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NA PARAÍBA

A crise em números
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PB confirma dois casos de crianças com Síndrome Inflamatória Multis-
sistêmica Pediátrica (SIM-P), doença associada à covid-19. Página 4

Foto: Clovis Porciunculo/Divulgação

Governo anuncia nova etapa 
de recuperação de estradas
No ‘Fala, Governador’, João Azevêdo revelou que, este mês, irá assinar ordens de serviço para restauração de rodovias. Página 5

Pandemia não parou as obras de Acauã-Araçagi
Primeiro lote da maior obra hídrica do Estado deverá ficar pronto até o final deste ano, e o segundo lote, em 2021, beneficiando 600 mil paraibanos. Página 5

Porto de Cabedelo tem alta 
de 22,1% no mês de agosto 
Somente este ano, mais de 700 mil toneladas foram 
movimentadas no porto, 10,45% a mais do que o registrado 
nos oito primeiros meses de 2019. Página 4

Gás de cozinha fica mais 
caro a partir de hoje na PB
Valor foi reajustado em quase 9% e botijão que custava 
R$ 75 passará a valer R$ 80, podendo chegar a R$ 90 
nas vendas com cartão de crédito. Página 4

Governo Federal propõe salário 
mínimo de R$ 1.067 em 2021
Proposta enviada ao Congresso Nacional em abril era 
de R$ 1.079 e valor ainda pode mudar com base em 
projeções para a inflação deste ano. Página 14

Cultura
Foto: Divulgação
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Jornalista Humberto Lira morre em decorrência de 
complicações causadas pelo coronavírus. Página 4

Em virtude da pandemia, Sefaz-PB prorroga prazo de 
entrega de documentos para isenção do IPVA. Página 12

Foto: Agência Brasília

Brasil-Mundo
São Francisco Centro Cultural reabre suas portas com exposição de fotos de Walfredo 
Rodriguez e André Lúcio que traçam um paralelo da JP do passado e do presente. Página 11

Geral

Últimas

‘A Princesa de Elymia’ Longa-metragem de animação 
representa a Paraíba no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Página 9

TCE vai monitorar prefeituras 
e câmaras nas eleições 2020
Para fiscalizar a movimentação financeira de órgãos 
públicos, Tribunal de Contas da Paraíba está formalizando 
uma parceria com a Justiça Eleitoral. Página 13

Políticas

Sorotipos De acordo com boletim da SES, há dois tipos 
de vírus da dengue em circulação na Paraíba. Página 3
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No Brasil, as pessoas privadas de liberdade por terem come-
tido algum tipo de delito são penalizadas também pelo descaso 
da sociedade em relação à população do sistema prisional, que 
integra o rol das chamadas “comunidades invisíveis”, formadas 
por homens e mulheres que parecem ter sido condenados ao 
esquecimento definitivo, sem direito à reinserção social.

O desapreço da sociedade brasileira para com a população 
carcerária estigmatiza os reclusos das unidades prisionais, di-
ficultando a reintegração social dessas pessoas, após o cumpri-
mento das penas. Por falta de apoio e oportunidades, muitos 
reincidem na criminalidade, fortalecendo a cultura da violên-
cia, em detrimento da construção de uma civilização da paz.

Não se pode mais continuar fazendo vista grossa para o que 
acontece dentro dos presídios, sob pena de o país continuar so-
frendo com as altas taxas de criminalidade. Quem acerta as con-
tas com a Justiça merece ter a chance de reconstruir novamen-
te a vida como qualquer indivíduo livre. Continuar sendo visto 
como um pária não ajuda ninguém, dentro ou fora da prisão.

Felizmente, essa realidade desumana começou a ser transfor-
mada, e a Paraíba está na linha de frente dessa mudança, princi-
palmente por meio do Escritório Social, equipamento de extrema 
relevância, fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, o 
Tribunal de Justiça da Paraíba e o Conselho Nacional de Justiça, 
cuja sede foi inaugurada na sexta-feira passada, na capital.

O objetivo do Escritório Social é elaborar e implantar 
políticas públicas voltadas para o sistema prisional. Por-
tanto, na Paraíba, de forma pioneira, o equipamento está 
associado a uma série de convênios, cuja finalidade é facili-
tar o acesso das pessoas privadas de liberdade às políticas 
sociais, haja vista que o ambiente prisional não é um terri-
tório insensível à cidadania.

Um trabalho de construção de pontes, envolvendo áreas 
jurídicas, profissionais, de saúde e educação, por exemplo, 
de maneira a garantir a ressocialização em bases concretas e 
seguras.  Um sistema de recepção, para os egressos do siste-
ma prisional, sedimentado na solidariedade. Ninguém mais 
deve sair dos presídios se sentindo como se fosse um clan-
destino em terra estrangeira. 

Ressocializar
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O Poeta da Fotografia

Artigo Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Sempre fui fascinado pela fotografia 
e pela arte de fotografar. Aos quinze anos, 
juntando trocados, comprei a minha pri-
meira câmera, uma Kodak Instamatic, 
com a qual passei a documentar as minhas 
aventuras e a reuni-las  em um álbum para 
registrar um pouco da minha história que 
apenas iniciava.  As namoradas, as festas, 
os passeios com os amigos, os eventos em 
família, tudo está no modesto acervo que 
ainda hoje mantenho guardado na minha 
memória e em minha casa.

Embora não me sinta tão velho as-
sim, sou do tempo da fotografia artesa-
nal, em preto e branco, em que a repro-
dução de uma imagem 
era feita em uma sala 
escura, com a utiliza-
ção de produtos quí-
micos – reveladores 
e fixadores – e, até 
mesmo, pregadores 
de roupa utilizados 
para pendurar as fotos 
numa espécie de  “va-
ral”, antes da secagem 
e finalização.

Mais à frente, quando comecei a tra-
balhar e ganhar o meu próprio dinheiro, 
realizei o sonho de adquirir, de segunda 
mão, uma câmera Minolta, marca japo-
nesa de grande prestígio na época. Foi 
com ela a tiracolo que cheguei a João 
Pessoa, em meados dos anos 70, para 
produzir as fotos que passei a utilizar na 
coluna Status, no semanário O Momen-
to, quando o destino me transformou 
em colunista social, função que jamais 
imaginei exercer dentro do jornalismo 
profissional a que me propunha.

Naquele tempo, mantinha relação es-
treita com os fotógrafos que ajudavam a 
abastecer o meu espaço no jornal de Jório 
Machado e, posteriormente, em O Norte, 

de Marconi Góes, onde passei a escrever 
a partir de 1978. Estava sempre batendo 
à porta de Bezerra e Edmundo, respon-
sáveis pelo departamento fotográfico 
da Secom do Governo, frequentava ha-
bitualmente os estúdios de Nuca, Osmar, 
Ernani, Castanha, Rocha e me acompa-
nhava, cotidianamente,  de Josinaldo Ma-
laquias e Arion Farias,  fotógrafos oficiais 
do jornal dos Diários Associados.

Semana passada, quando se come-
morou o Dia da Fotografia, li um tex-
to de Gonzaga Rodrigues, aqui mesmo 
nesta página de A União, comentando o 
trabalho de Antônio David, um profis-

sional notabilizado pe-
las paisagens e cenas do 
cotidiano que, no clique 
de sua câmera,  se trans-
formam em verdadeiras 
obras de arte. Um estilo 
pessoal, um olhar único, 
uma forma inusitada de 
também fazer com que, 
inseridas no cenário na-
tural, pessoas anônimas 
traduzam, sem palavras, 

dor, amor, indignação, revolta, confor-
mação, alegria, tristeza, e outros senti-
mentos humanos.

De formação acadêmica, tímido e 
recatado, é um artista e ativista cultu-
ral que se exprime pelas imagens que 
produz. E,  através delas,  fala mais alto 
do que todos nós, defendendo o meio 
ambiente, denunciando predadores, 
preservando a nossa cultura, lutando  
contra o preconceito, a discriminação e 
a desigualdade social.  Como, em inspi-
rada definição, resumiu o mestre Gon-
zaga - o mais aplaudido e reverenciado 
cronista do nosso tempo -, Antônio Da-
vid está a merecer um novo título: o Po-
eta da Fotografia.
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Artigo Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com  | Colaborador

O corte Corona
O melhor do corte de cabelo era o 

borrifado com água ao fim da sessão, 
a bombinha fazendo f lit – f lit e ge-
rando uma nuvem de frio vapor. Da 
primeira vez que cortei o cabelo com 
a máquina manual, com “seu Chico”, 
e sua fama de melhor barbeiro da 
cidade. Chorei muito nos primeiros 
cortes. Ildefonso Souto Maior era pai 
de uma turma de filhos, e comprou 
uma máquina de cortar cabelos, 
manual, para tosquiar seu rebanho. 
Quando desasnou na nova arte, virei 
seu freguês. Lembro-me ainda que o 
salão de seu Chico ficava nos fundos 
do Cinema Rex, ou era no oitão? Ou 
havia o salão de Chico e estoutro, do 
lado oposto? 

Só sei que hoje 
só mulher corta 
meu cabelo (xará-
ti, em bom árabe) e 
minhas unhas (das 
mãos e dos pés). As 
mulheres de antiga-
mente chamavam 
minhas unhas de 
“cavadores”. Por-
que eram grandes 
e sujas. Idelfonso cortou meu cabelo 
até aparecer um tipo resistente de 
impígem no meu couro cabeludo; só 
fiquei bom com uma pomada de en-
xofre, estoraxol.

Se gosto de cortar o cabelo, de-
testo que Dona Madame corte minhas 
pobres unhas. As manicures amado-
ras que se habilitam a cortar meus 
“cavadores” fazem bifes nos meus de-
dos. Dona Madame não me dá nem o 
direito de gritar. Como Dona Mamãe 
fazia: “engula o choro!”

- E por que você não corta as 
unhas com a manicure profissional?

Porque é um entra-e-sai mui-

to grande de gente, e de vírus basta 
este da corona. Quando eu era mais 
menino, e ia para a fazenda de a ca-
valo (era assim), levava o que tives-
se de levar da feira na corona. Cabia 
tudo, a feira completa. A carne de sol, 
o ceará, o café e o açúcar de loja, os 
biscoitos, a minha muda de roupa, a 
pólvora, o chumbo, os cigarros. O ne-
cessário para uma semana nas caa-
tingas do Piau. 

Antigamente havia emas e serie-
mas naqueles carrascais. E porcos 
do mato, e onças de bode, e macacos, 
macacos, magotes de macacos. Da fa-
mília desses, só restaram os saguins; 
são muitos, são tantos que as árvores 

se balançam quando 
chegam à sua copa. 
As emas eram mui-
tas, tantas que o fer-
ro do Coronel Mar-
colino, meu bisavô, 
pai do coronel e de-
putado Zé Pereira, o 
ferro de Marcolino 
tinha por imagem a 
figura de uma ema. 
Guardo esse ferro, 

e quero reproduzi-lo para usá-lo com 
tinta, não mais em brasa.

Mas por que estou me lembrando, 
agora, dessas memórias serôdias?

Porque vi Dona Madame, nessa 
manhã de fim de inverno, borrifar 
álcool por sobre a marmita que nos 
chega pontual, por graça dos deuses 
e de seus assistentes, os homens da 
roça. Dona Esposa borrifa álcool por 
sobre a marmita para matar o vírus 
da Corona 19, o micróbio mortal. Até 
quando esse vírus ameaçará o povo, 
até quando Dona Esposa e suas vizi-
nhas e comadres e terão de borrifar 
álocol sobre as marmitas? 

 Ildefonso Souto Maior 
era pai de uma turma de filhos, 

e comprou uma máquina 
de cortar cabelos, manual, para 

tosquiar seu rebanho.   

 De formação 
acadêmica, tímido e 

recatado, é um artista e 
ativista cultural que se 
exprime pelas imagens 

que produz.   
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Foram isolados os denv-1 e denv-2 através de testes; no ano, Estado registrou 5.186 casos prováveis da doença

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) divulgou 
ontem o sétimo Boletim 
Epidemiológico das Arbo-
virores na Paraíba (dengue, 
zika e chikungunya). O re-
latório aponta que a noti-
ficação dos agravos sofreu 
uma queda, em relação ao 
mesmo período no ano an-
terior, o que reflete a ne-
cessidade de intensificar a 
notificação dos casos pelos 
municípios. O documento 
indica ainda que há dois ti-
pos de vírus da dengue em 
circulação na Paraíba.

De acordo com a Gerên-
cia Executiva de Vigilância 
em Saúde (GEVS), responsá-
vel pela elaboração do con-
teúdo, a notificação do caso 
suspeito dispara as ações em 
tempo adequado e possibilita 
o planejamento delas no ter-
ritório paraibano, daí a sua 
importância. Até o momento 
foram registrados 5.186 ca-
sos  prováveis  de  dengue, 
1.119 de chikungunya e 243 
do  vírus  zika. As regiões 
com maior incidência de ar-
boviroses são a 13ª, 4ª e 15ª 
Região de Saúde.

Foram registrados 19 

óbitos suspeitos por arbo-
viroses, sendo dois casos 
confirmados por dengue 
nos municípios de Sapé e 
Santa Rita e dois casos con-
firmados por chikungun-
ya, em João Pessoa. Foram 
descartados seis casos e 
ao todo nove ainda seguem  
em  investigação. No ano de 
2019, no mesmo período, 
foram confirmados 13 ca-
sos de óbitos, destes nove 
foram por dengue, três zika 
e um chikungunya.

É importante salien-
tar que, durante este ano 
de pandemia, foi possível 
isolar os sorotipos denv-1 
e denv-2 que circulam no 
Estado, por meio dos testes 
realizados pelos municípios 
e processados pelo Lacen–
PB. Uma Nota Técnica foi 
divulgada para reforçar o  
mapeamento e orientar aos 
municípios quanto ao ar-
mazenamento e transporte 
do material coletado para 
análise.

“Mediante o cenário 
atual do agravo no Estado, 
observamos a necessidade 
de intensificar as coletas para 
isolamento viral durante o 

Identificados dois sorotipos de 
dengue em circulação na PB

Editoração:Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Diego Tavares, que era secre-
tário do PV, pediu desfiliação 
para ingressar no PP. Não será 
a primeira vez que a família Ta-
vares se alia a Cícero Lucena. 
Na eleição de 1996, inclusive, 
integrou a chapa majoritária, 
com Reginaldo Tavares, pai de 
Diego, na condição de vice. 
Diego fez menção ao proces-
so de escolha do nome do PV: 
“Não teve transparência”. 

Em tEmpos prEtéritos 
Semana passada, comentei que 
Luciano Cartaxo (PV) gerou no-
vos adversários à sua gestão 
após o processo de escolha da 
pré-candidatura do PV em João 
Pessoa: os preteridos debanda-
ram e se aliaram a concorren-
tes, como a ex-secretária de Ha-
bitação, Socorro Gadelha, que 
apoiará Cícero Lucena. Agora, 
Diego Tavares, também ex-se-
cretário, seguiu igual caminho.  

No quesito ‘definição de alianças’, o pré-
-candidato a prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena (PP), continua à frente de 
seus adversários – a propósito desse as-
sunto, algumas pré-candidaturas estão, 
inclusive, isoladas. Com a adesão do 
Podemos, ontem, Cícero agora conta 
com o apoio de quatro siglas partidá-
rias. Cidadania, Avante e PMB também 
integram o arco de alianças.  

À frEntE dE sEus advErsários 

partidos podEm fazEr convEnçõEs prEsEnciais, 

mas com adoção dE mEdidas sanitárias, diz trE  

do outro lado da trinchEira 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem recomendando que os partidos políticos optem por realizar 
suas convenções de modo remoto, por meio de lives ou videoconferência – obviamente, para 
evitar aglomerações neste período de pandemia de covid-19. Porém, informa o presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), desembargador José Ricardo Porto (foto), as 
convenções presenciais, ao contrário do que muitos pensam, não estão proibidas. Os partidos 
envolvidos em tais eventos políticos podem realiza-las neste modelo, desde que “adotem as me-

didas sanitárias recomendadas”, cumprindo o distanciamento entre os participantes e com o uso 
de máscaras e álcool gel – algumas legendas estão anunciando que farão convenções no modelo 
drive-in. Ele confirma que os juízes de cada zona eleitoral ficarão responsáveis pela avaliação da 

viabilidade de realização de eventos presenciais. Para isso, as siglas deverão apresentar 
um protocolo que cumpra as exigências das autoridades sanitárias. Do ponto de vista 

do calendário eleitoral, entramos no período em que as chapas que disputarão as 
eleições majoritárias na Paraíba serão definidas em convenção, assim como serão 

oficializados os nomes dos candidatos a vereador. Iniciado ontem, o prazo para 
a realização das convenções vai até o dia 16 de setembro.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Informação de bastidor dá conta de que o PTB 
poderá retirar sua pré-candidatura em João 
Pessoa para apoiar a de Cícero Lucena. É fato 
que o partido está isolado, não conseguiu ce-
lebrar alianças que viabilizem a postulação do 
deputado Wilson Filho, pré-candidato a prefei-
to. A informação vai se confirmar? Saberemos 
nas próximas semanas. 

o ptB vai rEtirar sua pré-candidatura  
para apoiar o nomE dE cícEro lucEna?  

“EntEndErEi as razõEs dElE” 

apEnas no sEgundo turno 

Do deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB), 
numa emissora de TV, após afirmar que con-
tinuará na base de apoio do governador João 
Azevêdo (Cidadania), mesmo que não receba, 
no primeiro turno, apoio do gestor estadual 
à sua pré-candidatura a prefeito de Campina 
Grande: “Caso eu não seja o escolhido, en-
tenderei as razões dele”. 

Inácio Falcão admitiu a possibilidade de apoiar Ana 
Cláudia, que vai disputar a prefeitura de Campina 
Grande pelo Podemos, mas afirmou que isso só 
acontecerá num eventual segundo turno. Aliás, antes 
da pandemia, ambos defenderam, com entusiasmo, 
a união das oposições em torno de uma única candi-
datura. O que não ocorreu, até agora.  
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Sorotipos da dengue transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti foram isolados através de testes realizados pelos municípios e processsados pelo Lacen-PB

Foto: Fotos Públicas

Independência do Brasil

Estado lança programação virtual alusiva à Semana da Pátria  
O governador João Aze-

vêdo lançou, ontem, durante 
o programa semanal ‘Fala, 
governador’, transmitido em 
cadeia estadual pela Rádio 
Tabajara, a programação 
virtual alusiva à Semana da 
Pátria. Nos próximos dias, 
serão exibidos vídeos de au-
toridades do Estado falando 
sobre a importância da data 
e o que ela representa para 
os militares e para a socie-

dade. Para evitar aglomera-
ções devido à pandemia do 
coronavírus, o tradicional 
desfile cívico-militar, pa-
lestras, a Corrida do Fogo 
da Pátria e hasteamento de 
bandeiras não acontecerão 
este ano. 

Os vídeos serão veicu-
lados diariamente nas re-
des sociais do Governo do 
Estado e nas plataformas de 
ensino on-line da Rede Esta-

dual de Educação. Também 
haverá a exibição de maté-
rias especiais sobre o dia 7 
de Setembro (Independên-
cia do Brasil).

“Nós ainda enfrentamos 
a pandemia do coronavírus 
e, por isso, se faz necessário 
o cuidado para evitar aglo-
meração. Dessa forma, as 
solenidades comemorativas 
ao 7 de Setembro não acon-
tecerão de forma presencial, 

como eram feitas anterior-
mente, com desfiles de esco-
las, das unidades militares 
do Exército, da Marinha, das 
Polícias Militar e Civil e do 
Corpo de Bombeiros, mas de 
forma virtual, lembrando a 
importância de celebrarmos 
a liberdade do país e, acima 
de tudo, comemorar a de-
mocracia”, explicou o chefe 
do Executivo estadual.

Além do governador 

João Azevêdo, o comandan-
te-geral da Polícia Militar, 
Euller Chaves; o comandan-
te-geral do Corpo de Bom-
beiros, Marcelo Araújo; o 
secretário de Segurança e 
Defesa Social, Jean Nunes; 
e o secretário da Adminis-
tração Penitenciária, Sérgio 
Fonseca estão entre as auto-
ridades que gravaram men-
sagens em alusão à Semana 
da Pátria.

primeiro trimestre do ano 
vigente, a fim de identificar 
qual sorotipo está circulando 
na Paraíba”, ressalta a gerente 
da GEVS, Talita Tavares.

Apesar do cenário atual 
da covid-19, as atividades 
de controle das arboviroses 
continuam ativas tais como: 
sensibilizar a população 

para eliminação de criadou-
ros do mosquito transmis-
sor; manter ativa vigilância 
para notificação dos casos 
suspeitos das arboviroses; 

realizar coleta de material 
para confirmação laborato-
rial e para isolamento viral 
que identifica o tipo de den-
gue circulante. 

Devido à pandemia, a 
programação presencial, 
como o desfile de 7 de 

Setembro, foi cancelada. 
Vídeos e matérias 

especiais serão divulgados 
nas redes sociais



Pacientes foram atendidos no Hospital Infantil Arlinda Marques; SES investiga mais cinco notificações

A Paraíba confirmou on-
tem as duas primeiras confirma-
ções de crianças com Síndrome 
Inflamatória Multissistêmica 
Pediátrica (SIM-P), doença rara 
associada à covid-19. A síndro-
me é uma reação inflamatória 
grave que só acomete crianças 
e está associada a uma res-
posta tardia ao Sars-CoV-2. A 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) informou que além das 
duas confirmações, outros sete 
casos foram notificados como 
suspeitos. Dois deles já foram 
descartados e cinco estão sendo 
investigados.

As duas crianças que rece-
beram a confirmação para SIM
-P foram atendidos no mesmo 
Hospital Infantil Arlinda Mar-
ques, em João Pessoa. Os casos 
confirmados foram de dois 
meninos. O primeiro, com sete 
anos, reside em Sapé e recebeu 
alta no dia 21 de julho. A segun-
da criança de 6 anos de idade 
recebeu alta no dia 2 de julho e 
reside em João Pessoa.

Entre os casos que seguem 
em investigação, dois são de 
óbitos. No Nordeste, Ceará, Per-
nambuco, Bahia e Paraíba pos-
suem casos confirmados. Piauí, 
Alagoas, Teresina e Rio Grande 
do Norte investigam casos sus-
peitos. 

Os Departamentos Cientí-
ficos de Infectologia e Reumato-
logia da Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP) emitiram uma 
nota de alerta sobre a doença. A 
publicação ressalta que mesmo 
estado em um grupo teorica-
mente menos atingido com im-
pactos mais graves, a saúde das 
crianças e adolescentes tam-
bém precisam de atenção já que 

mesmo apresentando formas 
assintomáticas, leves ou mode-
radas da doença, o grupo pode 
vir a desenvolver manifestações 
clínicas exuberantes, graves e 
fatais, como pode ser o caso da 
SIM-P.

Além dos sintomas da 
covid-19, sintomas de febre, 
conjuntivite, diarreia, dores 
abdominais, náusea, vômito, 
manchas vermelhas pelo corpo 
e taquicardia são alertas para a 
síndrome. Pacientes que apre-
sentarem os sintomas e não es-
tiverem hospitalizados, devem 
ser levados a hospitais pelos 
seus responsáveis com urgên-
cia. Em João Pessoa, o Hospital 
Arlinda Marques e o Hospital 
Municipal do Valentina são re-
ferência no atendimento espe-
cífico para a SIM-P. Em Campina 
Grande, os responsáveis podem 
procurar o Hospital Municipal 
da Criança e do Adolescente, 
referência no tratamento da co-
vid-19 e outras patologias. 

Para o diagnóstico do 
quadro, testes do tipo RT PCR 
são aplicados mesmo que o 
paciente já tenha passado por 
testagem rápida. No óbito con-
firmado em Pernambuco, por 
exemplo, a paciente, que era 
uma menina de 11 anos de ida-
de, realizou o teste RT PCR que 
teve o resultado negativo, o re-
sultado positivo apareceu ape-
nas no teste rápido. A criança 
deu entrada no hospital dia 23 
de julho e teve o óbito no dia se-
guinte, antes mesmo de chegar 
a internação na UTI.

Casos na Paraíba
Com novos 117 novos ca-

sos e 15 óbitos de covid-19 con-
firmados ontem pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), a Pa-
raíba registra 105.778 pessoas 

contaminadas, sendo 2.450 
falecimentos em decorrência 
do agravamento da doença e 
75.521 considerados recupera-
dos. Todas as cidades do muni-
cípio possuem casos da doença 
e 154 dos 223 registram óbitos.

De acordo com a SES, a 
baixa notificação de casos é um 
reflexo do funcionamento redu-
zido no expediente das secre-
tarias de saúde dos municípios 
do Estado durante o fim de se-
mana.

Cerca de 314.664 testes 
para o diagnóstico da doença 
já foram realizados em todos os 
municípios. Vinte cidades estão 
na lista das mais afetadas com 
concentração de casos superior 
a mil. João Pessoa (26.885) e 
Campina Grande (12.303) re-
gistram mais casos.

Entre os 15 óbitos regis-
trados ontem, oito ocorreram 
no intervalo de tempo entre o 
domingo e a segunda-feira. Os 
demais ocorreram entre 20 e 31 
de agosto. A faixa etária entre as 
vítimas foi de 58 a 93 anos, sen-
do dois deles com menos de 65 
anos. Apenas dois pacientes não 
possuiam comorbidades. Hiper-
tensão, diabetes, cardiopatia, 
doença neurológica, doença res-
piratória foram alguns dos fato-
res de risco observados entre as 
vítimas. As mortes se distribuem 
entre João Pessoa (7), Campina 
Grande, Santa Rita, Guarabira, 
Bayeux, Marcação, Itaporanga, 
Belém e Nazarezinho.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o Estado 
é de 31%. A Região Metropoli-
tana de João Pessoa, Campina 
Grande e o Sertão possuem, 
respectivamente, 29%, 32% e 
37% de taxa de ocupação dos 
leitos de UTI adulto.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

PB registra 2 casos de crianças
com síndrome ligada à covid-19
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Em agosto

Porto de Cabedelo tem alta 
de 22,1% na movimentação

O balanço operacional 
do mês de agosto no Porto 
de Cabedelo apresentou 
um aumento de 22,1% na 
movimentação de cargas, 
em relação ao mesmo mês 
em 2019. Levando em con-
sideração as operações 
em todo o ano, o resulta-
do também é superior. Em 
2020, mais de 700 mil to-
neladas já foram movimen-
tadas – 10,45% a mais do 
que o registrado nos oito 
primeiros meses de 2019.

