidade e o grupo de advoga-
dos pela diversidade sexual e 
de gênero (GADvS).

No documento, as en-
tidades caracterizam a 
orientação da Anvisa como 
um ato de má-fé, uma cla-
ríssima estratégia procras-
tinatória, e um “verdadei-
ro desafio à autoridade da 
Suprema Corte, por puro e 
simples inconformismo do 
Governo Federal e/ou de 
seus órgãos pretensamente 
‘técnicos’”.

Rafael M. Moura e 
Mateus Vargas
Agência Estado

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de máscaras para a Secretaria de Saúde do município de Areia-Pb afim de 
ser utilizado no combate ao Covid 19.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00059/2020.
VIGÊNCIA: até 15/08/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00220/2020 - 15.06.20 - 

ROSELMA VIEIRA SOARES (LUAR’T CONFECÇÕES) - R$ 10.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa física ou jurídica 
para confecção e manutenção de portões, gradil e janelões com aplicação em alguns prédios 
públicos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.
AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 16 de Junho de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00062/2020
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 DV00062/2020, que 
objetiva: Contratação de pessoa jurídica para realização de serviços de manutenção de equipamentos 
odontológicos da Secretaria de Saúde de Areia-Pb; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA 49146661468 - R$ 2.580,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00063/2020
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 DV00063/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada na Locação de Sistema do E-Sic (Sistema 
eletrônico de informação ao cidadão); Licenciamento e Hospedagem do Portal da transparência e 
Serviço de Consultoria de acompanhamento para cumprimento dos índices da transparência para 
a Prefeitura Municipal de Areia/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - R$ 6.000,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2020
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público que foram consideradas HABILITADAS as empresas AUTO EQUIPADORA SOUSA 
LTDA EPP, CNPJ nº 09.600.404/0001-90 e AUTO PEÇAS LEITE LTDA, CNPJ nº 09.353.780/0001-28. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” da Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento 
do inteiro teor da decisão da comissão. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, 
a comissão de licitação convoca os licitantes habilitados para abertura dos envelopes de propostas 
de preços que será realizada no dia 30 de junho de 2020, às 13:30 horas

Aguiar-PB, 12 de Junho de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,  no GINÁSIO 

POLIESPORTIVO “O MONTEIRÃO” localizado à Av. Olívio Maroja, s/n. Bairro São Sebastião, saída 
para Itapororoca – Araçagi/PB, às 08h30min, do dia 01.07.2020, licitação modalidade PREGÃO, na 
forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, (“maior percentual de descontos”), aos preços cons-
tantes do Termo de Referência do instrumento convocatório, para aquisições de Peças e Acessórios 
Automotivos, originais do(s) Fabricante(s), destinados a manutenções corretivas e preventivas de 
veículos leves, médios e pesados, movidos a Gasolina, Álcool e Óleo Diesel, pertencentes à Edili-
dade e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, exercício 2020. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, 8.666/93, 123/06 e Decretos 
Municipais nº 03/2017 e 005/2020. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias 
úteis, no endereço supracitado. sites: www.araçagi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Araçagi/PB, 15 de junho de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada no for-
necimento parcelado de materiais, equipamentos, computadores e suprimentos de informática para 
atender demanda das diversas secretarias e fundos municipais, conforme especificações e condições 
constantes no anexo I deste edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005/2015. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@
assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 08 de Junho de 2020
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2019. DOTAÇÃO: Oriundos 
da LOA e KDD do Orçamento Programado de 2020. VIGÊNCIA: até 14/11/2020. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00072.01/2020 - 02.01.20 - NOVA ASSUNÇÃO 
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - R$ 115.867,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada em recarga de GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) e LOCAÇÂO DE CONCENTRADOR 
DE AR, para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde Pública da Prefeitura Municipal 
de Assunção; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRO 
SANTOS DA SILVA (SOS OXIGÊNIO) - R$ 31.749,00.

Assunção - PB, 09 de Junho de 2020
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, 
PARA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPE-
DOS EM 03 (TRÊS) RUAS, TRAVESSA ANTONIO PALITOT, TRAVESSA ELZA RODRIGUES FAL-
CÃO E TRAVESSA PROJETADA, NO MUNICÍPIO DE BAÍA DA TRAIÇÃO. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL 
EIRELI - Valor: R$ 46.243,28. 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 Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da 
Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99158-4929. 

Baia da Traição - PB, 15 de Junho de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Boa Vista – PB, em atendimento as 
disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para 

conhecimento dos interessados, que às 08h00min do dia 02/07/2020, no Plenário da Câmara 
de Boa Vista, localizado na Rua Jerônimo Marinho Gomes, s/n, Centro, Boa Vista – PB, fará 

realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo “Menor Preço”, que tem por objetivo 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – OTA-
CIANA PEREIRA LEITE – NA IMPLANTAÇÃO DE UMA FARMÁCIA BÁSICA, ATENDENDO AOS 
PADRÕES SANITÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA (PB). Maiores informações através do 

Fone (83) (83) 3313-1100, no horário das 08h00min ás 12h00min.
Boa Vista – PB, 15 de junho de 2020.

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de luvas de procedimento P, M e G para atendimento da Secretaria 
Municipal de Saúde, em combate as ações de prevenção ao COVID-19 no município de Belém/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00007/2020. RECURSOS PRÓPRIOS 
/ OUTROS ORIUNDOS DO COVID-19 - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento 
de despesa - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM e ATACAMED COMÉRCIO DE PROD. 
FARMAC. E HOSPITALARES LTDA - R$ 8.820,00 – Oito Mil Oitocentos e Vinte Reais - CT Nº 
00051/2020 – 10.06.2020.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00007/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00007/2020, 
que objetiva: Aquisições de luvas de procedimento P, M e G para atendimento da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, em combate as ações de prevenção ao COVID-19 no município de Belém/PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ATACAMED COMÉRCIO 
DE PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA - R$ 8.820,00 – Oito Mil Oitocentos e Vinte Reais.

Belém - PB, 10 de junho de 2020.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00006/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00006/2020, 
que objetiva: Aquisições de máscaras N95 para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, em 
combate as ações de prevenção ao COVID-19 no município de Belém/PB; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 4.237,50 
– Quatro Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos.

