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Em 2021, PB terá R$ 1,2 bi 
para aplicar na economia
Recursos irão sair do Fundo Constitucional de Financiamento do NE, tema de debate realizado ontem pelo BNB. Página 3

Raposa faz 6 a 3 no Central-PE em amistoso que integra preparativos para as disputas do Campeonato Brasileiro da Série D, a partir do próximo dia 19. Página 4

Casas de acolhimento a idosos 
não têm alvará, nem registro
Seis instituições privadas da capital estão irregulares junto 
à Vigilância Sanitária e ao Conselho do Idoso. Página 12

Campinense vence de goleada

Foto: Arquivo

Eleições Acadêmicas Consuni dá sinal verde para a 
realização de uma eleição on-line para a escolha do novo reitor 
da Universidade Estadual da PB no dia 21 de outubro. Página 7

Paraíba
Foto: Secom-PB

Pedro Gondim, um bairro 
perto de tudo em João Pessoa
Acesso fácil a todas as regiões da cidade, bairro também 
abriga o Hospital de Trauma e a Funad. Página 8

Cinéfilo, Ivan Cineminha se 
torna personagem de cordel
Folheto assinado pelo poeta Janduhi Dantas é um passeio 
pelos grandes clássicos da sétima arte. Página 11

Movimentos Sociais celebram 
Grito dos Excluídos no dia 7
Tema deste ano é “Vida em primeiro lugar”. Na PB, haverá 
atividades presenciais em locais com vulnerabilidade. Página 5

Diversidade

BAIRROS
GIRO NOS Paraíba

NA PARAÍBA

A crise em números
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Em nova etapa de flexibilização, as academias podem voltar com atividades coletivas. 
Bares e restaurantes estão liberados para funcionarem em horário corrido. Página 5

Vacina desenvolvida pela Rússia tem um bom perfil de segurança 
e induziu resposta imune forte, afirma estudo. Página 4

Paraíba contabiliza pouco mais de 108 mil pessoas infectadas 
pelo novo coronavírus e 2.507 mortes. Página 4

Cultura

IBGE Pesquisa revela que 74% das pessoas que precisaram 
de internação na PB recorreram ao SUS. Página 5

Subnotificação de acidentes de 
trabalho chega a 40% na PB
Aqui, o setor calçadista é o que mais lesiona trabalhadores, 
seguido pelas atividades hospitalares. Página 4
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Hoje é o Dia da Amazônia, a explêndida floresta que cobre parte 
do Brasil e de outros países da América do Sul, como Colômbia e 
Peru. Um dos mais ricos patrimônios naturais do planeta, por con-
ta de sua diversidade e extensão, a Amazônia, desde a “descoberta” 
do Brasil, supre nativos e invasores de meios de transporte, terras, 
madeiras, moradias, remédios e minérios, entre outros tesouros. A 
Amazônia é uma Grande Mãe, e a filha maior de Gaia.

A Amazônia poderia proporcionar, à sombra de suas imen-
sas árvores, prosperidade, conforto e sossego para milhares de 
pessoas, principalmente para os descendentes de seus primiti-
vos habitantes. Mas a Amazônia, infelizmente, é uma quase ter-
ra de ninguém, devido à ambição e ao descaso governamental. 
Ali, pessoas e empresas matam índios e não-índios, queimam 
e derrubam árvores para ocupar a terra e extrair, ilegalmente, 
madeiras e minérios. 

Dados recentes, divulgados pelo Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe), revelam que agosto foi outro mês de 
grande desgosto para a Amazônia. No que diz respeito às quei-
madas, por exemplo, agosto passado registrou o segundo pior 
resultado de incêndios na Amazônia, em dez anos. Chamas que 
destroem o patrimônio vegetal, e cuja fumaça intoxica a terra, 
os rios e os ares, acelerando o desequilíbrio ambiental em ter-
mos planetários.

Ninguém sabe dizer ao certo quantas pessoas inocentes fo-
ram e continuam sendo assassinadas, na Amazônia, cujos cor-
pos jamais foram encontrados, vítimas, por exemplo, dos milha-
res de grileiros, de poder de fogo variado, que agiram e agem, 
naquele território, sem que o Governo Federal encontre uma 
solução definitiva para essa brutalidade. A invasão de reservas 
indígenas é apenas um dos graves infortúnios históricos que as-
solam a região.   

A sociedade não pode continuar fazendo vista grossa para a des-
truição da maior floresta do planeta, que ganhou contornos ainda 
mais trágicos após a ascensão da extrema-direita, no Brasil, repre-
sentada pelo presidente Jair Bolsonaro. Salvar a Amazônia não é 
missão exclusiva de organizações não governamentais. Trata-se de 
um compromisso que deve ser efetivamente assumido por todas as 
pessoas que se orgulham de ser brasileiras. 

Amazônia
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Palavra de Deus e a vida!

Artigo Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

“A Bíblia não é uma seleção de 
histórias antigas e bonitas, mas pela 
Palavra de Deus, a luz veio ao mundo 
e nunca mais se apagou”. Esta frase 
do Papa Francisco revela exatamen-
te o significado dos enredos bíblicos: 
existe uma aliança de amor forte de 
Deus com os homens e mulheres. As 
Sagradas Escrituras contêm a Palavra 
de Deus, o Verbo que se Fez carne. A 
Carne de Deus, historicamente, sem-
pre se avizinha da carne dos homens. 
A Bíblia conta, do começo ao fim, o en-
contro da vida de Deus com a vida dos 
homens, que jaziam nas trevas. 

O mês de setembro na Igreja do Bra-
sil é um tempo muito de aprofundamen-
to da Palavra de Deus. 
O cristão deve ter essa 
Palavra, que é eterna e 
não muda, como único 
caminho fundamental 
de vida. Não vivemos 
sem Deus! 

Diante das muitas 
dificuldades da vida 
que devemos enfren-
tar, o amor e a amizade 
com a Palavra de Deus 
fazem toda diferença. Na Quaresma 
de 2017, o Papa nos disse algo muito 
interessante: “se tivéssemos a Palavra 
de Deus sempre no coração, nenhuma 
tentação poderia nos afastar de Deus 
e nenhum obstáculo poderia nos des-
viar no caminho do bem”. Quem se ali-
menta frequentemente da Palavra de 
Deus sabe que Deus nunca nos aban-
dona. Quando meditamos os Salmos 
da Bíblia, percebemos o quanto Deus 
e Sua Palavra nos permeiam. Somos 
constantemente protegidos por Seu 
amor de Pai. Contudo, sua proteção 
não nos infantiliza, tratando-nos como 

se fôssemos vítimas das situações da 
vida. Não! Deus nos protege com amor 
paterno que nos lança na vida, em seus 
muitos momentos felizes e desafiado-
res. Assim deve ser a vida cristã!

Estamos no mês de setembro, mês 
da Bíblia, mês amarelo, em que somos 
convocados a olhar cada irmão, irmã 
com amor. E aqueles que têm tendên-
cia ao suicídio, precisam do acompa-
nhamento profissional adequado, da 
família e dos amigos. Atenção: a causa 
de suicídio não é falta de fé, não é falta 
de oração, é um problema que vai além 
de todas as coisas, é uma questão de 
saúde psíquica. Essas pessoas precisam 
ser acompanhadas e receberem muito 

amor, oração e presen-
ça amiga/solidária. Às 
vezes, precisam tomar 
remédios e não podem 
ficar sozinhas. Vamos 
todos tomar consciência 
disso e estender a mão 
àquele que está do nosso 
lado e tem esse proble-
ma. Que Nossa Senhora, 
a Virgem que se alimen-
tou continuamente da 

Palavra de Deus, nos auxilie a enfrentar 
as dores imprescindíveis desta vida. 
Aproveitemos este tempo para crescer 
cada vez mais no amor ao Deus que se 
fez Palavra, para estar sempre próxi-
mos a nós! E despeço-me com as bonitas 
e motivadoras palavras do Papa Fran-
cisco: “A Palavra de Deus faz um cami-
nho dentro de nós. Nós a escutamos 
com os ouvidos e passa ao coração; não 
permanece nos ouvidos, deve ir ao cora-
ção; e do coração passa às mãos, às boas 
obras. Este é o percurso que faz a Pala-
vra de Deus: dos ouvidos ao coração e às 
mãos. Aprendamos essas coisas.” 
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gonzagarodrigues33@gmail.com  | Colaborador

O lado de fora da Academia 
O membro da nossa Academia que 

teve nas ruas seu mais expressivo e fiel 
plenário, sem perder prestígio um só dia, 
foi José Cavalcanti, cuja cadeira é ocupada 
hoje por Luiz Nunes Alves, este um sóbrio 
de conversa e de postura, a cara do Tribu-
nal de Contas por ele presidido repetida-
mente, mas da mesma veia alentada na 
poesia e na prosa populares. 

A cadeira ocupada por Zé Caval-
canti tem em Américo Falcão o patrono, 
um clássico da nossa poesia, de bigodes 
assombrosos, e que andou pelos jornais 
de festa a motejar com as figuras do seu 
tempo. Fez inveja aos mais inspirados 
poetas populares com a quadra famosa: 
“Não há tristeza no 
mundo / Que se com-
pare à tristeza / Dos 
olhos de um moribun-
do / Fitando uma vela 
acesa”. Devido a cor-
rida dos moribundos 
de hoje para as UTIs, 
tiraram a vela, embo-
ra a poesia continue 
compungindo. 

Com o ingres-
so de Cavalcanti, um 
eleito das ruas, a 
Academia, que tinha 
feito uma reforma na sede sob a gestão 
de Manuel Batista e apoio do governo 
de Burity, deu ao novo auditório o nome 
do gênio nordestino da poesia popular, 
Inácio da Catingueira. Pouco depois, na 
gestão de Joacil Pereira, é que a poesia 
popular teve de ceder seu lugar às ciên-
cias sociais, a memória de Inácio, negro 
e analfabeto, largando a parede para o 
nome de Celso Furtado que, como Pedro 
Américo no seu tempo, reunia a admira-
ção internacional. 

Nem todos, desde os fundadores, 
tiveram a mesma adesão popular, nem 

a mesma comunicabilidade do autor de 
“Casca e nó”. Mas muitos deles, quase 
todos, cortavam o Ponto de Cem Réis, os 
ajuntamentos das ruas sob vênias e olha-
res respeitosos do público, como o vulto 
que me assalta a memória, o do desem-
bargador Flósculo da Nóbrega, primeiro 
escolhido para a cadeira de Augusto dos 
Anjos.

Com o tempo a Academia foi supe-
rando o ceticismo da própria elite cultu-
ral, assim descrito em página da sua Re-
vista pelo honorável Álvaro de Carvalho, 
professor do Liceu, vice-presidente esco-
lhido pelo próprio João Pessoa, aciden-
talmente presidente e logo defenestrado 

pelos revolucionários 
no poder. Desceu sem 
cair, sereno, como se 
não perdesse nada, es-
cudado na caderneta 
de professor e entran-
do pela porta vizinha 
para fazer o que dava 
real sentido ao esforço 
e dedicação de toda a 
vida, -ser professor. 

Hoje a Academia 
é internamente dispu-
tada e acompanhada 
de longe e de perto 

não somente pelo meio cultural, pelos 
que fazem opinião, como por diversos 
outros contingentes dos mais diversos 
e, não raro, surpreendentes setores. Na 
farmácia, aonde me aventuro chegar, o 
rapaz do balcão perguntou se não sou 
candidato. O que mostra ser ele não ape-
nas um leitor de bulas. Não surpreende, 
pois, essa respeitosa atenção prestada 
externamente ao nome da professora 
Ângela, guardado e preservado pelos 
que vêm de suas aulas, de sua presen-
ça na Academia e, sem dúvida, pelo seu 
modo franco e nunca fingido de ser.

 Hoje a Academia é internamente 
disputada e acompanhada de longe e 

de perto não somente pelo meio 
cultural, pelos que fazem opinião, 

como por diversos outros contingentes 
dos mais diversos e, não raro, 
surpreendentes setores.   