“Estamos dando con-
tinuidade ao ritmo de 
crescimento já implemen-
tado. Apesar do cenário 
adverso, conseguimos não 
só manter, mas ampliar a 
quantidade de navios e o 
montante de cargas. Um 
resultado extremamen-
te positivo para o nosso 
Porto e para a Paraíba”, 
comemora a presidente da 
Companhia Docas da Pa-
raíba (Docas-PB), Gilmara 
Temóteo.

O relatório detalha 
que já aconteceram 60 
atracações no Porto de 
Cabedelo. As operações 
mais recentes foram com 
os graneleiros Strategic 
Unity, que veio da Argen-
tina e descarregou 14.002 
toneladas de trigo no berço 
105, e Apogee Endeavour, 
que veio do Uruguai para 
descarregar 9.021 tonela-
das de malte no berço 107.

Os granéis sólidos in-
clusive são os principais 
responsáveis pela alta nas 
operações. Em 2019, 367 
mil toneladas foram movi-
mentadas, enquanto neste 
ano o Porto de Cabedelo 
já movimentou quase 450 
mil toneladas – uma alta 
de mais de 22%, com des-
taque para as cargas de co-
que de petróleo (aumento 
de 38%) e de malte (au-
mento de 14,6%).

Para os granéis líqui-
dos, já aconteceram 31 
operações. Foram 17 ope-

rações de descarga de ga-
solina, totalizando 187.107 
toneladas movimentadas; e 
14 operações de diesel, que 
somam quase 65 mil tone-
ladas. No total, 251.151 
toneladas de combustíveis 
já foram operacionalizadas 
pela Docas-PB.

No total, 700.345 tone-
ladas já passaram pelo Por-
to de Cabedelo em 2020, 
com operações de trigo, 
malte, coque de petróleo, 
ilmenita, gasolina e diesel. 
Em 2019, o montante havia 
sido de 634.084 toneladas.

Para as cargas em con-
têineres, o resultado até 
agosto de 2020 já quase su-
pera o total movimentado 
por Trânsito Aduaneiro em 
todo o ano de 2019. No ano 
passado, foram movimen-
tadas 18,9 mil toneladas, 
enquanto apenas entre 
janeiro e agosto de 2020, 
18.114 toneladas já passa-
ram pelo pátio do Porto de 
Cabedelo.

Foto: Ortilo Antônio

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Morreu, na madrugada 
de ontem, o jornalista parai-
bano Humberto Cosme de 
Lira, de 77 anos, em decor-
rência da covid-19. Ele estava 
internado no Hospital Santa 
Isabel, em João Pessoa, desde 
o dia 21 de agosto. Sem ceri-
mônia de velório, o corpo do 
jornalista foi sepultado na tar-
de de ontem.

De acordo com informa-
ções de familiares, Humber-
to estava na UTI do hospital 
passando pelo processo de 
hemodiálise e em situação 
grave. Uma campanha para 
doação de plasma convales-
cente foi feita por amigos 
e familiares na internet foi 
realizada na última semana, 
mas não houve tempo hábil 
para o tratamento. O quadro 
de saúde dele foi agravado 
neste domingo.  O enterro do 
jornalista foi realizado às 15h 
de ontem no cemitério Jar-
dim das Acácias, na capital. A 
cerimônia de velório não foi 
realizada por conta da causa 
mortis do jornalista. 

Natural de Umbuzeiro, 
Humberto Lira faz parte da 
história do jornalismo parai-

Morre em JP, aos 77 anos, 
o jornalista Humberto Lira 

No acumulado do ano, foram movimentadas mais de 700 mil toneladas de cargas no Porto de Cabedelo

Reajuste no preço do gás de 
cozinha começa a valer hoje

O aumento no preço 
do gás de cozinha começa a 
valer a partir de hoje na Pa-
raíba, de acordo com o Sin-
dicato dos Revendedores 
de Gás do Estado (Sinregás
-PB). O valor foi reajustado 
em um percentual de quase 
9%, com um repasse para 
o consumidor equivalente 
a cinco reais. Na prática, 
o gás que estava custando 
atualmente R$ 75 passará 
a valer R$ 80 e, nos locais 
que possuem venda no car-
tão de crédito em que o gás 
custava R$ 85, o item vai 
passar a custar R$ 90.

No cenário nacional, 
o preço do gás de cozinha 
sofre o sexto reajuste con-
secutivo de 2020 a partir 
do repasse de 5% da Petro-
brás para os revendedo-
res. “Com o reajuste anun-
ciado, produto acumula 
uma alta média no ano de 
5,77%. Além da dispara-
da na cotação do dólar, 
que impacta nos preços 
da Petrobras no mercado 
internacional, os valores 
do GLP (Gás Liquefeito de 
Petróleo) estão em alta, de 
acordo com executivos do 
setor, especialmente nos 
Estados Unidos”, destacou 
o Sindicato Nacional das 
Empresas Distribuidoras 

de Gás Liquefeito de Petró-
leo (Sindigás).

Na Paraíba, a variação 
do preço do gás de cozinha 
é a sétima do ano. Isso se 
dá em razão do dissídio 
coletivo das distribuidoras 
no mês de setembro, que 
repassa para o consumi-
dor um reajuste no custo 
do item. “Esse ano casou 
do reajuste da Petrobras 
coincidir com o reajuste 
por parte das distribuido-
ras e os dois juntos devem 
ser entre 8% e 9%. O re-
passe para o consumidor 
final vai ser de cinco reais”, 
explicou o presidente do 
Sinregás-PB, Marcos Antô-
nio Bezerra.

bano. Na redação do extinto 
Jornal Correio da Paraíba, 
foram 40 anos de dedicação  
a profissão na cobertura da 
área policial até se aposentar. 
Entre 1967 e 1969, trabalhou 
na antiga TV Record, em São 
Paulo. Ao retornar à Paraíba 
atuou como repórter policial 
no Diário da Borborema, em 
Campina Grande. Ele depois 
atuou na redação do Jornal O 
Norte na capital antes de ir 
para o Correio da Paraíba.

Divertido, alegre e um 
excelente profissional que 
devotava amor ao jornalis-
mo e aos amigos de profis-
são, Humberto Lira fará falta. 
Emocionada, Andréa Batista, 

que trabalhou com o jornalis-
ta no Correio da Paraíba, lem-
brou que “desde que cheguei 
no Jornal (Correio da Paraí-
ba), em 2000, ele já estava por 
lá. A empolgação dele de cada 
dia era como se estivesse co-
meçando ali, naquele mesmo 
dia. Apesar de que ele não es-
tava mais atuando, é uma per-
da grande. Para o jornalismo 
policial também porque ele 
deixou o seu legado. E como 
pessoa é a perda mais difícil”, 
relatou a jornalista.

Em nota, a A Associação 
Paraibana de Imprensa (API) 
também lamentou a morte de 
Humberto  Lira e se solidari-
zou com familiares e amigos. 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Humberto 
Lira estava 
internado 

com co-
vid-19 no 

Hospital 
Santa Isabel

Foto: Arquivo pessoal
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Policlínica Municipal
Inaugurada ontem, a Policlínica Municipal de Mangabeira será 
mais uma opção para usuários do SUS. A estimativa é que 
sejam atendidas mais de 15 mil pessoas por mês.  Página 8 Fo
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João Azevêdo anunciou durante o programa de rádio “Fala, Governador” que ordens de serviço serão assinadas este mês

Estado vai investir R$ 9,5 mi 
na recuperação de rodovias

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

O governador João Aze-
vêdo (Cidadania) assina neste 
mês de setembro várias ordens 
de serviço para a recuperação 
de estradas no Estado. Em geral, 
serão investidos R$ 9,5 milhões 
nessas obras. O anúncio foi feito 
durante o programa ‘Fala Go-
vernador’, transmitido pela Rá-
dio Tabajara FM (105,5).

As ações fazem parte do 
programa ‘Estradas da Cida-
dania’ e incluem, nesta etapa, a 
estrada de ligação da Comuni-
dade de Nazaré com a BR-230, 
em Pocinhos; Distrito de Ma-
lhada da Roça com o entron-
camento da BR-412, em São 
João do Cariri; e o Distrito de 
São Tomé com a PB-097, em 
Alagoa Nova. 

Além disso, outros inves-
timentos já estão programados 
para terem início, também, no 
mês que vem, beneficiando a 
mobilidade para cidades como 
Damião, Logradouro, Alagoa 
Grande, Coremas, Barra de 
Santa Rosa e São Mamede. 
Obras para travessia urbana 
ainda deverão ser anunciadas 
para Conceição, Cuitegi, Ara-
çagi, Itabaiana, Acaú, Cubati, 
Juazeirinho, Lagoa de Dentro, 
Natuba, Uiraúna, Serra Branca 
e São João do Tigre. O processo 
encontra-se em fase de lici-
tação. 

O governador ainda co-

mentou sobre o programa de 
recuperação de barragens e 
informou que o Estado já rea-
lizou quase metade das ações. 
O programa, que conta com 
investimentos na ordem de R$ 
30 milhões em recursos pró-
prios, é destinado à segurança 
de barragens para manter não 
apenas o armazenamento da 
água, mas permitir às popu-
lações ribeirinhas tranquili-
dade para resistir em áreas 
mais secas.

Saúde
Na área da saúde, o go-

verno abriu um edital público 
para a contratação de 108 pro-
fissionais médicos para refor-
çar as equipes que atendem 
na área de traumatologia. As 
contratações se somarão às 
demais quatro mil realizadas 
na área da Saúde para a atu-
ação no combate à covid-19.

 O governador informou 
que o Estado não apenas de-
volveu as dez camas que ha-
via transferido do Hospital 
de Taperoá para ajudar em 
outros hospitais como enviou 
equipamentos, a exemplo de 
respiradores pulmonares, para 
a unidade. “Também estamos 
fortalecendo a estrutura de 
exames na Paraíba como a en-
trega da nova sede do Lacen, 
num prédio que oferece todas 
as condições de trabalho neces-
sárias”, acrescentou.

Outro ponto abordado 

pelo governador foram os 
projetos voltados à população 
carcerária para a implemen-
tação de boas práticas e pro-
fissionalização. João Azevêdo 
comentou sobre o Escritório 
Social inaugurado para que os 
apenados possam se comuni-
car com suas famílias, além de 

criar condições para a resso-
cialização. 

Outras ações
Na área da habitação, João 

Azevêdo lembrou a necessida-
de de inscrições na Companhia 
Estadual de Habitação Popular 
(Cehap) para concorrer a um 

imóvel no residencial que está 
sendo construído no Bairro de 
Mangabeira, um condomínio 
com padrão elevado a ser en-
tregue pelo governo. Já na área 
cultural, o governador reforçou o 
convite de inscrição aos artistas 
para terem direito a recursos da 
Lei Aldir Blanc (cadastrocultural.

pb.gov.br). São R$ 36,5 milhões 
disponibilizados para financia-
mentos de projetos já com início 
de pagamento em setembro. 

“Investimos muito para 
este projeto. Foi um processo 
democrático, a partir de muitas 
conversas, para compreender 
como ele vai funcionar”, disse.

Ligando cidades

DER inicia recuperação 
de estrada na PB-057

O Governo do Estado, 
por meio do Departamento 
de Estradas de Rodagem da 
Paraíba (DER-PB), deu início 
à recuperação total da PB-
057, rodovia que liga Maman-
guape a Guarabira, passando 
pelas cidades de Itapororoca 
e Araçagi, com uma extensão 
de 40,2 km.

Os serviços de tapa-bu-
raco já foram iniciados em al-
guns trechos e, em outros, a 
previsão é que seja feita uma 
reciclagem geral, no próximo 

dia 5 de setembro. Para isso, 
no entanto, será necessário a 
abertura do trecho danificado 
da pista para refazer o solo da 
base com adicionamento de 
30 por cento de brita.

O engenheiro José Luiz, 
gestor da obra, disse que a 
adição de brita no material da 
base vai garantir uma maior 
segurança e durabilidade do 
leito da pista para os próxi-
mos 5 anos. Ele lembra que 
em cima da base reciclada será 
feita a pavimentação com TSD 

(Tratamento Superficial Du-
plo). Além disso, serão execu-
tados serviços de recuperação 
de toda a drenagem superficial 
da rodovia, que inclui banque-
tas, sarjetas, descidas d’água, 
valetas, entre outros.

José Luiz informa, tam-
bém, que está previsto para 
o dia 5 de setembro o reinício 
dos serviços de pavimenta-
ção do binário de Itapororoca 
(Rua Monsenhor José Couti-
nho), com uma extensão de 
800 metros.

Canal Acauã-Araçagi terá 
lote concluído até dezembro
Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com

As obras do Canal Acauã-A-
raçagi não sofreram paralisação 
por causa da pandemia do novo 
coronavírus e seguem em ritmo 
normal. A conclusão do primeiro 
lote da obra está prevista para 
até o fim do ano e o segundo lote 
para 2021. O Canal Acauã-Araçagi 
é a maior obra hídrica da Paraí-
ba, com 130,44km de extensão 
que beneficiará mais de 600 mil 
paraibanos, distribuídos em 38 
municípios. A obra está sendo 
realizada pelo Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Estado 
da Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos e do Meio Ambiente 
(Seirhma), com investimentos 
federal e estadual no valor total 
de R$ 1 bilhão e 42 milhões.

O secretário da Seirhma, 
Deusdete Queiroga, explicou que 

o ritmo da obra diminuiu no co-
meço da pandemia, mas já segue 
no ritmo normal. “Essa pandemia 
pegou todo mundo de surpresa. 
Tivemos que nos adaptar a essa 
nova realidade, e continuamos 
seguindo todos os protocolos sa-
nitários da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) e o decreto do 
Governo do Estado”, informou.

O Canal Acauã-Araçagi pro-
moverá dois grandes benefícios 
ao Estado: segurança hídrica na 
região onde o canal perpassa e 
fortalecimento econômico. “As 
terras que atravessam o canal 
são muito férteis, mas não con-
seguem produzir agricolamente 
porque não têm água. Quando a 
obra for concluída, possibilitará o 
desenvolvimento econômico de 
mais de 16 mil hectares de terra. 
Essa é uma obra complementar à 
transposição do Rio São Francis-
co”, destacou o secretário.

Obra 
A obra é dividida em 

dois lotes e subdividida em 
etapas. A captação de água 
se dá no Açude Acauã (Bar-
ragem Argemiro de Figueire-
do), localizada no baixo Rio 
Paraíba, ao sul do Estado. A 
partir da tomada d’água, o 
sistema adutor avança em 
direção ao norte até desa-
guar em um afluente do Rio 
Camaratuba. O sistema adu-
tor cruza as bacias dos rios 
Gurinhém, Mirirí, e Maman-
guape/Araçagi, integrando
-as, e promove implantação 
de obras do empreendimento 
em áreas dos municípios de 
Itatuba, Mogeiro, Salgado de 
São Felix, Itabaiana, São José 
dos Ramos, Riachão do Poço, 
Sobrado, Sapé, Mari, Cuité de 
Mamanguape, Araçagi, Itapo-
roroca e Curral de Cima.Rodovia liga Mamanguape a Guarabira e abrange, ainda , as cidades paraibanas de Itapororoca e Araçagi

Foto: Secom-PB

O Canal Acauã- Araçagi é a maior obra hídrica da Paraíba, com 130,44km de extensão, atingindo 38 municípios

Foto: Divulgação/Seirhma

Além das obras que integram o programa ‘Estradas da Cidadania’, o governador João Azevêdo falou sobre outras ações desenvolvidas nos últimos meses

Foto: Secom-PB



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 1º de setembro de 2020

Incra e PF notificaram, ontem, moradores não autorizados do assentamento Dona Helena, em Cruz do Espírito Santo

Operação revela venda irregular 
de terrenos de reforma agrária

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Casal esconde drogas entre cestas básicas da igreja

Com o objetivo de reto-
mar lotes destinados a bene-
ficiários da reforma agrária 
que foram arrendados ou 
vendidos de forma irregular, 
agentes do Instituto Nacional 
de Reforma Agrária (Incra) e 
a Polícia Federal realizaram 
uma ação para notificar os 
ocupantes irregulares de lotes 
do assentamento Dona Hele-
na, em Cruz do Espírito San-
to (PB), município da Região 
Metropolitana de João Pessoa. 

A operação é resultado 
do trabalho de supervisão 
da situação ocupacional dos 
lotes do assentamento Dona 
Helena, realizado de abril a 
novembro do ano passado, 
por servidores da Divisão de 
Governança Fundiária e da 
Divisão de Desenvolvimento 
e Consolidação de Projetos de 
Assentamentos do Incra-PB.

A vistoria realizada apu-
rou que vários beneficiários 
e ex-beneficiários, ou seja, 
famílias excluídas do Pro-
grama Nacional de Reforma 
Agrária (PNRA), fracionaram 
e venderam 17 parcelas do 
assentamento, praticamen-
te transformando a área em 
um bairro residencial. Com o 
fracionamento das áreas fo-
ram criados pelo menos 800 
terrenos – a maioria deles já 

com construções de alvenaria, 
onde residem centenas de fa-
mílias que não se enquadram 
nos requisitos para serem be-
neficiados com lotes da refor-
ma agrária.

Das 92 famílias que 
constam na relação dos be-
neficiários instalados no As-
sentamento Dona Helena, 
pelo menos 45 famílias se 
encontram em situação regu-
lar.  Após o fim dos trabalhos 
de supervisão ocupacional e 
desintrusão dos ocupantes ir-
regulares, eles devem receber 
a titulação definitiva de suas 
propriedades.

O assentamento Dona 
Helena, criado pelo Incra em 
1996, tem capacidade para 
105 famílias de agricultores, 
mas, oficialmente, conta com 
92 famílias na relação de be-
neficiários homologada no 
Sistema de Informações de 
Projetos de Reforma Agrária 
(Sipra), que reúne dados ge-
rais sobre as áreas de assen-
tamento e das unidades fami-
liares assentadas.

Ação nacional
A Polícia Federal cumpriu 

na manhã de ontem (31) na 
Penitenciária de Segurança Má-
xima PB1, no bairro de Manga-
beira, em João Pessoa manda-

dos de prisão preventiva contra 
detentos que estão recolhidos 
aquela unidade prisional. 

De acordo com as inves-
tigações 220 pessoas detidas 
em presídios federais ou de se-
gurança máxima recebiam au-
xílio mensal da facção Primei-
ro Comando da Capital (PCC) 
por terem alcançado cargos 
no alto escalão da organização 
criminosa por terem execu-
tado missões, principalmente 
contra servidores, tendo poli-
ciais como os mais visados.

Na manhã de ontem uma 
força-tarefa cumpriu mais de 
600 mandados de prisão e 
de busca e apreensão, em 18 
estados e no Distrito Federal, 
além da Paraíba. De acordo 
com as investigações, mem-
bros do PCC que executassem 
servidores públicos recebiam 
uma mesada até três vezes 
maior do que os demais, afir-
mou a Polícia Federal (PF) em 
coletiva de imprensa. 

Na coletiva, na sede da PF 
em Minas Gerais, o delegado 
Alexander Castro, coorde-
nador da Força Integrada de 
Combate ao Crime Organiza-
do de Minas Gerais (FICCO) 
disse que os valores varia-
vam de acordo com o motivo 
pelo qual esses presos foram 
arremetidos para o sistema 

penitenciário federal. “Então, 
se ele foi arremetido para o 
sistema penitenciário federal 
por pertencer à facção, ele re-
cebe ‘X’. Se ele foi arremetido 
para o sistema penitenciário 
federal por exercer um cargo 
de relevo na facção, ele o valor 
‘2x’. E, se ele executou alguma 
missão da facção, ele recebe o 

valor ‘3x’. Leia-se: ter matado 
algum servidor público”,  dis-
se Castro.

A Justiça de Minas Gerais 
bloqueou cerca de R$ 252 
milhões em contas ligadas ao 
PCC. Cerca de R$ 6 milhões fo-
ram apreendidos em espécie.
Dos 600 mandados que estão 
sendo cumpridos, 422 são 

de prisão, sendo parte deles 
(173), contra pessoas que já 
estão detidas. Entre os alvos 
estão integrantes do PCC, fa-
miliares e outras pessoas res-
ponsáveis por lavar dinheiro 
para a organização. O Estado 
com o maior número de man-
dados de prisão é o Paraná, 
com 101.

Os fiscais do Incra e policiais federais estiveram em Cruz do Espírito Santo para conter a venda ilegal de lotes 

Foto:  Incra 

Uma vaquejada que 
estava se realizando no Sí-
tuio Remígio, zona rural de 
Logradouro, Brejo paraiba-
no, foi encerrada pelos po-
liciais da 3ª Companhia do 
4º BPM nesse sábado (29). 

A ação da PM aconte-
ceu após uma denúncia, 
através do Copom, dando 
ciência de aglomerações 
em uma vaquejada que 
se realizava naquele sítio. 
Logradouro está classifi-
cado com a cor amarela, 
que proíbe a realização 
de eventos com aglomera-
ções, inclusive vaquejada.  

A guarnição coman-
dada pelo capitão Leite 

esteve no local e constatou 
a realização do evento e o 
descumprimento do de-
creto estadual 40.304, de 
12 de junho de 2020, que 
estabeleceu o plano Novo 
Normal Paraíba, de medi-
das temporárias e emer-
genciais de prevenção de 
contágio pela Covid-19. A 
aglomeração foi disper-
sada e o organizador da 
vaquejada foi conduzido à 
delegacia.

Desde que o decredto 
entrou em vigor no estado, a 
Polícia Militar já encerrou vá-
rios eventos com a condução 
dos realizadores para as dele-
gacias de cada área.

PM encerra evento 
em cidade do BrejoPolícia cerca comunidade e apreende 

armas, entorpecentes e medicamentos

Em João Pessoa

Todo material foi apreendido numa comunidade no bairro de Mandacaru

Foto:  PMPB
A Polícia Militar 

apreendeu quatro revól-
veres, dois  quilos de ma-
conha, 17 papelotes com 
cocaína, munições, compri-
midos de artane e mais de 
1 mil reais em dinheiro, em 
uma operação de combate 
ao tráfico de drogas reali-
zada no fim a manhã dessa 
segunda-feira (31), na co-
munidade do Gadanhe, no 
bairro do Padre de Manda-
caru, em João Pessoa. Um 
suspeito de 29 anos foi pre-
so em flagrante.

O trabalho foi realiza-
do por equipes do 1º Bata-
lhão, com auxílio do Canil 

do Batalhão de Operações 
Especiais (BOPE), que re-
vistaram vários locais usa-
dos por traficantes para 
esconder drogas e outros 
objetos. 

A operação teve o ob-
jetivo, também, de prender 
envolvidos em um crime 
que deixou cinco pessoas 
feridas a tiros, nesse domin-
go (30), no vizinho bairro 
de Mandacaru. 

O preso será ouvido 
para saber se tem alguma 
ligação com o caso. As armas 
apreendidas passarão por 
perícia. O material foi entre-
gue na Central de Flagrantes.

No interior
Claudeilton Pereira Lus-

tosa, de 35 anos foi preso, na 
sexta-feira (28), em Lagoa 
Seca, no Agreste da Paraíba. 
“Bob Esponja”, conhecido por 

sua alta periculosidade, era 
procurado pela polícia, inclusi-
ve já chegou a trocar tiros com 
a polícia. A prisão dele foi uma 
ação conjunta das Políciais Ci-
vil e Militar. 

O tráfico de droga vem 
sofrendo constantes prejuí-
zos com as ações desenvol-
vidas pelos órgãos de segu-
rança pública na Paraíba. Na 
noite de sábado (29), uma 
ação envolvendo policiais 
militares e federais apreen-
deu  82 quilos de drogas na 
cidade de Queimadas, Região 
Metropolitana de Campina 
Grande. 

Na ação conjunta das 
Polícias Federal e Militar, em 
Queimadas, foram apreen-
didos 52 quilos de maconha 
e 30 quilos de pasta-base 
de cocaína. A droga estava 
numa caminhonete picape 
Fiat, com placas de Brasília 
que estava com várias cestas 
básicas na carroceria para 
disfarçar a carga de droga. Os 
presos disseram que as ces-
tas básicas eram doações da 
igreja.

A abordagem aconteceu 
na BR-104, pela Polícia Fede-
ral e contou com o apoio de 
cães farejadores do Canil. As 
drogas foram encontradas 
escondidas na carroceria do 
veículo. Três ocupantes, dois 
homens e uma mulher, foram 
presos em flagrante. Os poli-
ciais informaram que os en-
torpecentes saíram de Brasí-
lia-DF e seriam entregues em 
Cabedelo, na Região Metro-
politana de João Pessoa.

Na abordagem, o homem 
de 29 anos e a mulher de 21 
disseram, inicialmente, que 
vinham de Brasília com des-
tino a Cabedelo e que, depois 
iriam para a Praia de Pipa’, no 
Rio Grande do Norte. A polí-
cia está investigando a quem 
o casal entregaria a droga. 
Segundo a polícia, o prejuízo 
é de aproximadamente R$ 
600 mil.

Foto:  PMPB

Cocaína e maconha estavam escondidas numa caminhoneta que foi interceptada na cidade de Queimadas e contou com ajuda de cãs farejadores da polícia
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Após negociação, categoria teve seus diretos mantidos e conquistou um reajuste de 1,5% nos salários, com abono de R$ 2 mil para este ano

“É improvável que 
aconteça uma greve dos 
bancários na Paraíba”. A 
previsão foi feita pelo pre-
sidente do Sindicato dos 
Bancários, Lindonjhonson 
Almeida, que falou sobre 
o processo de negociação 
com a Federação Nacio-
nal dos Bancos (Fenaban). 
“Não foi a proposta ideal, 
mas foi o que conseguimos. 
Manter os direitos já con-
quistados, mais reajuste 
de 1,5% para salários com 
abono de R$ 2 mil para este 
ano. E para o próximo ano 
os bancos propõem reajus-
te da inflação e ganho real 
de salário de 0,5%.” 