Belém - PB, 10 de junho de 2020.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de máscaras N95 para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, 
em combate as ações de prevenção ao COVID-19 no município de Belém/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00006/2020. RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS ORIUNDOS 
DO COVID-19 - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.30.01 - 
Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BELÉM e CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 4.237,50 – Quatro Mil Duzentos 
e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos - CT Nº 00050/2020 – 10.06.2020.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

 EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00080/2019
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos ser-

viços de Construção de 01 (uma) Academia de Saúde, localizada na Rua Manoel Belo, SN - Distrito 
de Logradouro, Município de Cacimba de Dentro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65 – Lei Federal 
8.666/93 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO – Contrato nº 
00113/2019 - Tomada de Preços Nº 00010/2019. O valor total do aditivo é RS 11.463,73 (onze mil 
quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos) alterando assim o valor total do 
contrato para R$ 151.245,86 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta 
e seis centavos), que serão pagos através seguinte dotação: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB E FEDERAIS - MINISTÉRIO DA SAÚ-
DE (RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) - 05.000 - FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE - 10.301.1014.1044 - ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99 - OBRAS 
E INSTALAÇÕES. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO/PB e BSR 
CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI. DATA DE ASSINATURA: 05/06/2020. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

 EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00113/2019
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 

serviços de implantação de Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas: YOYO MOREIRA; SE-
VERINO CÂMARA; ALEXANDRE JOSÉ MONTEIRO LINS FILHO; SANTINHA FIALHO MOREIRA; 
POSSIDÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e DR. PEDRO TARGINO MOREIRA FILHO, localizadas 
na Zona Urbana do Município de Cacimba de Dentro/PB, objeto do CONTRATO DE REPASSE 
Nº 1045107-61/2017 - CONVÊNIO Nº 862208 - MINISTÉRIO DAS CIDADES. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 65 – Lei Federal 8.666/93 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO 
DO CONTRATO – Contrato nº 00113/2019 - Tomada de Preços Nº 00010/2019. O valor total do 
aditivo é de R$ 16.473,94 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e quatro 
centavos), alterando assim o valor total do contrato para R$ 613.078,93 (seiscentos e treze mil, 
setenta e oito reais e noventa e três centavos), que serão pagos através seguinte dotação: ORÇA-
MENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB E 
FEDERAIS - CONTRATO DE REPASSE Nº 1045107-61/2017 - CONVÊNIO Nº 862208 - MINISTÉRIO 
DAS CIDADES (RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS) - 
07.000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - 15.451.1029.1064 - ELEMENTO DE DESPESA: 
4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE 
DENTRO/PB e FM SERVIÇOS LTDA - ME. DATA DE ASSINATURA: 05/06/2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 00081/2018 PARTES: STTP / 

LEO RENT A CAR - LEONARDO FONSECA RIBEIRO. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS 
INALTERADAS, ORIUNDAS DO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2018/STTP, COM FULCRO NO 
ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUJO NETO / LEO RENT 
A CAR - LEONARDO FONSECA RIBEIRO. ASSINATURA: 12/06/2020. FELIX ARAUJO NETO/ 
Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.037/2020/CSL/SEMAS/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.037/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: LUCIANO FERNANDES MONTEIRO, com vistas a Contratação de Locação de 
imóvel sito a Rua Oscar Guedes de Moura, 142 – Conjunto dos Professores,  para funcionamento 
do Abrigo Emergencial,  destinado ao acolhimento de pessoas em situação de rua, contaminadas 
ou suspeitas do novo Coronavirus Covid 19, até 31 de dezembro de 2020, embasada no art. 24, 
inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, 
no valor total de R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação 
Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1017.2116 (Ações do Albergue Municipal). Elemento 
da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 15 de junho  de 2020.
MAÉSIO TAVARES DE MELO

Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.066/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.066/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E LUCIANO FERNANDES MONTEIRO. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 142 – CONJUNTO DOS PROFES-
SORES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ABRIGO EMERGENCIAL , DESTINADO AO 
ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONTAMINADAS OU SUSPEITAS DO 
NOVO CORONAVÍRUS COVID 19. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. FUNDAMENTA-
ÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.037/2020/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA  LEI Nº 
8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1017.2116. ELEMENTO DE DES-
PESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1001. SIGNATÁRIOS: MAÉSIO TAVARES DE MELO E 
LUCIANO FERNANDES MONTEIRO. VALOR GLOBAL: R$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 15/06/2020. 

MAÉSIO TAVARES DE MELO
Secretário Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00089/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DRONE PARA ATENDER 
DEMANDA DA Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, e Habitação. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. 
E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 29 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de equipamentos de informática 
para atender os diversos Setores da SEMAPA - AMPLA PARTICIPAÇÃO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. 
E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00016/2020, 
que objetiva: Consultoria e Assessoria Técnica Contábil, Financeira, Fiscal e Tributária, de forma 
permanente e continuada, presencial, eletrônica, verbal e/ou escrita, no acompanhamento da gestão 
pública, fiscal e tributária de forma ampla, incluindo representação junto ao Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RWR 
CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - EPP - R$ 42.000,00.

Conde - PB, 01 de Junho de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00016/2020. OBJETO: Consultoria e Assessoria 

Técnica Contábil, Financeira, Fiscal e Tributária, de forma permanente e continuada, presencial, 
eletrônica, verbal e/ou escrita, no acompanhamento da gestão pública, fiscal e tributária de forma 
ampla, incluindo representação junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
Municipal da Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 01/06/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Municipal de Licitação, sediada na Rodovia 
PB 018 - Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços técnicos es-
pecializados de engenharia para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAÇÃO COMERCIAL 
DO MERCADO PÚBLICO DE CONDE/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, exclusivamente pelo e-mail: licita@conde.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 15 de Junho de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00039/2020. OBJETO: Contratação de serviços téc-

nicos especializados de engenharia para execução de obras relacionadas a reconstrução do muro, 
instalação e sistemas de coleta de águas pluviais, e substituição da coberta (telhado), da E.M.E.F. 
Marinho Eleotério, em Barra de Gramame, no município de Conde-PB, conforme condições e exi-
gências estabelçecidas nos projetos técnicos anexados. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação. 
RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 12/06/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00039/2020

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 DP00039/2020, 
que objetiva: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de 
obras relacionadas a reconstrução do muro, instalação e sistemas de coleta de águas pluviais, e 
substituição da coberta (telhado), da E.M.E.F. Marinho Eleotério, em Barra de Gramame, no município 
de Conde-PB, conforme condições e exigências estabelecidas nos projetos técnicos anexados; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RAYRA RAFAELA DE 
ALMEIDA OLIVEIRA EIRELI - R$ 121.906,86.

Conde - PB, 12 de Junho de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00037/2020

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 DP00037/2020, 
que objetiva: Serviços técnicos especializados de engenharia para execução de obras de REFORMA 
DE IMÓVEL PÚBLICO PARA ATUAÇÃO NO COMBATE À COVID-19 PELA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TCL 
TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA - R$ 78.057,42.