 As Sagradas Escrituras 
contêm a Palavra de Deus, o 

Verbo que se Fez carne. A 
Carne de Deus, historicamente, 

sempre se avizinha da  
carne dos homens.   
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Recursos estarão disponíveis em 2021 para aplicação em áreas como turismo, comércio, indústria, serviços e infraestrutura

Em 2021, a Paraíba terá 
à disposição do Fundo Cons-
titucional de Financiamento 
do Nordeste (FNE), recur-
sos no valor de R$ 1,2 bilhão 
para investir na economia do 
Estado. A confirmação sobre 
o valor dos recursos surgiu 
na manhã de ontem, durante 
discussão virtual realizada na 
superintendência do Banco 
do Nordeste em João Pessoa. 
O objetivo foi estabelecer as 
prioridades dos investimen-
tos do Fundo no próximo ano. 
O evento contou com a parti-
cipação de representantes do 
Governo do Estado e de di-
versas outras lideranças dos 
mais diversos segmentos da 
economia Paraíba. 

O FNE constitui uma 
das principais políticas pú-
blicas do Governo Federal 
voltadas para o desenvolvi-
mento econômico e social 
da região. Para toda a área 
de atuação do Banco do Nor-
deste, existe uma previsão 
de R$ 24,1 bilhões para se-
rem injetados nas Regiões 
Norte e Nordeste.

Nos últimos dez anos 
(2009-2019), o FNE já soma 
R$ 8,23 bilhões aplicados em 
projetos e financiamentos 
na Paraíba. Desde o início do 

programa, todas as cidades 
paraibanas registram aplica-
ções de recursos através do 
FNE. Ontem, os trabalhos do 
encontro virtual foram con-
duzidos pelo superintenden-
te do BNB, João Nilton Castro 
Martins.

Os setores que vão po-
der disponibilizar os recur-
sos do FNE no próximo ano 
são os seguintes: agricultura, 
pecuária, agroindústria, in-
dústria, turismo, comércio, 
serviços e infraestrutura. “O 
encontro serviu para indicar 
as prioridades dos Governos 
Federal e Estadual, as voca-
ções, as potencialidades eco-
nômicas e as perspectivas fu-
turas de investimentos”. 

O planejamento das es-
tratégias e da projeção das 
contratações dos recursos 
do FNE envolve a partici-
pação direta dos governos 
locais, representantes do 
setor produtivo, sociedade 
civil organizada e movimen-
tos sociais. “A partir desse 
encontro com as institui-
ções, teremos um momento 
posterior de consolidação 
de um plano de aplicação 
dos recursos, que será va-
lidado pelo Ministério de 
Desenvolvimento Regional 
e pela Sudene para todos os 
Estados”, afirmou o superin-
tendente do BNB.

José Alves
zavieira2@gmail.com

PB terá acesso a R$ 1,2 bilhão 
para movimentar a economia

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

A escolha do Cidadania pela 
pré-candidatura de Ana Cláu-
dia não vai gerar nenhum racha 
na base governista. É que o de-
putado Inácio Falcão, que tam-
bém apoia a gestão estadual, já 
anunciou que se manterá nessa 
mesma condição. E já está acor-
dado entre os dois pré-candida-
tos da oposição: quem passar 
para o segundo turno apoiará 
quem não passar. 

Sem racha na baSe governiSta 
Perguntou-se a Ana Cláudia 
se o Cidadania irá indicar o 
candidato a vice-prefeito: 
“Ainda vamos ter essa con-
versa com todos os aliados”, 
afirmou – além do Cidada-
nia, ela tem o apoio do PTB 
e do Avante. A pré-candi-
data a prefeita revelou que 
já estão em curso conversas 
com outros partidos, mas 
não revelou os nomes.  

Do governador João Azevêdo, ao 
anunciar o apoio do Cidadania à pré-
-candidatura de Ana Cláudia (Pode-
mos) a prefeita de Campina Grande: 
“Foi uma decisão pensada. Analisa-
mos sua trajetória e experiência ad-
ministrativa. Campina Grande terá 
um futuro diferente, uma gestão que 
não se limite, única e exclusivamente, 
à questão familiar”. 

“Foi uma deciSão penSada” 

Saída de auxiliareS comprova que cartaxo 

não conSeguiu conter ‘Sangria’ na geStão  

deFinição do vice 

A coluna comentou, dias atrás, que o processo de escolha da pré-candidatura do PV, conduzido pelo prefeito 
Luciano Cartaxo, foi desastroso, porque gerou racha dentro do partido e, pior, pedidos de desfiliação – pre-

teridos na escolha, os ex-secretários da gestão, Diego Tavares e Socorro Gadelha, abriram dissidência e se 
filiaram ao PP de Cícero Lucena. Agora, a outra preterida no processo, a ex-secretária Daniela Bandeira 
(foto), seguiu igual caminho e será acolhida também pelo pré-candidato do PP. Aliás, Daniela confirmou 
que terá encontro hoje com Cícero para discutir, entre outras coisas, a filiação dela ao PP. Nas redes 

sociais, ela publicou carta anunciando sua saída da gestão, em tom elegante. Porém, horas depois, fez 
chegar à imprensa declaração menos, digamos assim, resignada: “Cansei de ser hostilizada, me hostilizaram 

sistematicamente”, disse, dando indícios de que o chamado núcleo duro do prefeito, formado pelos secretá-
rios Zennedy Bezerra, Adalberto Fulgêncio e Lucélio Cartaxo estaria desprezando a sua atuação – fala-se que 

ela seria retirada da Secretaria de Planejamento para a Secretaria de Meio Ambiente, uma pasta bem 
menos importante no contexto administrativo. Seria, por assim dizer, um rebaixamento de ‘patente’. 

Recentemente, outros integrantes pediram exoneração da prefeitura: Eduardo Pedrosa, adjunto da 
Administração, e Djalma Pereira, adjunto da pasta de Meio Ambiente – este último, inclusive, vai 
atuar na campanha de Cícero Lucena. Cartaxo não conseguiu conter a ‘sangria’ na sua gestão.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O município de Taperoá experimenta situação 
similar a que foi vivenciada por Bayeux, recen-
temente: está sem prefeito e sem vice-prefeito, 
respectivamente, Jurandi Gouveia e Francisco 
Filho, que foram cassados. E agora, ocorrerá 
uma eleição indireta – pela Câmara Municipal 
– para eleger um prefeito entre os vereadores, 
em mandato tampão. 

com preFeito e vice caSSadoS, 
taperoá terá eleição indireta 

no último dia do prazo 

“economia em receSSão” 

Dos sete pré-candidatos a prefeito de Campina 
Grande, quatro vão realizar convenções no úl-
timo dia estabelecido pelo calendário eleitoral: 
dia 16. Estão nessa lista Ana Cláudia (Pode-
mos); Inácio Falcão (PCdoB); Tatiana Medeiros 
(MDB) e Fábio Maia (PSB) – nenhum confirmou 
os locais. A de Bruno Cunha Lima (PSD) será no 
dia 12 e a de Arthur Bolinha (PSL), dia 14. 

Autor do projeto de lei que prorroga o auxílio emer-
gencial do Governo Federal até o final do ano, Wilson 
Santiago (PTB) protocolou requerimento na Câmara 
Federal sugerindo que o valor se mantenha em R$ 
600 – o governo anunciou que o benefício cairá para 
R$ 300. “Economia em recessão não se recupera se a 
população não tiver poder de compra”, argumentou. 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Na ocasião, o professor 
doutor do Departamento 
de Economia da Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB), Paulo Cavalcanti 
Filho, apresentou as “Pers-
pectivas para o Futuro do 
Desenvolvimento da Paraí-
ba”, a partir de uma análise 
socioeconômica e dos prin-
cipais desafios para o Esta-
do. Já o secretário de Estado 
de Planejamento e Gestão, 
Gilmar Martins, apresentou 
o painel “Paraíba: Projetos e 
Oportunidades”. 

A representante da Fede-
ração das Indústrias da Paraíba 
(Fiep), Denise Gadelha, disse 
durante o evento que o Banco 
do Nordeste tem sido um im-
portante parceiro no cresci-
mento da economia da Paraíba. 

“A Fiep tem um trabalho 
desenvolvido pelo Núcleo 
de Acesso ao Crédito (NAC), 
que atende o setor empre-
sarial e que presta serviços 
de assessoria e consultoria 
ao crédito. Isso tem dado su-
porte justamente para estru-
turar esses acessos e sempre 

mantemos um contato com o 
BNB para facilitar esses me-
canismos”, pontuou.

Investimentos
Somente no primeiro 

semestre deste ano, o Banco 
do Nordeste aplicou mais de 
R$ 1 bilhão em recursos do 
FNE na economia paraibana, 
um crescimento de 20% em 
relação ao ano anterior. Na 
análise do superintendente 
João Nilton Castro, a pan-
demia da covid-19 mudou 
a prioridade das empresas, 

que passaram a acessar o 
recurso para cobrir necessi-
dades emergenciais.

Também participaram 
da reunião o Serviço Nacio-
nal de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae), 
e a Empresa Paraibana de 
Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiária 
(Empaer). A transmissão 
ocorreu por meio da Plata-
forma Teams para um grupo 
de mais de 40 instituições e 
representantes vinculados 
aos setores de agricultura, 
pecuária, indústria, agroin-
dústria, turismo, comércio 
e serviços e infraestrutura, 
além de instituições perten-
centes à área de educação.

Origem dos recursos
Provido de recursos fe-

derais, o FNE financia inves-
timentos de longo prazo e, 
complementarmente, capital 
de giro ou custeio. Além dos se-
tores agropecuário, industrial 
e agroindustrial, também são 
contemplados com financia-
mentos os setores de turismo, 
comércio, serviços, cultural e 
infraestrutura. Atualmente, o 
FNE atende a 1.990 municípios 
situados nos nove estados que 
compõem as Regiões Norte 
e Nordeste. A Paraíba tem 20 
agências do Banco do Nordeste 
que cobrem todo o Estado.

Comércio é um dos setores da economia a ser beneficiado com os recursos destinados à Paraíba em 2021 pelo FNE

Foto: Roberto Guedes

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) e da Escola 
do Serviço Público da Paraíba 
(Espep), divulgou, ontem, o 
resultado preliminar do Pro-
cesso Seletivo Simplificado 
para contratação temporária 
de médicos para atuar no Hos-
pital de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena, 

em João Pessoa, e no Hospital 
de Emergência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande. Candidatos 
têm até o dia 8 de setembro 
para interposição de recursos. 
O resultado final será divulga-
do no dia 9 de setembro.

O resultado divulgado 
nesta sexta se refere à primei-
ra etapa do Processo Seletivo 

Simplificado. Médicos que 
tiverem interesse em atuar 
nos dois serviços poderão se 
inscrever nos próximos perío-
dos de inscrição que ocorre-
rão entre 4 e 10 de setembro, 
a segunda etapa, e 16 e 22 de 
setembro, a terceira etapa.

Ao todo, são ofertadas 
108 vagas nas especialida-
des de neurocirurgia, cirurgia 

vascular e cirurgia torácica, 
sendo 54 para cada hospital. 
A chamada pública é em cará-
ter excepcional e o contrato de 
trabalho terá validade de 180 
dias, podendo ser prorrogado 
por igual período ou a critério 
da necessidade da Adminis-
tração.  

Questionamentos re-
lativos ao Processo Se-

letivo devem ser feitos 
unicamente por meio do 
telefone 3214-1991 (ES-
PEP), no horário das 8h às 
16h30min. Dúvidas com 
relação à convocação e 
contratação deverão ser 
encaminhadas pelo tele-
fone 3211-9084 (SES), no 
horário das 8h às 12h, du-
rante a semana.

Resultado preliminar da seleção é divulgado

Acesse através do QR Code 
o resultado preliminar 

feita pela Espep.

Médicos para hospitais de JP e CG



Ministério Público do Trabalho registra, em média, 16 casos por dia no Estado, totalizando 6,2 mil acidentes em oito anos

Dados do Observatório do 
Ministério Público do Trabalho 
(MPT) revelam que ocorreram 
5,5 milhões de acidentes de tra-
balho no país, com uma média 
de uma notificação a cada 49 
segundos. Na Paraíba, há mais 
de 6,2 mil acidentes e 16 casos 
registrados a cada dia, porém, a 
subnotificação chega a 40% des-
te total. Desde 2012, as doenças 
e acidentes do trabalho custa-
ram R$ 96 bilhões aos cofres do 
país e R$ 1 bilhão ao Estado, que 
correspondem aos afastamen-
tos por acidentes, auxílios-doen-
ça e aposentadorias por invali-
dez. Aqui, o setor calçadista é o 
que mais lesiona trabalhadores, 
seguido pelas atividades hospi-
talares.  