A votação, que acon-
teceu de forma remota, co-
meçou às 20h do último 
domingo e a categoria teve 
até às 23h59 desta segun-
da-feira (31), para aprovar a 
proposta, afastando de vez a 
possibilidade de paralisação 
das atividades. As negocia-
ções, segundo o presidente 
do sindicato, foram feitas 
através de assembleias e re-
uniões remotas, com grande 
participação da categoria. 
“Tivemos assembleias com 
mais de 450 pessoas. Os 

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Bancários descartam greve 
após proposta da Fenaban 

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

A MULTIMIDIA IMPRESSÃO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI, CNPJ 
09.368.621/0001-05, torna público que em 28 de agosto de 2020 deu entrada no Processo Nº 
1739/20 requerendo a Renovação da Licença de Operação junto a Coordenadoria de Meio Ambiente 
e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande 
para exercer as suas atividades impressão de materiais para uso publicitário, situado a Rua Manoel 
Leonardo Gomes, Nº 466, Bairro Jardim Paulistano, Campina Grande/PB.

A STEINMULLER RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA, CNPJ 33.839.716/0001-36, torna público que 
em 24 de agosto de 2020 deu entrada no Processo Nº 1734/20 requerendo a Licença de Operação 
junto a Coordenadoria de Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de Campina Grande para exercer as suas atividades de serviços de alimenta-
ção e bebidas, situado a Avenida Manoel Tavares, Nº 419, Bairro Lauritzen, Campina Grande/PB.

(ANTONIO ALVES DA ROCHA FILHO),(CPF:001.783.094-00) torna público que requereu a SE-
MAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença (OPERAÇÃO) 
para (UMA RESIDENCIA MULTIFAMILIAR) Situado à (RUA TEREZINHA COSTA, S/N RECANTO 
DO POÇO CABEDELO-PB).

ALTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 19.778.247/0001-61 Torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabelo a Licença 
Prévia para Construção Multidisciplinar com 32 unidadeshabitacionais situados à Rua Projetada 
(VL-16), SN, QD 27, lote 17ª Lot. Praia mar - Cabedelo/PB.

AGRESTE COMÉRCIO ATACADO E VAREJO LTDA, torna público que em 26/08/2020, deu en-
trado ao processo nº 1738/20, requerendo a Licença Prévia da Coordenadoria do Meio Ambiente 
e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande, 
para Implantação de uma edificação comercial destinada ao Comércio Varejista de Mercadorias 
- Supermercados.

GERAN – CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA EIRELI, CNPJ 15.812.262/0001-28, 
torna público que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, 
as LicençasPrévia eInstalação, de construção de um prédio multifamiliar, que terá a denominação 
de RESIDENCIAL ISLÂNDIA, situado à Rua Marcos Albino Rafael, S/N, Planalto da Boa Esperança 
- João Pessoa PB. ST. 55 QD. 016 LT. 0072

GERAN – CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA EIRELI, CNPJ 15.812.262/0001-28, 
torna público que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, 
as LicençasPrévia eInstalação, de construção de um prédio multifamiliar, que terá a denominação 
de RESIDENCIAL BELIZE, situado à Rua Manoel Felisberto da Silva, S/N, Gramame - João Pessoa 
PB. ST. 57 QD. 271 LT. 0049.

GERAN – CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA EIRELI, CNPJ 15.812.262/0001-28, 
torna público que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, 
as LicençasPrévia eInstalação, de construção de um prédio multifamiliar, que terá a denominação 
de RESIDENCIAL BAHAMAS, situado à Rua Manoel Felisberto da Silva, S/N, Gramame - João 
Pessoa PB. ST. 57 QD. 271 LT. 0024.

GPM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 20.926.659/0001-80, torna público que 
requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, as Licenças de 
Instalação e operação, de construção de um prédio multifamiliar, que terá a denominação de RE-
SIDENCIAL LUXEMBURGO, situado à Rua João de Souza Lima, S/N, Planalto da Boa Esperança 
- João Pessoa PB. ST. 55 QD.019 LT.0304.

GPM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 20.926.659/0001-80, torna público que 
requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, as LicençasPrévia 
eInstalação, de construção de um prédio multifamiliar, que terá a denominação de RESIDENCIAL 
MALDIVAS, situado à Rua Manoel Felisberto da Silva, S/N, Gramame - João Pessoa PB. ST. 57 
QD. 271 LT. 074

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, CNPJ 12.011.855/0001-05, 
torna público que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pes-
soa, a Licença de operação, de construção de um prédio multifamiliar, que terá a denominação 
de RESIDENCIAL CROÁCIA, situado à Rua Manoel Henriques dos Santos, S/N, Planalto da Boa 
Esperança - João Pessoa PB. ST. 55 QD.029 LT.0546.

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, CNPJ 12.011.855/0001-05, 
torna público que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, 
as Licenças de Instalação e operação, de construção de um prédio multifamiliar, que terá a denomi-
nação de RESIDENCIAL FILADELFIA, situado à Rua Adalberto da Silva Castro esq. Com a Rua da 
Garça Branca Pequena, S/N, Paratibe - João Pessoa PB. ST. 51 QD. 202 LT.0300.

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, CNPJ 12.011.855/0001-05, 
torna público que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, 
as Licenças Prévia eInstalação, de construção de um prédio multifamiliar, que terá a denominação 
de RESIDENCIAL TURQUIA, situado à Rua Professora Eunilde Caldas Tavares, S/N, Planalto da 
Boa Esperança - João Pessoa PB. ST. 55 QD. 016 LT. 0189.

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, CNPJ 12.011.855/0001-05, 
torna público que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, 
a Licença de Operação, de construção de um prédio multifamiliar, que terá a denominação de 
RESIDENCIAL CHICAGO, situado à Rua Radialista Nilton dos Santos Júnior, S/N, Planalto da Boa 
Esperança - João Pessoa PB. ST. 55 QD. 076 LT. 0463.

GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, CNPJ 12.011.855/0001-05, 
torna público que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, 
as Licenças de Instalação e operação, de construção de um prédio multifamiliar, que terá a denomi-
nação de RESIDENCIAL HAVAI, situado à Rua Manoel Felisberto da Silva, S/N, Gramame - João 
Pessoa PB. ST. 57 QD. 271 LT. 0099.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09 012 493 0001-54, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação 
para Adequação de uma Edificação para Secretaria de Saúde, para fins de funcionamento de um 
PSF, CAPS E CEMFISIO, localizado na Rua Castro Alves, nº 378, CEP: 58105-066, bairro Recanto 
do Poço, Cabedelo-PB (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

MALTA - ESTADO DA PARAIBA. 
SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS “SOUZA FERNA 

EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS 
“LOTEAMENTO RESIDENCIAL DONA VICENT A” 

IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO AL VES, 
Oficiala do Serviço Registral de Imóveis de Malta, Comarca de Patos, Estado da 
Paraíba, na forma da lei, etc. 
TORNO PÚBLICO, para o conhecimento de todos os interessados, a quem noticia deste tiver, 

que na forma dos Artigos 18 e 19, da Lei Federal n”. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, foram 
depositados neste Ofício, pela 

Empresa AG 02 SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS L TDA - ME, sociedade 
empresária Limitada, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 32.115.488/0001-99, com sede à Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, n°. 27, Sala 02, Bairro Centro, Patos - PB., representada por seu Sócio Ad-
ministrador DIEGO V ANDERLEY MEDEIROS DA NOBREGA (CPF/MF sob n° 107.905.254-29), 
residente e domiciliado na Rua Dr. Onaldo de Queiroz, n”, 34, Brasilia, Patos - PB, o MEMORIAL 
DESCRITIVO, planta e demais documentos referente a UM TERRENO próprio para construção, 
sito no PERlMETRO URBANO da cidade de Malta, Estado da Paraíba, com uma área total de 
83.l54,59m2, que corresponde a 8,3155ha, denominado “LOTEAMENTO DONA VICENTINA”, 
nesta cidade de Malta, Estado da Paraíba, conforme registro feito no livro 2-R, as fs. 47, sob n”. R. 
02, Matrícula 3690, em 10.08.2020, neste Serviço Registral de Imóveis, Comarca de Patos - PB, 
com uma área a ser LOTEADA de 83.154,59m2, correspondente a 100 da área total global, com 
os seguintes limites: ao LESTE com Rita Sousa Diniz; ao SUL com Antonio Sousa; ao OESTE com 
Dionísio Marques Sousa e ao NORTE com a rua Projetada, a proprietária AG 02 SERVIÇOS E 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, requereu o registro do “LOTEAMENTO DONA 
VICENTINA”, o qual contém 13 (treze) Quadras, denominadas 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 
TOTAL DE LOTES 272, sendo total do imóvel - 83.154,59m2; Quantidade de Lotes Populares - 272 
(duzentos e setenta e dois). - Quantidade de Quadras Existentes - 13 (treze). - 45. 130,75m2 (54) de 
Área de Lotes Comerciáveis; 9.668,04m2 (12) de Área Verde; 5.133,09m2 (6) de Equipamentos da 
prefeitura; 23.249,71m2 (28) de área de ruas. O citado Loteamento tem devida autorização da SUDE-
MA, conforme certidão datada de 27.02.2020, com vencimento para 26.02.2022. As impugnações de 
quem se julgar prejudicado quanto ao domínio do referido terreno, deverão ser apresentados dentro 
de 15 (quinze) dias, a contar da data da terceira e última publicação do presente EDITAL, no órgão 
Oficial do Estado, uma vez e, às duas últimas em JORNAL de grande circulação do Estado. Findo 
o prazo deste e não havendo impugnação será feito o registro. Os documentos estão a disposição 
dos interessados neste Serviço Registral de Imóveis, durante as horas regulamentares, sito a Rua 
Cel. José Femandes Vi eira, n°. 06, Centro, nesta cidade de Malta - PB. - O LOTEAMENTO em 
referência foi aprovado pela Secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal 
de Ma 25.07.2019, assinada pelo Sr. Lucivaldo Carneiro da Roc Infraestrutura e Recursos Hídricos. 
Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, da última publicação, não havendo nenhuma contestação, 
por parte de quem quer que seja interessado, será o LOTEAMENTO legalmente registrado, não 
cabendo qualquer recurso. - Dado e passado n sta cidade d alta - PB, aos 10 de agosto de 2020. 
Eu, , A =:::!~~:!..Je,J:::’l,i~~~~M..t~~~f::>!--p-~t:.:.o:::&--:..2-~1 _; Oficial a do Serviço Registral de 
a subscrevi e digitei; dou fé. (IZABEL 

bancários se mobilizaram e 
entenderam que o momento 
também não é fácil. Eu acre-
dito que fizemos o que foi 
possível até porque é preci-
so ter sabedoria em um mo-
mento como esse”. 

Na Paraíba cerca de cin-
co mil bancários trabalham 
em instituições públicas e 
privadas. No Brasil todo são 
cerca de 400 mil. “Os bancos 
continuam lucrando e nesse 
momento de pandemia com 
risco de contágio, inclusive, 
nós vimos o quanto o traba-
lho dos bancários é impor-
tante”. A votação acontece 
após 15 rodadas de negocia-
ção entre o Comando Nacio-
nal dos Bancários,  as comis-
sões executivas dos bancos 
públicos e a Fenaban.

Os bancários se 
mobilizaram e 

entenderam que o 
momento também não é 

fácil. Eu acredito que 
fizemos o que foi possível, 
até porque é preciso ter 

sabedoria em um 
momento como esse 

Correios e Telégrafos

Funcionários permanecem parados 
e reivindicam direitos da categoria

Fardados e seguran-
do faixas e cartazes, cerca 
de 120 funcionários da 
Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos cami-
nharam em passeata pelo 
centro de Campina Gran-
de, em direção à Praça da 
Bandeira, na manhã de on-
tem. O ato público solicitou 
a manutenção do Dissídio 
Coletivo de Trabalho com 
validade até 31 de julho 
de 2021; pediu respeito à 
saúde do trabalhador, ten-
do em vista que mais de 
100 funcionários morre-
ram de covid-19 em todo o 
Brasil; e protestou contra 
a privatização. Em con-
trapartida, a empresa se 
nega a atender as reivin-
dicações do Sindicato dos 
Trabalhadores da Empre-
sa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (Sintect), 
alegando dificuldades fi-
nanceiras. Os funcionários 
estão em greve desde o dia 
18 de agosto.

Segundo informações 
do Sintect-PB, os Correios 
arrecadou R$ 930 mi-
lhões de reais, de 2017 a 
2019; obteve um lucro de 
R$ 614 milhões, de janei-
ro a julho de 2020. Além 
disso, a empresa aumen-
tou 25% no número de 
encomendas e postagens 
devido à pandemia.

O secretário geral do 
Sintect-PB, Tony Sérgio Ca-
valcante enfatiza que essa 
greve nem deveria aconte-
cer pois a validade do dissí-
dio coletivo seria até julho 
de 2021, mas está aconte-
cendo porque a empresa 
descumpriu o acordo. “A 

Sara Gomes
saragomesilvasilva@gmail.com

retirada dessas 70 cláu-
sulas (direitos históricos 
conquistados) representa 
um prejuízo enorme para a 
categoria, uma redução de 
40 a 60% da nossa remu-
neração. Lembramos que 
os funcionários dos Cor-
reios têm o menor salário 
do serviço público federal”, 
argumentou.

Na última quinta-feira 
(27), o vice-presidente do 
Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) Luiz Philippe 
Vieira de Mello apresentou 
a proposta de manuten-
ção do Dissídio Coletivo 
de Trabalho, mas sem au-
mento salarial. A proposta 
foi aceita pelo Sintect, mas 
a direção dos Correios se 
recusou, alegando dificul-
dade financeira.

Na opinião do secre-
tário-geral, a retirada de 
direitos históricos con-
quistados é um desrespei-
to à vida do trabalhador e 
à população, ainda mais 
em tempos de pandemia. 

“Estamos vivendo um mo-
mento caótico que marcará 
a história da humanidade e a 
empresa ainda quer transferir 
para nós a responsabilidade 
de pagar praticamente todo o 
plano de saúde? A nossa luta 
é também contra a privatiza-
ção dos Correios porque só 
existe 324 municípios que são 
lucrativos no país. São estes 
municípios que permitem que 
toda a logística dos Correios 
funcione. Caso ocorra a priva-
tização, muitas agências serão 
fechadas no país”, afirmou.

Nota dos Correios  
Desde o início da nego-

ciação do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2020/2021, os Cor-
reios têm sido transparentes 
sobre a sua situação econô-
mico-financeira, agravada 
pela crise mundial causada 
pela pandemia de covid-19. 
Conforme já amplamente di-
vulgado, a empresa não tem 
mais como suportar as altas 
despesas, o que significa, 
dentre outras ações que já 
estão em andamento, discu-
tir benefícios que foram con-
cedidos em outros momen-

tos e que não condizem com 
a realidade atual de mercado, 
assegurando todos os direi-
tos dos empregados previs-
tos na legislação.

A paralisação parcial em 
curso, somente agrava esta 
situação. A intransigência das 
entidades representativas, que 
tornaram a greve uma prática 
quase anual, está prejudican-
do, não só o funcionamento da 
empresa, mas, essencialmen-
te, a população brasileira.

Diante dessa situação, 
amplamente exposta nos últi-
mos meses, a empresa aguar-
da o julgamento do Dissídio 
de Greve pelo Tribunal Supe-
rior do Trabalho para por fim 
ao impasse. Vale ressaltar que 
os Correios têm preservado 
empregos, salários e todos os 
direitos previstos na CLT, bem 
como outros benefícios do 
seu efetivo. A empresa confia 
no compromisso e responsa-
bilidade de seus empregados 
com a sociedade e com o país, 
promovendo o retorno ao tra-
balho das pessoas que ainda 
se encontram em greve, já que 
a questão encontra-se em juí-
zo e será resolvida pelo TST.

Funcionários dos Correios, em greve, realizaram passeata pelo Centro de Campina Grande, em direção à Praça da Bandeira

Fotos: Divulgação

Movimento lembrou a morte de mais de 100 funcionários pela covid-19
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Iniciativa vai atender demanda por doações de sangue em mais de 40 unidades de saúde da Grande João Pessoa
Em setembro, o Hemo-

centro da Paraíba realizará 
coleta externa de sangue, na 
capital e no interior do Esta-
do. O objetivo é ajudar a repor 
o estoque de forma a atender 
às demandas de mais de 40 
unidades de saúde da Região 
Metropolitana de João Pessoa.

Nesta terça-feira (1º), 
haverá coleta externa na Paró-
quia Salesiana Nossa Senhora 
das Dores, no bairro de Man-
gabeira VIII, em João Pessoa, 
das 8 às 16h.  Já no dia 22 de 
setembro, a coleta externa 
está programada para ser rea-
lizada na cidade de Sumé, na 
Secretaria de Saúde Munici-
pal, das 8h às 15h.

A diretora do Hemocen-
tro, Shirlene Gadelha, desta-
cou que, apesar da pandemia, 
as doações de sangue não 
podem parar. “A necessida-
de de sangue é constante, as 
cirurgias estão acontecendo, 
pessoas com anemias crôni-
cas, acidentes que causam 
hemorragias, tratamento de 
câncer e outras doenças gra-
ves continuam ocorrendo”, 
pontuou.  

Ela observou que o san-
gue não é fabricado e não 
tem outra forma de fazer a 
reposição se o doador não 
fizer a doação de sangue. 
Os homens podem doar re-
gularmente de três em três 
meses e as mulheres de qua-
tro em quatro meses.

As coletas externas fa-
zem parte das estratégias que 
o Hemocentro utiliza para 
incentivar a doação regular. 
Além da aprovação do local da 
coleta, é necessário ter tempo 
hábil para a organização e di-
vulgação das ações, a fim de 
que elas contribuam efetiva-
mente para a manutenção dos 
estoques de sangue.

As organizações que ti-
verem o desejo de aderir às 
campanhas em prol da doação 
voluntária de sangue devem 
entrar em contato pelo núme-
ro: (83) 3133-3466 ou pelo 
e-mail hemocentropbsocial@
gmail.com

Ainda neste mês de se-
tembro, estão programadas 
campanhas de doação de san-
gue com as Forças Armadas 
(todas as quintas-feiras), com a 
equipe Fluminense de Hande-
bol de João Pessoa (4/9), com 
os torcedores do time do Náu-
tico em João Pessoa (19/9), 
além dos moradores do Con-
domínio Residencial Paraíso, 
do bairro de Cuiá (12 e 26/9).

Lucilene Meireles 
lucilenemeirelesjp@gmail.com

Hemocentro realiza coletas 
externas para repor estoque

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Laura Luna
lauraragao@gmail.com
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REquisitos 
- Estar em boas condições de saúde
- Ter entre 16 e 69 anos. Pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado sangue pelo menos uma 
vez antes dessa idade; quem tem menos de 18 deve estar acompanhado de um dos responsáveis legais (pai ou 
mãe) 
- Pesar no mínimo 50kg
- Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas) 
- Estar alimentado, por isso evite alimentos gordurosos e após o almoço aguarde 2 horas para doar
- Apresentar documento original com foto, que permita o reconhecimento do candidato, emitido por órgão oficial 
(Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho).

O Hemocentro está localizado na Avenida Dom Pedro II, 1.548, e os atendimentos acontecem de segunda a sexta-
feira, das 7h às 17h30 e aos sábados, das 7h às 12h.

Foto: Evandro Pereira

Para a diretoria do 
Hemocentro da Paraíba, 

apesar da pandemia, 
doação de sangue não 

pode parar

Saúde

Em Mangabeira, policlínica atenderá 15 mil usuários por mês

A população do bair-
ro de Mangabeira conta, a 
partir de hoje, com mais 
um equipamento para cui-
dar da saúde. Inaugurada 
nesta segunda-feira, dia 
31 de agosto, a Policlínica 
Municipal de Mangabeira 
foi entregue pelo prefeito 
de João Pessoa, Luciano 
Cartaxo e pelo secretário 
de Saúde da Capital, Adal-
berto Fulgêncio, dentro das 
comemorações dos 435 de 
fundação da cidade. A esti-
mativa é de que sejam aten-
didos mais de 15 mil usuá-
rios por mês. A Policlínica 
de Mangabeira funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h.

“Das seis policlínicas 
da nossa capital, essa é a 
quarta que a gente refor-
mou, ampliou, dando um 
novo padrão de qualidade e 
melhores condições de tra-
balho aos profissionais de 
saúde, bem como para que 
seja repassado um atendi-
mento ainda mais huma-
nizado à nossa população”, 
ressaltou Luciano Cartaxo, 
que visitou as dependên-
cias da unidade. 

Na Policlínica serão 
oferecidos exames e consul-
tas especializados, e o aten-
dimento, conforme o prefei-
to, não será apenas para os 
moradores de Mangabeira, 
mas de João Pessoa e outros 
municípios que trouxerem 

pacientes para a capital. 
“Estamos fazendo um tra-
balho muito importante na 
reestruturação da saúde de 
João Pessoa e um exemplo 
concreto é essa policlínica 
que estamos entregando 
hoje”, frisou.

O prefeito lembrou 
ainda que, com a pandemia, 
a tendência é de aumento 
na procura de atendimen-
to, inclusive porque muitas 
pessoas perderam empre-
gos e, consequentemente, 
não puderam mais pagar 
planos de saúde, migrando 
agora para as unidades do 
SUS. “Aqui tem ultrassom, 
tem Psicologia, Nutrição, 
Fonoaudiologia, Fisiote-
rapia, pequenas cirurgias 
para retirada de um cisto 
sebáceo, unha encravada, 
procedimentos de menor 
e médio porte. Muitos já 
eram feitos, mas agora com 
uma estrutura melhor, as 
condições de trabalho e 
também de acolhimento do 
usuário mais adequados”, 
comentou o secretário 
Adalberto Fulgêncio. 

De acordo com a dire-
tora da Policlínica de Man-
gabeira, Edvânia Costa, as 
consultas médicas em es-
pecialidades como Fonoau-
diologia, Fisioterapia, Nu-
trição devem ser agendadas 
pela Regulação Municipal. 
“Vamos começar a atender 
a população a partir desta 
terça-feira, dia 1º de setem-
bro, inclusive com vacinas, 
entre elas, a BCG. Também 

temos uma farmácia que 
será exclusivamente de me-
dicamentos psicotrópicos”, 
declarou. 

Estrutura
As instalações contam 

com sala para reunião; salas 
específicas de vacina; sala 
de curativo; dois ambientes 
de enfermagem; 12 consul-
tórios, 8 especialidades mé-
dicas; sala de fisioterapia; 
sala de ultrassom; sala para 
pequenas cirurgias; farmá-
cia; área administrativa e 
80 funcionários.

Trauminha terá processo licitatório para reformas

A secretária adjunta da saúde 
do município de João Pessoa, Ana 
Giovana Medeiros, assumiu na 
manhã de ontem a direção do 
Complexo Hospitalar de Manga-
beira Tarcísio de Miranda Burity, 
o Trauminha. Também na manhã 
desta segunda, 31, o prefeito 
Luciano Cartaxo anunciou a reali-
zação de processo licitatório para 
reforma da unidade de saúde 
que enfrenta sérios problemas 
de funcionamento. O assunto foi 
tratado na entrega da Policlínica 
Municipal de Mangabeira.

As medidas foram tomadas 
um dia após a Justiça Federal da 
Paraíba suspender a interdição 
ética do hospital, realizada pelo 
Conselho Regional de Medicina 

da Paraíba (CRM-PB). Falta de 
medicamentos e material cirúr-
gico; ausência de aparelhos de 
ar condicionado nas enferma-
rias; sujeira; foram algumas das 
16 “inconformidades graves” 
apontadas pelo CRM-PB.  O 
Trauminha foi interditado na 
sexta-feira, 28, e no domingo, 
30, teve a liminar de reabertura 
concedida. 

Segundo o documento da 
Justiça, “ao interditar as ativi-
dades do Trauminha, o deman-
dado (CRM-PB) está atentando 
contra a própria política de 
saúde, pois o hospital é refe-
rência em ortotrauma para a 
população de João Pessoa”. 
O juiz federal Manuel Maia de 
Vasconcelos Neto, responsável 
pela ação civil pública, justificou 
ainda que o CRM-PB não tem 

competência para interditar a 
unidade hospitalar.

Em nota divulgada na manhã 
de ontem, o Conselho Regional 
de Medicina informou que irá 
marcar audiência com o objetivo 
de esclarecer ao juiz as razões pe-
las quais decidiu-se, de maneira 
colegiada, interditar o trabalho 
médico na unidade de saúde. “O 
CRM-PB não fecha ou  interdita 
hospitais e unidades de saúde. 
No entanto, tem competência 
para promover a interdição ética 
do médico, que é a proibição 
do profissional em exercer seu 
trabalho em estabelecimento de 
assistência médica por falta de 
condições mínimas para a segu-
rança do ato médico, conforme a 
Resolução 2.062/2013 do Conse-
lho Federal de Medicina (CFM)”, 
disse a nota.

Hoje, a coleta acontece na Paróquia Salesiana 
Nossa Senhora das Dores, em Mangabeira

A unidade, localizada no bairro de 
Mangabeira, já está funcionando de  

segunda a sexta-feira, das 7h às 17h



Ontem e hoje
Em João Pessoa, Centro Cultural de São Francisco retorna suas 
atividades gradativamente com exposição que reúne cerca de 
70 imagens antigas e atuais da capital paraibana. Página 11
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Primeiro longa-metragem do gênero 
produzido no Estado, filme ‘A Princesa
de Elymia’ é um dos finalistas da 
premiação que ocorre em outubro

Animação da PB disputa maior 
prêmio do cinema brasileiro

A Princesa de Elymia, de 
Silvio Toledo, é finalista na ca-
tegoria de melhor animação 
para o Grande Prêmio do Ci-
nema Brasileiro. O primeiro 
longa-metragem paraibano da 
área estará competindo com 
A Cidade dos Piratas, de Otto 
Guerra, e Tito e os Pássaros, de 
Gustavo Steinberg, Gabriel Bit-
tar e André Catoto. A premia-
ção acontecerá em 10 de outu-
bro e será transmitida pela TV 
Cultura.