Conde - PB, 08 de Junho de 2020
MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00037/2020. OBJETO: Serviços técnicos especializados 

de engenharia para execução de obras de REFORMA DE IMÓVEL PÚBLICO PARA ATUAÇÃO NO 
COMBATE À COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde. 
RATIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, em 08/06/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços técnicos especializados de engenharia para execução de obras de REFORMA 

DE IMÓVEL PÚBLICO PARA ATUAÇÃO NO COMBATE À COVID-19 PELA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00037/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva de nº 00441 no valor de R$ 78.058,42 (setenta e 
oito mil, cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos) na seguinte dotação orçamentária: Órgão 
21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Função 17 SANEAMENTO Subfunção 
605 ABASTECIMENTO Programa 0016 CIDADE UNIDA E INTEGRADA Ação 1099 CONST REF E 
AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO Natureza da Despesa 3390390000 OUTROS SERV. 
DE TERC. PESSOA JURIDICA Fonte 001 RECURSOS ORDINARIOS. VIGÊNCIA: até 06/09/2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00130/2020 - 08.06.20 - TCL 
TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA - CNPJ: 03.395.789/0001-15 - R$ 78.057,42.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2019

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Municipal de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2019, que objetiva: Con-
tratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de obras de reforma e 
ampliação da Unidade Básica de Saúde - UBS Nossa Senhora das Neves no município de Conde/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FC EM-
PREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - R$ 462.673,93.

Conde - PB, 10 de Junho de 2020
RENATA MARTINS DOMINGOS
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializado de engenharia para execução de obra 
de reforma do Ginásio Poliesportivo, da pousada, no município de Conde/PB. LICITANTE DECLA-
RADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA 
- Valor: R$ 522.544,56. 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 Municipal de Licitação, Rodovia PB 018 - Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, no 
horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Exclusivamente pelo e-mail: licita@conde.pb.gov.br. 

Conde - PB, 15 de Junho de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Serviços técnicos especializados de engenharia para execução de obras de RETO-
MADA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS 
DO GURUGI, no município de Conde/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA - Valor: R$ 321.023,84. 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 Municipal 
de Licitação, Rodovia PB 018 - Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, no horário das 08:00 as 14:00 
horas dos dias úteis. Exclusivamente pelo e-mail: licita@conde.pb.gov.br. 

Conde - PB, 15 de Junho de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de 

obras relacionadas a reconstrução do muro, instalação e sistemas de coleta de águas pluviais, e 
substituição da coberta (telhado), da E.M.E.F. Marinho Eleotério, em Barra de Gramame, no município 
de Conde-PB, conforme condições e exigências estabelçecidas nos projetos técnicos anexados. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00039/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Conde: Fica reservado o valor orçamentário de 121.906,86 (Cento e vinte e um 
mil, novecentos reais e oitenta e seis centavos) na seguinte dotação orçamentária: Órgão: 21400 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Função: 12 Educação Subfunção: 361 Ensino Fundamental 
Programa: 0027 Cidade Unida por uma Nova Educação Ação: 1008 Construção, Reforma e Am-
pliação de Escolas Fonte: 111 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação. 
VIGÊNCIA: até 12/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT 
Nº 00131/2020 - 12.06.20 - RAYRA RAFAELA DE ALMEIDA OLIVEIRA EIRELI - R$ 121.906,86.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE NOTIFICAÇÃO
À empresa: ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI, CNPJ: 04.881.913/0001-15;Con-

siderando notificação publicada no DOE, e encaminhada a empresa em 09 de junho de 2020; 
considerando que a obra a que se refere tais notificações, objeto do contrato 00279/2019 encontra-
-se totalmente paralisada, considerando as respostas da empresa; A administração municipal de 
Conde/PB,  vem, por intermédio deste instrumento, NOTIFICAR 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, no prazo de até 05 (cinco) dias ou que caso não ocorra a retomada, 
apresente no mesmo prazo defesa para a continuidade da paralisação, considerando que ausência 
de justificativa implicará no cancelamento do contrato de execução da obra firmada entre a Prefeitura 
Municipal de Conde/PB e a empresa ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI, bem como 
a sua inscrição no cadastro de empresas inidôneas nos termos da legislação pertinente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00007/2020
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 DP00007/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA 
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RONALD BRITTO LYRA DO AMARAL - R$ 47.400,00.

Cuité - PB, 15 de Junho de 2020
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços para realização de Roço de 
estradas vicinais do município de Curral Velho - PB. LICITANTE HABILITADO: ABILIO FERREIRA 
LIMA NETO EIRELI - EPP. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 17/06/2020, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel 
Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 34871132. 

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

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação 
de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de pavimentação de vias urbanas, na 
cidade de Dona Inês/PB. Recursos: orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br.Telefone: (083) 33771058.

Dona Inês - PB, 15 de Junho de 2020
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.072/2020 

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020
OBJETIVO: Contratação dos serviços especializados de obras  para conclusão do Esgotamento 

Sanitário da Funasa de Desterro -PB
ABERTURA: 08:30 hs do dia 01 de julho de 2020
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. www.tce.gov.pb.br.
Desterro – PB,09 de junho de 2020

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA 
Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.073/2020 

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020
OBJETIVO: Contratação dos serviços especializados de obras  para conclusão da UBS -Unidade 

Básica de Saúde -Porte I- proposta SIMOB 08925968000109003-2009 no Município de Desterro-PB
ABERTURA: 10:00 hs do dia 01 de julho de 2020
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. www.tce.gov.pb.br.
Desterro – PB,09 de junho de 2020

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA 
Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.074/2020 

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020
OBJETIVO: Contratação dos serviços de execução alvenaria de proteção das calçadas das 

pavimentações na zona urbana Desterro-PB.
ABERTURA: 11:30 hs do dia 01 de julho de 2020
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. www.tce.gov.pb.br.
Desterro – PB,09 de junho de 2020

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA 
Presidente da CPL/PMD
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

O Presidente da Comissão permanente de Licitação comunica o cancelamento da sessão 
pública das 08:30 horas do dia 19 de Junho de 2020, destinada ao recebimento das propostas 
relativas a TOMADA DE PREÇOS nº 0002/2020, que objetiva: Prestação de serviço de assessoria 
e consultoria jurídica, de forma continua, para esta Prefeitura. Justificativa: Razões de interesse 
público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço Rua Juviniano 
Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB.

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

Damião - PB, 15 de Junho de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00006/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
carnes e frios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Esperança/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ALMIR 
ZECA DA SILVA - R$ 116.437,80; RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 177.431,26.

Esperança - PB, 12 de Junho de 2020. 
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução dos serviços de 
reforma e ampliação de escolas municipais, conforme especificações do projeto básico. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: PACHU SANTOS ENGENHARIA 
PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - M - Valor: R$ 236.468,98. 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, 
José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3347-1820. E-mail: licitacaogadobravo@gmail.com. 

Gado Bravo - PB, 15 de Junho de 2020
PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2020, que objetiva: Aquisição de materiais 
e equipamentos de informatica, mediante solicitação periódica e entrega parcelada, em atendimento 
as demandas operacionais das Secretarias e Fundos Municipais; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CRM COMERCIAL LTDA - ME - R$ 4.779,95; MULTFORTE 
COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - R$ 54.725,00; PHELIPE E VAS-
CONCELOS INFORMATICA LTDA - R$ 96.000,00; R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA 
EIRELI - R$ 31.150,00; S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 8.450,00.