Anualmente, segundo a 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), a economia per-
de cerca de 4% do seu Produto 
Interno Bruto (PIB) pela mesma 
razão, o que, além das mortes, 
causa incapacidade devido a 
ambientes inseguros ou insalu-
bres. Segundo o MPT, estima-se 
que, na Paraíba, a cada 10 aci-

dentes, quatro não são notifi-
cados, de acordo com o último 
levantamento de 2018, que con-
tabilizou 4,3 mil acidentes para 
1,7 mil subnotificações.

Os números levantados 
pelo Observatório de Segurança 
e Saúde do Trabalhador apon-
tam que, entre 2007 e 2018, 
36,3 mil notificações de doenças 
relacionadas ao exercício da fun-
ção foram registradas na Paraí-
ba. As ocorrências principais são 
intoxicações (42%), acidentes 
de trabalho grave envolvendo 
adultos (28%) e menores (13%) 
e exposições a material biológi-
co (12%).

“Este índice de subnotifi-
cações é um fenômeno mundial 
que reflete a precarização do 
trabalhador, muitas vezes con-
tratado em situação irregular. 
Ele omite a causa da lesão ao 
chegar a uma unidade de saúde 
e, portanto, ficamos sem os da-
dos reais da Comunicação por 
Acidente de Trabalho (CAT)”, 
aponta o procurador do MPT 
Raulino Maracajá. Para o em-
presário, o custo pessoal com 
prevenção de acidentes é bem 
mais rentável do que arcar com 
as consequências, visto que há 

isenção de impostos como in-
centivo a uma política preventi-
va. “Já a sobrecarga da morte de 
um funcionário para a sociedade 
(entenda-se Previdência) só ali-
via com a cessação dos direitos 
de recebimento de pensão por 
parte da viúva ou dos filhos”, 
exemplifica o procurador.

Prevenção na rede   
Para discutir o Programa de 

Gerenciamento de Riscos (PGR) 
previsto na nova edição da Nor-
ma Regulamentadora (NR) 01, a 
Fundacentro está promovendo 
uma série de webinários com 
o tema “Programa de Gerencia-
mento de Riscos Ocupacionais 
- Nova NR 01”. A Fundacentro é 
uma autarquia vinculada ao Mi-
nistério da Economia que atua 
na área de segurança e saúde 
do trabalho. Os eventos, que são 
transmitidos pelo YouTube, co-
meçaram em agosto e seguem 
até o dia 18. A apresentação de 
ontem, conduzida pelo coorde-
nador do programa, Gilmar Tri-
velato, propôs-se a identificar e 
descrever os perigos e fatores de 
risco, bem como os critérios de 
avaliação de incidentes e a sua 
classificação.

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

40% dos acidentes de trabalho 
deixam de ser notificados na PB
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A vacina Sputnik V, 
desenvolvida pela Rússia 
para combater o novo co-
ronavírus, tem um bom 
perfil de segurança e indu-
ziu resposta imune forte 
em voluntários, afirma es-
tudo publicado ontem na 
revista científica The Lan-
cet. A publicação, contudo, 
destaca que mais inves-
tigações são necessárias 
para comprovar a eficácia 
do imunizante na preven-
ção à covid-19.

"A vacina é altamen-
te imunogênica e induziu 

fortes respostas em 100% 
dos voluntários adultos 
saudáveis, com títulos de 
anticorpos em participan-
tes vacinados mais ele-
vados do que no plasma 
convalescente", ressalta 
a revista. Entende-se por 
plasma convalescente o 
sangue de indivíduos in-
fectados pelo vírus que 
produziram anticorpos 
para a doença.

A Lancet ainda infor-
ma que não foram regis-
trados efeitos colaterais 
graves em participantes do 
estudo. "As reações mais 
comuns foram dor no lo-
cal da injeção, hipertermia, 

dor de cabeça, astenia e 
dores musculares e arti-
culares, típicas em vacinas 
baseadas em vetores virais 
recombinantes. Nenhum 
evento adverso sério foi 
relatado durante o estudo", 
ressalta a publicação.

A Rússia foi o primei-
ro país a registrar uma 
vacina contra a covid-19, 
o que aconteceu em agos-
to. A notícia, no entanto, 
foi recebida com descon-
fiança pela comunidade 
internacional, conside-
rando a celeridade da 
produção do imunizante 
e a falta de estudos sobre 
ele até então.

Vacina russa contra covid-19 
apresenta boa imunização
Eduardo Gayer
Agência Estado

Paraíba tem 108 mil casos de 
infecção pelo novo coronavírus

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), confirmou 
ontem novos 743 casos de 
covid-19 e 16 óbitos em de-
corrência da doença. Com 
os novos números, o Estado 
contabiliza 108.925 pes-
soas já contaminadas, sendo 
80.327 consideradas recupe-
radas e 2.517 falecimentos. 
Todas as cidades possuem 
casos confirmados e 157 re-
gistram mortes ocasionadas 
pelo novo coronavírus, o que 
representa 70,40% do terri-
tório paraibano.

Desde o último do-
mingo, 82 mortes foram 
confirmadas no Estado. Do 
número total, 20 foram cen-
tralizados em João Pessoa. 
As demais, que representam 
75,61%, foram registradas 

no interior do Estado. Entre 
os 16 óbitos confirmados 
ontem pela SES, seis ocorre-
ram entre a quinta-feira e a 
sexta-feira. Os demais ocor-
reram entre 28 de maio e 04 
de setembro. 

A faixa etária entre os 
pacientes foi de 41 a 90 anos, 
sendo seis deles com menos 
de 65 anos. Entre os faleci-
mentos confirmados, apenas 
um não possuia informações 
de comorbidades. Nos de-
mais, os fatores de risco mais 
observados foram hiperten-
são, diabetes, doença neuro-
lógica e cardiopatia. 

As mortes ocorreram 
com pacientes residentes 
em 12 municípios e em hos-
pitais públicos. João Pessoa 
concentrou cinco falecimen-
tos enquanto Campina Gran-
de, Coremas, Itabaiana, Mu-
lungu, Riacho dos Cavalos, 

Capim, Casserengue, Jaca-
raú, Mari, Guarabira e Mon-
teiro registraram uma morte 
cada.

Um total de 326.123 
testes para o diagnóstico da 
doença foram aplicados em 
todos os municípios da Paraí-
ba. Até a publicação do bole-
tim diário desta sexta-feira, 
vinte cidades estão na lista 
das mais afetadas com con-
centração de casos superior 
a mil. João Pessoa (27.475) 
e  Campina Grande (12.412), 
apresentam mais casos.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) em todo o Es-
tado é de 37%. A Região Me-
tropolitana de João Pessoa, 
Campina Grande e o Sertão 
possuem, respectivamente, 
36%, 37% e 51% de taxa de 
ocupação dos leitos de UTI 
adulto.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

No Amigão

Campinense vence amistoso 
contra o Central-PE por 6 a 3

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

Em jogo amistoso, dentro 
dos preparativos para as dis-
putas do Campeonato Brasilei-
ro da Série D, que começa no 
próximo dia 19, o Campinense 
conseguiu um expressivo re-
sultado na tarde de ontem, no 
Amigão, ao golear o Central-PE 
por 6 a 3 com gols de Ibiapino 
(2), Fábio Júnior, Aleef Diego, 
Travassos e Chiclete. Os gols 
do Central foram marcados 
por Joelson, Leandro Costa e 

Gustavo Henrique.
No sábado passado, o 

Campinense havia perdido de 2 
a 0 para o Central, em Caruaru.  
A estreia do Campinense na 
Série D do Campeonato Brasi-
leiro será no dia 19, na Arena 
das Dunas, em Natal, diante 
do América. No grupo da Ra-
posa ainda tem Guarany de 
Sobral, Afogados-PE, Flores-
ta-CE,  Salgueiro-PE, Globo
-RN e Atlético de Cajazeiras. 

Reforço no Galo
O Treze apresentou, on-

tem, mais um reforço para as 
disputas da Série C. Trata-se 
do volante Bruno Menezes, 24 
anos. O atleta tem passagens 
pelo Central/PE, Moto Club/
MA, Iporá/GO e Salgueiro/PE, 
entre outros, sendo o Sousa o 
seu último clube.  

Hoje, os jogadores do Tre-
ze treinam pela manhã, no Pre-
sidente Vargas e, em seguida, 
serão liberados. Reapresenta-
ção será na segunda-feira. O 
Galo volta a atuar no Brasileiro 
no próximo dia 10, no Amigão, 
diante do Remo.

Foto: Daniel Lins/Campinense

Pré-candidatura de Ana Cláudia 
em CG ganha apoio do Cidadania

O governador João Aze-
vêdo (Cidadania) reuniu li-
deranças políticas ontem, em 
João Pessoa, para, por meio 
de live transmitida pelas re-
des sociais, confirmar o seu 
apoio em Campina Grande 
ao nome da pré-candidata do 
Podemos, Ana Cláudia, espo-
sa do senador Veneziano Vi-
tal do Rêgo (PSB).

“Estamos aqui para rea-
firmar o apoio do Cidadania 

a Ana Cláudia e para dizer 
que Campina Grande terá 
muito o que ganhar com essa 
decisão”, afirmou o governa-
dor.

O governador elogiou a 
pré-candidata e fez voto de 
que tenha sorte na campa-
nha e na administração: “Não 
tenho dúvida de que, pela 
sua trajetória e sua experiên-
cia, Ana faça a diferença no 
futuro da cidade”, destacou.

“Pode ter certeza, gover-
nador, que o nosso projeto é 
no sentido de fazer Campi-

na Grande avançar cada vez 
mais”, afirmou Ana Cláudia, 
ao salientar que a transpa-
rência e a atenção especial ao 
funcionalismo público tam-
bém estão entre as principais 
metas de sua futura gestão.

Ela agradeceu ao apoio 
do governador e revelou que 
Azevêdo “está fazendo histó-
ria na administração pública 
do Estado” e que fará de tudo 
para juntar Campina Grande 
a esse “projeto de renovação 
e de crescimento do municí-
pio e do Estado”.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Daniella Bandeira anuncia 
saída da gestão de Cartaxo

A Prefeitura de João Pes-
soa (PMJP) contabilizou mais 
uma baixa, ontem, com a saí-
da de Daniella Bandeira da 
Secretaria do Planejamento. 
A ex-auxiliar evitou polemizar 
a decisão, mas é mais uma na 
lista de nomes fortes da gestão 
de Luciano Cartaxo (PV) a en-
tregar o cargo e romper com o 
projeto de sucessão municipal.

Em carta que divulgou 
nas redes sociais, Daniella 

não explica os motivos, mas 
diz que os últimos anos foram 
“exaustivos”. “Informo que so-
licitei o desligamento da ges-
tão do prefeito Luciano Carta-
xo”, escreveu. Ela se disse grata 
ao prefeito pela oportunidade 
de desenvolver as “atividades 
laborais”. Daniella e outros três 
auxiliares da gestão faziam 
parte do grupo que pleiteava 
a vaga na pré-candidatura à 
Prefeitura da Capital, que ficou 
com Edilma Freire (PV), ex-se-
cretária da Educação.

O empresário Diego Ta-

vares já havia deixado o PV e 
se filiado ao Progressistas para 
apoiar a pré-candidatura de Cí-
cero Lucena. A ex-secretária da 
Habitação Social, Socorro Ga-
delha, também se engajou na 
campanha de Cícero. No início 
deste mês, o então secretário 
executivo do Meio Ambiente, 
Djalma Pereira, pediu demis-
são. O mesmo ocorreu com o 
ex-secretário executivo da Ad-
ministração, Eduardo Pedrosa, 
que entregou o cargo para se 
dedicar à campanha de João 
Almeida, do Solidariedade.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Partida foi mais uma etapa da preparação do Campinense visando a Série D do Campeonato Brasileiro
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Pedro Gondim
Situado na Zona Norte de João Pessoa, o bairro foi fundado 
na década de 1960 e seu nome foi uma homenagem ao 
então governador Pedro Gondim.  Página 8 Fo
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Dados da Paraíba foram divulgados pelo IBGE e dizem respeito aos pacientes que ficaram internados por 24 horas

Internações: mais de 70% 
das pessoas usaram o SUS

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

A Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS) 2019, divul-
gada ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), indica 
que 74,2% das pessoas que 
precisaram ficar interna-
das, por mais de 24 horas 
na Paraíba, recorreram ao 
atendimento do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A 
proporção é superior à bra-
sileira (64,6%), mas infe-
rior à nordestina (77,8%). 
O levantamento levou em 
consideração as interna-
ções que ocorreram nos 12 
meses anteriores à data da 
entrevista e constatou que 
5,1% da população parai-
bana ficou internada nesse 
período, o que equivale a 
203 mil pessoas.