A estreia do formato de 
longa-metragem em anima-
ção na Paraíba é, na verdade, 
um objetivo antigo de Toledo. 
O planejamento vem desde 
2000, a partir de uma possível 
parceria com uma produtora 
estadunidense. A colaboração 
não vingou, mas a ideia, que 
inicialmente era para um cur-
ta, tornou-se um longa, e o pa-
raibano retomou o projeto em 
2013, finalizando-o em 2018. 
Uma equipe de cerca de 40 
pessoas trabalhou no filme.

“Foi muito trabalhoso”, 
aponta o diretor, que já tinha 
experiência na área de publici-
dade também desenvolvendo 
vídeos no formato de anima-
ção. “Comecei a fazer anima-
ções aos 13 anos e sempre 
pensei em fazer um longa”.

Enquanto foi realizando 
A Princesa de Elymia, o diretor 
foi realizando outros projetos 
em paralelo, devido à comple-
xidade de trabalho e tempo 
que a animação exigia.

A trama acompanha uma 
garota chamada Zoé, cuja vida 
passa por mudanças depois 
de encontrar um portal que a 
leva a um mundo mágico. Nes-
te mundo, ela descobre que é 

a irmã desaparecida da rainha 
e a única que preservou pode-
res mágicos para enfrentar um 
grande desequilíbrio no Reino 
de Elymia provocado pela sede 
de poder de Tempestança. Zoé 
é considerada também uma 
ameaça ao reino e enfrenta ba-
talhas contra bruxarias, mons-
tros e dragões.

A indicação como finalista 
à premiação nacional, para Sil-
vio, foi uma boa surpresa. Além 
da disputa, uma grande con-
quista, para o realizador, foi ter 
conseguido emplacar o filme 
em 20 estados pré-pandemia. 
“Mostra que o nosso trabalho 
está rompendo as fronteiras e 
é muito bom para atrair mais 
olhares à Paraíba. A ideia é que 
possamos atrair outros parai-
banos que tenham interesse 
no cinema a fazer trabalhos 
que gostem”, comenta.

O diretor frisa que seu 
longa está no páreo com pro-
duções de São Paulo e Rio 
Grande do Sul, que são os es-
tados mais ricos do país. “Nós 
temos uma maior dificuldade 
até de alcançar uma notável vi-
sibilidade. Nesses lugares já se 
tem um mercado estabelecido 
há muito tempo, com acade-
mias e associações”, explica.

Silvio Toledo chegou a 
publicar uma revista voltada 
à área em 2000: Como se Faz 
Desenho Animado, pela Editora 
Scala. “O pessoal mais antigo 
me conhece por essa publica-
ção. A revista vendeu 180 mil 
exemplares no país e muita 
gente aprendeu as técnicas 
de animação com ela, porque 
os estúdios guardavam esses 
segredos e lancei a revista 
com os processos que aprendi 
como autodidata”.

O processo de anima-
ção requer tempo, disciplina 

e atenção, além do afeto pelo 
trabalho, de acordo com ele. 
“Passamos meses para fazer 
segundos de filme. Mesmo com 
computador e toda a tecnolo-
gia, ainda é um processo muito 
artesanal. Além disso, há todo 
o padrão de qualidade estadu-
nidense, com acesso a tecnolo-
gias inovadoras, que elevam o 
nível a um patamar muito alto”. 

A linguagem de A Princesa 
de Elymia, apesar de ter a ideia 
de valorização da cultura nor-
destina, é voltada para o uni-
versal. “Natali Toledo, minha 
esposa, havia escrito a história 
e eu acabei ampliando. A ideia 
era ter um filme que pudesse 
tanto valorizar um pouco a 
nossa cultura, quanto dar voz 
e expressão ao que precisáva-

mos falar. Foi meio que uma 
representação da nossa luta”.

O processo criativo de um 
filme de animação, para ele, 
tem o pontapé inicial a partir 
dos esboços de desenhos ma-
nuais, diferente do formato em 
live action, que tem início com 
o roteiro. “Começo a desenhar 
e então escrevo o roteiro ins-
pirado nos desenhos. Outro 

diferencial é que o tempo dedi-
cado é muito mais lento. É um 
processo desgastante, cansati-
vo demais, é algo que tem que 
gostar muito e ter paixão pelo 
que faz, mas é cativante”.

Silvio Toledo tem ainda 
outros projetos, que preten-
de retomar até 2021: Veredas 
d’Um Sertanejo, Sonhos e Sapa-
tilhas e Vida Entre Folhas.

Através do QR Code acima, 
acesse o trailer oficial de
‘A Princesa de Elymia‘

Foto: Divulgação

Apesar de ter a ideia de valorização 
da cultura nordestina, o longa é 
voltado para o imaginário universal, 
com um mundo mágico cheio de 
bruxas, monstros e dragões

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Imagens: Divulgação

Próximo projeto é baseado em cordel de Leandro Gomes de Barros
Natali Toledo já é familia-

rizada com as produções do 
marido Silvio e, agora, experi-
menta o posto de direção em 
Juvenal e o Dragão, animação 
inspirada em um cordel do 
paraibano Leandro Gomes de 
Barros, em domínio público.

O projeto ainda está em-
brionário, mas que há uma 
equipe espalhada pelo Brasil 
dedicada a ele. “Ainda está 
tudo bem no início, mas há 
pessoas de bastante compe-
tência envolvidas e estamos 
acreditando bastante nesse 

projeto, que tem uma história 
muito bonita. As expectativas 
são altas”.

O gênero literário do cordel 
estará presente na estética da 
nova produção. “Estamos capri-
chando nisso. Vai entrar bastante 
passagem do Nordeste, paisa-
gens como a Pedra do Ingá, de 
Cabaceiras. Estamos tentando 
realmente explorar o uso dessas 
paisagens e cultura nordestina”, 
adianta Natali Toledo, cujo pro-
jeto foi aprovado em edital e 
tem o prazo de realização em, 
no máximo, dois anos. 

Com o edital, Juvenal e 
o Dragão traz a possibilidade 
de promover a visibilidade da 
cultura paraibana. “O foco é 
sempre Rio de Janeiro e São 
Paulo, mas agora a gente tem 
a oportunidade de mostrar a 
força do Nordeste no cinema 
de animação. E temos capaci-
dade de dar um banho neles”, 
brinca a diretora.

Silvio Toledo, que entra no 
próximo projeto como diretor 
de iluminação e produtor, 
reforça a cultura de Campina 
Grande como grande produ-

tora de animações. “A cidade 
tem esse viés empreendedor 
e concentra boa parte da arte, 
cinema e videogame. Temos 
um ambiente favorável para 

isso, embora com poucos re-
cursos”, critica o paraibano, 
mas indicando, também, que 
as produções vêm aumentando 
em quantidade e qualidade.

Em ‘Juvenal e o Dragão’, o cenário, personagens e elementos serão bastante nordestinos

Sonho planejado há 20 anos pelo diretor Silvio Toledo, animação foi iniciada em 2013, sendo finalizada em 2018, envolvendo uma equipe de cerca de 40 pessoas que trabalhou na produção 

Imagens: Divulgação



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 1º de setembro de 202010
Cultura

Editoração: Ada CarinaEdição: Audaci Junior

Conheci Magdala através de sua filha Carol, minha 
ex-aluna do Curso de Direito da UFPB. E lá se vão algu-
mas décadas de uma sincera e culta amizade. Magdala 
não para: nem bem terminou um livro de memórias, 
nos presenteia com essas 64 crônicas maravilhosas, 
saídas da sua espontaneidade e do seu espírito alegre. 
O livro que está no prelo (pela Forma Editora, de Juca 
Pontes), intitula-se O legado de um homem: Francisco 
Cavalcanti de Mello - Chico do Pilar, tem 227 páginas e 
48 registros fotográficos.

E eis que ela surpreende a todos, lançando pela 
Editora Ideia o livro Retratos da Memória, uma seleção 
de crônicas gostosas de ler. Magdala gosta de amigos 
(“Amigos ao longe, mas sempre amigos...”), onde fala do 
prazer de manter correspondência com amigos daqui 
e do exterior. Estudou Inglês e Espanhol no Centro de 
Línguas para se corresponder com pessoas de alguns 
países, a exemplo de Austrália, Alemanha, Canadá, Cuba, 
Escócia, França, Holanda, Inglaterra Japão e Estados 
Unidos. Como sempre gostou de Geografia e de História 
teve, através dessas amizades (ainda não existia a Inter-
net) adquiriu experiências notáveis. 

A autora disserta sobre a Páscoa, judaica e cristã, so-
bre a esperança e sobre o passado, quando relata aconte-
cimentos históricos de real importância. Exemplo disso 
é a menção a um exemplar do jornal O Silogismo (Órgão 
oficial do 5º ano do Lyceu, Edição Especial, Ano I, nº 4, 
com oito páginas, datado de 13 de outubro de 1931). E ar-
remata: “Este foi um passeio no tempo, que, embora não 
sendo o de minha geração, parece me dar saudades, pois 
foi uma época em que os jovens sonhavam e se irmana-
vam e fizeram do Lyceu, uma Escola de Vida”. Nas suas 
Reminiscências, fala de colegas de infância, de professo-
res, de amigos da família, sem aquele manto de tristeza 
que, geralmente, encobre as coisas antigas. Com Magdala, 
não há tristeza nem choro, mas somente alegria!

Em outra crônica, ela dá o tom: “a gente chega à ida-
de, onde as lembranças mais fortes são as mais distan-
tes do passado. E o bom é que evocá-las, só faz bem, pois 
proporciona uma visão do passado, onde as alegrias 
eram permanentes e a gente nem se dava conta”.

Apesar de gostar de viajar, a autora ama sua ter-
ra natal. Na crônica Uma viagem na cidade, ela afirma 
que, geralmente, quem é da terra, não valoriza o que 
a cidade oferece. E afirma que é muito bairrista, des-
de o tempo da infância na Rua Maximiano Figueiredo: 
“Aprendi a amar minha terra, a partir de nossa capi-
tal e outras plagas de nosso imenso Brasil”. E passa 
a dissertar sobre os pontos turísticos mais valioso da 
cidade das Acácias. 

Mesmo quando trata de Saudades, Magdala é lírica, 
como nesta passagem: “Hoje, me bateu uma grande sau-
dade. Não sei se por conta do entardecer de um dia calmo, 
onde de meu apartamento, ouço cigarras cantando, anun-
ciando a chuva, alguns passarinhos aparecem na janela, 
depois de estarem construindo um ninho, em cima de 
meu ar-condicionado, em espaço quase inconcebível”. Até 
quando fala do “brega”, a autora é atual, com ideias bem 
incrustadas na mentalidade do século 21. Ela tem muito 
amor ao Lyceu, como à família e aos antigos colegas de 
classe e amigos de infância. Tudo isso transpira das suas 
gostosas crônicas.

Em Descobrindo a Internet, temos um resumo das 
ideias da autora, que mescla o passado com a modernida-
de. Ela diz que, embora escreva há pouco tempo, busca al-
guma coisa que seja de interesse para alguém e aí começa 
a descobrir pessoas, a fazer novos amigos e a cultivar os 
antigos. E fez isso muito bem utilizando a Rede Internet: 
“Aprendi que não há idade para se aprender e cada vez 
mais estou descobrindo e aprendendo coisas novas. Na 
internet ouço belas músicas, descubro lindas mensagens 
de apoio e de encorajamento. Faço novos amigos, redes-
cubro os amigos antigos (agradeço a Deus que até hoje 
ainda permanecem), e os caminhos se abrem”.

Enfim, ler as crô-
nicas de Magdala é re-
memorar um pouco da 
João Pessoa do século 
passado com os avan-
ços da tecnologia da in-
formação, que aproxi-
me pessoas, divulga a 
bondade e faz com que 
crônicas tão especiais 
não experimentem o 
mofo das gavetas.

Retratos da
memória

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

Fernando

Colunista colaborador
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Capa de ‘Retratos da Memória’, 
uma antologia de crônicas de 
Magdala Cavalcanti de Melo

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Em meio a um ano de muitas 
perdas e de uma pandemia que mudou 
drasticamente nossas vidas, a morte de 
um ator foi bastante sentida durante 
o fim de semana. Chadwick Boseman, 
astro do blockbuster Pantera Negra 
(2018) não sucumbiu ao novo coro-
navírus, mas a um câncer no cólon, 
doença que atinge 40 mil brasileiros 
por ano, de acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca).

A morte de Chadwick ganhou 
uma repercussão enorme por vários 
fatores: era jovem (43 anos) e estava 
no auge da carreira. A perda de astros 
de cinema nessas circunstâncias são 
trágicas por natureza, vide James Dean 
e Heath Ledger, para ficar nos dois que 
chegam mais rápido à minha mente. 
Mas no caso dele, dois outros fatores 
fazem pesar o pesar da perda: lutou 
com descrição e bravura e era um 
orgulho para o empoderamento negro 
(e calhou de falecer no dia em que milhares de pessoas se reuni-
ram, nos EUA, para celebrar o aniversário do famoso discurso de 
Martin Luther King, “Eu Tive Um Sonho…”, clamando por justiça 
em uma época de muita perseguição racial).

Passando uma lupa na filmografia do ator, percebe-se que 
quando sua carreira ainda engatinhava em Hollywood, ele 
já sabia seu real papel no cinema: que black lives matters, ou 
“vidas negras importam”, em bom português! Daí, viveu ícones 
negros do esporte (Jackie Robinson, o primeiro afro-ameri-
cano a integrar o alto escalação da liga de baseball nos EUA 
em 42: A História de uma Lenda, de 2013) e da música (James 
Brown em Get on Up, lançado no ano seguinte) – ambos com 
grande entrega profissional, reconhecida em inúmeras indica-
ções a prêmios pelos dois papéis.

Também personificou com maestria um super-herói negro 
completamente devoto ao seu povo (Pantera Negra, primeira 
produção do gênero a receber uma indicação por Melhor Filme 
no Oscar) e ainda foi uma espécie de guru para um grupo de 
soldados durante a Guerra do Vietnã, em um filme de Spike Lee 
que busca lançar luz sobre a participação de militares negros 
durante a guerra (Destacamento Blood).

Entre filmes e séries, o ator fez 34 produções. A primeira, 
com apenas quatro anos, numa ponta no seriado All My Chil-
dren (1970). Somente a partir de 2003 a carreira decolou para 
valer. Por quase dez anos, se dedicou somente às séries, com 
apenas um filme nesse meio tempo: No Limite - A História de 
Ernie Davis (2008), assim mesmo, como coadjuvante.

O protagonismo surgiu com o pouco conhecido The Kill 
Hole (2012), mas foi a partir de 42 que Hollywood começou 

a prestar atenção no talento do ra-
paz, conduzindo Chadwick Boseman 
a sua melhor fase no cinema – por 
uma triste coincidência, justamen-
te quando foi diagnosticado com 
doença, no estágio 3 (já considerada 
grave, com o tumor chegando aos 
linfonodos). Por essa época, 2016, o 
ator estreava na tela como T’Challa, 
o Pantera Negra, em Capitão Améri-
ca: Guerra Civil, o primeiro dos três 
filmes da Marvel que ele faria no 
papel do super-herói, assinalando 
um lugar na história da moderna 
indústria cinematográfica e alcan-
çando o coração de nerds que não 
param de homenagear o ator.

Um comunicado postado nas 
redes sociais do ator, anunciando 
sua morte na sexta-feira passada, o 
caracterizava como um “verdadeiro 
guerreiro”: “Chadwick perseverou e 
trabalhou em muitos filmes que você 

ama. De Marshall: Igualdade e Justiça a Destacamento Blood, 
Ma Rainey’s Black Bottom (ainda inédito) e muito mais, todos 
foram filmados durante e entre incontáveis cirurgias e sessões 
de quimioterapia”. 

Pantera Negra é dessa fase, assim como os demais 
citados no parágrafo anterior. Em Destacamento Blood, a 
participação dele é curta, mas fundamental para a trama. 
Assistindo-o agora, é de uma assombrosa coincidência: faz 
o papel de um soldado que já morreu, cuja lembrança segue 
a guiar os colegas por caminhos da perseverança e da ho-
nestidade. Um legado que corresponde ao que o ator deixa 
para a posteridade.

Destacamento... está disponível no Netflix. Outro filme 
recente dele, lançado nos cinemas no ano passado, Crime 
sem Saída, também está no streaming, no concorrente Prime 
Vídeo. No app do Telecine é possível ver Get on Up e Marshall. 

O ator deixa um filme inédito, Ma Rainey’s Black Bot-
tom, ainda sem título oficial no Brasil, mas previsto para 
sair até o fim do ano pela Netflix, que bancou o projeto. 
Nele, Boseman vive um jovem e ambicioso trompetista, 
que acompanha a cantora Ma Rainey (papel de Viola 
Davis, que já havia trabalhado com ele na cinebiografia de 
James Brown).

O ator também tinha assinado contrato para viver 
outro personagem real, Yasuke, o único samurai de origem 
africana conhecido, e já havia sido contactado para voltar a 
vestir o uniforme de Pantera Negra na sequência do filme 
de 2018, cuja estreia estava prevista para 2022. Wakanda 
forever! E Chadwick Boseman também.

Chadwick Boseman forever

Não, não é um texto sobre o 
belo romance de Ian McEwan. Não 
terá noite de núpcias nem perda da 
inocência. Mas de uma certa for-
ma terá um certo desvirginamento 
existencial... Depois de seis meses de 
isolamento, resolvi começar a cami-
nhar no parque e ir à praia. Não ir à 
praia como costumeiramente se ia, 
com toalha, cadeira e protetor solar. 
Queria ir me energizar. Sentir uma 
brisa me assolando. Molhar os pés no 
mar. Tomar um solzinho na pele de 
retiro. O corpo acabrunhado de vestir 
as mesmas roupas de casa por tanto 
tempo. E vestir um biquíni foi cons-
trangedor, como se o meu corpo não o 
reconhecesse. Mas fui assim mesmo. 
Afinal, de que vale o céu azul e o sol 
sempre a brilhar...

Fui sozinha, aqui perto mesmo. 
Caminhando e cantarolando. Nessa praia 
da minha nova morada (mudei há quase 
dois anos já). O dia estava lindo. O céu 
de brigadeiro. O mar, apesar de barren-
to ainda, estava espelhado. E a praia 
deserta. Eram 7h30 da manhã. E claro, 
morando no Brasil, a gente fica com 
medo de assalto. Mas, tentei por o medo 
no seu devido lugar e me entreguei 
aquela experiência sensorial e lúdica , 
até mesmo transcendental.

Primeiro fechei os olhos para 
ouvir o mar bravo (maré cheia), e 
aqui, o mar é forte mesmo e as ondas 
quebram quase à beira-mar. Ondas 
grandes (e sonho muito com essas 
ondas e eu mergulhando e me safando 
delas, ou correndo para fugir e chegan-
do sem fôlego à beira-mar). Os pés na 
areia. E aquele solzinho, ainda frio, me 
inundando de calor. Que maravilha! 

Meu lado espiritual vem sempre à tona 
diante do mar. Rezo, agradeço, e faço 
meus pedidos. No momento, posso até 
dividir o meu pedido maior – Saúde 
para a mundo! 

Caminhei na areia fofa. Uma pessoa 
aqui e acolá, não sem antes ficar a 
analisar o perigo (que triste!). Da minha 
praia, vejo Tambaú ao longe. Uma vista 
urbana e vertical. Não tem como não 
se espantar com aquela paisagem de 
concreto. E fiquei a lembrar dos tempos 
que tivemos os primeiros edifícios e 
que contávamos nos dedos: o Caricé, o 
Santa Rita, e o João Marques de Almei-
da. E ponto. E como era chique morar 
nesses endereços. Nós que morávamos 
todos em casa com alpendre e quintal, 
admirávamos esse novo jeito de viver 
nas alturas.

Pois voltei para a minha esquina e 
fiquei a me molhar no rasinho do mar. 
A espuma branca e fugidia se evapora-
va no ar. O buraco que se formava no 
quebra-mar, não me permitiu entrar, 
e fiquei ali feito criança, com água no 
joelho, a tomar banho de cuia. A água 
gelada, mas eu estava precisando des-
se choque térmico. Que sensação de 
prazer ter o corpo molhado de sal e o 
sol quente por cima. A vida temperada! 
A liberdade de estar diante do oceano 
e da praia deserta. Os coqueiros lindos. 
e a linha do horizonte a me mostrar 

os verdes e azuis possíveis por onde 
minha vista alcançava.

Fiquei por ali, sentada, entre-
gue à observação e ao sentir. Eu que 
sempre morei por perto do mar, 
tenho essa ligação muito forte com 
maresia, sargaço, sol, Praia do Poço, 
Formosa, e Bessa, minha morada há 
mais de 35 anos. Meus pensamentos 
eram interrompidos quando passava 
alguém fazendo  exercícios; aquela 
Senhora que possivelmente fazia o 
mesmo que eu; um casal que catava 
lixo; outro casal de namorados que, de 
mãos dadas caminhavam; um prepa-
rador físico que ia ali, botando seu 
aluno nos eixos, enfim, cena da praia 
pela manhã. Uma experiência onírica 
também, para quem estava isolada em 
casa desde março.

Gostei tanto dessa manhã que, por 
três dias seguidos, repeti o passeio. 
Mudei a esquina, o caminho, a respira-
ção, as preces, e voltava com o cabelo 
pingando de água do mar por entre os 
quarteirões até em casa, só três. O dia 
começava com uma energia de vigor. 
As pessoas saindo para o trabalho. O 
cheiro de café pelos ares, e eu, uma 
privilegiada aposentada, tendo a chance 
de me expor ao sol e mar. João Gilberto, 
sim, me sussurrava aos ouvidos.

Amanhã, segunda-feira, quando 
os desavisados forem embora (pois 
final de semana a praia é cheia), 
repetirei a experiência. A maré estará 
seca, aí sim, darei meus mergulhos de 
verdade. Em ondas pequenininhas e 
sem medo de ser feliz. 

A vida é bela! E que venha setem-
bro! Mês em que meus filhos nasce-
ram. Primaveras duplas!

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

Na praia
 As pessoas saindo para o trabalho. 

O cheiro de café pelos ares, e eu, uma 
privilegiada aposentada, tendo a 

chance de me expor ao sol e mar 
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Em ‘Pantera Negra’: orgulho para o empoderamento negro
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Centro Cultural de São Francisco 
retoma atividades com exposição

A exposição fotográfi-
ca Parahyba: Ontem e Hoje 
marca a retomada das ativi-
dades turísticas e culturais 
do Centro Cultural de São 
Francisco (CCSF), localiza-
do no Centro Histórico da 
cidade de João Pessoa. A 
volta será de forma gradati-
va e com todas as medidas 
recomendadas pelo proto-
colo de segurança das auto-
ridades sanitárias.

A mostra, que reúne cer-
ca de 70 imagens antigas e 
atuais da própria capital pa-
raibana que foram registra-
das pelos fotógrafos Walfre-
do Rodriguez (1893-1973) 
e André Lúcio, será aberta a 
partir das 10h e vai perma-
necer à visitação do público, 
diariamente, até o final deste 
mês, sempre no período das 
9h às 13h, seguindo o horá-
rio da Cúria Arquidiocesana. 
Por ter o acompanhamento 
de guias, as taxas de visitação 
custam R$ 8 (inteira) e R$ 4 
(meia entrada).

“O nosso sentimento é 
de alergia por podermos rea-
brir o Centro Cultural de São 
Francisco, onde os visitantes 
e turistas respiram cultura e 
desfrutam de um importan-
te acervo de obras”, disse o 
padre Marcondes Meneses, 
diretor da instituição. “A ex-
posição fotográfica é tem-
porária, mas o público terá 
a oportunidade de observar 
mostras permanentes de ar-
tes sacra e popular, além da 
memória da Arquidiocese da 
Paraíba, durante o trajeto que 
percorrerão nas dependên-
cias da instituição”. 

O padre Marcondes Me-
neses apontou que a exposi-
ção Parahyba: Ontem e Hoje, 
cuja curadoria é de Augusto 
Moraes, deveria ter sido rea-
lizada pela entidade no mês 
de agosto, dentro da progra-
mação festiva dos 435 anos 
da fundação da então Cidade 

Régia de Nossa Senhora das 
Neves, mas foi suspensa por 
causa da pandemia.

O sacerdote comentou 
que a maior parte dos regis-
tros fotográficos é de igre-
jas localizadas no Centro de 
João Pessoa, a exemplo da 
própria Igreja de São Francis-
co, o Mosteiro de São Bento, 
a Igreja da Misericórdia, a 
Igreja do Carmo e a Igreja de 
Nossa Senhora de Lourdes. 
“Algumas áreas de ontem e 
hoje foram retratadas pelo 
mesmo ângulo – como o Beco 
da Misericórdia – para dar 
aos visitantes uma ideia da 
passagem do tempo”, comen-
tou o padre Marcondes.

Há também outros fa-
mosos pontos turísticos da 
capital, a exemplo do Parque 
Solón de Lucena, a Lagoa, 
e o Tropical Hotel Tambaú, 
obra assinada pelo arquite-
to carioca Sérgio Bernardes 
(1919-2002).

O diretor do Centro 
Cultural de São Francisco 
garantiu que a reabertura 
vai se dar atendendo as de-
terminações estabelecidas 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde de João Pessoa, 
no Decreto n° 9.551/2020, 
de 19 de agosto de 2020. 
“Seguiremos todas às nor-
mas de higienização, como 
a medição da temperatura 
na entrada; tapetes higie-
nizadores para os calça-
dos; distribuição de álcool 
em gel pelos corredores; 
tapetes; uso obrigatório de 
máscaras e marcação dos 
espaços, proporcionando 
o distanciamento das pes-
soas”, enumerou ele. 

“O CCSF está pronto 
para receber com segurança, 
os pessoenses, paraibanos e 
turistas para visitarem este 
monumento, considerado 
uma das mais magníficas 
composições arquitetônicas 
da América Latina, segundo 
o historiador Germain René 
Bazin”, garantiu o padre Mar-
condes Meneses.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Livro é como gente, quanto mais você o conhece 
mais gosta.