Gado Bravo - PB, 15 de Junho de 2020
PAULO ALVES MONTEIRO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2020, que objetiva: Aquisição de toners/
cartuchos remanufaturados e/ou originais, mediante solicitação periódica e entrega parcelada, bem 
como, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, em atendimento as 
demandas operacionais deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - R$ 122.520,00.

Gado Bravo - PB, 15 de Junho de 2020
PAULO ALVES MONTEIRO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de toners/cartuchos remanufaturados e/ou originais, mediante solicitação 

periódica e entrega parcelada, bem como, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de 
informática, em atendimento as demandas operacionais deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00012/2020. DOTAÇÃO: Recursos previstos no orçamento vigente: Elemento 
de Despesa: 33.90.30 - Material de Consumo / 33.90.39 - Outros serviços de terceiro - Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 00061/2020 - 15.06.20 - PHELIPE E VASCONCELOS 
INFORMATICA LTDA - R$ 122.520,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00013/2020. OBJETO: Aquisição de Materiais e Equipamentos 
de Informatica, Mediante Solicitação Periódica e Entrega Parcelada, Em Atendimento as Demandas 
Operacionais das Secretarias e Fundos Municipais. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes 
empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: Crm Comercial Ltda - ME - CNPJ 04.679.119/0001-93. Multforte Co-
mercio e Suprimentos de Informatica Ltda - ME - CNPJ 14.402.647/0001-54. Phelipe e Vasconcelos 
Informatica Ltda - CNPJ 17.572.003/0001-00. R1 Comercio e Servicos Em Informatica Eireli - CNPJ 
18.296.153/0001-93. S D de a Ferreira & Cia Ltda - CNPJ 26.889.181/0001-42. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3347-1820.

Gado Bravo - PB, 15 de Junho de 2020
PAULO ALVES MONTEIRO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PUBLICA 00001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/00656
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADAS NA ÁREA 

DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA A EXECUÇÃO 
DE LIMPEZA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

A EMLUR – Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana do Município de João Pessoa 
através da Comissão Especial de Licitação comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA 
PUBLICA 00001/2019, que após análise detalhada na das propostas de preços, respaldada na 
legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, considerou todas as propostas classificadas e 
aptas, chegando ao seguinte resultado:

LOTE I
CLASSIFICAÇÃO EMPRESA CNPJ VALOR

01 BETA AMBIENTAL LTDA 24.303.231/0001-32 R$ 115.979.770,08

02 LIMPEBRAS ENGENHA-
RIA AMBIENTAL LTDA 00.609.820/0001-85 R$ 118.192.376,16

03
QUEBEC CONSTRU-

ÇÕES E TECNOLOGIA 
AMBIENTAL S/A

26.921.551/0001-81 R$ 119.111.043,36

04
EPPO SANEAMENTO 
AMBIENTAL E OBRAS 

LTDA
01.059.631/0001-49 R$ 122.158.337,36

05 VALOR AMBIENTAL LTDA 07.026.299/0001-00 R$ 130.423.006,56

06 LIGHT ENGENHARIA E 
COMÉRCIO EIRELI 24.222.762/0001-09 R$ 131.056.787,04

07 MARQUISE SERVIÇOS 
AMBIENTAIS S/A 21.635.363/0001-73 R$ 131.229.061,44

A empresa BETA AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 24.303.231/0001-32 restou declarada como ven-
cedora para o lote I.

LOTE II
CLASSIFICAÇÃO EMPRESA CNPJ VALOR

01 LIMPEBRAS ENGENHA-
RIA AMBIENTAL LTDA 00.609.820/0001-85 R$ 91.479.922,08

02 BETA AMBIENTAL LTDA 24.303.231/0001-32 R$ 92.334.013,44

03 SISTEMMA ASSESSORIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA 37.831.567/0001-10 R$ 95.699.451,36

04
EPPO SANEAMENTO 
AMBIENTAL E OBRAS 

LTDA
01.059.631/0001-49 R$ 96.013.213,44

05 VALOR AMBIENTAL LTDA 07.026.299/0001-00 R$ 104.023.188,96

06 MARQUISE SERVIÇOS 
AMBIENTAIS S/A 21.635.363/0001-73 R$ 104.352.741,60

A empresa LIMPEBRAS ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, CNPJ:00.609.820/0001-85 restou 
declarada como vencedora para o lote II.

LOTE III
CLASSIFICAÇÃO EMPRESA CNPJ VALOR

01
LIMPMAX CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI 
10.557.524/0001-31 R$ 88.159.743,36

02 BETA AMBIENTAL LTDA 24.303.231/0001-32 R$ 90.961.167,36

03 EPPO SANEAMENTO AM-
BIENTAL E OBRAS LTDA 01.059.631/0001-49 R$ 94.573.879,20

04 VALOR AMBIENTAL LTDA 07.026.299/0001-00 R$ 102.460.987,20

05 LIGHT ENGENHARIA E 
COMÉRCIO EIRELI 24.222.762/0001-09 R$ 102.723.075,36

06 MARQUISE SERVIÇOS 
AMBIENTAIS S/A 21.635.363/0001-73 R$ 102.777.071,52

A empresa LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ:10.557.524/0001-31 restou 
declarada como vencedora para o lote III.

Todas as propostas de preços das empresas participantes deste processo, as propostas de preços 
das empresas participantes após as diligencias, bem como a ATA DE EXAME DE JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS estão disponibilizadas no portal da transparência deste município, 
https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. O prazo recursal deste julgamento iniciar-
-se-á após a divulgação da referida conclusão, quando a comissão especial de licitação cientificará 
todos os interessados através de publicação em imprensa oficial, e ocorrerá entre os dias 15/06/2020 
a 19/06/2020. Informações poderão ser obtidas na sala da Comissão Especial de Licitação, situada 
na Avenida Minas Gerais, 177, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB, no horário das 08:00 às 12:00 
e das 13:00 às 17:00 (horário local) ou pelo Fone: (083) 3214-7629.

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO DOE 13/06/2020
João Pessoa, 12 de Junho de 2020.

Artur Hermógenes da Silva Dantas
Presidente da Comissão Especial de Licitação da EMLUR/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE ANULAÇÃO

PROCESSO Nº 06.922/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.039/2020

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 
INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 
(COVID - 19).

O Secretário de Saúde do Município de João Pessoa, no uso de suas atribuições, resolve 
ANULAR a presente licitação, com base no Art. 49 da Lei nº. 8.666/93, face às razões de interesse 
público decorrentes dos fatos supervenientes elencados no Parecer Jurídico nº. 283/2020 da SMS/
JP. Com este ato, fica aberto o prazo recursal previsto na legislação pertinente, ou seja, art.109, 
Inciso I, alínea “c” da Lei Federal 8.666/93. 