A pesquisa aponta que, 
de modo geral, a interna-
ção através do SUS diminui 
conforme o aumento no 
rendimento domiciliar per 
capita, na seguinte ordem: 
rendimentos de até um 
quarto do salário-mínimo, 
a proporção foi de 94,6%; 
de meio a um salário-mí-
nimo (88,5%); mais de um 
quarto até meio salário-mí-
nimo (85,9%); mais de um 
até dois salários-mínimos 
(49,7%); mais de dois até 

três (27,3%); mais de cinco 
salários-mínimos (6,8%); 
mais de três a cinco (4,6%).

O uso do sistema para 
esse fim também foi mais 
comum entre as pessoas 
pardas que precisaram fi-
car internadas por mais 
de 24 horas no Estado 
(82%), do que entre as pre-
tas (70,6%) e as brancas 
(64,5%).

A PNS estima ainda 
que 310 mil pessoas, o que 
equivale a 7,8% da popu-
lação paraibana, haviam 
deixado de realizar ativida-
des habituais nas duas se-
manas anteriores à data da 
entrevista, por motivo de 
saúde, percentual que fi-
cou abaixo das médias bra-
sileira (8,1%) e nordestina 
(8,7%). Em 8,3% desses ca-
sos, o motivo de saúde que 
causou o afastamento esta-
va relacionado ao trabalho.

Planos de saúde
A Paraíba apresentou 

a 7ª menor proporção de 
pessoas que possuíam pla-
no de saúde médico entre 
as Unidades da Federa-
ção brasileiras, segundo a 
PNS 2019. O percentual, 
de 12,2%, também foi o 2º 
menor do Nordeste, atrás 

apenas do Maranhão (5%), 
e ficou abaixo das médias 
brasileira (26%) e nordes-
tina (14,1%). 

No Estado, cerca de 
488 mil pessoas contavam 
com plano de saúde médi-
co. O acesso a esse serviço 
era mais comum entre as 
mulheres (12,9%) do que 
entre os homens (11,4%), 
e tinha maior presença en-
tre as faixas etárias de 40 
a 59 anos (12,5%) e de 60 
anos ou mais (14%). Apro-
ximadamente 17,8% das 
pessoas brancas tinham 
plano de saúde médico, ao 
passo que, entre as pretas 
(9,8%) e pardas (9%), essa 
proporção era menor.

O nível de instrução 
tinha grande influência 
sobre esse indicador. En-
quanto 47,6% das pessoas 
com nível superior com-
pleto tinham plano de saú-
de médico, apenas 15,7% 
das com o ensino médio 
concluído e o superior in-
completo estavam nessa 
mesma condição. As pro-
porções são ainda mais 
baixas entre aqueles com 
fundamental completo e 
médio incompleto (7,4%) e 
sem instrução e fundamen-
tal incompleto (5,4%).

Já o percentual da po-
pulação paraibana que ti-
nha plano de saúde odon-
tológico (7,9%) foi o 9º 
menor do país e o 3º menor 
do Nordeste, atrás apenas 
dos verificados no Mara-
nhão (3,5%) e no Piauí 
(5,2%). Além disso, ficou 

abaixo das médias brasi-
leira (12,7%) e nordestina 
(9,1%).

A contratação desse 
serviço era mais usual na 
parcela feminina de habi-
tantes (8,2%), do que na 
masculina (7,5%), e nos 
grupos de idade de 18 a 

29 anos (9,2%), de 30 a 39 
anos (8,8%) e de 40 a 59 
anos (9,3%). Entre aque-
les com nível superior, a 
proporção era de 26,4%, 
enquanto entre os sem ins-
trução e fundamental in-
completo abrangia apenas 
3,2% do total.

A pesquisa aponta que a internação através do SUS diminui conforme o aumento no rendimento domiciliar

O setor de bares e res-
taurantes de João Pessoa 
poderá funcionar, a partir de 
agora, com horário corrido 
de 11h às 22h, com self ser-
vice de 11h às 15h, e com 
sistema de rodízio, seguindo 
protocolos sanitários e de se-
gurança. A alteração nos ho-
rários de funcionamento faz 
parte da nova fase de flexibi-
lização das medidas de pre-
venção à covid-19, anunciada 
ontem pelo prefeito Luciano 
Cartaxo.

Também ficam auto-
rizados os test-drives nas 
concessionárias, revendedo-
ras e locadoras de veículos, 
seguindo protocolos de se-

gurança, como o uso obriga-
tório de máscaras e álcool gel 
70%, além da higienização 
completa dos veículos. Cen-
tros de formação de vigilan-
tes tiveram o funcionamento 
liberado e as academias de 
ginástica já podem oferecer 
aulas coletivas com 50% dos 
alunos por turno. A flexibili-
zação inclui ainda o funciona-
mento de piscinas em clubes, 
academias e condomínios, 
que poderão ter atividades 
individuais ou em grupo fa-
miliar.

“Estamos avançando 
em mais uma etapa do plano 
de flexibilização, mas pre-
cisamos continuar nos pre-

servando e contando com o 
apoio de toda a população 
para o cumprimento de re-
gras, como uso de máscara 
e isolamento. Tomamos as 
medidas mais duras quando 
necessário e estamos po-
dendo retomar nossas ativi-
dades para fortalecer nossa 
economia e gerar empregos”, 
afirmou o prefeito Luciano 
Cartaxo. 

De acordo com o acom-
panhamento realizado pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS), João Pessoa segue 
em curva decrescente na mé-
dia diária de óbitos e na pres-
são nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs). Assim 

também como o número diá-
rio de casos segue caindo e a 
média de ocupação dos leitos 
de UTI está em 32%. Todos 
os índices seguem as condi-
ções estabelecidas pela Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) para a flexibilização.

Nova fase de flexibilização amplia 
horário para bares e restaurantes

Piscinas em clubes e 
condomínios, test-drive 
em concessionárias e 
locadoras de veículos 

também estão liberados

Com o tema “Vida em 
primeiro lugar” e o lema 
“Basta de miséria, precon-
ceito e repressão: queremos 
trabalho, terra, teto e par-
ticipação!”, os movimentos 
sociais celebram na próxima 
segunda-feira, 7 de Setem-
bro, o 26º Grito dos Excluí-
dos. As manifestações bus-
cam chamar a atenção da 
sociedade para a importân-
cia de ações que garantam 
aos brasileiros uma vida 
digna, com trabalho, terra, 
teto e inclusão. Neste ano, 
o evento também protesta 
contra as altas taxas de mor-
tes pela covid-19.

É por esta razão que 
boa parte da programação 
nas cidades será online. A 
Paraíba, no entanto, op-
tou por realizar atividades 
presenciais nas localidades 
mais vulneráveis – e, neste 
ano, abriu mão das passea-
tas de olho na segurança. 
“Organizamos visitas às 
ocupações em Mangabeira 
e no Bairro dos Novais, onde 
há alta taxa de desemprego, 
para mobilizar a ativação de 
quatro cozinhas comunitá-
rias, ensinar a fabricação de 
sabão e de demais produtos 
de higiene e incentivar a 
circulação de renda com a 
própria mão de obra local”, 
diz uma das articuladoras 
do Grito, Luana Sara Lima. 
Os alimentos usados nas 
instalações vêm de doações 
do Movimento Sem-Terra 
(MST) e o projeto integra a 

rede Periferia Viva.  
As comunidades-alvo 

da programação do dia 7 
serão Timbó (no bairro dos 
Bancários) e Aratu, Thiago 
Nery, Costa do Sol e Sonho 
Verde (em Mangabeira). 
Cestas básicas e materiais 
de higiene também serão 
distribuídos. Os atos cul-
turais e de cidadania serão 
transmitidos ao vivo pelo 
Facebook do Grito dos Ex-
cluídos das 7h às 16h.

 
Programação
No Timbó, nos Bancá-

rios, haverá a construção de 
uma horta e revitalização 
de uma praça, com doação 
de 50 cestas básicas para os 
moradores acompanhados 
pelos movimentos. As ativi-
dades com mística e traba-
lhos em grupos, cortejo pela 
comunidade começam às 
9h. Já em Mangabeira, a pro-
gramação se concentra nas 
comunidades Aratu, Thiago 
Nery, Costa do Sol e Sonho 
Verde. Cozinha comunitária, 
oficina de batucada, ciranda 
infantil e um ato público são 
algumas das atividades que 
serão realizadas.

Grito dos Excluídos 
será realizado dia 7

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

As manifestações 
buscam chamar a 

atenção para ações que 
garantam aos brasileiros 

uma vida digna, com 
trabalho e inclusão

Foto: Divulgação

Foto: Marcus Antonius

Segundo o plano de flexibilização da Prefeitura de João Pessoa, as academias podem voltar com atividades coletivas, com 50% de alunos por turno
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Homens foram presos na Comunidade do Jacaré, em Cabedelo, e um deles precisou ser encaminhado ao hospital

Acauã é usado em perseguição 
a dupla suspeita de assaltos

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Uma mulher, identifi-
cada por Ana Carla Macedo, 
de idade não revelada, foi 
presa na manhã de ontem, 
na frente do Presídio Sílvio 
Porto, no Bairro de Man-
gabeira, em João Pessoa. 
Na ocasião, ela estava com 
uma moto, que segundo o 
delegado Getúlio Machado, 
de Roubos e Furtos de Ve-
ículos e Cargas, o veículo é 
roubado e estava clonado.

Getúlio Machado in-
formou que mulher estava 
utilizando a moto XRE, placa 
PDA-9668-Recife a vários 
meses e sempre se dirigia 
ao presídio para visitar seu 
marido. “Os agentes fizeram 
o levantamento e descobri-
ram que a moto era roubada 
e estava clonada”, explicou o 
delegado. A moto está ava-
liada em R$ 20 mil.

Na delegacia, a mu-
lher disse que havia com-
prado o veículo através do 
aplicativo OLX e não sabia 
que a moto era roubada e 
nem que a placa era clo-
nada. “Todos chegam com 
a mesma conversa. Vamos 
fazer um levantamento de 
como ela conseguiu, pois 
não acreditamos no que 
ela disse”, adiantou Getúlio.

A moto será submeti-
da a exame pericial e de-
pois devolvida ao legítimo 
proprietário. O delegado 
explica que for adquirir 
um veículo através da in-
ternet tem que ter cuida-
do, procurar a procedên-
cia e se ficar em dúvida se 
dirigir a uma delegacia ou 
o próprio Detran para sa-
ber se o veículo que está 
adquirindo é “quente”. 

Mulher é flagrada 
com moto roubada

A madeira apreendida nas duas carretas foi extraída ilegalmente em diferentes municípios do Estado do Pará

Foto:  PRF

Juiz Renata Câmara Belmont

Policiais militares que montaram barreira para prender os dois suspeitos solicitaram o apoio do helicóptero Acauã

Após uma perseguição e 
troca de tiros, inclusive com o 
uso o helicóptero Acauã, equi-
pes da Polícia Militar prende-
ram dois homens suspeitos 
de tomarem por assalto uma 
motocicleta na região de Cajá, 
município de Caldas Brandão. 
A prisão da dupla aconteceu 
na quinta-feira (3), na Comu-
nidade do Jacaré, em Cabedelo, 
região metropolitana de João 
Pessoa. Duas espingardas fo-
ram apreendidas. A ação foi 
realizada por policiais da 6ª 
Companhia Independente de 
Cabedelo. Segundo informa-
ções da Polícia Militar, tudo 
começou quando o setor de 
inteligência da Corporação to-
mou conhecimento do assalto 
ocorrido no distrito do Cajá, na 
quarta-feira (2) e que a dupla 
tinha fugido pela BR-230 em 
direção a Cabedelo. 

Ao tomar conhecimen-
to das características dos as-
saltantes e do veículo, foram 
montadas barreiras policiais 
e próximo ao viaduto que está 
sendo construído pelo Exército 
na BR-230 os policiais visua-

lizaram a moto, se iniciando a 
perseguição. O Acauã foi con-
vocado.

Durante a perseguição, o 
carona da moto efetuou dis-
paros contra a guarnição da 
PM, no entanto, o condutor da 
moto perdeu a direção do veí-
culo e ambos caíram. Um dos 
suspeitos foi preso no local, e 
o segundo tentou fugir, mas se 

feriu, sendo socorrido para o 
Hospital.