Em Defesa do Livro é um manifesto das entidades de 
representantes do livro do Brasil contrário ao projeto de 
taxação de obras que integra a reforma tributária do Mi-
nistério da Economia. Adepta desse manifesto (mesmo 
sendo uma voz de pouco alcance), utilizei o mesmo título 
para este artigo.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 9º, in-
ciso IV, alínea “D”, prevê a imunidade tributária do papel 
destinado à impressão de jornais, periódicos e livros. Por 
sua vez a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 
150, inciso VI, alínea “D”, limita o poder da União, Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios de instituir impostos 
sobre livros, jornais e periódicos. O que pretende a Cons-
tituição com esta norma? Garantir a liberdade de comu-
nicação, de pensamento e facilitar a difusão da cultura e 
da educação do povo brasileiro. 

Livro não é artigo de luxo, livro é necessidade, é tão im-
portante como o pão nosso de cada dia. O crítico literário 
Agripino Grieco guardava livros em todos os locais de sua 
casa, até no armário de louças. Certa vez, um visitante es-
tranhou essa atitude e ele prontamente deu esta explicação: 
“não dizem que o pão alimenta o corpo, os livros alimentam 
a alma”. Seria muito bom que os mandatários da nação bra-
sileira tivessem a mesma concepção de Grieco. 

Em nossa coluna, adoto sempre uma postura em defe-
sa do livro, da leitura, da literatura e das artes de um modo 
geral, e condeno toda e qualquer taxação que venha a in-
cidir sobre os livros. Acostumada a lidar com esse “objeto 
sagrado” há muitos anos, considero que a leitura é impres-
cindível para a formação de cidadãos conscientes. A leitura 
desenvolve uma reflexão crítica do mundo, faz pensar.   

Em 2019, através da Fundação Nacional do Livro In-
fantil e Juvenil (FNLIJ), recebi várias obras que abordam 
a importância do livro e da leitura. Selecionei alguns des-
ses para um breve comentário. Para crianças pequenas, 
o destaque vai para Cadê o livro que estava aqui? (FTD, 
2019), texto de Telma Guimarães e ilustração de Jana 
Glatt, e O Livro das Palavras (Rocco, 2019), texto e ilus-
tração de Caulos.

Partindo da brincadeira infantil – Cadê o toucinho que 
estava aqui? – Telma Guimarães cria uma história infantil 
engraçada que começa com a pergunta: “Cadê o livro que 
estava aqui?”. O leitor percorre as páginas na companhia 
de vários animais: cachorro, gato, rato, passarinho, mi-
nhoca, todos procuram pelo livro. Só nas últimas páginas 
o segredo é desvendado, alguém o encontrou. Quem terá 
sido?  Vou deixar a surpresa para quem se debruçar sobre 
a leitura. Destaco as bonitas ilustrações de Jana Glatt, ilus-
tradora brasileira que mora atualmente na Alemanha e se 
utilizou de uma linguagem gráfica multicolorida, cheia de 
texturas e grafismos. Uma delícia para os olhos. 

Caulos brinda os pequenos leitores com outra his-
torinha cheia de graça – O Livro das Palavras. A dedi-
catória é cativante: para os escritores que, misturando 
as palavras, inventam outros mundos. O escritor, dese-
nhista, cartunista e pintor faz um jogo semiótico entre 
as letras do alfabeto e as ilustrações à maneira dos poe-
tas concretistas. Cada palavra é um desenho.

O lado lúdico do livro está presente em cada página.  A 
letra “D” vem representada pela palavra “delivery”, muito 
em voga no momento da pandemia, e vem seguida desta 
frase – “D” da palavra que veio de longe: e de distraída.  A 
representação gráfica de delivery contém vários bonequi-
nhos, cada um segura uma letrinha da palavra que parte 
do entregador até chegar ao destino final. E distraída que 
também começa com “D”? Faltou o segundo “D” da pala-
vra. Está escondida. Onde? Leia o livro e descubra. 

O outro exemplo é com a letra “N”. “N” de nariz, que 
não se deve meter em qualquer lugar. A ilustração está bem 
interessante, o nariz está colocado no lugar errado, mas faz 
sentido a escolha do local, é um nariz mexeriqueiro. Caulos 
é criativo e sabe jogar muito bem com as palavras. 

Essas são duas sugestões de livros que falam sobre 
livros, há muitos outros  à disposição dos leitores nas li-
vrarias e nas bibliotecas. Vamos procurá-los.

Nota literária
O leitor que escreve (Arribaçã, 2020), de Sérgio de Cas-

tro Pinto, lançado no evento cultural Agosto das Letras 
2020, no dia 21, na Funesc, revela outra face do poeta – o 
crítico literário. Além dos textos críticos, nos anexos há 
duas entrevistas com o escritor/professor e poeta. A pri-
meira foi concedida a José Nunes, doutorando de Direito da 
UNB, e a outra ao poeta e editor Linaldo Guedes. Essas en-
trevistas me chamaram a atenção porque são elucidativas 
para conhecer o ser e o fazer do poeta e crítico literário.

A escolha do livro de Sérgio para esta nota condiz com 
o que foi apresentado para o público infantil, afinal tanto 
Telma Guimarães, Caulos e Sérgio são escritores que se 
preocupam com o fazer literário, os três são leitores “vora-
zes e verazes”, leitores que escrevem e que procuram tra-
zer beleza para um mundo tão carente de boas intenções. 
Repito as palavras de Caulos – “os escritores misturam as 
palavras e inventam outros mundos”.

Em defesa do livro

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora

A experiência vivida no 
isolamento social, entre ou-
tros assuntos, será o tema 
da oitava edição do ‘Painel 
Funesc’: “Supressão da Liber-
dade - Arte, política e saúde”, 
que acontece hoje, a partir 
das 19h, pelo canal no You-
tube da Fundação. Com me-
diação do gerente de Artes 
Visuais da Funesc, Edilson 
Parra, os debatedores convi-
dados são os artistas visuais 
Cris Peres e José Rufino.

Peres é também pesqui-
sadora e concluinte do bacha-
relado em Artes Visuais da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB). O seu trabalho 
é voltado para a experimen-
tação, partindo do princípio 
da gravura no campo am-
pliado, utilizando o produto 
industrial, principalmente 
o plástico, como plataforma 
de processo, abordando a in-
quietude do ser no meio em 
que ele se projeta.

Já José Rufino é doutor 
em Geociências e professor 

de Artes Visuais da UFPB, 
curador e escritor. Desde os 
anos 1980, ele participou 
de centenas de exposições 
no Brasil e em mais de 15 
países, incluindo a Bienal 
Internacional de São Paulo, 
Bienal do Mercosul e Bienal 
de Havana (Cuba). 

O artista comentou que 
pretende falar da sua expe-
riência de trabalhar neste 
tempo de pandemia. “Pensei 
que iria fazer obras de di-
mensões menores, mas não. 
E também estou tendo a mes-
ma energia que tinha quando 
estudava na Universidade Fe-

deral de Pernambuco (UFPE), 
nos anos 1980. Tenho so-
nhado com essa época e, por 
coincidência, recebi ligação 
de uma ex-professora que-
rendo saber como eu estava”, 
contou José Rufino.

De acordo com o parai-
bano, a pandemia trouxe, na 
área da saúde, limitações 
para a própria vida, como a 
liberdade de poder se loco-
mover e a compra de ma-
teriais. “Também estamos 
vivendo um retrocesso na-
cional na cultura. É como se 
estivesse vivendo duas pan-
demias, sendo uma a políti-
ca e a outra biológica”.

Cris Peres (acima) e José Rufino (abaixo) vão falar sobre pandemia e projetos 

‘Funesc na Rede’

Artistas visuais debatem política e saúde

Fotos: Divulgação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Mostra reúne cerca de 70 imagens antigas e atuais da capital paraibana 
registradas pelos fotógrafos Walfredo Rodriguez (1893-1973) e André Lúcio

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

Fotos: Divulgação

‘Parahyba: Ontem e Hoje’



Prazo foi novamente ampliado pela Secretaria de Estado da Fazenda devido à pandemia de covid-19

IPVA: entrega de documentos 
para isenção segue até outubro

A Secretaria de Esta-
do da Fazenda (Sefaz-PB) 
prorrogou mais uma vez 
o prazo de apresentação 
dos documentos para con-
cessão de isenção do pa-
gamento de IPVA (Imposto 
sobre Propriedade Veicular 
e Automotores) do exercí-
cio de 2020 nas repartições 
fiscais. 

Como as repartições 
fiscais continuam fechadas 
diante do Estado de Emer-
gência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (Es-
pin) e em virtude da disse-
minação da infecção huma-
na pelo novo coronavírus 
(covid-19), a entrega dos 
documentos de comprova-

ção de isentos nas reparti-
ções fiscais de placas com 
finais: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 
(zero) foi adiada até o dia 
30 de outubro. A nova data 
limite de entrega foi publi-
cada em portaria no Diário 
Oficial Eletrônico (DOE-Se-
faz) no último sábado (29). 
O prazo da prorrogação das 
placas finais de 3 a 5 termi-
nava ontem, dia 31.

Contudo, a Sefaz-PB 
esclarece que o adiamento 
da entrega de documentos 
do IPVA será válido apenas 
para os cidadãos que soli-
citaram a isenção de IPVA 
nas repartições fiscais do 
Estado até o dia 31 de de-
zembro do ano passado.
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Maior evento de turismo rural do país 
começa hoje com transmissão online 

O maior evento de turis-
mo rural do Brasil tem início 
hoje (1), numa promoção do 
Sebrae, terminando no pro-
ximo dia 4. A 16ª Ruraltur 
vai reunir empreendedores, 
produtores e artesãos. Em 
2020, o evento terá uma edi-
ção inédita e especial. Além 
de ser o ano do Turismo Ru-
ral junto a OMT - Organização 
Mundial do Turismo, a trans-
missão 100% online permite 
o alcance do conteúdo por 
pessoas de diversos países, 
trazendo visibilidade dos 
pontos turísticos do Estado e 
grandes oportunidades para 
o mercado. Com o tema “A In-
teligência do Turismo Rural”, 
o evento conta com uma pro-
gramação exclusiva voltada 
para o desenvolvimento do 
setor no país com a participa-
ção de palestrantes nacionais 
e internacionais. 

“A nossa expectativa é 
que a Ruraltur Digital seja um 
divisor de águas na história 
do Turismo Rural do Brasil e 
do mundo, em termos de vi-

sibilidade, projeção, relacio-
namentos, negócios e fortale-
cimento da rede de negócios 
do Turismo Rural na América 
Latina, principalmente”, de-
clara Regina Amorim, gestora 
de turismo do Sebrae Paraíba.

Com o objetivo de fo-
mentar o turismo rural envol-
vendo elos da cadeia produti-
va do Turismo, Agronegócios 
e da Economia Criativa, o 
evento terá 57 palestras, 15 
visitas técnicas e 4 rodadas 
de negócios. Haverá também 
a exposição de mais de 200 
lojas virtuais com produtos e 
serviços do turismo e da pro-
dução associada, e a inaugu-
ração da Pousada Rural Matu-
to Sonhador, em Cabaceiras, 
totalmente online. 

Cinema e vídeo 
Sete curtas consagra-

dos de cineastas paraibanos 
clássicos e contemporâneos 
serão apresentados durante a 
Ruraltur 2020. A transmissão 
será aberta ao público e pro-
mete surpreender com filmes 

que revelam paisagens, per-
sonagens e costumes do uni-
verso rural nordestino. Entre 
os curtas, estão “Onde meus 
Olhos podem Alcançar”, “Ca-
jueiro Nordestino”, “Uma flor 
na várzea” e “Ariano Suassu-
na: Cabra de Coração e Arte”. 
Os filmes serão exibidos hoje, 
amanhã e quinta-feira, das 
22h às 00h.

Eventos paralelos 
Buscando promover 

e fortalecer os negócios 
e destinos do turismo ru-
ral do Brasil, a Ruraltur 
sediará outros encontros 
voltados para o setor. Um 
deles será a II Conferência 
Intercontinental de Turis-
mo Rural (CINTURR), con-
siderado um dos maiores 
eventos do segmento, que 
contará com palestrantes 
do Uruguai, Brasil, Ve-
nezuela, Portugal, Costa 
Rica, Argentina, Estados 
Unidos, Equador, Cabo 
Verde, México, Colômbia 
e Peru. 

Encontro
Para agregar ainda mais 

conhecimento, outro evento 
que promete ser destaque é 
o Encontro Nacional de Ca-
minhadas na Natureza, com 
palestrantes da França, Esta-
dos Unidos e Canadá. Duran-
te a programação da feira, no 
próximo dia 4, haverá ainda 
o “Encontro Digital dos Estu-
dante de Turismo com Foco 
no Turismo Rural e de Natu-
reza”. Com a participação de 
pesquisadores, empreende-
dores, professores e mestres 
na área de turismo, serão 
realizadas seis palestras en-
tre visitas técnicas e rodadas 
de negócios. As inscrições são 
gratuitas e podem ser realiza-
das no site do evento.

Como participar 
Por ser um evento online 

e gratuito, os participantes 
podem ter acesso a progra-
mação com apenas alguns 
clicks por meio do smartpho-
ne ou computador no site 
www.ruralturdigital.com.br.

As inscrições para o 
Processo Seletivo Simplifica-
do para contratação tempo-
rária de médicos para atuar 
no Hospital de Emergência 
e Trauma Senador Humber-
to Lucena, em João Pessoa, e 
no Hospital de Emergência e 
Trauma Dom Luiz Gonzaga, 
em Campina Grande, termi-
nam hoje, 1º de setembro. A 
chamada pública é em cará-
ter excepcional e o contrato 
de trabalho terá validade de 
180 dias, podendo ser pror-
rogado por igual período ou 
a critério da necessidade da 
Administração.

Ao todo, são ofertadas 
108 vagas nas especialidades 
de neurocirurgia, cirurgia 
vascular e cirurgia torácica, 
sendo 54 para cada hospi-
tal. A abertura da chamada 
pública foi uma demanda do 
Ministério Público do Traba-
lho (MPT) que exigiu a reali-
zação de um concurso para 
habilitar pessoas físicas para 
atuarem nos serviços. 

Sobre a remuneração, o 
valor por plantão varia entre 
R$ 2.000,00 durante a sema-

na e R$ 2.200,00 no fim de 
semana, com máximo de 10 
plantões por mês. De acordo 
com o secretário de Saúde da 
Paraíba, Geraldo Medeiros, a 
Secretaria de Estado de Saú-
de (SES) procura oferecer ao 
médico as melhores condi-
ções de trabalho.

“Temos a melhor remu-
neração do país. Estamos 
realizando todos os esfor-
ços para dar as melhores 
condições de trabalho e só 
exigimos uma coisa, que é 
o envolvimento com o ser-
viço, o comprometimento 
e a responsabilidade com o 
paciente”, pontua.

As inscrições podem 
ser realizadas via internet 
por meio do seguinte link: ht-
tps://portaldacidadania.pb.
gov.br/ConcursoSelecao/
Governo/Concurso/Pagina-
DetalheConcurso?id=58ba-
0c59-8e0d-4002-87d-
7-42275e351abd e ocorrem 
em três etapas distintas, 
cada uma com período de 
inscrição, avaliação de títu-
los, período recursal e resul-
tado final.

Trauma inscreve até hoje 
para seleção de médicos

Tanta gente por aí que experi-
menta as nossas formas diversas e 
visíveis de poderes devia considerar 
a possibilidade de escutar Bob Dylan 
e ler “Memórias de Adriano”. 
          Sempre citei essa obra de Mar-
guerite Yourcenar (foto), desde seu 
lançamento, por ser um dos dez livros 
básicos para se compreender hoje tudo 
bem.
          Afinal, nós, que sempre estive-
mos percorrendo as margens dos rios 
alternativos, também não fazemos as 
nossas concessões, sabendo que isto 
tudo é um aprendizado?
          Tenho conversado, vezes e vezes, com 
amigos, sobre pessoas públicas e anônimas, 
as diferenças entre elas.
          Não quero falar de destino por que 
destino é questão que não apetece por não 
ser concreta. Concreta é a filosofia, que não 
deve rimar com destino, como amor e dor 
nutriram as rimas de boleros e de sambas 
da bossa-nova. 
          “Pra que rimar amor e dor?” “Mora na 
filosofia”...

nnnnnnnnnnnn

          Sempre pensei num universo que, para 

Morar na Finlândia, em São Paulo ou na Paraíba?

minhas ética e ótica, de pessoas anônimas 
ou não, fosse o ideal. Reconheço que ser 
pior ou melhor é uma questão de ética, 
como o sorvete ou a pizza é de sabor. É o 
ato de respeitar que do outro “lado” está 
uma maneira diferente de pensar, reagir e 
fazer. 
          Aí é que termina por explodir o con-
flito: eu e você respeitaremos  o presidente 
venezuelano Nicolás Maduro e/ou o Estado 
Islâmico, que estão num desses outros 
“lados”?
          Nós vivemos o Brasil e sabemos o 
preço de ser lento e gradual, como foram os 
governos Fernando Henrique, Lula, Dilma 

Rousseff e Michel Temer - e também o de Jair 
Bolsonaro.
          

nnnnnnnnnnnn

         Ser lento e gradual (como também foi a 
transição operada por Itamar Franco entre 
Collor e FHC) é incompatível com a veloci-
dade da tecnologia, com o (re)avanço da po-
breza, com os fantasmas automultiplicáveis 
da recessão, com o dobrar da próxima 
esquina e a leitura da edição de “A União” 
desta terça-feira entre os ventos e chuviscos 
de setembro.
          É a realidade. Mas a atualidade, hoje em 
dia (ou sempre?), confronta a realidade; por 
cima dela passa. O que vale é o atual. Não é o 
real. O pragmatismo obriga,
          Esse pragmatismo político, econômico, 
cultural, sensual, social. É uma doença que 
atacou geral.
          E como enfrentar os nossos adversários 
(incluindo e, principalmente, os de linguagem 
e comportamento) sem a coragem de fazer 
entradas nos seus terrenos? 
          “Seus” terrenos? O que é “deles”? O que é 
“nosso”? O que é de alguém e de ninguém?
          Metafísica por metafísica decidi ficar com 
a ciência do espírito. Espírito científico, bem 
claro, aberto, limpo. 
          Fico disposto até a concessão na hora 
exata de saber que isso produzirá frutos (mes-

mo manifestados bem depois, pois o tempo é 
uma ilusão tão grande quanto a carne em que 
agora habito, e você também).
 

nnnnnnnnnnnn

           Quando concessões são discutidas, até 
que me lembro daquela coisa leninista de um 
passo atrás para que sejam dados dois à frente. 
          O problema é que os intelectuais para-
marxistas (ainda existem, sim) do Brasil e os 
radicais partidários distribuídos entre o PC 
do B, o PCO, o PSOL e a ala esquerdista do 
PT, são empulhados demais e não com-
preendem as mudanças geopolíticas que 
vêm acontecendo intercontinentalmente.
          Evito cair na sub-repetição filosófica de 
que o sábio não é ignorante nem bem infor-
mado. É apenas sábio e para ele tanto faz ser 
público como anônimo. Ser homem ou mulher. 
Ter 25, 50 ou 75 anos. Estar pobre ou rico.
 

nnnnnnnnnnnn

        Aquele grande poeta disse que o poeta é 
por natureza um fingidor. Só que, da mesma 
maneira que não aguento fingidores rondan-
do ao redor, não suporto quando, alguma 
estrutura ou razão me obriga a fingir. 
         Enfim, tanto faz morar na Finlândia, em 
São Paulo, no Reino Unido, em Pernambuco 
(onde nasceu minha mãe) ou na Paraíba?

Objetivo do evento é fomentar 
o turismo rural envolvendo 
elos da cadeia produtiva
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Segurando a lanterna
Em três jogos disputados pelo Campeonato Brasileiro pela Série C, o Treze não registrou sequer um ponto. 
O clube de Campina Grande, campeão paraibano em 2020, foi derrotado em todas as partidas que disputou 
até agora. São três derrotas seguidas, sendo a última pelo placar de 3 a 0 contra o Ferroviário. Página 16 Fo
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Parceria para “vigiar” a movimentação financeira de órgãos públicos está sendo formalizada com a Justiça Eleitoral

TCE vai monitorar prefeituras 
e câmaras nas eleições 2020

Uma parceria que está sen-
do formalizada entre o Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB) e a Justiça Eleitoral vai 
permitir que a Corte de Contas 
participe do processo eleitoral, 
fazendo a fiscalização das movi-
mentações financeiras de órgãos 
públicos, prefeituras e câmaras 
de vereadores, durante o perío-
do de campanha para as eleições 
municipais de 2020.

A informação foi confirma-
da pelo presidente do TCE, con-
selheiro Arnóbio Alves Viana, ao 
revelar uma conversa mantida 
com o presidente do TRE, de-
sembargador José Ricardo Por-
to. Ele entende que a iniciativa 
do magistrado merece o apoio 
do órgão fiscalizador, que em 
suas atividades de rotina já faz 
o acompanhamento das contas 

municipais em tempo real e tem 
condições de verificar os limites 
de gastos, receitas e despesas, 
processos licitatórios e pessoal.

O desembargador José Ricar-
do Porto acredita que a participa-
ção do TCE no processo eleitoral 
será importante e contribuirá 
muito com a fiscalização que já 
é exercida pela Justiça Eleitoral. 
Para ele, será o reforço de um ór-
gão especializado na análise das 
contas públicas e em condições 
de detectar qualquer indício que 
venha a contaminar a licitude das 
eleições municipais.

Esta semana haverá uma 
primeira reunião – já com a pre-
sença do corregedor eleitoral 
Joás de Brito Pereira Filho, e téc-
nicos do Tribunal de Contas –, 
quando serão discutidos os de-
talhes para viabilizar a parceria.

Ação Parlamentar

Doações para pesquisas
O deputado federal e presidente da Co-
missão de Educação da Câmara dos De-
putados, Pedro Cunha Lima (PSDB), apre-
sentou um substitutivo ao Projeto de Lei 
2.306/2020 das deputadas Luísa Canzia-
ni (PTB-PR) e Bruna Furlan (PSDB-SP), 
que permite que pessoas físicas e jurídi-
cas possam deduzir dos seus impostos de 
renda as doações destinadas à pesquisa 
relacionadas ao novo coronavírus, rela-
tivos ao tratamento, estudo, diagnóstico.

Migrantes e refugiados
A Câmara Municipal de João Pessoa 
(CMJP) aprovou, por unanimidade, um 
projeto de indicação ao prefeito Lucia-
no Cartaxo (PV) para viabilizar a im-
plementação do ‘Comitê Municipal dos 
Direitos dos Migrantes, Refugiados e 
Apátridas (Codimra)’, no município de 
João Pessoa. O texto é de autoria do ve-
reador Lucas de Brito (PV), e foi formu-
lado a partir do debate com entidades 
que lutam pela inclusão dos migrantes 
na capital paraibana.

Apoio em Bananeiras
O governador João Azevêdo (Cidadania) 
apoiará Matheus Bezerra (MDB), nas 
disputas municipais deste ano em Ba-
naneiras. A articulação foi do deputado 
estadual Tião Gomes (Avante), e a ofi-
cialização da parceria aconteceu no dia 
27. Na reunião, projetos e pleitos foram 
apresentados ao governador em favor 
de Bananeiras, como a melhoria da qua-
lidade da saúde do município e a con-
clusão da rodovia que liga Bananeiras a 
Dona Inês.

Notas & Fatos

Edição da RuralTur
O Sebrae Paraíba está entre os 200 ex-
positores que trarão seus produtos ou 
serviços para serem acessados de for-
ma online durante a realização da ‘16ª 
Feira de Turismo Rural do Brasil’, que 
acontece entre os dias 1º e 4 de setem-
bro. Os interessados podem acessar as 
soluções pelo site https://ruralturdi-
gital.com.br/sebrae-pb/. Nesta edição 
da RuralTur, o Sebrae estará expondo 
seus produtos e serviços focados em 
soluções digitais.

Continuidade de modelo
A pré-candidata do Partido Verde (PV) à 
Prefeitura de João Pessoa (PMJP), Edil-
ma Freire, se reuniu com o vereador 
Milanez Neto (PV) e lideranças comuni-
tárias, no Bairro Tambiá. No encontro, 
a educadora reforçou seu compromisso 
em continuar garantindo bem-estar so-
cial e cuidado com as pessoas de todas 
as regiões da cidade. Ela disse que vai 
garantir a continuidade do modelo de 
gestão de Luciano Cartaxo (PV).

Volta das atividades

CMJP retoma sessões presenciais a partir 
de amanhã, sem a participação do público

Desde a suspensão das 
atividades no mês de março, 
devido à pandemia do novo 
coronavírus (covid-19), a Câ-
mara Municipal de João Pessoa 
(CMJP) realizará sua primeira 
sessão ordinária presencial 
amanhã, a partir das 9h30. É o 
que determina o Ato 13/2020 
da Mesa Diretora, divulgado 
na última sexta-feira (28), que 
estabelece o retorno das ativi-
dades presenciais da CMJP de 
forma gradual e sistematizada.

Desde ontem, o expediente 
na sede do Legislativo munici-
pal já acontece das 8h às 14h 
nos setores administrativos 
e de gabinetes dos vereado-
res, em regime de rodízio para 
evitar aglomerações. O atendi-
mento ao público continua ape-
nas por e-mail e pelo telefone 
(83) 3218-6300.

Dentre as medidas de se-

gurança estabelecidas pelo do-
cumento, destacam-se a obri-
gatoriedade da utilização de 
máscaras de proteção facial; a 
disponibilização de álcool em 
gel 70%; o distanciamento indi-
vidual de 1,5 metro; a intensifi-
cação da higienização diária dos 
ambientes; a aferição de tempe-
ratura corporal, na qual será im-
pedido de entrar ou permane-
cer nas dependências da CMJP 
quem apresentar temperatura 
igual ou superior a 37º; e o limi-
te de pessoas por setor, estabe-
lecido em um terço do total de 
integrantes da sala em setores 
administrativos e de três pes-
soas por gabinete parlamentar.