 João Pessoa, 15 de Junho de 2020.
Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA N° 33005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
ACESSIBILIDADE NO MERCADO CENTRAL EM JOÃO PESSOA. A Prefeitura Municipal de João 
Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, torna público o resultado de jul-
gamento da proposta comercial da CONCORRÊNCIA N° 33005/2020: EMPRESA CLASSIFICADA: 
NV CONSTRUÇÕES EIRELI R$ R$ 199.983,65 DESCLASSIFICADAS: Nenhuma. O relatório de 
julgamento das propostas comerciais encontra-se disponível no Portal da Transparência da Pre-
feitura Municipal de João Pessoa e na CEL cujo endereço consta no preâmbulo do edital. Ficam 
franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei.

João Pessoa, 15 de junho de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Junho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Transporte de pacientes 
e equipes do PSF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 005-A/17; 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) 3382-1234. E-mail: juazeirinholicita@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 15 de Junho de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de material elétrico. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005-A/17; 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) 3382-1234. E-
-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 15 de Junho de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
RETIFICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, torna público para conhecimento dos in-
teressados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, a RETIFICAÇÃO do Aviso de Licitação  
publicam do Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 11/06/2020, ONDE SE LER: Conclusão da obra 
civil pública de construção de 01(uma) quadra escolar coberta com vestiários no município de Juarez 
Távora; LEIA SE: Contratação de empresa para executar obra civil pública de revitalização da praça 
dezesseis de julho no município de Juarez Távora; Maiores informações, Rua José Mendonça de 
Araújo, N 171 – Centro - Juarez Távora –PB - CEP – 58387-000, no horário de expediente normal 
de 08h00min as 12h00min.

Juarez Távora, 15 de junho de 2020.
CARLOS ANDRÉ RIBEIRO DOS SANTOS 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE GINASIO COBERTO 
NA COMUNIDADE CARECÃO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. LICITANTE HABILITADO: 
TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP. . LICITANTES INABILITADOS: DIAS CONSTRUCOES LTDA 
- EPP; VERSATTA SERVICOS E 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 dia 26/06/2020, ÀS 10H00MIN horas, no mesmo 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 
12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 09 de Junho de 2020
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO  Nº 00010/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico  nº 00010/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNIPALIDADE; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ARIADNER DA SILVA MESSIAS 
- R$ 1.281,70; CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME - R$ 223.000,75; 
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - R$ 300,00; OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE 
LIMPEZA LTDA - ME - R$ 554,00.

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

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA 
MUNIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2020. DOTAÇÃO: OR-
ÇAMENTO 2020: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS - PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00104/2020 - 09.06.20 até 31.12.20 - COMERCIAL SANTANA 
WERNECK LTDA - R$ 300,00; CT Nº 00105/2020 - 09.06.20 até 31.12.20 - OLIVEIRA & EULALIO 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 554,00; CT Nº 00106/2020 - 09.06.20 até 31.12.20 
- ARIADNER DA SILVA MESSIAS - R$ 1.281,70; CT Nº 00107/2020 - 09.06.20 até 31.12.20 - CI-
RURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME - R$ 223.000,75.

Lagoa Seca – PB, 09 de Junho de 2020
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DIVERSOS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GAMA SERVICOS DE 
DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI - R$ 224.104,18; IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
AVANCADO LTDA - R$ 142.050,00.

Lagoa Seca - PB, 01 de Junho de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES 
MEDICOS DIVERSOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2020. DOTAÇÃO: OR-
ÇAMENTO 2020: RECURSOS PROPRIOS/ FEDERAIS- VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00102/2020 - 
09.06.20 - GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI - R$ 224.104,18; CT Nº 
00103/2020 - 09.06.20 - IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - R$ 142.050,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 
EM DIVERSAS LOCALIDADES, NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA/
PB - RECURSOS PROPRIOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP - R$ 122.447,35.

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

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 
EM DIVERSAS LOCALIDADES (SITIO PAU FERRO, MINEIRO E GRAVATÁ), NA ZONA RURAL 
NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA/PB - RECURSOS PROPRIOS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP - R$ 
184.319,75.

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

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

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

RALELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES (SITIO PAU FERRO, MINEIRO E GRAVATÁ), NA 
ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA/PB - RECURSOS PROPRIOS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa 
Seca: 01.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 15.451.1006.1008 - IMPLANTA-
ÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE OBRA DE INFRA ESTRUTURA - 44.90.51 - OBRAS E INS-
TALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 07/09/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00112/2020 - 09.06.20 - TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP - R$ 184.319,75.

Lagoa Seca – PB, 09 de Junho de 2020
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2020
 PREGÃO PRESENCIAL

 SRP Nº 06.008/2020
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição parcelada de pneus, câmara de ar e pro-

tetores, destinados a atender as diversas Secretarias do Município e do Fundo Municipal de Saúde.
Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 026/2020, Pregão 

Presencial - SRP nº. 06.008/2020 e Parecer Jurídico nº 047/2020 – ASSEJUR e em cumprimento 
aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida a AD-
JUDICAÇÃO, em favor da empresa Milton Viegas – ME, para os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, no valor total de R$ 236.450,00 (duzentos e 
trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais), para a contratação em referência, fundamentada 
pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes. Fábio Carlos Gonçalves de Brito - Pregoeiro Oficial

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 026/2020, Pregão 
Presencial - SRP nº. 06.008/2020 e Parecer Jurídico nº 047/2020 – ASSEJUR e em cumprimento 
aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida a HO-
MOLOGAÇÃO, em favor da empresa Milton Viegas – ME, para os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, no valor total de R$ 236.450,00 (duzentos e 
trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais), para a contratação em referência, fundamentada 
pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes. Publique-se. Lagoa de Dentro - PB, 15 de junho de 2020.

 Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional
Eliane Vicente Santiago

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2020 - PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 06.009/2020
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de peças para veículos e motocicletas, 

destinados a atender as diversas Secretarias do Município e do Fundo Municipal de Saúde.
Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 027/2020, Pregão 

Presencial - SRP nº. 06.009/2020 e Parecer Jurídico nº 048/2020 – ASSEJUR e em cumprimento 
aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida a 
ADJUDICAÇÃO, em favor da empresa Milton Viegas – ME, para os lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, no valor total de R$ 322.255,89 (trezentos e vinte e dois mil, 
duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), para a contratação em referência, 
fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e demais legislações pertinentes. Fábio Carlos Gonçalves de Brito - Pregoeiro Oficial

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 027/2020, Pregão 
Presencial - SRP nº. 06.009/2020 e Parecer Jurídico nº 048/2020 – ASSEJUR e em cumprimento 
aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida a 
HOMOLOGAÇÃO, em favor da empresa Milton Viegas – ME, para os lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, no valor total de R$ 322.255,89 (trezentos e vinte e dois mil, 
duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), para a contratação em referência, 
fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações poste-
riores e demais legislações pertinentes. Publique-se. Lagoa de Dentro - PB, 15 de junho d2020. 

Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional
Eliane Vicente Santiago

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo nº 026/2020
Pregão Presencial nº 06.008/2020

Ata de Registro de Preços nº 007/2020
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição parcelada de pneus, câmara de ar e prote-

tores, destinados a atender as diversas Secretarias do Município e do Fundo Municipal de Saúde.
A Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro – CNPJ: 09.071.622/0001-85 e o Fundo Municipal de 

Saúde – CNPJ: 12.375.571/0001-90, RESOLVEM registrar os preços ofertados da empresa Milton 
Viegas – ME, para os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 e 21, no valor total de R$ 236.450,00 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta 
reais). A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de 
sua assinatura, não podendo ser prorrogada. Publique-se. 

Lagoa de Dentro - PB, 15 de junho de 2020. 
Fabiano Pedro da Silva - Prefeito Constitucional e Eliane Vicente Santiago

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

Tomada de Preços n. 007/2020
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MARI, no uso 

de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após análise 
dos documentos de habilitação foi apurado o seguinte: as empresas ROQUE CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS EIRELI-EPP – CNPJ: 32.892.707/0001-46, e LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDI-
MENTOS LTDA-ME – CNPJ: 07.750.950/0001-82, ambas não atenderam aos itens 5.5.2 e 5.5.11, 
onde foram INABILITADAS, por descumprirem as exigências do edital, abrindo-se o prazo recursal 
e vistas ao processo aos interessados. Maiores informações através do e-mail: cpl.mari.2017@
gmail.com ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 15 de junho de 2020
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
 AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 004/2020, 

para o dia 02 de Julho de 2020 às 10h00min, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João 
Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos 
dias úteis, no referido endereço. 

Mulungu - PB, 15 de Junho de 2020
JORGE ADELINO PAIVA
Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00046/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO 
NETO - ME - CNPJ nº 37.261.025/0001-59, com o Valor Mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
e o Valor Global Anual deR$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), com o objeto a Contratação de 
empresa para prestação dos serviços de Médico para o atendimento no Programa de Saúde da 
Família (PSF), Referente a Chamada Pública 00002/2020.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
 AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 005/2020, 

para o dia 02 de Julho de 2020 às 11h00min, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João 
Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos 
dias úteis, no referido endereço. 

Mulungu - PB, 15 de Junho de 2020
JORGE ADELINO PAIVA
Presidente da Comissão

 
Prefeitura municipal de Piancó

EXTRATO DO CONTRATO
Inexigibilidaden° 00046/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO - ME - CNPJ nº 37.261.025/0001-59
OBJETIVO:Contratação de empresa para prestação dos serviços de Médico para oatendimento 

no Programa de Saúde da Família (PSF), Referente a Chamada Pública 00002/2020.
VALOR MENSAL: R$ 15.000,00 (quinze milreais).
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

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

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 0041/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de 

apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial 00041/2020, às 08:30 horas do dia 26 de junho 
de 2020, com o objeto: locação de um veículo tipo caminhão (com basculante). O edital está 
disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 15 de Junho de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços 00006/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: DEL ENGENHARIA EIRELI – ME CNPJ 17.415.942/0001-33.
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.

Valor Global de R$: 374.986.76 (trezentos e setenta e quatro mil novecentos e oitenta e seis 
reais e setenta e seis centavos).

                Pedra Branca-PB, 10 de Junho de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 26 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Contratação de Serviços de Ultrassonografias realizadas no 
município, destinados as atividades da Secretaria de Saúde de Paulista - 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 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 
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) 
34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Paulista - PB, 15 de Junho de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 09:30 horas do dia 30 de Junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa física 
para prestação de serviços de mão de obra de pedreiro e auxiliar de pedreiro, sem fornecimento de 
material, para realizar tarefas, reparos, consertos, recuperação, ampliação e reforma para atender 
as necessidades desta Prefeitura. 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 007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3641-1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 12 de Junho de 2020
ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS QUIRINO

Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: contratação de empresa especializada para conclusão da reforma do prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 01/07/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 14:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 15 de junho de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

Presidente da CPL/PMSL

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

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020
 A Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Luzia/PB, através da sua Presidente, 

torna público aos interessados o Resultado do Julgamento de Habilitação que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para construção de escola na Zona Urbana - Escola 12 salas - Padrão 
FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do Termo de Compromisso PAR Nº. 202002870-
1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Considerações da Comissão. Licitantes 
Inabilitados: CONSTRUGEL - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ Nº 
09.079.383/0001-000 – o Objeto da empresa é incompatível com o objeto da licitação; não apresen-
tou as declarações de Instalação, aparelhamento e pessoal, conforme item 6.1.16; não apresentou 
garantia conforme item 6.1.21; não apresentou declaração de que executará a obra de acordo com 
ABNT, conforme item 6.1.22, alínea f; e não apresentou declaração indicando o responsável técnico 
conforme item 6.1.22, alínea h.  - AZEVEDO & COELHO LTDA, CNPJ Nº 35.647.403/0001-01; não 
apresentou Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, conforme item 6.1.18 do edital e não 
apresentou declaração de indicação das instalações conforme item conforme item 6.1.16.  - CRV 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 07.609.311/0001-00; - COFEM CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 17.440.286/0001-29; não apresentou 
Declaração Independente de Proposta, conforme item 9.2. alínea d do edital.  - EOS CONSTRU-
ÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 29.656.195/0001-04; não apresentou Piso de 
Alta Resistência (Granilite), conforme item 6.1.14.1; Apresentou Capital Social Mínimo  ou valor 
do patrimônio líquido, inferior aos 10% do valor estimado da contratação.   - PROJEMAQ CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 21.784.773/0001-86; não apresentou a comprovação 
do vínculo do responsável técnico conforme item 6.1.14.2 do edital;  - AB EMPREENDIMENTOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 26.594.780/0001-39; não apresentou Declaração Indepen-
dente de Proposta, conforme item 9.2. alínea d do edital.  - ARRIMO ENGENHARIA LTDA - ME, 
CNPJ Nº 05.446.272/0001-33 – Apresentou Capital Social Mínimo ou valor do patrimônio líquido, 
inferior aos 10% do valor estimado da contratação.  - MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ Nº 31.381.604/0001-59; não apresentou Declaração Independente de Proposta, 
conforme item 9.2. alínea d do edital. - MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ N° 
19.503.944/0001-00; não apresentou Declaração Independente de Proposta, conforme item 9.2. 
alínea d do edital.  - CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03; 
fiança bancária emitida por instituição não encontrada junto ao Banco Central do Brasil, com 
relação as instituições autorizadas a fazê-la; conforme orientação (TCU, Acórdão nº 498/2011, 
Plenário.).  - BELLFORT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 29.495.357/0001-70; não apresentou 
Acervo de estrutura metálica  e piso de granite, apresentou capital social ou patrimônio líquido 
inferior ao valor estimado da contratação; não apresentou Declaração Independente de Proposta, 
conforme item 9.2. alínea d do edital. LICITANTES HABILITADOS:  - CONSTRUTORA TRIUN-
FO EIRELI, CNPJ Nº 18.578.731/0001-84; - MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E 
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 08.117.778/0001-97; - MACIEL & ROLIM CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ N° 26.520.926/0001-00; - ROQUE CONSTRUÇÕES E SEVIÇOS 
EIRELI - EPP, CNPJ Nº 32.892.707/0001-46; - A3T - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, 
CNPJ Nº 09.047.935/0001-06;  - AQ CONSTRUTORA EIRELI - EPP, CNPJ Nº 03.196.316/0001-99; 
-  CONSTRUTORA ALICERCE LTDA, CNPJ Nº 02.512.025/0001-08;  - COVALE CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 11.170.603/0001-58;  - CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA 
LUZIA LTDA, CNPJ Nº 02.069.012/0001-06; - CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI, 
CNPJ Nº 15.233.791/0001-77;  - PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, 
CNPJ Nº 13.777.403/0001-93; - L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 
07.750.950/0001-82. A Presidente informa aos licitantes que a documentação está à disposição 
dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal 
mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede temporária da Prefeitura Municipal, 
situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB 
– CEP 58.600-000, no horário 08:00 às 14:00hs dos dias úteis. Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: 
licitacao@santaluzia.pb.gov.br. 