Na casa onde os suspei-
tos foram detidos, os policiais 
da 6ª CIPM encontraram duas 
espingardas calibre 12, muni-
ções, e recuperaram diversos 
materiais que possivelmente 
são produtos de roubos, como 
oito celulares, dois relógios, 
dinheiro, blusões e mochila. A 

moto roubada no dia anterior 
também foi recuperada. Um 
terceiro suspeito que estava 
com a dupla conseguiu fugir, 
mas segue sendo procurado. 

Todo o material foi enca-
minhado para a Central de Fla-
grantes junto com o suspeito 
detido, enquanto o comparsa 
foi para o Hospital, sendo cus-
todiado. 

Casal é 
acusado de 
maus tratos 
a criança

Um casal foi con-
duzido no final da tarde 
de quinta-feira (2) para 
a Delegacia de Polícia 
de Rio Tinto, litoral 
norte do Estado, sus-
peito de maus tratos e 
de praticar atos libidi-
nosos com uma criança 
de apenas dois anos.

Segundo o sargen-
to Marques, coman-
dante da guarnição 
da PM que atendeu a 
ocorrência, disse que 
tanto o homem como 
a mulher estavam em-
briagados e a criança 
chorando. A mulher 
estava semi nua em 
plena via pública.

A delegada Simo-
ne Quirino, que lavrou 
o flagrante, disse que a 
criança será submeti-
da a exames para com-
provar se houve abuso. 
O casal foi atuado por 
abandono de incapaz e 
maus tratos.

PRF  localiza carretas com madeira ilegal na BR-230
 Duas carretas trans-

portando madeira extraida 
de forma ilegal no Estado do 
Pará, Norte do país, foram 
apreendidas na madrugada 
de ontem, na BR-230, em 
locais diferentes. Segundo 
a Polícia Rodoviária Fede-
ral, a primeira abordagem 
aconteceu no município de 
Esperança. Ao analisar os 
documentos florestais apre-
sentados pelo condutor e a 
carga transportada, os poli-
ciais verificaram que havia 
irregularidades no volume 
declarado e na espécie de 
madeira transportada. 

No levantamento, os 
policiais observaram que a 
madeira havia sido extraída 
de forma ilegal no município 

de Moju (PA). O condutor do 
veículo, um homem de 59 
anos informou que a madei-
ra teria como destino a ca-
pital paraibana. Ele afirmou 
que receberia o pagamento  
pelo transporte da madeira 
de acordo com a quantidade 
transportada, mais não infor-
mou o valor.

A outra abordagem ocor-
reu na cidade de Pocinhos. Os 
policiais solicitaram os docu-
mentos florestais da carga de 
madeira extraída no municí-
pio de Paragominas (PA). 

Os policiais constataram 
diversas irregularidades, entre 
elas o cadastro do local onde 
foi extraída a madeira ainda 
estava pendente de análise pe-
los órgãos florestais, por isso, 

não estava autorizada a extra-
ção de madeira transportada 
de forma ilegal. O condutor, 
um homem de 45 anos, afir-
mou que a carga teria como 
destino a cidade de Esperança, 
no Agreste da Paraíba. Ele re-
ceberia cerca de R$ 20 mil pelo 
transporte da madeira.

Foram lavrados Termos 
Circunstanciados de Ocor-
rência (TCO). Tanto os condu-
tores quanto as madereiras 
responsáveis pelo transporte 
da carga ilegal e emissão dos 
documentos ambientais irre-
gulares deverão responder 
criminalmente por transpor-
tar madeira ilegal, de acordo 
com a Lei 9.605/98, que tra-
ta sobre os crimes contra o 
meio ambiente.

Foto: Polícia Militar

Em João Pessoa

Casa de show é condenada 
a indenizar cliente agredido

A juíza Renata Câmara 
Pires Belmont, da 8ª Vara 
Cível da Capital, condenou 
a empresa José dos Santos 
Martins - ME, a pagar uma 
indenização, a título de da-
nos morais, no valor de R$ 5 
mil, a uma pessoa vítima de 
agressões físicas cometidas 
por seguranças durante um 
evento realizado entre a noi-
te de 17 setembro de 2011 e 
madrugada do dia seguinte.

Consta nos autos que 
por volta das 3h30, uma 
pessoa que também estava 
na casa de shows esbarrou 
sem querer noutra pessoa, 
tendo derramado todo o lí-
quido do copo, que segura-
va, em sua camisa. Ato se-
guinte, retirou a camisa e 
tentou secá-la rapidamen-
te, para vesti-la novamen-
te. Nesse momento, sem 
qualquer diálogo ou inda-
gação, alguns seguranças, 
agarraram-no de forma 

agressiva e o expulsaram do 
interior do estabelecimen-
to, quando foi brutalmente 
arrastado até a porta de 
saída, ato presenciado por 
várias pessoas.

Após ser expulso, con-
tinuou, saiu a procura do 
chefe da segurança para 
relatar o que havia ocorri-
do. Nesse momento foi no-
vamente de forma violenta, 
atacado pelas costas por 
um outro segurança, que o 
empurrou com muita força 
e aplicou-lhe uma rasteira 
pelas costas, fazendo com 
que o autor caísse com 
todo o peso do seu corpo 
no chão, ferindo-se grave-
mente, sofrendo diversos 
hematomas e escoriações. 
Na defesa, a empresa ale-
gou ter cumprido regular-
mente com seus deveres e 
que não há nenhuma prova 
da agressão.

Na sentença, a juíza 

não acatou os argumentos 
da empresa e fixou a con-
denação por danos morais 
em R$ 5 mil. “Tal quantia 
deve ser corrigida mone-
tariamente, pelo INPC, a 
partir da data do arbitra-
mento, e acrescida de juros 
legais de 1% a.m. a partir 
da citação”, ressaltou.

A Polícia Militar 
apreendeu no final da tar-
de dessa quinta-feira (3) 
mais 4 quilos de maconha, 
900 comprimidos de ecs-
tasy, balanças de precisão 
e 15 mil reais que teria 
sido obtido das ativida-
des do tráfico de drogas, 
durante ação no Bairro do 
Cabo Branco, área nobre 
de João Pessoa. 

Um suspeito de 25 
anos foi preso em fla-
grante sendo conduzido 
com o material apreen-
dido a Central de Polícia 
onde foi lavrado o Fla-
grante, no Bairro do Er-
nesto Geisel.

Segundo a polícia, 
o homem preso é apon-
tado como responsável 
pela guarda da droga na 
casa onde se encontrava. 
O esquema foi descoberto 
quando a equipe da Força 
Tática do 1º Batalhão rea-
lizava um patrulhamento 
na região e percebeu que 
um carro vermelho fugiu 
rapidamente ao perceber 
a presença da guarnição 

da PM, tendo o motorista 
arremessado uma bolsa 
pela janela. Na mochila, 
estavam as drogas e o di-
nheiro. O suspeito tinha 
ficado em frente a uma 
residência, onde estava 
armazenada a maior par-
te da droga.

Entre os entorpecen-
tes apreendidos, estavam 
três variações de maco-
nha, uma delas é conheci-
da por skank – que é um 
tipo mais potente da dro-
ga. A maconha e os com-
primidos alucinógenos 
estariam sendo trafica-
dos na própria capital, o 
que deve ser investigado.

A determinação do 
tenente-coronel Cristo-
vão Lucas, comandante 
do 10 Batalhão da PM, é 
abordar veículos suspei-
tos, como também pes-
soas que estejam transi-
tando na orla em atitudes 
suspeitas.  Esse trabalho 
da Força Tática também 
conta com o apoio dos po-
liciais da Companhia de 
Atendimento ao Turista.

Maconha e ecstasy são 
apreendidos na capital

Foto:  TJPB
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Consuni aprovou, na última quinta-feira, a realização da consulta à comunidade universitária na modalidade virtual

O Conselho Universitário 
(Consuni) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) 
aprovou, por unanimidade, 
em reunião virtual realizada 
na tarde da quinta-feira (3), a 
realização de eleição on-line 
para escolha da nova gestão 
da Instituição. Também ficou 
definido o dia 21 de outubro 
como data para realização da 
consulta à comunidade uni-
versitária. 

Conforme decidido pelos 
conselheiros, a votação será 
realizada por meio do sistema 
Helios Voting. Duas comissões 
serão formadas para o proces-
so de consulta, sendo uma a 
Comissão Eleitoral, que será 
responsável pelas normas 
complementares do proces-
so eletivo, e outra a Comissão 
Técnica, formada por três ser-
vidores da Coordenadoria de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação (CTIC), que fica-
rá a cargo dos procedimentos 
técnicos para utilização do sis-
tema de votação, sob a coorde-
nação da Comissão Eleitoral.

Cada chapa inscrita po-
derá indicar um fiscal técnico 
para acompanhar a realização 
das eleições, nos termos defi-
nidos pela Comissão Eleitoral, 
em todas as etapas do proces-
so. A Comissão Eleitoral con-
vidará o Ministério Público, o 
Tribunal Regional Eleitoral e 
a OAB, informando-lhes sobre 
o pleito e convidando os refe-
ridos órgãos a atuarem como 
observadores técnicos de todo 
o processo eleitoral.

A Comissão Eleitoral 
abrirá Edital de Chamada Pú-
blica para credenciar demais 
entidades públicas que quei-
ram participar do processo 
eleitoral, na condição de ob-
servadores. Aplicam-se à con-
sulta on-line, no que couber, 
todas as normas da Resolução 
UEPB/Consuni/003/2008, 
que trata sobre eleições no 
âmbito da Universidade Esta-
dual da Paraíba. 

Os conselheiros decidi-
ram pela votação remota le-
vando em consideração, entre 
outros motivos, a proximidade 
da data de término dos atuais 
mandatos de reitor e vice-rei-
tor e a necessidade de criar 
condições para realização da 
consulta eleitoral, em respeito 
máximo à democracia inter-
na; bem como a impossibili-
dade de realização presencial 
do processo de consulta sem 
riscos à segurança e à saúde 
da comunidade universitária, 

diante da incerteza da situa-
ção epidemiológica e sanitária 
do Estado, em decorrência da 
covid-19.

Também foi considerada, 
para a decisão, a experiência 
exitosa de inúmeras Institui-
ções de Ensino Superior do 
País, no decorrer deste ano, 
com o uso de sistemas de elei-
ção on-line, notadamente o 
Helios Voting.

Rangel Júnior, atual reitor, 
chegou à UEPB como aluno de 
Psicologia em 1981, foi presi-
dente de Centro Acadêmico, 
representante de alunos na 
Reitoria, mestrou-se e se dou-
torou, foi pró e vice-reitor e é 
professor há 39 anos.

Eleição on-line para reitoria da 
UEPB será no dia 21 de outubro

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel Noronha

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

O professor Rangel Júnior, atual reitor da Universidade Estadual da Paraíba, chegou à instituição como aluno de Psicologia no ano de 1981

Relatório conclui que não houve fraude no pleito da UFPB

A Comissão Organizadora 
de Consulta prévia para rei-
tor(a) e vice-reitor(a) da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
publicou, no último dia 2 de 
setembro, um relatório conclu-
sivo indicando que não houve 
fraude no processo eleitoral 
para a reitoria da instituição, 
de acordo com informações do 
Sindicato dos Professores da 
Universidade Federal da Paraí-
ba (ADUFPB) que teve acesso 
ao documento. O relatório foi 
encaminhado para o Consepe, 
que deve, juntamente com o 
Consuni e Conselho Curador 
se reunir no próximo dia 9 de 
setembro, para dar o parecer 
final na composição da lista 
tríplice. 

As denúncias, realizadas 
poucos dias após o resultado 
das eleições, no último dia 

26 de agosto, afirmam que 
cerca de 500 estudantes dos 
cursos de extensão do Colégio 
Agrícola Vidal de Negreiros 
(CAVN), em Bananeiras, ha-
viam votado indevidamente. 
No entanto, segundo o presi-
dente da ADUFPB, Fernando 
Cunha, foi concluído nas in-
vestigações que apenas três 
pessoas votaram de forma 
indevida, provavelmente por 
problemas administrativos 
e não fraude por parte das 
chapas. “Esse número não 
faz diferença no resultado 
das eleições.  Então, com 
certeza não foi fraude, as 
denúncias são infundadas”, 
comentou.

A diferença entre a cha-
pa vencedora e a que ficou 
em segundo lugar é de cerca 
de 4.500 votos de alunos e 
1.200 funcionários. Ao todo, 
cerca de 14 mil pessoas, en-
tre estudantes e funcionários, 

participaram da votação. A 
investigação foi realizada pela 
Superintendência de Tecnolo-
gia da Informação (STI), que 
demonstrou no relatório que 
uma pessoa não poderia votar 
mais de uma vez, independen-
te do curso, já que o voto é 
de acordo com o CPF de cada 
eleitor. 