A fiscalização do cumpri-
mento de todas as normas e 
protocolos de segurança fica-
rá sob a responsabilidade da 
Coordenação de Manutenção, 
Patrimônio e Segurança. As ses-

sões ordinárias da Casa aconte-
cerão toda quarta-feira, a partir 
das 9h30, de forma presencial. 
No entanto, os parlamentares 
que se enquadrem no grupo de 
risco de infecção de covid-19 
poderão participar das sessões 
de forma remota, de modo a ga-
rantir a presença de todos.

As deliberações poderão 
ser assistidas pela TV Câmara 
JP (canal 6.2)  e pelo YouTube, 
durante a transmissão ao vivo. 
Terão direito a exercer as ativi-
dades integralmente em regime 
de teletrabalho os servidores 
acima de 60 anos; gestantes 
e lactantes; e as pessoas com 
doença cardiovascular, hiper-
tensão arterial sistêmica, dia-
betes, doença pulmonar crônica 
grave, neoplasias malignas, obe-
sidade, doentes renais crônicos, 
e portadores de demais comor-
bidades associadas à covid-19.

Quem precisar exercer 
suas atividades laborais por 
teletrabalho deverá encami-
nhar requerimento via e-mail 
ao chefe de seu setor. Já os ca-
sos enquadrados nos grupos 
de risco, deverão apresentar 
atestado médico. Está vedado 
o comparecimento pessoal o 
servidor da Câmara que estiver 
diagnosticado ou com sintomas 
de covid-19, devendo ele enviar 
atestado médico por e-mail ao 
seu setor e à Coordenação de 
Gestão de Pessoas (rh@cmjp.
pb.gov.br).

O Núcleo Médico da CMJP 
realizará atendimentos pre-
senciais exclusivamente por 
agendamento pelo telefone 
(83) 3218-6309, sendo per-
mitido o comparecimento do 
servidor ao local apenas com 
autorização de um dos servi-
dores do setor.

Política em Movimento

Presidente do TCE, conselheiro Arnóbio Viana, diz que limite de gastos será observado

Foto: Divulgação

Esta semana, as atividades 
plenárias na Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB) deverão 
ser marcadas por apenas suas 
sessões remotas. Pela previsão da 
Secretaria Legislativa da Casa, os 
vetos do Executivo devem predo-
minar nos debates e nas votações 
dos parlamentares nesta primei-
ra semana de setembro.

“A pauta deve contar com 
quatorze ou quinze vetos e acho 
que esse é o tipo de matéria que 
deve predominar na próxima ses-
são”, afirmou, ontem, o secretário 
legislativo Guilherme Benício, ao 
salientar que, no caso da sessão 
extraordinária de amanhã, a pos-
sibilidade é de menos matérias 
polêmicas, proporcionando me-
lhor avanço na pauta acumulada.

Ele destacou que para hoje, 

como acontece todas as terças-
feiras, também está agendada a 
reunião da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) e que, desta 
reunião, deverão sair novas maté-
rias que podem constar na pauta 
da reunião remota de amanhã.

A reunião da CCJ agendada 
para hoje começa às 10h, mesmo 
horário que marcará o início da 
sessão extraordinária da Casa, 
prevista para amanhã. Guilherme 
acrescentou que, até o horário 
estabelecido pelo Regimento In-
terno, as pautas de ambas as re-
uniões serão disponibilizadas no 
site do Poder Legislativo.

Ontem pela manhã, a Secre-
taria Legislativa da ALPB ainda 
não tinha precisão sobre a quan-
tidade de matérias que integrarão 
a pauta da sessão extraordinária 
desta quarta-feira, mas já previa 
um grande volume provocado 
pelo fato de, nas duas últimas 

quartas-feiras, o tempo das ses-
sões ter sido tomado pelas dis-
cussões e votações da Reforma da 
Previdência do Estado e da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Atividades presenciais
A Mesa Diretora da ALPB pu-

blicou ato disciplinando o retorno 
gradativo das atividades presen-
cias a partir de hoje. De acordo 
com a publicação, o edifício-sede 
da ALPB permanece fechado e 
retomam as atividades os setores 
administrativos, que funcionam 
no Centro Administrativo, locali-
zado no prédio do antigo Paraíba 
Palace.

Dentro das diretrizes esta-
belecidas pelo Grupo de Coorde-
nação do Protocolo para Reto-
mada das Atividades Presenciais, 
a ALPB realizou a testagem de 
servidores para detecção da co-
vid-19 para que o trabalho seja re-

tomado com segurança possível.  
Os exames foram realizados na 
sede do Sindicato dos Servidores 
do Poder Legislativo (Sinpol), no 
Bairro do Bessa, em João Pessoa.

O expediente será de terça 
a quinta-feira, das 8h às 13h. O 
acesso do público externo à Casa 
Epitácio Pessoa ainda não será 
permitido. Os trabalhos presen-
ciais estavam suspensos desde 
março para evitar a propagação 
do novo coronavírus.

As sessões ordinárias e as 
reuniões das comissões conti-
nuarão sendo realizadas de for-
ma remota, através do sistema 
de videoconferências. Segundo o 
ato da Mesa Diretora, os setores 
administrativos funcionarão com 
quantidade mínima possível de 
servidores, observando cuidados 
para evitar aglomerações e com 
obrigação de uso de máscaras nas 
dependências.

Assembleia pretende eliminar acúmulo 
de matérias nas duas próximas sessões
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Independência financeira
Para garantir a independência finan-
ceira das mulheres vítimas de violên-
cia, o pré-candidato a prefeito de João 
Pessoa, Eduardo Carneiro (PRTB), pro-
põe a destinação de 5% das vagas de 
terceirizados na prefeitura da capital 
(PMJP) para essas trabalhadoras. “Mui-
tas vezes, as mulheres se mantêm nas 
situações de violência por depender 
do homem para sobreviver. Precisamos 
garantir que elas tenham sua indepen-
dência financeira e possam se libertar 
dos seus agressores”, avalia.
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Governo propõe novo salário 
mínimo de R$ 1.067 em 2021
No projeto do Orçamento enviado ao Congresso em abril, o Planalto tinha estimado um piso de R$ 1.079

O Governo Federal pro-
pôs um salário mínimo de R$ 
1.067 para o próximo ano, 
segundo o Projeto de Lei Or-
çamentária (PLOA) de 2021 
apresentado  ontem pela 
equipe econômica. A Consti-
tuição determina que o salá-
rio mínimo tem de ser corri-
gido, ao menos, pela variação 
do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) do 
ano anterior. Na proposta de 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) enviada ao Con-
gresso em abril, o governo 
tinha estimado que o piso de 
2021 seria de R$ 1.079.

Atualmente, o salário 
mínimo é de R$ 1.045. O 
reajuste, se aprovado pelo 
Congresso, começará a va-
ler em janeiro de 2021, com 
pagamento a partir de feve-
reiro.

Os valores ainda podem 
mudar no decorrer deste 
ano, com base nas projeções 
de inflação para o ano de 
2020 (utilizadas como parâ-
metro para correção).

O valor do salário míni-
mo proposto pelo governo 
para o ano que vem tem cor-
reção somente pela inflação, 
ou seja, pela estimativa do 
governo para o INPC. Esse 
formato já foi adotado neste 

ano, quando a área econômi-
ca concedeu reajuste somen-
te com base na inflação do 
ano passado.

Com isso, o governo mu-
dou a política de aumentos 
reais (acima da inflação) que 
vinha sendo implementada 
nos últimos anos, proposta 
pela presidente Dilma Rous-
seff e aprovada pelo Con-
gresso.

A política de reajustes 
pela inflação e variação do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
vigorou entre 2011 e 2019, 
mas nem sempre o salário 
mínimo subiu acima da in-
flação.

Em 2017 e 2018, por 
exemplo, foi concedido o 
reajuste somente com base 
na inflação porque o PIB 
dos anos anteriores (2015 
e 2016) teve retração. Por 
isso, para cumprir a fórmula 
proposta, somente a inflação 
serviu de base para o au-
mento.

Ao conceder um reajuste 
menor para o salário mínimo, 
o Governo Federal também 
gasta menos. Isso porque os 
benefícios previdenciários 
não podem ser menores que 
o valor do mínimo.

De acordo com cálculos 
do governo, o aumento de 
cada R$ 1 no salário mínimo 
implica despesa extra em 
2020 de aproximadamente 
R$ 355 milhões.

Valor do salário mínimo ainda pode sofrer mudanças no Congresso Nacional durante o processo de tramitação do Projeto de Lei Orçamentária

Foto: Pedro França/Agência Senado

Suspeita de recebimento de propina

Justiça acata denúncia e ministro
paraibano vira réu na Lava Jato 

O juiz Luiz Antônio 
Bonat, da 13ª Vara Fede-
ral de Curitiba, aceitou 
ontem a denúncia apre-
sentada pela força-tarefa 
da Operação Lava Jato 
contra o ex-senador e atu-
al ministro do Tribunal de 
Contas da União (TCU), 
Vital do Rêgo, que virou 
réu por suspeita de cor-
rupção e lavagem de di-
nheiro.

“A denúncia descreve 
as provas que lhe dão sus-
tentação, representadas 
por depoimentos e docu-
mentos referidos”, consi-
derou o magistrado.

O ex-senador é acusa-
do pelos procuradores de 
receber R$3 milhões em 
propinas do ex-presidente 
da OAS, Léo Pinheiro, em 
troca da obstrução dos 
trabalhos da Comissão 
Parlamentar Mista de In-
quérito da Petrobrás. A 
CPMI, que investigou ca-

sos de corrupção na es-
tatal, foi presidida pelo 
emedebista e jamais con-
vocou executivos de em-
preiteiras posteriormente 
denunciadas por desvios.

Para a força-tarefa, 
foi arquitetada uma ‘blin-
dagem’ das construto-
ras em troca de propinas 
negociadas entre abril e 
dezembro de 2014. No 
mesmo ano, a Lava Jato 
iniciava a primeira fase 
dos trabalhos que, desde 
então, têm revelado ca-

madas de esquemas de 
corrupção montados para 
desviar recursos da esta-
tal e de suas subsidiárias.

Outras nove pessoas 
incluídas na denúncia da 
Lava Jato na última terça-
-feira (24), também se tor-
naram réus na ação. São 
emissários supostamente 
enviados pelo ex-senador 
para receber pagamen-
tos da OAS e empresários 
usados pela construtora 
como intermediários dos 
repasses. 

Déficit de R$ 233,6 bi
Após um rombo de quase R$ 800 bilhões 

neste ano devido aos gastos de combate à 
covid-19, a equipe econômica encaminhou ao 
Congresso Nacional uma proposta orçamen-
tária que prevê mais uma sucessão de déficits 
entre 2021 e 2023 que, somados, represen-
tarão um buraco de R$ 572,9 bilhões. No ano 
que vem, o governo prevê déficit de R$ 233,6 
bilhões nas contas do Governo Central, que 
reúne Tesouro Nacional, INSS e Banco Central.

Em 2022, a projeção é de resultado negati-
vo em R$ 185,5 bilhões. Já em 2023, o rombo 
será de R$ 153,8 bilhões.

Segundo o Ministério da Economia, os cál-
culos foram feitos de acordo com “premissas 
conservadoras de déficits persistentes, porém 
cadentes, devido ao teto de gastos”.

A equipe econômica tem reforçado que 
ainda há muitas incertezas em relação à reação 
da arrecadação na retomada após a crise pro-
vocada pela pandemia. Por isso, tem usado o 
teto de gastos (mecanismo que limita o avanço 
das despesas à inflação) como uma espécie de 
“superâncora”.

A meta fiscal, que é a diferença entre as 
despesas e receitas, acaba sendo fruto da 
arrecadação. Na prática, a meta vai flutuar 
conforme as receitas, enquanto a despesa é 
dada pelo teto. “Os gastos primários são es-
tabelecidos pelo teto de gastos que funciona 
como âncora da política fiscal de médio prazo”, 
diz a Economia.

O governo reforçou que os gastos da 
pandemia ficarão restritos a 2020. “Com 
reformas implementadas - tributária e admi-
nistrativa - a economia pode responder com 
ganhos de produtividade. Com maior cresci-
mento, haverá aumento da receita primária. 
Os ganhos de arrecadação se reverterão para 
redução dos déficits primários estimados”, 
afirma a pasta.

As previsões de resultado para o setor 
público consolidado são todas negativas, com 
rombos de R$ 237,3 bilhões em 2021, R$ 184,4 
bilhões em 2022 e R$ 152,6 bilhões em 2023. 
As contas do setor público incluem o Governo 
Central, estatais e Estados e municípios.

Wilson Witzel recorre ao Supremo para 
retornar ao governo do Rio de Janeiro 
Rayssa Motta, Pepita 
Ortega, Rafael Moraes 
Moura e Caio Sartori
Agência Estado

O governador afastado 
do Rio, Wilson Witzel (PSC), 
entrou ontem com recur-
so no Supremo Tribunal 
Federal (STF) para tentar 
reverter seu afastamento 
determinado no âmbito da 
Operação Tris in Idem. O pe-
dido foi distribuído ao presi-
dente da Supremo, ministro 
Dias Toffoli.

A defesa do governador 
contesta a decisão mono-
crática do ministro Benedi-
to Gonçalves, do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
que considerou adequada 
a perda temporária do car-
go, por 180 dias, “para fazer 
cessar as supostas ativida-
des de corrupção e lavagem 
de dinheiro” denunciadas 
pelo Ministério Público Fe-
deral (MPF). A Procurado-
ria chegou a pedir a prisão 

do mandatário, negada por 
Gonçalves.

Após receber a notícia 
do afastamento na sexta-
-feira, 28, Witzel fez um 
pronunciamento no qual 
afirmou ser vítima de “per-
seguição política” e adian-
tou que apresentaria os 
recursos contra a decisão 
assim que seus advogados 
tivessem acesso à íntegra da 
denúncia.

Desde que teve ende-
reços vasculhados por po-
liciais federais em maio, na 
primeira etapa ostensiva 
do inquérito, o governador 
nega irregularidades e afir-
ma que os investigadores 
agem com “presunção de 
responsabilização”. Witzel 
levanta suspeitas sobre a 
atuação da subprocuradora-
-geral da República, Lindô-
ra Araújo, que, segundo ele, 
teria ligações com a família 
Bolsonaro - seus antigos ca-
bos eleitorais e agora adver-
sários políticos.

Acusação
O governador é acusado 

de receber propinas, supos-
tamente lavadas pelo escri-
tório de sua mulher, Helena 
Witzel, para beneficiar orga-
nizações sociais em contra-
tações do Estado. Segundo 
os investigadores do MPF, 
cargos e contratos teriam 
sido loteados entre três gru-
pos distintos, liderados pelo 
empresário Mário Peixoto, 
pelo presidente do PSC Pas-
tor Everaldo, um dos 17 pre-
sos na operação de ontem, e 
pelo empresário José Carlos 
de Melo.

O vice Cláudio Castro, 
que também é alvo da inves-
tigação sobre irregularida-
des na gestão de contratos e 
cargos, assumiu o posto inte-
rinamente no último sábado 
(29).

Enquanto aguarda o po-
sicionamento do STF, Witzel 
também vai precisar se de-
fender do processo de afas-
tamento na Assembleia Le-

gislativa. Na sexta-feira (28), 
numa espécie de tempestade 
perfeita para ele, o ministro 
Alexandre de Moraes autori-
zou a retomada do impeach-
ment, que estava paralisado 
por liminar de Dias Toffoli.

Com isso, a previsão do 
presidente da Alerj, André 
Ceciliano (PT), é de que o re-
latório seja votado em cerca 
de duas semanas pelo plená-
rio. A comissão especial que 
analisa o afastamento deve 
concluí-lo até a quinta-feira 
da outra semana, dia 10 de 
setembro, considerando o 
prazo dado a Witzel para 
apresentar sua defesa.

Além da comissão do im-
peachment, um outro colegia-
do especial foi formado para 
analisar as suspeitas de desvios 
na Saúde durante a pandemia. 
Presidida pela deputada e pré-
-candidata à Prefeitura Martha 
Rocha (PDT), essa comissão 
também encaminhará docu-
mentos que devem embasar o 
impeachment.

Rayssa Motta
Agência Estado

Idiana Tomazelli e
Eduardo Rodrigues 
Agência Estado
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Internacional amplia a liderança

CBF continua contra retorno do público

Demora no VAR
irrita jogadores 

Neymar diz que segue no PSG e vai buscar a Liga dos Campeões

A rodada do Brasileirão no último final 
de semana não apresentou surpresas. 
O Internacional manteve a liderança, 
agora com 15 pontos, e o São Pau-
lo ao vencer o Corinthians por 2 a 1 
chegou aos 13 e ao segundo lugar. O 
Vasco ocupa a terceira posição depois 
de perder a invencibilidade para o Flu 
( 2 a 1) que agora é o quarto. O Fla-
mengo se afastou da zona de rebaixa-
mento e chegou ao nono lugar depois 

de vencer o Santos na Vila Belmiro. 
Na zona de rebaixamento aparecem 
Bragantino, Goiás, Sport e Atlético-
GO. A competição volta amanhã com 
os seguintes jogos:  Ceará x Fortaleza, 
Fluminense x Atlético-GO, Goiás x Co-
rinthians, Botafogo x Coritiba, Bahia x 
Flamengo,  Athletico-PR x Bragantino, 
Palmeiras x Internacional e Santos 
x Vasco. Na quinta jogam Grêmio x 
Sport e Atlético-MG x São Paulo.

Depois da longa paralisação do calen-
dário pela pandemia e do retorno das 
competições com os portões fechados, 
o futebol brasileiro vive a expectativa 
do próximo passo da retomada gradual 
das atividades. O retorno da torcida aos 
estádios já é tema debatido entre os 
clubes, porém ainda distante quando 
se trata da liberação das autoridades. 
Tanto médicos como a própria CBF con-
sideram prematuro estabelecer prazos 

para a reabertura dos portões. “Todas 
as atitudes da CBF em relação à pande-
mia têm como base a proteção da saú-
de, tanto dos profissionais do esporte, 
quanto da população. A entidade agiu 
sempre em consonância com as auto-
ridades de saúde, seja na suspensão e 
na retomada obedecendo o  protocolo. 
A volta do público aos estádios será 
tratada da mesma forma”, disse o pre-
sidente da CBF, Rogério Caboclo.

O maior questionamento dos jogado-
res na aplicação no árbitro de vídeo, o 
famoso VAR, não tem sido a decisão 
da irregularidade ou legalidade de um 
gol, mas sim o tempo em que se gasta 
mesmo com a precisão da tecnologia 
para surgir uma decisão. Normalmente 
tem levado, em média, mais de três 
minutos para a revisão do lance. Isso 
ficou bastante evidenciado no jogo em 
que o Flamengo venceu o Santos, na 
Vila Belmiro, por 1 a 0, quando dois 
gols do Santos foram anulados por ir-
regularidades milimétricas, porém com 
um grande atraso, tanto que o primeiro 
tempo foi até aos 55 minutos com 10 
minutos do famoso acréscimo de jogo. 
O que tem irritado os jogadores de am-
bos os lados. No sábado, o Botafogo 
também teve dois gols anulados pelo 
VAR  na derrota de 2 a 0 para o Inter e 
o goleiro Gatito, do Botafogo, ao deixar 
o campo chutou o equipamento diante 
de sua grande iritação. 

Alvo de rumores sobre a possibilidade de deixar o PSG em janelas de transferências recentes, Neymar tratou de evitar qualquer especulação 
sobre o seu futuro. Em entrevista à revista do clube francês, assegurou que vai permanecer com o intuito de voltar a disputar a decisão da 
Liga dos Campeões da Europa e dessa vez vencê-la. “Vou ficar no PSG na próxima temporada. Fico com a ambição de chegar à final da 
Liga dos Campeões novamente, e desta vez ganhá-la. Gosto da ideia de fazer tudo ao meu alcance para colocar meu nome nos livros de 
história do clube”, afirmou. Para Neymar, a participação do PSG na Liga dos Campeões demonstrou que o clube está no caminho certo 
para realizar o sonho de faturar a competição, o que é uma obsessão para os seus proprietários ao trazer Neymar em 2017.

Curtas
Foto: PSG/Magazine

Técnico avalia derrota de 2 a 0 para o Central e diz que o mais importante foi observar vários jogadores na partida

Givanildo terá muito trabalho
para acertar o Campinense

Após ficar pela terceira 
temporada seguida com o vi-
ce-campeonato paraibano, o 
Campinense agora aproveita 
a pausa entre o Estadual e o 
começo da Série D para reali-
zar uma espécie de pré-tem-
porada com o novo grupo de 
jogadores e a nova comissão 
técnica. Para tal, o primeiro 
amistoso realizado ocorreu 
no último sábado quando a 
equipe foi derrotada por 2 
a 0 em Caruaru pelo Central 
jogando no Estádio Lacerdão.

Com a derrota no pri-
meiro teste para o Brasileiro, 
a palavra de ordem no Cam-
pinense é trabalho e, nes-
se sentido, o time terá uma 
semana cheia de atividades 
com treinos técnicos e táti-
cos, além de trabalhos físicos 
na academia. Já na próxima 
sexta-feira o rubro-negro 
voltará a enfrentar o Central, 
dessa vez no Amigão e a ex-
pectativa do treinador Giva-
nildo Sales é que a equipe 
aproveite os pontos positivos 
e negativos do último amis-
toso para crescer e se aproxi-
mar do modelo de jogo que o 
treinador espera implemen-
tar para a Série D.

“Esse foi um jogo para 
testes e o principal objetivo 
era ver todo mundo. Nós fi-
zemos sete modificações no 
segundo tempo por isso, pois 
não adianta apenas observar 
os jogadores no treino, é pre-
ciso ter situação de jogo para 
fazer uma avaliação correta. 
Na primeira parte quando ti-
vemos a bola houve pontos 
positivos, mas não tivemos, 
no geral, a velocidade e nem 
a profundidade que eu que-
ria, já na segunda etapa, cria-
mos menos, mas tivemos mais 
próximos do que busco para 
o time nesses quesitos. Ago-
ra é trabalhar essa semana, 
teremos alguns novos atletas 
sendo somados ao grupo prin-
cipal e aí sim iremos começar 
a implantar o sistema que va-
mos utilizar no Campeonato 
Brasileiro”, explicou Givanildo.

O Campinense estreará 
no próximo dia 19 pelo Cam-
peonato Brasileiro da Série 
D contra o América de Natal 
na Arena das Dunas, na capi-
tal potiguar. Para tal, o time 
encara a sua terceira grande 
reformulação no elenco este 
ano, tendo contratado até 
aqui mais de 65 jogadores 
em 2020. Sexto técnico no 
ano, Givanildo Sales será o 
treinador da equipe na dis-
puta nacional onde a Raposa 
entre com a responsabilida-
de de buscar o acesso para 
a terceira divisão após sete 
anos seguidos no quarto ní-
vel nacional.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

 Esse foi um jogo 
para testes e o principal 

objetivo era ver todo 
mundo. Nós fizemos 
sete modificações no 

segundo tempo e 
precisamos trabalhar 

bem mais 

Foto: Samir Oliveira/Campinense

No sábado passado, em Caruaru, 
o Campinense fez o seu primeiro 

amistoso após o Estadual e perdeu 
de 2 a 0 para o Central

Liga Metropolitana

Torneio de futsal começa ainda este mês 

A Liga Metropolitana 
de Futsal, que reúne equi-
pes do futebol de salão na 
grande João Pessoa, está em 
processo de reorganização, 
visando a ampliação de suas 
atividades e o primeiro pas-
so para tal será a realização 
de seu torneio na temporada 
2020. Com aval da Federação 
Paraibana de Futsal e após o 
Congresso Técnico, a entidade 

definiu o modelo de disputa, 
regulamento e o começo da 
competição para a segunda 
quinzena deste mês. Porém, a 
data ainda precisa de confir-
mação, pois a Liga aguarda a 
confirmação dos ginásios que 
terá à disposição para a reali-
zação dos jogos. Por conta da 
pandemia da covid-19 ainda 
existem restrições em diver-
sos equipamentos públicos 
e privados e a liga aguarda a 
liberação das autoridades sa-
nitárias.

O que já está confirma-
do é a participação de 24 
equipes divididas em quatro 
grupos de seis times. A pri-
meira fase será disputada 
entre as equipes de cada gru-
po em uma única série de jo-
gos. Para a segunda fase que 
começará com o mata-mata 
nas oitavas de final, apenas 
as quatro melhores equipes 
de cada chave avançarão. 
Para Francielton Vieira, pre-
sidente da liga, apesar das 
dificuldades impostas pela 

pandemia, a competição será 
exitosa. “No momento em 
que passamos é desafiador 
organizar uma competição 
como essa, mas felizmente 
conseguimos viabilizar parce-
rias com empresas que estão 
investindo na liga. O nosso 
propósito é unir forças, tanto 
com equipes, como com pa-
trocinadores e a federação. 
Diante disso, tenho certeza 
que a Liga Metropolitana esse 
ano será um grande sucesso e 
teremos uma disputa com ní-

vel técnico elevado e que será 
muito exitosa”, afirmou Fran-
cielton. Estão confirmadas as 
seguintes equipes:  Grupo A - 
Dokimus, Bambulua, Super 5, 
Auto Esporte, Leões do Norte 
e Bravus; Grupo B - Boi Bravo, 
Arsenal, São Gonçalo, Cobi-
çados, Os Galácticos e Ponte 
Preta; Grupo C - Trovão Azul, 
Real Madrid, Atlético Centro, 
Mumbaba, A Barca e Fúria; e 
Grupo D - Jampa, União, Sele-
ção de Sapé, Farias, SM Meta-
lúrgica e Novo Horizonte.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com



Este é o pior começo do clube no Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão; time vai voltar a jogar fora no fim de semana

Botafogo soma dois pontos 
em 12 disputados na Série C

Em quatro jogos, dois 
deles dentro de casa, o Bota-
fogo só somou apenas 2 pon-
tos. É o pior começo de Série 
C do Belo, desde que iniciou 
a sua participação na tercei-
ra divisão, em 2014. Na últi-
ma sexta-feira, o time deixou 
escapar uma vitória sobre o 
Jacuipense, a poucos minutos 
do final da partida. O resul-
tado fez com que o time se 
mantivesse fora da zona de 
rebaixamento, mas correndo 
sério risco de voltar, caso não 
consiga uma vitória contra o 
Imperatriz, no próximo sá-
bado, às 17 horas, no Estádio 
Frei Epifânio, em Imperatriz-
MA.