Santa Luzia-PB, 15 de junho de 2020.
MARIA DO SOCORRO NÓBREGA CABRAL

 Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Junho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de leites especiais e suplementos nutricionais 
alimentares diversos. 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 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; 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) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 15 de Junho de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 30 de Junho de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais de curativos especiais 
diversos. 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 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; 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) 8146-1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.
sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 15 de Junho de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO 004/2020
Nº CONTRATO 100/2020
CONTRATADO: ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI, CNPJ N 05.935.592/0001-57.
Valor Global: R$ 196.437,59(cento e noventa e seis mil quatrocentos e trinta e sete reais e 

cinquenta e nove centavos).
Data do Contrato: 12 de junho de 2020.
Vigência: 08(oito) meses a contar da assinatura da ordem de serviços.

Serra Grande – PB, 15 de junho 2020
JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00001/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DO TIGRE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - R$ 12.500,00; MARIA DAS DORES MEN-
DES DE SOUZA - R$ 107.850,00; RODRIGO ARAUJO DE FREITAS - R$ 256.002,00; TAYANNA 
TAVARES DA SILVA- MEI - R$ 20.315,00.

São João do Tigre - PB, 02 de Junho de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Ele-
trônico nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 05.000 
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - 15 122 2035 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE INFRA-ESTRUTURA - 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME - 20 122 2004 2031 
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME - 08.000 SE-
CRETARIA DE CULTURA, TURISMO - 04 122 2012 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE - 09.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM - 08 
244 2014 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
- 08 244 2014 2042 MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA - 10.000 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE - 10 301 2006 2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 01.010 
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - 04 122 2002 2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 
ADMINISTRACAO GERAL - 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO - 04 306 2005 2012 PRO-
GRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE - 12 365 2017 2017 MANUTENÇÃO DA CRECHE - 12 
366 2018 2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - FNDE - 12 306 2005 2076 PROGRAMA 
MERENDA ESCOLAR PNAE - 33.90.30 -MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do 
Tigre e: CT Nº 01901/2020 - 02.06.20 - RODRIGO ARAUJO DE FREITAS - R$ 252.002,00; CT Nº 
01902/2020 - 02.06.20 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - R$ 12.500,00; 
CT Nº 01903/2020 - 02.06.20 - MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - R$ 107.850,00; CT Nº 
01904/2020 - 02.06.20 - TAYANNA TAVARES DA SILVA- MEI - R$ 20.315,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS 
DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB

ERRATA:
Considerando o especificado no item 4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, do Termo de 

Referência, informamos que:
No item, 22. DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA LICITANTE 

VENCEDORA, subitem 22.1.7 do Edital, onde se lê: “Efetuar o pagamento à CONTRATADA em 
até 30 (trinta) dias...”

Lê-se: Efetuar o pagamento à CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias
No item 28. DO PAGAMENTO, item 28.1 do Edital, onde se lê: “O pagamento deverá ser efetuado 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias...”
Lê-se: O pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
Na CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO, subitem 6.1 da Minuta do Contrato, onde se lê: “O 

pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias...”
Lê-se: O pagamento deverá ser efetuado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias...
Na CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA 

LICITANTE VENCEDORA, item 8.1, alínea “g” da Minuta do Contrato, onde se lê: “Efetuar o paga-
mento à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias...”

Lê-se: Efetuar o pagamento à CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias
A licitação ocorrerá às 08:30 horas do dia 17 de Junho de 2020, por meio do site www.licitacoes-e.

com.br. 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, 15 de junho de 2020.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Kits de higiene bucal, destinados ao Fundo Municipal de Saúde 

deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
: Material de consumo: 02.05.10.301.2018.2.061.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2
.061.3.3.90.30.00.00.00.00.1214. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00071/2020 - 15.06.20 - M & R 
COMERCIO EIRELI - R$ 25.800,00.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00003/2020

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 DV00003/2020, 
que objetiva: Contratação de serviços especializados na Elaboração de Projetos de Engenharia 
Civil: Pavimentação de ruas; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - R$ 13.980,00.

Sertãozinho - PB, 15 de Junho de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00003/2020. OBJETO: Contratação de serviços espe-

cializados na Elaboração de Projetos de Engenharia Civil: Pavimentação de ruas. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
de Infra Estrutura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 15/06/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00005/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de peças automotivas diversas, destinadas aos veículos e Máquinas Pesadas deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sertãozinho - PB, 15 de Junho de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

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 29 de Junho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
iluminação específico (Luminária Pública). 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, 15 de Junho de 2020
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 13:30 horas do dia 29 de Junho de 2020, por 
meio do site http://bnc.org.br/sistema/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Aquisições parceladas de peças automotivas diversas, destinadas aos veículos e Máquinas 
Pesadas deste Município - 2º Chamada. 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 10024/19; 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; http://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 15 de Junho de 2020
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 040/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 006/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna 
público a quem interessa, que fará no dia 03 de Julho de 2020 das 10h00min (Dez Horas e Zero 
Minuto), o presente Processo de Licitação.  

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Pavimentação em Paralelepípedos de Diver-
sas Ruas, localizadas no Distrito de São José da Batalha Zona Rural do Município de Salgadinho-PB.    