A relatora do processo foi 
a professora Adriana Mascare-
nhas, que após relatar o histó-
rico de todos os processos con-
cluiu o seu parecer da seguinte 
forma: “Diante do exposto nas 
considerações acerca dos pro-
cessos de denúncias realizadas 
posteriormente à realização 
da consulta, opinamos para 
que todas as informações 
constantes dos autos sejam 
inseridas no Relatório Final 
desta Comissão Organizado-
ra, e encaminhadas para que 
o Consuni tome ciência dos 
fatos, e assim possa proceder 

dentro de suas competências o 
que julgar pertinente”. 

Foi a primeira vez que a 
UFPB realizou uma eleição 
on-line, devido ao período de 
pandemia. Ela ocorreu no últi-
mo dia 26 de agosto e elegeu 
a Chapa 2, denominada “Ino-
vação com inclusão”, que tinha 
como candidatas aos cargos 
de reitora e de vice-reitora, as 
professoras Terezinha Domi-
ciano Dantas Martins e Mônica 
Nóbrega, respectivamente.

7 de setembro

Confira o que abre e o que fecha no feriado da Independência

Na próxima segun-
da-feira, 7 de setembro, é 
comemorado o Dia da In-
dependência do Brasil. Os 
bancos, repartições públicas 
estaduais e municipais serão 
fechados neste dia. Os trens 
urbanos não circularão. Já a 
maioria dos lojistas decidiu 
abrir no feriado em razão da 
Semana Brasil –uma ótima 
oportunidade para estimu-
lar as vendas do varejo. A 

Semana Brasil acontece até o 
dia 13 deste mês.

Repartições públicas
Não haverá expedien-

te nas repartições públicas 
estaduais e municipais, mas 
serão mantidos os serviços 
essenciais de limpeza, segu-
rança e saúde.

Justiça 
O Tribunal de Justiça da 

Paraíba, a Justiça Federal na 
Paraíba, os Ministérios Pú-
blicos Federal e Estadual e as 

Defensorias Públicas do Es-
tado e da União funcionarão 
apenas em regime de plan-
tão, para ações e medidas de 
emergência.

Trem 
A Companhia Brasilei-

ra de Trens Urbanos não 
funcionará neste feriado. Só 
retorna na terça-feira, em 
horário especial por conta da 
pandemia.

Ônibus 
O Sindicato das Empre-

sas de Transporte Coletivo 
Urbano de Passageiros, no 
Município de João Pessoa 
(Sintur-JP) está aguardando 
a determinação da Superin-
tendência de Mobilidade Ur-
bana ( Semob-JP) sobre a cir-
culação de ônibus no feriado.

Bancos 
Segundo a Federação 

Brasileira de Bancos (Febra-
ban), as agências bancárias 
não funcionam em feriados 
oficiais, disponibilizando 
apenas os caixas eletrônicos 

Comércio 
A Câmara de Dirigentes 

Lojistas (CDL) informou que 
as lojas estão livres para de-
cidir se funcionam ou não, 
neste feriado. Existe uma lei 
que permite que os lojistas 
abram nos feriados, desde 
que paguem R$ 57 ao fun-
cionário e programem uma 
folga no prazo de trinta dias

Shopping 
Os shoppings funciona-

rão com todas as lojas, exceto 

bancos e lazer. As lojas e pra-
ças de alimentação funciona-
rão das 12h às 20h.

Mag Shopping 
O shopping promete 

descontos de 20 a 60% em 
lojas sinalizadas durante a 
Semana Brasil. As lojas e pra-
ça da alimentação funciona-
rão das 12h às 20h

Tambiá
Lojas funcionam das 

10h às 18h.

A Comissão Eleitoral 
convidará o MPPB, o TRE e a 
OAB, informando-lhes sobre 

o pleito e convidando os 
referidos órgãos a atuarem 
como observadores técnicos 
de todo o processo eleitoral

O relatório foi encaminhado 
para o Consepe, que deve, 

juntamente com o Consuni e o 
Conselho Curador, se reunir no 

dia 9 para dar o parecer final na 
composição da lista tríplice

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Foto: Divulgação/UEPB



Ambiente de classe média, área se desenvolveu em consequência da urbanização das avenidas Epitácio Pessoa e Ruy Carneiro
José Alves 
zavieira2@gmail.com

Pedro Gondim:
Um bairro “perto de tudo”

Situado na Zona Norte de João 
Pessoa, o Pedro Gondim é um bairro 
classe média que nasceu em conse-
quência da urbanização das aveni-
das Epitácio Pessoa e Ruy Carneiro. 
Ele foi fundado na década de 1960 
e seu nome foi uma homenagem ao 
então governador Pedro Gondim. 
Entre os habitantes predominam 
professores da rede pública e priva-
da, além de funcionários públicos. 

É lá que estão instalados os pré-
dios da Fundação Centro Integrado 
de Apoio à Pessoa 
com Deficiência 
– Funad e um dos 
colégios mais dis-
putados da rede 
pública estadual, o 
Sesquicentenário. 
No bairro também 
se localiza o Hos-
pital de Emergên-
cia e Trauma Se-
nador Humberto 
Lucena.

Segundo o 
professor e mora-
dor do bairro, Antônio Vicente, mo-
rar no Pedro Gondim é estar perto 
de tudo em João Pessoa. “O mais in-
teressante é que ele fica bem perto 
da Universidade Federal da Paraíba 
por sua localização, próximo à BR 
-230. Já para fazer feira, as opções 
são diversas com os supermerca-
dos existentes nas avenidas Epitácio 
Pessoa e Ruy Carneiro, além da feira 
de Tambaú e do Bairro dos Estados.”

O Pedro Gondim conta com 
uma unidade da Previdência Social, 
com o prédio sede da Justiça Fede-

ral, sede do Incra, com o Centro de 
Atividades Especiais Helena Holan-
da e diversos pontos comerciais. 
Tem lojas revendedoras de veícu-
los, autoescola, igrejas evangélicas, 
escolas privadas e diversos bares e 
restaurantes. O bairro se limita ao 
Norte, com o Bairro dos Ipês e João 
Agripino, ao Sul, Tambauzinho, ao 
Leste com o Brisamar e a Oeste com 
o Bairro dos Estados.

O professor e historiador, José 
Octávio de Arruda Melo, autor do li-
vro “História da Paraíba das Origens 
aos Tempos Atuais”, contou que os 
conjuntos habitacionais nasceram 

justamente em 
decorrência da 
popularização 
da cidade que 
foi mais acen-
tuada durante 
o Governo Pe-
dro Gondim. 
Ele foi vice até 
o ano de 1960, 
e em seguida 
governador, no 
período entre 
1961 a 1966. 
“Enquanto go-

vernador ele era frequentador do 
Ponto de Cem Réis e dos cinemas 
existentes no Centro da cidade. Daí 
sua popularidade na época”, contou 
o professor informando que além 
do bairro, Pedro Gondim também é 
nome de praça e de escola municipal 
em João Pessoa.

O ex-governador Pedro Gondim 
foi um dos fundadores do Partido 
Social Democrático (PSD), e assumiu 
o Governo do Estado na vaga deixa-
da pelo governador Flávio Ribeiro 
Coutinho, que afastou-se do cargo 

por motivos de saúde. Com o golpe 
de 1964, ele continuou no cargo até 
1966, quando se candidatou a depu-
tado federal pela Arena e repassou 
o cargo ao então governador eleito 
João Agripino. No entanto, teve seus 
direitos políticos cassados por dez 
anos. Só em 1979 foi anistiado pelo 
presidente João Figueiredo.

Hospital de Trauma
Fundado em 4 de agosto de 

2001, o Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Senador Humber-
to Lucena, em João Pessoa, surgiu a 
partir da Lei Estadual Nº 6.749 de 
9 de junho de 1999. O Hospital foi 

a primeira instituição pública do 
Estado a conquistar o certificado de 
nível II da Acreditação Hospitalar. O 
complexo hospitalar dispõe de uma 
estrutura moderna e tem como fi-
nalidade específica operacionalizar 
a gestão e execução das atividades e 
dos serviços de saúde de urgência e 
emergência.

O Trauma tem papel funda-
mental no Estado da Paraíba, uma 
vez que é um referencial na área 
de saúde em diversas especialida-
des. O hospital está capacitado para 
prestar assistência médica na área 
de traumatologia, queimados e ou-
tros serviços 
de urgência e 
emergência clí-
nico-cirúrgica, 
de baixa, mé-
dia e alta com-
plexidade. Ele 
está instalado 
na Rua Orestes 
Lisboa, sem nú-
mero, no Bairro 
Pedro Gondim. 

Funad
F u n d a d a 

em 1989, a Funad foi criada com o 
objetivo de atendimento em todas 
as áreas de deficiência. São mais 
de 10 mil atendimentos mensais e 
mais de seis mil usuários atendidos, 
promovendo a inclusão da pessoa 
com deficiência em todo o Estado, 
garantindo acesso a informações 
sobre direitos, implantando políti-
cas públicas, além de oferecer di-
versos serviços.

As políticas públicas adotadas 
pela Funad contemplam as áreas 
de saúde, educação e inclusão so-
cial, proporcionando melhor qua-

lidade de vida aos usuários, com 
bem-estar e cidadania. Deficiência 
intelectual, auditiva, física, visual e 
múltipla, com transtorno do desen-
volvimento, transtorno do espectro 
autista e pessoas com altas habi-
lidades e superdotação são o foco 
dos atendimentos da Funad.

Colégio Sesquicentenário
Uma das escolas mais tradicio-

nais da Paraíba, o Centro Estadual 
Experimental de Ensino-Aprendi-
zagem Sesquicentenário, todos os 
anos se destaca e fica entre as me-
lhores escolas estaduais que con-

quistam as me-
lhores médias do 
Exame Nacional 
do Ensino Médio 
(Enem). De acor-
do com os profes-
sores isso acon-
tece por causa 
da fidelidade dos 
alunos. Lá indi-
cador de perma-
nência é um dos 
maiores entre as 
escolas públicas. 
Normalmente, os 

estudantes que iniciam os estudos 
no Sesquicentenário, também con-
cluem. Por isso, chegam ao final do 
Ensino Fundamental e Médio com 
uma boa base e um bom nível. 

O destaque se dá por causa 
do modelo de escola integral que 
visa fortalecer o protagonismo 
dos jovens com foco na apren-
dizagem e a relação com a cida-
dania e o trabalho. É uma escola 
muito disputada entre os pais no 
período das matrículas. Ele se lo-
caliza na Rua Manoel França, sem 
número, no bairro Pedro Gondim.

O Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, foi fundado no dia 4 de agosto de 2001

A Funad, fundada no ano de 1989, no Pedro Gondim, foi criada para oferecer atendimento a pessoas com os mais diversos tipos de deficiência
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O mais interessante é que o 
bairro fica bem perto da UFPB 
por sua localização, próximo à 
BR 230. Já para fazer feira, as 

opções são diversas com os 
supermercados existentes 

nas proximidades

Enquanto governador, 
Pedro Gondim era 

frequentador do Ponto de 
Cem Réis e dos cinemas 
existentes no Centro da 

cidade. Daí sua 
popularidade na época



Ode à Sétima Arte
Famoso cinéfilo da Paraíba que já assistiu a mais de 15 mil 
filmes, Ivan Cineminha (foto) recebe homenagem em forma 
de cordel pelo poeta Janduhi Dantas. Página 11
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Harpia, da paraibana Ali-
ne Cardoso, é uma antologia 
poética realizado inteiramente 
de forma independente, cujos 
poemas constam de uma se-
leção das produções desde 
2017. A autora está realizando, 
a partir do financiamento cole-
tivo, uma campanha para seu 
próximo lançamento através 
da própria editora, Triluna, até 
o começo de outubro.

O livro conta com apre-
sentações de nomes como 
Nina Rizzi, Sérgio de Castro 
Pinto e Mika Andrade. O su-
cessor de A Proporção Áurea 
do Caos, publicado em 2019 
pela Editora Escaleras, teve 
um trabalho mais direcionado 
e conduzido, como afirmado 
pela autora. Embora os dois 
se assemelhem em relação à 
densidade e condensação dos 
textos, ela percebe um novo 
contexto de escrita em Harpia. 
“As dissemelhanças despon-
tam junto com o garimpo da 
poesia no cotidiano, o con-
texto de escrita é fortemente 
influenciado pelas energias 
de liberdade, emancipação e 
fúria que experienciei durante 
o processo de escrita”, compa-
ra ela. “Ambos representam o 
início de um caminho que se 
constrói ao passo em que re-
sisto e escrevo”. 