Comparando com os nú-
meros do clube na mesma 
competição, no ano passado, 
após 4 rodadas, os números 
deste ano assustam e serve 
de alerta que é preciso rea-
gir rápido. Em 2019, o clube 
marcou 6 pontos, após 4 jo-
gos: 1x1 com o Ferroviário, 
1x1 contra o Sampaio Cor-
rêa, 1x1 contra o Santa Cruz 
e 2 x 1 contra o ABC. No cam-
peonato atual, o time estreou 
com derrota para o Ferroviá-
rio por 2 a 0, empatou com 
o Manaus em casa por 0 a 
0, perdeu para o Santa Cruz 
por 2 a 1, dentro de casa e 
no último sábado empatou 
em 1 a 1 contra o Jacuipense. 
Apesar de no ano passado 
ter feito muito mais pontos 
no início da competição, o 
clube não conseguiu passar 
para a fase seguinte, o que 
mostra que este ano pode 

ser ainda pior, se o clube não 
começar logo a vencer.

O elenco se apresentou 
ontem no centro de treina-
mento da Maravilha do Con-
torno. Pela manhã, o elenco 
fez testes para covid-19. No 
período da tarde os jogado-
res treinaram normalmente. 
Para hoje, estão previstos 
dois treinos táticos nos dois 
períodos. Amanhã, have-
rá um treino tático a partir 
das 9 horas, e às 15 horas 
a equipe já embarca para o 
Maranhão. A logística para 
chegar em Imperatriz é mui-
to complicada, por isso, a 
viagem foi antecipada para a 
quarta-feira. 

A equipe vai realizar 
treinos na quinta e sexta-
feira em Imperatriz. Com os 
novatos mais ambientados 
e entrosados, a expectativa 
do técnico Rogério Zimmer-
mann é que o clube evolua 
nos próximos jogos. Ele já 
sentiu alguma evolução na 
partida contra o Jacuipense, 
quando a equipe apresen-
tou um bom futebol na pri-
meira etapa.

Para o jogo de sábado 
contra o Imperatriz, o treina-
dor não vai poder contar com 
o volante Wellington César 
que levou o terceiro cartão 
amarelo e vai cumprir sus-
pensão automática. Minei-
ro, que vinha sendo o titular 
antes da partida de Salvador, 
deverá ser o substituto. O 
zagueiro Fred, que ficou em 
João Pessoa aprimorando a 
forma física, deverá retor-
nar à equipe. Já o lateral Léo 
Moura continua fora, se tra-
tando de uma lombalgia.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Edição: Geraldo Varela Editoração: Luciano Honorato

O que houve com o Galo?
Ontem, alguns torcedores me pergun-

taram o que houve com o Galo, alegando 
que o time vinha bem no Campeonato 
Paraibano. Certamente essas pessoas não 
leram a minha coluna anterior, quando fiz 
um alerta que a Série C tem o nível muito 
maior do que o nosso sofrível campeonato 
estadual. 

Nosso campeonato, infelizmente, é ni-
velado por baixo, mas os nossos dirigen-
tes pensam que dar show no Paraibano é 
suficiente para fazer uma boa campanha 
na Série C. A diferença o Treze sentiu na 
pele. Em 3 jogos, o nosso campeão não 
conseguiu um só ponto e é o lanterna do 
grupo A e de toda a competição.

A derrota de domingo para o Fer-
roviário, dentro de casa, por 3 a 0, foi 
humilhante. A situação do técnico Moacir 
Júnior não é nada boa. Se ele for demitido 
nas próximas horas não será  nenhuma 
surpresa para mim, afinal, no futebol 
brasileiro, um técnico que perde 3 jogos 
seguidos é demitido, ou está com a corda 
no pescoço. De repente, o crédito por ter 

sido campeão paraibano vai embora e ele 
passa a ser considerado o culpado pelo 
insucesso na competição nacional.

Outra coisa que não vai me surpreen-
der é se a diretoria do Treze anunciar nas 
próximas horas contratações. É a velha 
saída para segurar a pressão. Uma satis-
fação ao torcedor. É evidente que o Galo 
precisa urgente de reforços, e porque 
estes jogadores não foram contratados 
antes? É preciso um vexame para que a 
diretoria finalmente reconheça que tem 
sérias deficiências em algumas posições?

Botafogo
A exemplo do Treze, o Botafogo vai 

se arrastando para ensaiar uma recupe-
ração. Por enquanto, já se livrou da zona 
de rebaixamento, com um empate conse-
guido em Salvador contra a Jacuipense. 
No primeiro tempo da partida, o Belo 
mostrou que está evoluindo e chegou a 
dominar totalmente o adversário saindo 
na frente com 1 a 0. Veio a segunda etapa, 
e o futebol de resultado, o maior proble-

ma do medíocre futebol do Brasil, nos 
últimos anos, entrou em campo. O técni-
co Rogério Zimermann recuou a equipe 
querendo garantir o resultado e chamou o 
adversário para o seu campo. 

O gol da Jacuipense era uma questão 
de tempo e de tanto martelar o time da 
casa conseguiu o empate. Vão dizer que 
foi na bola parada, na cobrança de uma 
falta. Bola parada também vale, e já devia 
ter saído antes, nas oportunidades criadas 
com a bola rolando. Aí foram embora mais 
2 pontos que poderão fazer falta lá na 
frente. Menos mal, porque trouxe um pon-
tinho, que foi o bastante para sair tempo-
rariamente na zona de rebaixamento.

Agora, o Botafogo terá outro jogo fora 
de casa e a obrigação de buscar lá fora, a 
vitória que faltou dentro de casa contra 
o Manaus e o Santa Cruz. Não tem outra 
saída para um time que briga pela classi-
ficação. É vencer ou vencer, e o próximo 
adversário não mete medo em ninguém. 
Que o empate contra o Jacuipense sirva de 
lição. Estar vencendo de 1 a 0 não é placar 

para achar que a partida está ganha e 
recuar para garantir o resultado. Era para 
continuar jogando para frente e pressio-
nando em busca de outros gols. Esta con-
tinua sendo ainda a melhor receita para 
se chegar a uma vitória. O futebol europeu 
está nos ensinando isso.

Flamengo
O técnico Domènec Torrente final-

mente conseguiu respirar no Rubro-ne-
gro e calar a boca dos críticos. Ele avisou 
que precisava de tempo para armar o 
time da forma que gostaria. Não que o 
Flamengo tenha mostrado um futebol 
brilhante contra o Santos, mas mostrou 
uma evolução tática. O próprio treinador 
admitiu no final da partida que o time 
tinha feito apenas 30 por cento do que foi 
treinado, mas que os jogadores já assimi-
laram um pouco do que ele quer e a equi-
pe ainda vai melhorar muito. Se outra vez 
ele acertar nas suas declarações, o clube 
poderá voltar a brigar pelas primeiras 
posições, em breve.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Brasileiro da Série C - Grupo A

ClassifiCação PG J V E D GP GC sG
1º Santa Cruz-PE 10 4 3 1 0 7 3 4
2º Ferroviário-CE 9 4 3 0 1 10 2 8
3º Remo-PA 8 4 2 2 0 4 2 2
4º Manaus-AM 5 4 1 2 1 3 3 0
5º Vila Nova-GO 5 4 1 2 1 3 5 -2
6º Jacuipense-BA 4 3 1 1 1 3 3 0
7º Paysandu-PA 4 4 1 1 2 2 4 -2
8º Botafogo-PB 2 4 0 2 2 2 5 -3

9º Imperatriz-MA 1 2 0 1 1 0 2 -2
10º Treze-PB 0 3 0 0 3 2 7 -5

Na zona de rebaixamento e com três derrotas, 
Treze vive sob muita pressão no Campeonato

Assim como o Botafogo, o 
início de participação do Treze 
na Série C é muito ruim, pior 
até do que o rival de João Pes-
soa. Em 3 jogos disputados, o 
Galo conseguiu um só ponto, 
com 3 derrotas seguidas, sen-
do a última de goleada, 3 a 0 
contra o Ferroviário, no último 
domingo, em Campina Gran-
de. Na lanterna, o Alvinegro 
precisa urgente de uma reação, 
ou será um candidato forte ao 
rebaixamento.

Comparando com a campa-
nha do ano passado, quando 
brigou até a última rodada para 

fugir do rebaixamento, agora a 
situação é bem pior, após a rea-
lização de 3 partidas. Em 2019, 
o Treze empatou na estreia com 
o Santa Cruz em 2 a 2, fora de 
casa, depois novo empate em 0 
a 0 contra o ABC, em Campina 
Grande e na terceira rodada 
perdeu em casa para o Náutico 
por 1 a 0.

Ontem, em meio à pressão 
pelas derrotas seguidas, o clube 
agiu rápido e contratou o ata-
cante Marion. Outros jogadores 
deverão chegar a Campina 
Grande ainda esta semana. Em-
bora tenha conseguido o título 
de campeão paraibano, depois 
de vários anos na fila, o técnico 
Moacir Júnior começa a balan-

çar no cargo e tem quem aposte 
na demissão do treinador.

A reapresentação do elen-
co será hoje, quando o técnico 
Moacir Júnior vai começar a 
corrigir os erros apresentados 
contra o Ferroviário e iniciar a 
preparação para a próxima par-
tida. O Galo vai outra vez jogar 
dentro de casa, domingo, às 20 
horas, contra o Remo no Estádio 
Amigão, em Campina Grande. 
O jogo está sendo encarado 
como uma verdadeira decisão 
para a situação da equipe na 
Série C. O clube do Pará é o 
terceiro colocado com 8 pontos 
ganhos e vem de um empate 
sem gols, em casa, contra o Vila 
Nova-GO.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Ester Vasconcelos/Treze

Treze foi surpreendido no Amigão 
ao ser derrotado pelo Ferroviário 
por 3 a 0 e ainda não somou 
pontos no Brasileiro da Série C



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente Pregão Eletrônico nº 00004/2020, que objetiva: AQUISI-
ÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALAGOA NOVA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: GENICLEA DA SILVA LIMA - R$ 830,00; MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS 
EIRELI - R$ 467.968,00; WILTON DA COSTA SANTOS - R$ 28.417,00.

Alagoa Nova - PB, 28 de Agosto de 2020
JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00004/2020. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios 
para Atender a Demanda da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as 
empresas vencedoras 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. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça Santa Ana, S/N 
- Centro - Edifício Sede da Prefeitura - Sala de Licitação - Alagoa Nova - PB, no horário das 07:00 
Às 13;00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 98135-6823.

Alagoa Nova - PB, 01 de Setembro de 2020
JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Setembro de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Reforma, Ampliação da Escola Municipal 
José Lins Sobrinho e Construção de Quadra Coberta - Areia/Pb. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. 
E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 01 de Setembro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 aos Contratos000014/2020, 00015/2020, 0019/2020, 
00023/2020, 00028/2020, 00029/2020; 00031/2020, 00033/2020, 00034/2020, 00035-2020, 
00040/2020, 00041-2020,00045/2020, 00046/2020, 00047/2020, decorrentes daCHAMADA PÚ-
BLICA 00001/2020. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL SAÚDE DE AREIAe Fernando Pereira 
da Silva, CPF nº 013.362.294-03; Francisco de Assis da Silva, CPF nº 024.149.254-85; Espedito 
de Souza de Maria, CPF nº 032.709.444-38; Ivanete Faustino dos Santos, CPF nº 054.160.564-
01; Antonio Barbosa de Souza, CPF nº 040.923.904-67; Damião de Souza de Maria, CPF nº 
055.066.124-78; João Paulo da Silva Santos, CPF nº068.759.924-50; Juliana de Souza Silva, CPF 
nº 064.147.124-69; Maria da Luz Souza Cruz, CPF nº 072.429.554-24; Erivaldo Guedes da Silva, 
CPF nº 076.701.934-25; Leandro  Fidelis Alves, CPF nº 101.334.094-90; Edilson Mariano dos Santos, 
CPF nº 103.898.584-63; Sebastião Cruz da Silva, CPF nº 569.799.164-91; José Sebastião Gomes 
de Maria, CPF nº 789.233.354-00; José Ilton Cordeiro da Cruz, CPF nº 918.219.674-53.OBJETO: 
Alteração de Valor contratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, II, d, §§1°; 2º da Lei Federal 
N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista de Albuquerque eJoão 
Francisco Batista de Albuquerque e Fenando Pereira da Silva, Francisco de Assis da Silva, Espedito 
de Souza de Maria, Ivanete Faustino dos Santos, Antonio Barbosa de Souza, Damião de Souza 
de Maria, João Paulo da Silva Santos, Juliana de Souza Silva, Maria da Luz Souza Cruz, Erivaldo 
Guedes da Silva, Leandro  Fidelis Alves, Edilson Mariano dos Santos, Sebastião Cruz da Silva, 
José Sebastião Gomes de Maria, José Ilton Cordeiro da Cruz. DATA DA ASSINATURA:28/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00152/2020 - DV00015/2020. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA eColégio Santa Rita, CNPJ nº 08.754.350/0001-
55. OBJETO:Alteração de Prazo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 57, II, § 2°, da Lei Federal n° 
8666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS:João Francisco Batista de Albuquerque e Rosa Maria 
de Santana.DATA DA ASSINATURA:31/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00095/2020
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 DP00095/2020, 
que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para realização de serviços de diagnóstico para 
acompanhamento e monitoramento de pacientes suspeitos ou positivos para COVID-19 bem como 
acompanhamentos dos pacientes de riscos, destinados ao enfrentamento do COVID-19 conforme 
lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: RICARDO TADEU MOTA SALVADOR - R$ 46.250,00.

Areia - PB, 31 de Agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00249/2020 decorrente daPREGÃO ELE-
TRÔNICO 00005/2020. PARTES: Prefeitura Municipal de Areiae Leandro Farias Barros, CNPJ nº 
07.337.342/0001-40. OBJETO: Alteração de Valor contratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 
65, II, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações, DECRETO 10.024/2019 e Lei 
13.979/20. SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista de Albuquerque eLeandro Farias Barros. DATA 
DA ASSINATURA:31/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 0013/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Boqueirão – PB, TORNA PÚBLICO para 

conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento da Habilitação, referente à Tomada de 
Preços em epigrafe, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO 
DE UMA CENTRAL DE VELÓRIOS. EMPRESAS INABILITADAS: NÃO HOUVE. EMPRESAS 
HABILITADAS: JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME - CNPJ: 16.707.246/0001-38. Não havendo 
qualquer manifestação a ser constada em ata, mas sim a renúncia expressa ao direito de interpor 
recurso, na forma da alínea “a” do inc. I, c/c § 6º do art. 109 e inc. III do art. 43 da Lei Federal nº 
8.666/93, todas as concorrentes assinaram o termo expresso de desistência de recurso quanto 
a essa Fase, possibilitando nesta mesma sessão ser realizado a análise da proposta de preços 
do licitante habilitado como segue. PROPOSTA CLASSIFICADA E VENCEDORA DO CERTAME: 
JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME - CNPJ: 16.707.246/0001-38, com valor global da proposta 
de preços de R$ 259.232,64, conforme consta nos autos do processo administrativo.

Boqueirão – PB, 28 de agosto de 2020.
CRYSTIANE GOMES BEZERRA

Presidenta da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 011/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.  
Data de abertura: 14/09/2020 às 08h30min (horário local), por meio do site https://www.compras-
governamentais.gov.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de 
expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. 
Edital:www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

Boqueirão, 31 de agosto de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 57.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 04 (quatro) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 199/2017 datado de 01.09.2017 e com término de vigência em 01.09.2018, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo até 02.09.2019 e ao Segundo Aditivo de Prazo com vigência até 
03.09.2020, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa para 
locação de software - Sistema de Contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS 
DE SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE IN-
FORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 09.196.974/0001-67- José Renato Pereira Correia 
Nunes (Representante legal)

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 31/08/2020
VIGÊNCIA ADITIVO: 31.12.2020
VALOR ADITIVADO: R$ 3.400,00 (Três Mil e Quatrocentos Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 06.2020
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Reforma da Unidade 

Escolar Alice de Melo Viana, Rua Nova – Belém/PB, conforme termo de referência.
EMPRESAS HABILITADAS:
WCB ENGENHARIA E PROJETOS
LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
EMPRESAS INABILITADAS
ESTRUTCTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI, motivos: não 

atendeu as exigências do subitem 8.2.3.2. do edital.
DIAS CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, motivos: Apresentou a certidão do FGTS vencido, mas goza 

de tratamento diferenciado por ser ME/EPP, não apresentou as exigências dos subitens 8.2.5.4 e 
8.2.5.5. e apresentou a certidão de falência vencida, conforme exigência do subitem 8.2.6.2 do edital.

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Não havendo interposição de recursos, fica desde já marcado 
o dia de 10/09/2020 as 09h30min para abertura das propostas de preços. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a CPL, no email: licitacaopmb2@gmail.com. Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se a presente Ata que vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Belém - PB, 31 de agosto de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 56.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 04 (quatro) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 198/2017 datado de 01.09.2017 e com término de vigência em 01.09.2018, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 02.09.2019 e ao Segundo Aditivo com vigência até 
03.09.2020, celebrado entre as partes, objetivando a Contratação de empresa para locação de 
software - Sistema de Contabilidade para o Fundo Municipal de Assistência Social

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS 
DE SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE IN-
FORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 09.196.974/0001-67- José Renato Pereira Correia 
Nunes (Representante legal)

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 31/08/2020

VIGÊNCIA: 31.12.2020
VALOR ADITIVADO: R$ 3.400,00 (Três Mil e Quatrocentos Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 59.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 04 (quatro) meses, contados do término do prazo de vigên-

cia do Termo de Contrato de nº 201/2017 datado de 01.09.2017 e com término de vigência em 
01.09.2018, ao Primeiro Aditivo com vigência até 02.09.2019 e ao Segundo Aditivo com vigência 
até 03.09.2020, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação dos serviços 
de Assessoria técnica na elaboração e transmissão da GFIP, RAIS, DIRF, cálculo de emissão da 
GPS / INSS, acompanhamento técnico junto a RFB, PGFN e apoio contábil em questões diversas

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: SILVANO NERI CARLOS – CPF: 853.601.044-49- Silvano 
Neri Carlos (Representante legal)

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 31/08/2020
NOVA VIGÊNCIA: 31/12/2020
VALOR ADITIVADO: R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 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 DE EQUIPA-
MENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A UBS DO SÍTIO BARRIGUDA I, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO 
DE BARRA DE SANTANA/PB, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 
2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 010 e 011/2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - R$ 1.227,00; 
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E - R$ 979,00; ALDO 
FABRIZIO DUTRA DANTAS - R$ 5.035,00; BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 
R$ 3.900,00; EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - R$ 1.300,00; G H P S BARRETO - R$ 
7.972,84; J.L. DO B. GUIMARAES – JBX PRODUTOS EIRELI ME - R$ 4.610,58; LUAT COMERCIO 
DE COMPRESSORES E PECAS EIRELI - R$ 1.898,93; MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 22.600,00; MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA - R$ 10.066,94; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA - R$ 5.908,98.

Barra de Santana - PB, 17 de Agosto de 2020
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A UBS DO SÍTIO BARRIGU-

DA I, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, EM CARÁTER DE URGÊNCIA 
PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DE ACORDO COM A LEI 
13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 010 e 011/2020. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2020. DOTAÇÃO: 02.0600 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
10.301.1004.1013 – BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 
DA ATENÇÃO BÁSICA. 44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 02401/2020 - 17.08.20 até 
31.12.20 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E - CNPJ: 
30.082.076/0001-74 - R$ 979,00; CT Nº 02402/2020 - 17.08.20 até 31.12.20 - A J P DE SOUZA 
COMERCIO ATACADISTA - CNPJ: 31.070.140/0001-60 - R$ 1.227,00; CT Nº 02403/2020 - 17.08.20 
até 31.12.20 - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - CNPJ: 08.321.484/0001-82 - R$ 5.035,00; 
CT Nº 02404/2020 - 17.08.20 até 24.08.20 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - CNPJ: 04.709.243/0001-54 - R$ 3.900,00; CT Nº 02405/2020 - 17.08.20 até 31.12.20 - 
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - CNPJ: 33.246.555/0001-77 - R$ 1.300,00; CT 
Nº 02406/2020 - 17.08.20 até 31.12.20 - G H P S BARRETO - CNPJ: 27.103.616/0001-44 - R$ 
7.972,84; CT Nº 02407/2020 - 17.08.20 até 31.12.20 - J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS 
EIRELI ME - CNPJ: 15.733.417/0001-30 - R$ 4.610,58; CT Nº 02408/2020 - 17.08.20 até 31.12.20 
- LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS EIRELI - CNPJ: 05.689.439/0001-97 - R$ 
1.898,93; CT Nº 02409/2020 - 17.08.20 até 31.12.20 - MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 31.131.938/0001-74 - R$ 22.600,00; CT Nº 02410/2020 - 17.08.20 
até 31.12.20 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 
14.402.647/0001-54 - R$ 10.066,94; CT Nº 02411/2020 - 17.08.20 até 31.12.20 - ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 09.478.023/0001-80 - R$ 
5.908,98.

Barra de Santana - PB, 17 de Agosto de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Setembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Participação Exclusiva ME/
EPP). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h - dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 31 de Agosto de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2020

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 15 de Setembro 
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 Colchão D33 Hospitalar para atender as 
necessidades do Hospital e Maternidade Municipal Pe. Alfredo Barbosa–HMMPAB, no âmbito da 
Secretaria de Saúde Municipal de Cabedelo – SESCAB. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. 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 
08:00 as 14:00h - dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3250-3121. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br.

Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/ e www.tce.pb.gov.br. 
Cabedelo - PB, 31 de Agosto de 2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 16 de 
Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO 
ALIMENTAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Ampla 
Participação). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e 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 posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h - dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83)3250-3121. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.

Edital: www.tce.pb.gov.br e https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia
Cabedelo - PB, 31 de Setembro de 2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

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 17 de Setembro 
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 EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔ-
NICOS PARA ZOONOZES. 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 08:00 as 14:00h - dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

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

Cabedelo - PB, 31 de Agosto de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços de CONCLUSÃO da construção de 
01 (uma) CRECHE CONVENCIONAL – PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 2, localizada na cidade de 
Cuitegi/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3502–1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. Edital: www.tce.
pb.gov.br. 

Cuitegi - PB, 28 de Agosto de 2020. 
CLÁUDIA DOS SANTOS RIBEIRO

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL CUITEGI

EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO À MAIOR AO CONTRATO Nº 00002/2020
Extrato do 3.º Termo Aditivo de realinhamento à MAIOR ao Contrato n.º 00002/2020 – Pregão 

Presencial nº 00023/2019, realinhando os seguintes preços contratados a partir do dia 01/09/2020: 
R$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos) o litro de gasolina comum e o litro de óleo diesel S10 
de R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos), alterando o valor contratual para R$ 768.160,64 
(SETECENTOS E SESSENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E SESSENTA E QUA-
TRO CENTAVOS). Dotação Orçamentária: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚ-

DE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO 
FUNDEB - OUTRAS). Lei das Licitações, Art. 65, inciso II, alínea d, e também de acordo com a 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO – Contrato nº 00002/2020. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CUITEGI e LUZIA MARQUES DA SILVA – ME CNPJ nº 06.052.003/0001-55. DATA 
DE ASSINATURA: 31/08/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2020, que objetiva: Contrata-
ção de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de CONSTRUÇÃO 
DE 02 (DOIS) PORTAIS NAS SAÍDAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO, SENDO 01 
(UM) NA SAÍDA PARA ARARUNA E 01 (UM) NA SAÍDA PARA SOLÂNEA, objeto do Contrato nº: 
1055983–51 – MINISTÉRIO DO TURISMO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: FM SERVICOS LTDA - R$ 182.293,13. 

Cacimba de Dentro - PB, 14 de Agosto de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de CONS-
TRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO, localizado na PB 133 – Distrito de Logradouro – CACIMBA 
DE DENTRO/PB, objeto do Contrato nº: 1057202–23 – SICONV nº 869728 – MINISTÉRIO DOS 
ESPORTES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
FM SERVICOS LTDA - R$ 424.093,58. 