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. Sinta-se convidado a participar do certame, representante 
do Ministério Público do Estado da Paraíba.  

Salgadinho-PB, 15 de Junho de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
ERRATA AO EDITAL

TOMADA DE PREÇOS 00005/2020
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, informa aos inte-

ressados que no edital daTP 00005/2020 que objetiva a contratação de empresa para execução 
dos serviços de construção de uma praça na sede no Município de São José de Piranhas – PB, 
no Edital,noitem6.1.6., Onde se lê: “Garantia de Proposta no valor de R$ 2.156,30”; Leia-se: “Ga-
rantia de Proposta no valor de R$ 21.560,30”;de acordo com o art. 21,§4º, as demais cláusulas 
editalíciaspermanecem inalteradas, tal qual a data da sessão de abertura para o recebimento dos 
envelopes no dia 19/06/2020, às 08:30h.

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

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
 CONVOCAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N°074/2020 - UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 01/07/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS,destinadoà 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES/CEDMEX, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro CGE Nº20-00482-0
João Pessoa, 15 de junhode 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 005/2020

REGISTRO Nº 20-00583-6
OBJETO: REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA E.E.F.M SANTO ANTÔNIO, 

EM PIANCÓ - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 17 de julho de 
2020 às 09h30hrs. 

João Pessoa, 15 de junho de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 006/2020

REGISTRO Nº 20-00574-5
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA E.E.F.M MALAQUIAS BATISTA 

FEITOSA, EM SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 17 de julho de 
2020 às 10h30hrs. 

João Pessoa, 15 de junho de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 040/2020

REGISTRO Nº 20-00536-5
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 

DA AGEVISA, EM JOÃO PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 02 de julho de 
2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 15 de junho de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

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

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

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

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 02 de julho de 
2020 às 10h30hrs. 

João Pessoa, 15 de junho de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 043/2020

REGISTRO Nº 20-00543-9
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGE-

NHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, 
EM JOÃO PESSOA - PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 02 de julho de 
2020 às 11h30hrs. 

João Pessoa, 15 de junho de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 004/2020

REGISTRO Nº 20-00533-0
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE (CICC), 

EM CAMPINA GRANDE - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 17 de julho de 
2020 às 08h30hrs. 

João Pessoa, 15 de junho de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

COMARCA DE CABEDELO - EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). O M.M Juiz de 
Direito da 2ª Vara mista da Comarca de Cabedelo-PB, faz saber a todos quantos virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este cartório tramita a presente ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL nº. 0802155-60.2018.815.0731 (PJE), movida por BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL S.A. contra R.J. ALIMENTOS LTDA – ME, ROBERTO SOUSA DE ANDRADE e ADRIANA 
PAULA SILVA SOUTO DE ANDRADE estando os promovidos acima atualmente em local incerto 
e não sabido, ficando os mesmos através do presente EDITAL devidamente CITADOS para, no 
prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da quantia de R 186.772,85 (cento e oitenta e seis 
mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), contados da citação (CPC, art. 
829), além de honorários advocatícios fixados por este Juízo em 10 (dez por cento) sobre o valor 
do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o pagamento 
no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º), sob pena de serem penhorados tantos bens quantos 
suficientes para a garantia do débito. Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 
(quinze) dias contados após trinta dias da publicação do presente Edital (art. 257, III do NCPC). No 
prazo para embargos, reconhecendo o executado o crédito da parte exequente e comprovando o 
depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advo-
gado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). E para que 
a notícia chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, este EDITAL 
deverá ser publicado no DJ e em jornal de circulação (Art. 257, parágrafo único), ficando advertido 
do disposto do art. 257, IV – “ a advertência de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia” e afixado no átrio do Fórum. Dado e passado nesta cidade e comarca de Cabedelo-PB, 
aos 09 dias do mês de junho de 2020. Eu, Jefferson Rodrigues Batista, Técnico Judiciário, o digitei 
e assino. Dr. Henrique Jorge Jácome de Figueiredo - Juiz de Direito”.

COMARCA DE GUARABIRA. 5A. VARA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS Processo: 
0000017-14.2012.815.1201. Ação: PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A 
MM. Juíza de Direito da Vara supra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER. A todos quanto o presente 
EDITAL virem, dele conhecimento tiverem, ou a quem interessar possa, que perante este Juízo 
tramitam os autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, distribuída sob o número supra-
mencionado, a quantia certa referenciada, interposta pelo exequente BANCO DO NORDESTE 
DO BRASIL S/A e executado JOSÉ RIBEIRO FRANCO, brasileiro, solteiro, agricultor, CPF nº 
007.883.914-96, fundamentada em título extrajudicial, Nota de Crédito Rural prefixo nº 007.883.914-
96, para a cobrança da quantia líquida, certa e exigível de R 39.781,49 (Trinta e nove mil, setecentos 
e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), acrescido das demais cominações legais, tendo 
a MM. Juíza de Direito, determinado a expedição deste EDITAL, pelo qual fica o executado, JOSÉ 
RIBEIRO FRANCO, devidamente CITADO, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, para 
que pague a importância acima cobrada, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora de bens, 
nos termos da Lei. No caso de pagamento integral, no prazo fixado, os honorários advocatícios serão 
reduzidos a metade, o prazo para embargar a execução será de 15 (quinze) dias, a contar do prazo 
de dilação inserto no edital. Ressalte-se que, não apresentada impugnação, fica nomeado, de logo, 
como curador o Defensor Público atuante nesta comarca, que deverá se manifestar nos autos a fim 
de evitar nulidades E, para que a notícia chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância mandou a MM. Juíza de Direito, expedir o presente edital, que será publicado no Diário 
da Justiça, gratuitamente, e afixado cópia no atrium do Fórum local. Dado e passado nesta cidade 
e Comarca de Guarabira/PB, 05 de junho de 2020. Eu, Francineide Anacleto da Costa Guedes, 
Técnica Judiciária, o digitei. Dra Kátia Daniela de Araújo, Juíza de Direito.

PROPAGACOOP - Cooperativa de Consumo dos Propagandistas e Vendedores 
de Produtos Farmacêuticos do Compartimento da Borborema e Sertão da Paraíba

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGE
O Presidente da Propagacoop, CNPJ/MF – 23.050.562/001-45, no uso das atribuições conferidas 

pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam-se 23, em pleno gozo 
de seus direitos sociais para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na 
Sede Administrativa, localizado na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 385, sala 01, Centro, Campina 
Grande, no dia 27 de março de 2020. A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em primeira 
convocação às 08:00 horas, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 
09:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de asso-
ciados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 10:00 horas, com 
a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Pauta da AGE: 
I – Eleição para preenchimento de vacância na diretoria.

Campina Grande, 16/06/20
Gilson Tito Barbosa

Presidente
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