Aline Cardoso aponta ain-
da os principais motivos para 
suas produções, os gatilhos 
que percebe ao observar a 
realidade. “As pessoas, a polí-
tica, os abismos, os sonhos, o 
sexo, as lutas e tudo isso que 
se reúne durante a criação que 
podia começar com uma ano-
tação para desenvolvimento 

posterior, ou a criação de po-
emas inteiros com a verve já 
apurada”, analisa, contando 
que fatores como percepção 
da autoafirmação na socieda-
de também são pilares para a 
produção. “Ela é atravessada 
pela minha condição de mu-
lher negra, mãe solo, dona de 
casa e trabalhadora”. 

Desde o segundo semes-
tre de 2017, a poetisa sentiu 
a necessidade de se permitir 
“sentir o desenvolvimento do 
conceito e acompanhar as eta-
pas de materialização”. Depois, 
ela selecionou os textos que 
mais se alinhavam com o tema 
que preferiu explorar. “Senti 
que o livro estava pronto em 
janeiro deste ano, depois de 
me dedicar às lapidações ne-
cessárias para revelar o rutilar 
de cada poema”.

Baseada na escrita senso-
rial, Aline afirma que não tem 
como planejar as sensações 
que determinados gatilhos vão 

despertar nela. Por outro lado, 
a autora gosta de se deparar 
com suas produções à moda 
antiga. “Sou um pouco metó-
dica ao desenvolver a escrita. 
Gosto de reunir meus poemas 
em caderninhos, escrever à 
mão, mesmo que a primeira 
ideia surja em uma nota de ce-
lular, transcrevo tudo e guardo 
os manuscritos”.

Só depois ela passa os tex-
tos digitados para o computa-
dor e volta para eles “quantas 
vezes for necessário”. Aline  
reforça que não gosta da pro-
dução sob pressão. “Não sinto 
liberdade em criar motivada 
por um plano formal, aten-
dendo necessidades rígidas ou 
projetos fechados. A inspira-
ção é livre”.

Visibilidade
A poetisa também orga-

niza, juntamente com Anna 
Apolinário, o Sarau Selváticas. 
O projeto faz parte da tentativa 
de reduzir as desigualdades no 
meio artístico.

“Basicamente, ler e conhe-
cer o novo é manter a literatura 
viva, pulsante e em constante 
crescimento. É importante re-
duzir as desigualdades, e, devi-
do à dificuldade de acesso aos 
espaços para divulgação do 
trabalho das mulheres, surgiu 
esse projeto”, contextualiza.

Foi pelo Sarau, inclusive, 
que Aline fez a leitura de um 
texto próprio pela primeira 

vez para o público.  
A paraibana percebe, por-

tanto, uma variedade de escri-
toras e escritores locais produ-
zindo “apenas esperando uma 
oportunidade de acesso para 
se fazer conhecer”. A autora 
de Harpia reforça ainda sobre 
ampliação da visibilidade e de 
valorização para artistas do 
Estado. “Não basta diversificar, 
é preciso trabalhar pensando 
que existem desigualdades. A 
literatura é um direito básico, e 
escrever também é um ato po-
lítico, principalmente quando 
pensamos nas possibilidades 
de ampliação das capacidades 
críticas e percepções de reali-
dades outras, distantes do que 
se julgou como centro”.

O Selváticas já é uma for-
ma de reconhecimento de ar-
tistas “fora do centro”, como 
ela explica. “Faço das margens 
um lugar de pertencimento e 
luta diária, não engulo o ‘não 
lugar’, perde e muito quem fin-
ge não perceber a movimenta-
ção dos coletivos artísticos que 
insurgem em nosso Estado”. 

Segundo Aline Cardoso, 
“a poesia não alimenta, mas dá 
esperança, e valorizar o traba-
lho de artistas independentes 
é colaborar com o alimento da 
matéria e do espírito”.  

Atualmente, entre as ge-
rações mais novas de escrito-
res, são destacados por Aline 
nomes como Luciana Queiroz, 
Moama Marques, Jeovânia 

Pinheiro, Bixarte, Filosofino, 
Bianca Rufino, Isabor Quin-
tiere, Ícaro Medeiros, Marcelo 
Soares, Jennifer Trajano, Cris 
Estevão, Anna Apolinário, La-
rissa Mendes “e tantas outras 
vozes que precisam ser lidas”, 
completa. “A literatura parai-
bana é extremamente rica, 
plural, repleta de vozes de uma 
preciosidade imensa”.

 
Sobre a Triluna
Uma microeditora, como 

definido por Aline Cardo-
so, a Triluna foca sua linha 
editorial exclusivamente às 
mulheres cis e trans, pes-
soas negras e LGBTQIAP+. 
“O espaço foi pensado como 
uma ferramenta para a redu-
ção das desigualdades e das 
oportunidades de acesso ao 
mercado editorial”. 

Com pré-venda e produ-
ção de tiragens pequenas para 
não acumular estoque, parte 
dessa dinâmica é devido à ver-
ba limitada. “Todo o trabalho 
de divulgação é feito nas redes 
sociais envolvendo os próprios 
contatos do autor e da editora. 
Assim, cada leitor é respon-
sável direto pela produção da 
obra e isso revela a potência 
de se trabalhar por uma socie-
dade leitora e participante ati-
va das iniciativas culturais no 
país”, explica.

De acordo com Aline, 
quem adquire o livro produzi-
do, contribui também para o fi-

nanciamento da obra e sua pró-
xima produção. “É o que mostra 
que em rede de apoio é possível 
inverter a lógica do centro”. 

Entre vantagens e difi-
culdades, ela reflete sobre a 
editora. A maior dificuldade 
é conseguir acesso aos meios 
de divulgação como jornais 
e revistas. “Apesar de já ter 
sido convidada a falar na tele-
visão por produzir conteúdo 
antirracista, quando se trata 
especificamente do meu tra-
balho como escritora, como 
poeta que é ativista, não rece-
bo convites para falar sobre o 
assunto”, critica.

A maior vantagem por 
outro lado, é falar livremente. 
“Ter voz, saber o impacto cau-
sado por ela e trabalhar não 
para o meu benefício próprio, 
de forma infrutífera. Dispenso 
energia para que outros tam-
bém possam ser ouvidos em 
toda a profunda dimensão de 
suas pluralidades”, conclui.

COnFirA trêS 
pOEmAS prESEntES 

nA COlEtânEA: 

CAÇA

Panteriça,
invisto contra
as borboletas de aço
do teu estômago.
Entre um ataque
e outro, dilacero-as
devoro-as, mastigo
com voracidade.
Engulo o sabor metálico
das asas reluzentes
- teus demônios coagu-
lam-se aos meus.

HErA

Vim de outras eras
erva-daninha-brava,
urtiga-vermelha,
saliva sumo de
comigo-ninguém-pode.

HArpiA 

Expansiva pantera,
trucido lábios
ao som dos tambores
de Hécate.

Harpia, visto a rapina,
bebo o gozo da musa,
êxtase selvagem.

Desejo o orvalho
sangrento
das línguas
incendiárias.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

De forma independente, paraibana Aline Cardoso está lançando ‘Harpia’ com poemas produzidos através da escrita sensorial

Gatilhos da realidade são a 
fonte para antologia poética

Foto: Divulgação

imagem: Divulgação

Obra que conta com apresentações 
de Nina Rizzi, Sérgio de 

Castro Pinto e Mika Andrade foi 
influenciada pelas energias de 

liberdade, emancipação e fúria 
experimentadas durante o seu 
processo de escrita pela autora

Através do QR Code acima, 
acesse a pré-venda on-line 

do livro ‘Harpia’

 Não basta 
diversificar, é preciso 

trabalhar pensando que 
existem desigualdades. 
A literatura é um direito 

básico, e escrever 
também é um ato 

político 
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Nos meus tempos de 
menino de Jaguaribe, o 7 
de Setembro tinha dois 
eventos muito especiais. O 
primeiro, mais importante, 
era a parada cívica militar 
e estudantil que arreba-
nhava para as calçadas da 
Avenida Getúlio Vargas (da 
Lagoa até o Liceu) uma 
multidão, sequiosa para 
assistir ao desfile. O outro, 
não menos importante, 
era o torneio de futebol 
que Frei Albino realizava 
todos os anos, no campi-
nho  da Cruzada.

Enquanto via o desfile, o meu pensamento já estava 
voltado para o campo de Jaguaribe, onde depois das 10h, 
Frei Albino começaria mais um Torneio da Independência, 
que juntava todos os meninos que faziam parte da Cruza-
da infantil – um ramo da Congregação Mariana. Quando a 
“bagaceira” do Colégio Pio X passava em frente ao palan-
que das autoridades, o povão se dispersando, eu corria 
para o campinho da 24 de Maio, para tentar, pelo menos, 
uma camisa de reserva nos times mais fracos.

Lá era uma festa completa: todos participavam, 
havia taças para os times vencedores e prêmios para os 
artilheiros, entre os quais, avultava a figura baixinha e 
magra do craque Caju, excelente ponta-direita – um dos 
preferidos de Frei Albino que também já não está entre 
nós. Ele, o Frei, definia os times, distribuía as camisas, 
apitava os jogos e, não raro, torcia para que o time de 
Caju ganhasse o torneio. No final, havia confraterniza-
ção, com farta distribuição de bolos e guaranás.

Em 1974, o desfile de 7 de Setembro não deixou 
de acontecer, mas dele poucos de Jaguaribe partici-
param. E o famoso e concorrido “Torneio da Inde-
pendência”, pela primeira vez não se realizou. Naque-
la manhã cinzenta, estavam quase todos os meninos 
de Jaguaribe, dentro da Igreja do Rosário, ao lado 
de um esquife em que jazia o corpo de Frei Albino, 

que deixara este mundo 
naquela madrugada. Eu 
e tantos outros lamentá-
vamos a morte daquele 
benfeitor, cuja vida fora 
inteiramente dedicada 
às boas causas, entre as 
quais, o trabalho sério 
e desinteressado que 
empreendeu em favor da 
juventude jaguaribense.

E até naquela tarde 
de 7 de Setembro, Frei 
Albino exigiu bom preparo 
dos meninos e jovens – a 
quem sempre estimulou a 
prática de exercícios físicos 

– que o acompanharam à última morada. A multidão 
que se formou no seu enterro foi da Igreja do Rosário 
até ao Cemitério Senhor da Boa Sentença, a pé, entoan-
do cânticos religiosos, entre os quais se repetia, de vez 
em quando, o hino da Cruzada: “Somos pequenos da 
Cruzada / eterna esperança do Senhor / somos nós a 
geração formada / na escola de Cristo, rei de amor / A 
Cruzada Infantil / vem trazer ao Brasil / um vigor novo 
e forte / dos pampas ao norte / dos campos à serrania 
/ das praias ao sertão / nós havemos de ouvir / o Brasil 
repetir / o seu nome cristão.”

Este ano, quando já se vão 46 anos de sua morte, lem-
bro a figura carismática de Frei Albino, que recebe todos 
os anos, na Igreja do Rosário, uma justa homenagem de 
dezenas  de homens feitos, alguns já idosos – como eu – 
que eram meninos e adolescentes àquela época.

Esta crônica é um sentido reconhecimento àquele ale-
mão quase brasileiro, que foi, sem dúvida, um expressivo 
nome da história desta cidade, principalmente pelo excep-
cional trabalho, social e esportivo, desenvolvido em prol da 
infância e juventude da população de Jaguaribe.

Ele, certamente, estará ao lado de Deus, interferindo 
em benefício de todos nós – como sempre soube fazer, 
em vida, com amizade e disciplina, características que 
bem definiam a sua personalidade.

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com | colaborador

Um triste 7 de Setembro

Em 1968, a juventude estudantil cada vez mais se 
afirmava como porta-voz da insatisfação popular ante 
o governo autoritário que os militares estavam im-
pondo à sociedade brasileira. Organizavam e coman-
davam todas as manifestações públicas de protesto à 
ditadura, recebendo sempre a adesão de artistas, inte-
lectuais, religiosos e do povo em geral. Isso provocava 
um clima de tensão social, com o governo dando de-
monstrações de inquietação com a crescente mobili-
zação liderada pelos estudantes. 