Cacimba de Dentro - PB, 14 de Agosto de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA – Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: Contratação de serviços 
de poda de árvores localizadas na Zona Urbana e Rural do município de CACIMBA DE DENTRO/
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GENIVAL PLÁCIDO DE 
OLIVEIRA - R$ 5.040,00; JOÃO DE DEUS HENRIQUE DA SILVA - R$ 5.040,00; JOSEILTON DA 
SILVA JULIÃO - R$ 8.800,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 31 de Agosto de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2020, que objetiva: Aquisição de Materiais 
Elétricos Diversos à serem entregues de forma parcelada, destinados a iluminação Pública do 
Município de Cacimba de Dentro/PB, para o exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO 
EIRELI – ME - R$ 18.372,20; L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI - R$ 10.136,50; SHOPPING 
DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA – EPP - R$ 85.303,50. Convocamos as empresas acima 
mencionadas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura dos respectivos 
contratos, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 

Cacimba de Dentro - PB, 18 de Agosto de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

CANCELAMENTO DE FASES E ABERTURA DE NOVA SESSÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 
00009/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 
serviços de REFORMA e AMPLIAÇÃO do MERCADO PÚBLICO de Cacimba de Dentro/PB. A 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que em decorrência de Decisão 
Singular nº 00078/2020, a sessão pública realizada no dia 25 de agosto de 2020 e todos os atos 
decorrentes dela foram cancelados. Informa ainda que será realizada nova sessão em 17 de setem-
bro de 2020, às 09:00, no mesmo local em que se deu a primeira sessão, devendo os interessados 
apresentarem novamente documentação de habilitação e propostas de preços atualizadas para o 
certame. Esclarecemos que será disponibilizado Edital e planilhas através do portal do município 
de Cacimba de Dentro, assim como através do email cplcacimbadedentro@hotmail.com.  Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão Pedro 
Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08h00min às 12h00min dos dias 
úteis. Telefone: (83) 33791045. Email: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

CACIMBA DE DENTRO - PB, 31 de Agosto de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE ERRATA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

A Comissão Permanente de Licitação comunica que no Aviso de Licitação - Tomada de Preços 
nº 00008/2020, onde se lê: “JOSÉ RODRIGUES DA SILVA - Presidente da Comissão”; leia-se: 
“MARIA GORETE DA SILVA - Presidente da Comissão”. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona 
Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771058. E-mail: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 31 de Agosto de 2020
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de pavimen-
tação de vias urbanas, na cidade de Dona Inês/PB. A Prefeitura Municipal de Dona Inês, através 
da Comissão Permanente de Licitação, COMUNICA aos participantes da Tomada de Preços nº 
0005/2020 que a Empresa: TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, 
interpôs recurso administrativo contra o resultado do julgamento de Habilitação, ficando aberto o 
prazo para impugnação ao recurso apresentado, nos termos do art. 109, § 3º da Lei 8.666/93. Es-
tando o mencionado processo com vista franqueada aos interessados, bem como, fica cancelado 
a abertura das propostas aprazada para o dia 02.09.2020, ás 08:00 horas. Após o julgamento do 
recurso, será marcada nova data para abertura das propostas. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro 
- Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771058. 
E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 31 de Agosto de 2020
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de 
construção de área de recreação coberta na Escola Mun. Poeta João Galdino, no Sítio Caiçara, 
neste Município. LICITANTES HABILITADOS: CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
EIRELI; MATRIX CONSTRUTORA EIRELI EPP; TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA EIRELI. . LICITANTE INABILITADO: CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI, desa-
tendeu ao item 8.4.2 do edita. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de 
Preços será realizada no dia 10/09/2020, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 31 de Agosto de 2020
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Setembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
parcelada de pedras (paralelepípedos e meio fio), destinados à pavimentação de ruas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30  horas dos dias úteis, no endereço supracita-
do. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital:www.pmdonaines.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 31 de Agosto  de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia  15 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
EPI’s , para os trabalhadores e alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30   horas dos dias úteis, no endereço supracita-
do. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 31 de Agosto de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº. 2020.015/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020

O município de EMAS através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação para 
Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais, clínicos e consultas destinado 
a atender a grande demanda por pacientes usuários do SUS que buscam complementação nos 
tratamentos na Secretaria Municipal de Saúde de Emas/PB, conforme especificações constantes 
no ANEXO I do Edital.   

A reunião será no dia 14 de setembro de 2020, ás 11:30hs, na sala da CPL, no endereço 
informação no endereço Av. Vice-Prefeito João Kennedy Gomes Batista - 02 - Centro, 01, Emas/
PB - Estado da Paraíba de 08 as 13:00 hs, E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. Edital: http://emas.
pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

EMAS - PB, 31 de agosto de 2020.
Edjanio Pereira da Silva
Pregoeiro Oficial/PME

UNIÃO  A

Publicidade
17João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 1º de setembro de 2020  

                             



                             
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020.012/2020
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2020

OBJETIVO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades 
das Secretarias do município de Emas/PB conforme termo de referência anexo I do edital.

A reunião dia 14 de setembro de 2020 as 08:30hs, na sala da CPL, informação no endereço Av. 
Vice-Prefeito João Kennedy Gomes Batista - 02 - Centro, 01, Emas/PB - Estado da Paraíba de 08 
as 13:00 hs, E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. Edital: http://emas.pb.gov.br/acesso-a-informacao/
licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

EMAS - PB, 31 de agosto de 2020.
Edjanio Pereira da Silva
Pregoeiro Oficial/PME

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020

PREGÃO ELETRONICO Nº 0003/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Vice- -prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, às 08:30 horas do dia 14 de 
setembro de 2020, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, 
para: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO/0KM TIPO PICAPE, DESTINADO A SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE EMAS/PB, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho 
de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei 
nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. Edital: http://emas.pb.gov.br/acesso-
-a-informacao/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br 

Emas - PB, 31 de agosto de 2020
Edjânio Pereira da Silva
Pregoeiro Oficial/PME

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS/PB

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº.2020.012/2020
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
O MUNICIPIO DE EMAS por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o Edital da Chamada Pública/Agricultura Familiar, referente a aqui-
sição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados 
ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme § 1º do Art. 14 da Lei 
11.947/2009, Resolução do FNDE 26/2013 e Resolução do FNDE Nº 04/2015, durante o exercício 
de 2020. Os grupos Formais/Informais deverão apresentar os envelopes: Projetos de Venda e 
Habilitação, no período mínimo de 20(vinte) dias, que se encerra no dia 21 de setembro de 2020 
as 08:30hs na sala da CPL, informação no endereço sala da CPL, Av. Vice-Prefeito João Kennedy 
Gomes Batista - 02 - Centro, 01, Emas/PB de 08 as 13:00 hs, site http://emas.pb.gov.br/acesso-a-
-informacao/licitacoes, licitacao@emas.pb.gov.br/www.tce.pb.gov.br,  

Emas - PB, 31 de agosto de 2020.
Aristóteles Bezerra Gomes

PRESIDENTE CPL/PME

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020.016/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2020

OBJETIVO; Aquisição de material de limpeza e higiene destinado as secretarias do município 
de EMAS, conforme as condições estabelecidas no anexo I e Edital.

 A reunião dia 18 de setembro de 2020 as 08:30hs, na sala da CPL, informação no endereço Av. 
Vice-Prefeito João Kennedy Gomes Batista - 02 - Centro, 01, Emas/PB - Estado da Paraíba de 08 
as 13:00 hs, E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. Edital: http://emas.pb.gov.br/acesso-a-informacao/
licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

EMAS - PB, 31 de agosto de 2020.
Edjanio Pereira da Silva
Pregoeiro Oficial/PME

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 023/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 023/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município 
e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso IV do Art. 24 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, em favor da empresa A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 02.977.362/0001-62.

OBJETO: Aquisição de medicamentos, para serem usados no combate a pandemia do Covid-19 
no Município de Ingá.

VALOR TOTAL: R$ 103.600,00 (Cento e três mil e seiscentos reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, CUSTEIO, FUS e FMS. 
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 26/08/2020 – Republicado por incorreção.

Ingá(PB), 21 de agosto de 2020.   
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 108/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, 

CNPJ nº 02.977.362/0001-62.
OBJETO: Aquisição de medicamentos, para serem usados no combate a pandemia do Covid-19 

no Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 103.600,00 (Cento e três mil e seiscentos reais).
FONTE DE RECURSOS: PAB, MAC, CUSTEIO, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 60 dias.
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 26/08/2020 – Republicado por incorreção.
Ingá(PB), 24 de agosto de 2020.

ROBÉRIO LOPES BURITY
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33010/2016/SEPLAN
6º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.104/2018/SEDEC –Lote 02 - Ampliação, Reforma e Manuten-

ção da Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto na Cidade de João Pessoa-Pb.
LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33010/2016/SEPLAN
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, (CNPJ Nº 02.349.757/0001-10).
OBJETO: Prorrogação de prazo por mais 169 (CENTO E SESSENTA) dias corridos.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo /PMJP e Raimilson Tadeu da Silva Pereira/ ACCOCIL.
Data da Assinatura: 28 /08/2020

João Pessoa, 28 de agosto de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.004/2019/SEINFRA
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.027/2019/SEINFRA – Execução de Serviços de Implantação 

de Pavimentação em Paralelepípedo em diversos Bairros de João Pessoa (Bairro Valentina: Rua 
Iomar Moreira e Rua Moacir da Costa; Bairro Cuiá: Rua José Gomes Sobrinho; Bairro Paratibe: 
Rua Tatu Peludo; Bairro João Paulo II: Rua Benedita Damásio; Bairro Cristo Redentor: Rua Júlia 
Ribeiro da Silva; Bairro Mumbaba: Rua Cidade Baía da Traição, Rua Cidade de Puxinanã, Rua 
Cidade de Diamante, Rua São Jose de Sabugi, Rua Cidade de São Mamede, Rua Indonésia, Rua 
Sibéria, Rua Cabo Verde, Rua Marrocos, Rua Lituânia, Rua Peru, Rua Mônaco, Rua Hungria, Rua 
Bolívia, Rua Afeganistão, Rua Porto Rico, Rua China, Rua Trav. Madagascar, Rua Nova Floresta, 
Rua  Cidade de Manaíra, Rua Equador, Rua Turquia, Rua França, Rua Arábia, Rua Cidade Cruz 
do Espírito Santo e Rua Guatemala)  na cidade de João Pessoa/PB

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: A3T Construção e Incorporação Ltda.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a Prorrogação de Prazo por mais 03 (TRÊS) meses.  
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e o Sr. Severino Francisco Pereira /A3T.
Data da Assinatura: 28/08/2020.

João Pessoa, 28 de agosto de 2020.
Sra. Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09056/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/064793

CHAVE Nº 832961
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DE MARMITA.
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 02/09/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
08/09/2020, às 09h00. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-e.
com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 01 de setembro de 2020.

João Pessoa, 31 de agosto de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material esportivo. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

00011/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.070 – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES – 02.070.27.812.0002.2051 – ATIVIDADES DE DESPORTOS – 
3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 00054/2020 - 31.08.20 
- META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - R$ 185.280,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: Aquisição de material 
esportivo; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: META COMÉRCIO 
E SERVIÇOS EIRELI - R$ 185.280,00.

Juazeirinho - PB, 31 de Agosto de 2020
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

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 14 de Setembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de máquina 
pesada. 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. Te-
lefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 31 de Agosto de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
Pregão Presencial Nº 13/2020

O pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15 de 
setembro de 2020, ás 08h00min, na sala de reuniões na Prefeitura Municipal De Joca Claudino, 
Situada a Rua Francisca Claudino Fernandes, nº 001, Centro – Joca Claudino-PB, CEP: 58928-000, 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial para aquisição de material de expediente 
e didático e quites gestantesdestinado as diversas secretarias deste município, conforme termo 
referência do edital, os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital, no horário de expediente 
das 07:00 ás 13:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo Site: www.
jocaclaudino.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br.

Joca Claudino, 31deagosto de 2020.
Juvino Fernandes Neto

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL

Pregão Presencial n. 016/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, no uso de suas atribuições, CONVOCA as 

empresas: COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA – ME CNPJ: 15.114.641/0001-44; GERALDO 
VIDAL DA NOBREGA – ME CNPJ: 18.995.457/0001-49; LIFEFARMA COMERCIAL DISTR. DE 
PROD. HOSP. EIRELI – EPP CNPJ: 06.281.452/0001-75; MULTFORTECOMERCIO E SUPRIMEN-
TO DE INFORMÁTICA LTDA – ME CNPJ: 14.402.647/0001-54; R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM 
INFORMÁTICA EIRELI – ME CNPJ: 18.296.153/0001-93; WW COMERCIAL EIRELI – EPP CNPJ: 
19.835.542/0001-02: vencedoras do Pregão Presencial n.º 016/2020 para assinatura da ata de 
registro de preços no prazo máximo de 5 dias úteis contados a partir da publicação deste termo no 
DOE. O não comparecimento no prazo estipulado acarretará decadência do Direito de Contratar 
com a Prefeitura de Mamanguape. Maiores informações na COPELI situado a Rua Antenor Navarro, 
S/N, Centro – Mamanguape – PB –no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape -PB, 20 de Agosto de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2020.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 01.2020.
REF: TERMO DE CONTRATO 00063/2020
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou 

locada a Edilidade até o fim do EXERCÍCIO DE 2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
CONTRATADO: MORAIS COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.904.784/0001-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 01.2020, tem por objeto, o reajuste 

nos preços dos combustíveis contratados, ficando assim:
R$ 4,55 – Quatro reais e cinquenta e cinco centavos para o litro da gasolina
R$ 3,84 – Três reais e oitenta e quatro centavos para o litro do óleo díesel comum
R$ 3,89 – Três reais e oitenta e nove centavos para o litro do óleo díesel S10
DATA RATIFICAÇÃO: 26.08.2020.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2020: 26.08.2020.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2020.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 30/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CONTRATADA: RFF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 

10.649.272/0001-70.
OBJETO: Aquisição de materiais construção, para atender as necessidades de diversas Secre-

tarias do Município de Riachão do Bacamarte.
VALOR TOTAL: R$ 288.190,85 (Duzentos e oitenta e oito mil cento e noventa reais e oitenta 

e cinco centavos).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, MDE, QSE, FMS, FMAS, PSF, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 28/08/2020 a 31/12/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 28 de agosto de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020
A Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, através de sua CPL, torna público o resultado da 

licitação Tomada de Preços nº 003/2020, cujo objeto é a contratação de uma empresa de construção 
civil, para execução das obras de Reforma e Adequação da Escola Municipal de Ensino Infantil e 
Fundamental Manoel Joaquim de Araújo, no Município Riachão do Bacamarte. 

EMPRESA VENCEDORA: POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, 
CNPJ nº 08.438.654/0001-03.

VALOR TOTAL: R$ 69.016,80 (Sessenta e nove mil e dezesseis reais e oitenta centavos).
 Riachão do Bacamarte(PB), 31 de agosto de 2020.

CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE 
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
PROCESSO Nº 018/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020
OBJETO: Aquisição de materiais construção, para atender as necessidades de diversas Secre-

tarias do Município de Riachão do Bacamarte.
 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação da licitação modalidade Tomada de 

Preços n.º 002/2020, a empresa RFF COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, 
no valor total de R$ 288.190,85 (Duzentos e oitenta e oito mil cento e noventa reais e oitenta e 
cinco centavos).

 Riachão do Bacamarte(PB), 28 de agosto de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2020, que objetiva: Contratação de serviços 
técnicos e comuns diversos [de baixa complexidade] na Área de Infraestrutura, para a realização 
de manutenções em ruas público(a)s; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: J F COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 34.775,00.

Sertãozinho - PB, 31 de Agosto de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito   

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Con-
tratação de serviços técnicos e comuns diversos [de baixa complexidade] na Área de Infraestrutura, 
para a realização de manutenções em ruas público(a)s; DESIGNO os servidores Ana Paula Evaristo 
de Pontes, Secretário(a), como Gestor; e Marilia Paulino da Nobrega, Engenheira Civil - Crea: 0000, 
para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00029/2020, 
especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Sertãozinho - PB, 31 de Agosto de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Construção de uma 
Cobertura do Ponto de Veículos na Secretaria de Saúde do Município, conforme Planilha Orça-
mentária. LICITANTES HABILITADOS: ALVES CONSTRUÇÕES LTDA; MAXIMO ENGENHARIA 
E CONSTRUCOES LTDA. LICITANTE INABILITADO: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - CNPJ 
n.º 17.440.965/0001-06, inabilitada por sua documentação não atender ao disposto no Item 8.5, 
subitem 8.5.2 do instrumento convocatório. 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 09/09/2020, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Frei 
Fernando, S/N - Centro - São Sebastião do Umbuzeiro - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 33041222. E-mail: licitacao@ssdoumbuzeiro.pb.gov.br. 

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 20 de agosto de 2020
LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR(REALINHAMENTO)

Termo Aditivo nº 05 ao Contrato Adm. nº 00011/2017/CPL. PARTES: Pref. Mun. de São Seb.de 
Lagoa de Roça / Vilmar Emerson Izidro Dias - ME. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para locação de 01 (um) caminhão compactador de lixo. FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 
00004/2017. DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 02070.15.452.2010.2072 – 3390.39.000 - 001. OBJETO 
DO ADITIVO: Realimento de preços que será crescido o valor de R$ 20.940,00, passando o valor 
de R$ 129.060,00 para 150.000,00FUNDAMENTAÇÃO: 65, II, “D” da lei nº 8.666/93 alterada, Pre-
gão Presencial nº 00004/2017. SIGNATÁRIOS: Severo Luís do Nascimento Neto /Vilmar Emerson 
Izidro Dias–28/08/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – LEILÃO Nº 01/2020
OBJETO: Alienação de veículos e bens móveis inservíveis, conforme anexo I do Edital. Data e 

Local, às 09:30 horas do dia 23/03/2020, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o Senhor José 
Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015, na sede da Prefeitura Municipal, com endereço 
na Rua Projetada, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 04 de Março de 2020.
JOABE DE SÁ LOURENÇO.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

A Prefeitura Municipal de São Bentinho - PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 
resolve REVOGAR a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2020, cujo o objeto é a 
Contratação de empresa para execução de obra de construção da garagem municipal de São 
Bentinho/PB. Que seria realizada a sua abertura e julgamento no dia 10/09/2020, as 09:00 hs, na 
sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, Centro, São Bentinho - PB, para que 
seja feita alterações na planilha orçamentária bem como no projeto básico.

São Bentinho-PB,31 de agosto de 2020.
Maria Edna da Silva Nóbrega

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020

OBJETO: Locação de veículo automotor, ano/modelo no mínimo 2019, tipo passeio, para atender 
as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 15/09/2020 - HORÁRIO: 09:00 HORAS
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 12:00hs, 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, 31 de agosto de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM 

A FINALIDADE DE ABASTECER AS SECRETARIAS, CASA DE APOIO, ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de São João do Tigre:06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME - 20 122 2004 
2031 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME - 33.90.36 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT 
Nº 04201/2020 - 10.08.20 - ANDRÉ GONÇALVES BEZERRA - R$ 34.000,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA FÍSICA PARA A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM A FINALIDADE DE ABASTECER 
AS SECRETARIAS, CASA DE APOIO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS 
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ANDRÉ GONÇALVES BEZERRA - R$ 34.000,00.

São João do Tigre - PB, 10 de Agosto de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00021/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 05501/2019 - Jo-
sefa Verinalda Correia Rodrigues - 1º Aditivo - prorroga o prazo até o final do exercício financeiro 
de 2020. ASSINATURA: 07.08.20

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
 CONVOCAÇÃO 

 PREGÃO ELETRÔNICO N° 153/2020 - 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.gov.br/compras, no dia 16/09/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESAR-
MADA, destinado à Fundação Espaço Cultural da Paraíba – Funesc, 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, bloco 3 – 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.   

Cadastro CGE Nº 20-01051-4.
João Pessoa, 31 de agosto de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRET-ORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2020 - UASG 925302
PROCESSO Nº 08.000.012020.2020

Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 
na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, 
EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MAGNÉTICO, destinado 
à Secretaria de Estado de Representação Institucional - SERI, com abertura agendada para o dia 
09/09/2020 às 09h00 (nove horas), fica ADIADO, para o dia 15/09/2020, às 09h00 (nove horas).

CADASTRO CGE Nº 20-01017-6
João Pessoa, 31 de agosto de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação 

COMUNICADO DE FALECIMENTO DE PESSOA NÃO IDENTIFICADO
O Instituto de Polícia Científica do Estado da Paraíba comunica que se encontra nas dependências 
do Núcleo de Medicina Odontologia Legal, NUMOL, da cidade de João Pessoa-PB, um corpo de 
pessoa não reclamada identificada como sendo do nacional Walter Gaudêncio Cavalcante, registrado 
sob o número: 03010104202002422, NIC 2018-5113, sexo, masculino, com idade aproximada de 
68 anos, cor pardo clara, cabelos lisos e grisalhos, estatura 165cm, constituição física boa, sem 
sinais particulares; Falecido em via pública no bairro dos Bancários, nesta Capital. Informações 
adicionais estão disponíveis no NUMOL, sito à Rua Antônio Teotônio S/N, bairro do Cristo Redentor 
da cidade de João Pessoa-PB.

João Pessoa, 24 de agosto de 2020

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
LAGOA 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A., CNPJ nº 21.540.697/0001-63, torna público que requereu 

à Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, a Licença de Alteração para a 
Subestação Lagoa, situada na zona rural, do município de Santa Luzia/PB.

Laura Cristina da Fonseca Porto
Diretora 

Cooperativa Agroecológica Mista da Várzea Paraibana – COMASE
Endereço:Rua Aloízio Guedes de Vasconcelos, S/N Bairro Terra Nova, Sapé - PbCNPJ: 

04.051.810/0001-28NIRE: 25400007003
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 
O Presidente da CooperativaAgroecológica Mista da Várzea Paraibana – COMASE, no uso de 

suas atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, CONVOCA os Senhores Associados, que nesta 
data somam 120 (cento e vinte) associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem 
da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 14 DE SETEMBRO DE 2020, na sede 
da filial desta Cooperativa, situada no Assentamento Dona Helena, s/n zona rural de Cruz do Espírito 
Santo - PB,obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação: a) às 12:30 horas, 
em primeira convocação, com 2/3 (dois terços) do número de associados; b) às 13:30 horas, em 
segunda convocação, com metade mais um dos seus associados e, c) às 14:30 horas, em terceira 
convocação com a presença de no mínimo associados, para deliberarem os seguintes assuntos:

Pauta da AGO:
1. Leitura da ata anterior;
2. Prestação de contas dos órgãos de administração do exercício de 2019, acompanhada de 

parecer do Conselho Fiscal;
3. Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas do exercício 2019; 
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Con-

selho de Administração;
5. Eleição do Conselho Fiscal;
6. Quaisquer assuntos de interesse social.
NOTAS
1. Por motivo de melhor comodidade para os cooperados ficou definida a sede da filial da comase 

para acontecer a Assembleia Geral Ordinária.  
Sapé, 27 de agosto de 2020.

Clayrton Antonio Silva Freitas
CPF: 036.236.974.78
Diretor Presidente

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONVITE Nº 08/19(REPETIÇÃO)
Registro CGE Nº 19-01359-1

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONVITE Nº 08/19 (REPETIÇÃO), que após análise detalhada 
na documentação, respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, considera 
habilitada a Empresa: PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a 
reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta(s) ou vista(s) ao(s) 
recurso(s) - conforme o caso, fica marcada para o dia 04/09/2020, às 9:00 horas.                                  

João Pessoa, 31 de agosto de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO 
E SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO

NO COMPARTIMENTO DA BORBOREMA
Fundado em 11 de janeiro de 2000. e Reconhecido em 10 de Maio de 2004

CGC 03.596.396/00001-70 Reg. no MTE 46000.002074/00-09
Rua Iara Amaral nº 385 Dinamérica CEP 58432-460 - Campina Grande – PB

Fones: (0xx83) 3341-3946 ou (0xx83) 8838-9104
sindecpetro@hotmail.com

C O M U N I C A D O 
A Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio e Serviço de Combustíveis e Deriva-

dos de Petróleo no Compartimento da Borborema (SINDECPETRO-PB), com sede na Rua Iara 
Amaral n.º 385, Dinamérica, na cidade de Campina Grande-PB, no uso de suas atribuições que 
são conferidas pelo estatuto da entidade, vem comunicar a todos os Empregado no Comércio e 
Posto de Serviço de Combustíveis e Derivados de Petróleo bem assim, Empregado na Distribui-
ção, Comércio e Posto de Serviço de Biocombustíveis; Empregado na Distribuição, Comércio e 
Posto de Serviço de Gás Natural Veicular (GNV), Empregado na Distribuição, Comércio e Posto 
de Serviço de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), Empregados em Lojas de Conveniências em 
Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo; Empregado Terceirizado na Distri-
buição, Comércio e Posto de Serviço de Combustíveis e Derivados de Petróleo; Empregado em 
Posto de Abastecimento de Aeronave (PAA); Empregado em Posto de Abastecimento de Veículos 
Automotores Elétricos (Eletroposto); Lava-Jato, Empregado em Estacionamento e Garagens não 
associado ao sindicato, que foi registrada e arquivada no dia 31 de Agosto de 2020 a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2020/2021, portanto a partir desta publicação, FICA ABERTO O PRAZO DE 
10 (DEZ) DIAS A CONTAR DESTA PUBLICAÇÃO PARA PROTOCOLAR NA SEDE DA ENTIDADE 
A OPOSIÇÃO POR ESCRITO PELO INTERESSADO AOS DESCONTOS DAS CONTRIBUIÇÕES 
ASSISTENCIAIS E CONFEDERATIVAS DE ACORDO COM AS CLAUSULAS SEXTA E OITAVA 
DAS CONVENÇÕES COLETIVA DE TRABALHO CONFORME ACORDADO ENTRE O SINDICATO 
E O MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO DA 13 REGIÃO NOS TERMOS DO (TCAC) TERMO 
DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA SOB. O N.º 010/2007.

Campina Grande/PB, 01 de Setembro de 2020.
Vera Lucia Almeida de Araújo

Presidente em Exercício 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 02/2020 – Tânia Maria Dornelas 
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 Serven-
tia um requerimento, pelo qual LUCELENA RIBEIRO DE CARVALHO, brasileira, solteira, RG nº 
155.612 – SSP/PI, CPF nº 096.036.463-34, residente e domiciliada na Av. Oceano Atlântico, 1074, 
apartamento 201, Intermares, Cabedelo/PB, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade 
através da usucapião extrajudicial (extraordinário), nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, 
referente ao APARTAMENTO RESIDENCIAL Nº 201, DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WEMBLEY, 
SITUADO NA AVENIDA OCEANO ATLÂNTICO, 1074, INTERMARES, NESTA CIDADE LOTES 
DE TERRENO PRÓPRIOS SOB Nº 26 E 27, AMBOS DA QUADRA 19, DO LOTEAMENTO BELA 
VISTA II, NESTA CIDADE DE CABEDELO/PB, objeto da matrícula 15.888 deste Cartório, assim 
caracterizado: edificado no lote de terreno próprio, sob nº 02 da quadra 13 do loteamento Intermares, 
na Praia Ponta de Campina, neste Município de Cabedelo-PB, com as dependencias: sala para dois 
ambientes, três quartos sendo um suíte, wc social, cozinha, área de serviço, depósito com wc de 
serviço, duas varandas, circulação e uma vaga de garagem, com as áreas: área real privativa de 
119,4400m2, área de uso comum de 68,0306m2, área real global de 187,4706m2, fração ideal de 
0,1646% e cota ideal do terreno de 86,4150m2. Na matrícula, consta como proprietário o senhor 
PASI KALERVO KAARTINEN, finlandês, médico, que declara ser casado na Finlândia, portador 
do passaporte nº 1461189. 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, 07/08/2020. Oficial.
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