Havia uma expectativa muito grande em relação às 
comemorações do Dia da Independência, quando os mi-
litares procuravam acender o sentimento cívico nacio-
nal, estimulando participação patriótica dos colégios 
nos desfiles de 7 de Setembro. Por outro lado, as lide-
ranças estudantis enxergavam nesse evento um espe-
cial instante de expressar o repúdio coletivo ao regime, 
tirando o brilho das marchas comemorativas da data e 
provocando os ditadores. Por isso, em várias capitais do 
país surgiam movimentos de convencimento dos estu-
dantes à não participação nos desfiles. 

Na Paraíba, vários comícios relâmpagos foram reali-
zados com esse objetivo, com maior ênfase no Liceu e no 
Estadual do Roger, através dos dirigentes dos Grêmios 
Daura Santiago Rangel e Castro Alves, respectivamente. 

Essa intenção ganhou força a partir do discurso his-
tórico proferido pelo deputado Márcio Moreira Alves, na 
Câmara Federal, no dia 2 de setembro, sugerindo o boico-
te às comemorações do 7 de Setembro. Não imaginava o 
deputado que, com aquele pronunciamento, ele mudaria 
a história política brasileira. Instalava-se a partir dele a 
crise que culminaria com a edição do AI-5. 

Para melhor compreensão do teor explosivo do 
discurso, considerado pelos ministros militares como 
“ofensivo aos brios e à dignidade das Forças Armadas”, 
transcrevo na íntegra a seguir: 

“Senhor Presidente, Senhores Deputados. Todos 
reconhecem ou dizem reconhecer, que a maioria das 
forças armadas não compactua com a cúpula mili-
tarista que perpetra violências e mantém este país 
sob regime de opressão. Creio ter chegado, após os 
acontecimentos de Brasília, o grande momento da 
união pela democracia. Este é também o momento 
do boicote. As mães brasileiras já se manifestaram. 
Todas as classes sociais clamam por este repúdio à 
polícia. No entanto isso não basta. As cúpulas mili-
taristas procuram explorar o sentimento profundo 
de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que 
desfilem juntos com os algozes dos estudantes. Seria 
necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse 
de que a presença dos seus filhos nesse desfile é o au-
xílio aos carrascos que os espancam e os metralham 
nas ruas. Portanto, que cada um boicote esse desfile. 
Esse boicote pode passar também às moças. Aquelas 
que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais. 
Seria preciso fazer hoje, no Brasil, que as mulheres 
de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Em-
boabas e recusassem a entrada à porta de sua casa 
aqueles que vilipendiam-nas. Recusassem aceitar 
aqueles que silenciam e, portanto, se acumpliciam. 
Discordar em silêncio pouco adianta. Necessário se 
torna agir contra os que abusam das forças arma-
das, falando e agindo em seu nome. Creia-me, senhor 
Presidente, que é possível resolver essa farsa, esta 
democratura, pelo boicote. Enquanto não se pronun-
ciarem os silenciosos, todo e qualquer contato entre 
civis e militares deve cessar, porque só assim conse-
guiremos fazer com que este país volte à democracia. 
Só assim conseguiremos fazer com que os silencio-
sos que não compactuam com os desmandos de seus 
chefes, sigam o magnífico exemplo dos 14 oficiais de 
Crateús que tiveram a coragem e a hombridade de, 
publicamente, se manifestarem contra um ato ilegal 
e arbitrário de seus superiores”.

Um discurso 
histórico

Leitão
iurleitao@hotmail.com

Rui

Foto: Arquivo A União

Deputado Márcio Moreira Alves sugerindo boicote ao 7 de Setembro

Tradicional parada cívico militar na Av. Getúlio Vargas, no Centro de João Pessoa

Foto: Arquivo A União

Colunista colaborador

Ivanildo Vila Nova nasceu na cida-
de de Caruaru, Estado de Pernambuco, 
na Rua Aurora, no bairro do Salgado, 
no dia 13 de outubro de 1945, no final 
da Segunda Guerra Mundial. Primeiro 
filho do casal José Faustino Vila Nova e 
dona Júlia Domingos da Silva ou Júlia 
Feliciana da Conceição, como usava nos 
seus documentos. Os pais do poeta já 
tinham passado por outros casamen-
tos e, tempos depois, se separaram e 
tiveram outros filhos com parceiros 
diferentes. Até 1954, Ivanildo não tinha 
a menor ideia do que era uma viola e 
muito menos o que era cantoria, visto 
que conhecia o seu pai como guarda 
fiscal do Estado.

Somente quando José Faustino 
abandonou o emprego e partiu para 
São Paulo em busca de uma mulher 
que o deixara, foi que Ivanildo ficou 
sabendo da real atividade do pai e o 
tamanho do seu prestígio entre os 
cantadores de São Paulo. Em seguida, 
foi para Mato Grosso e Paraná, com 
Lourival Bandeira e Augusto Bandeira, 
só voltando para o Nordeste por volta 
de 1956. Um ano depois, quando en-
saiava os primeiros passos poéticos, fi-
cou sabendo que Miguel Faustino Vila 
Nova, seu avô paterno, era glosador 
de primeira linha e escrevia folhetos, 
tendo escrito o primeiro sobre a feira 
de Caruaru. Seu tio Antônio Faustino 
também foi cantador profissional, 
além do que outro tio, pelo lado mater-
no, era reputado como bom cantador 
e se chamava Manoel Domingos da 
Silva. Ivanildo surgiu na cantoria ainda 
menino, acompanhando o pai pelo 
interior dos estados de Pernambuco e 
Paraíba, foi a partir daí que aprendeu a 
tocar e improvisar.

Com mais um pouco de curiosidade, 
descobriu que a cantoria não era a ativi-
dade número um daqueles que a prati-
cavam, sempre havendo alguma outra 
como garantia de sobrevivência.

As profissões dos cantadores eram 
as mais variadas possíveis, tais como 
barbeiros, retratistas, camelôs, alfaiates, 
almocreves, comerciantes, vendedores, 
agricultores, funcionários de reparti-
ções públicas, de empresas privadas ou 
de estabelecimentos comerciais, como 
eram os casos de João Timóteo, Zé pre-
tinho da Serra Velha, Manoel Domingos, 
Zé Pedro, Zé Gustavo, Francisco Sales, 
Antônio Canhotinho, Estrelinha de 
Campina, entre outros.  

“Se hoje não foi possível alcançar 
o nível profissional desejado, imagine 
para os que eram cantadores nos anos 
de 1930, 40, 50 e 60? Serviam apenas 

para ratificar os livros dos folcloristas, 
ou seja, cantar pelo prazer de cantar ou 
para sobrepor-se a outros e principal-
mente aos principiantes da boemia e 
outras aventuras”, disse.

Foi o pai quem impulsionou Ivanil-
do Vila Nova no mundo dos cantadores, 
não sabendo se, como “pai coruja”, 
confiava no seu talento ou se para satis-
fazer a sua vaidade e para perpetuar o 
nome da família. O caso é que o sonho 
dele era ver-se retratado no filho como 
uma “fera” da cantoria. Muitos hão de 
pensar o quanto foi fácil para Ivanildo 
vencer nesse meio, tendo o pai como 
grande incentivador.

Cantador que enfrenta desafio
Sem levar um compêndio na bagagem
Pois tropeça nos erros de linguagem
Falta o dom, a ideia, falta o brio
É marujo distante do navio
Jogador afastado do bilhar
É mulher sem poder amamentar
É padeiro distante do fermento
Cantador que não tem conhecimento
É guerreiro sem armas pra lutar.

Ivanildo Vila Nova é um poeta 
repentista de muito conhecimento da 
História do Brasil. Vejamos esses versos 
sobre Conselheiro:

Num profundo deserto sem ter fonte
Já surgiu um regime igualitário
Que o justo já sexagenário
Fez erguer a cidade Belo Monte
Para então vislumbrar no horizonte
Sem maldade, sem crime e sem dinheiro
Sem bordel, sem fiscal, sem carcereiro
Mas foi morto e tomado por selvagem
A história fará sua homenagem
À figura de Antônio Conselheiro.

Ivanildo Vila Nova,
o Mago do Repente

Cultura popular Irani Medeiros 
medeirosirani@gmail.com | colaborador

Foto: Ju Brainer/Divulgação

Ivanildo é um poeta repentista nascido em Caruaru (PE)
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Sétima Arte e Ivan Cineminha 
são homenageados em cordel

Apaixonado pela Sétima 
Arte desde a infância vivida em 
sua terra natal, a cidade de Pa-
tos, no Sertão do Estado, o cor-
delista Janduhi Dantas lançou, 
por meio do seu WhatsApp, a 
obra Uma Carta a Ivan Cinemi-
nha, cuja capa é ilustrada com 
xilogravura de Marcelo Soares. 
O cordel também pode ser en-
contrado na versão física.

“São 16 páginas em ver-
sos em sextilhas, e contém o 
total de 63 estrofes”, resumiu 
o autor. “Fala sobre grandes 
clássicos do cinema nacional 
e internacional, mas com des-
taque para o gênero noir, em 
um pequeno passeio de cunho 
pessoal pela Sétima Arte. O 
cordel é uma homenagem, em 
formato de uma conversa por 
carta, a Ivan Cineminha, como 
é mais conhecido Ivan Araújo 
Costa, que considero uma re-
ferência, um ícone do cinema 
paraibano que viu mais de 15 
mil filmes”.

Grande conhecedor de ci-
nema, Janduhi Dantas lembra 
que o cinéfilo foi entrevistado 
duas vezes no programa de Jô 
Soares – a primeira em 1995, 

pelo SBT, e a segunda no ano 
2000, na Rede Globo –, divul-
gando nacionalmente a Paraí-
ba. Também frisou que ele foi 
tema do documentário O Con-
tador de Filmes (2010), curta 
de Elinaldo Rodrigues.

“Poucos dias depois de 
divulgar pelo WhatsApp, o fi-
lho de Ivan ficou sabendo da 
publicação. Ele me contou que 
seu pai ficou muito feliz com a 
homenagem e, então, realizou 
uma videochamada para mim, 

para que conversasse com o 
pai dele. Foi a primeira vez que 
nos falamos e pretendemos 
nos encontrar, com as devidas 
medidas de segurança por cau-
sa da pandemia, no final deste 
mês, no Ponto de Cem Réis, em 

João Pessoa, para tomarmos 
um café. E isso também está no 
folheto”, disse o cordelista, que 
mora em Juazeirinho, no Cariri 
do Estado.

Janduhi contou que a ideia 
de escrever o cordel surgiu 

quando conversava com um 
amigo a respeito de cinema e o 
nome de Ivan, que atualmente 
tem 75 anos, foi mencionado.

Entre os clássicos citados 
na obra estão filmes como Al-
mas Perversas, Resgate de Uma 
Consciência, Precipício d’Alma 
e À Meia Luz. “Inclui outros 
clássicos internacionais, como 
Cinema Paradiso, Ladrões de 
Bicicleta e Psicose, esse último 
do mestre do suspense, Alfred 
Hitchcock, que é o que eu mais 
gosto, por causa da trama e da 
fotografia”, justificou.

Há também obras nacio-
nais mencionadas no cordel, 
como O Homem que Virou Suco, 
protagonizado pelo paraiba-
no José Dumont, o premiado O 
Pagador de Promessas, e até Ba-
curau, que conta com participa-
ção de atores paraibanos.

A versão impressa de 
Uma Carta a Ivan Cineminha 
pode ser encontrada por R$ 
2 na banca do Orlando (Pra-
ça da Bandeira ), em Campina 
Grande, e ainda será colocado 
à venda em João Pessoa, em 
diversas bancas de jornal, além 
na Livraria do Luiz, em O Sebo 
Cultural, no Mercado de Arte-
sanato da Paraíba e também 
no Mercado Central.

Poesia popular

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Dramaturgia

Palco Virtual começa com ciclo de leituras
Nesta segunda-feira, a  

grade do Palco Virtual apre-
sentada via Zoom começa às 
20h, com um Ciclo de Leitu-
ras feitas pelas atrizes Hele-
na Ranaldi e Maria Fernan-
da Cândido para a primeira 
interpretação lida da peça 
Que os Mortos Enterrem os 
Seus Mortos. 

No texto de Samir Yaz-
bek dirigido por Marcelo La-
zzaratto, uma mulher tenta 
recomeçar a sua vida no Líba-
no, terra de seus ancestrais, e 
se surpreende com a visita 
da mãe, já falecida, insistindo 
para que ela volte ao Brasil.

Com direção de Lazza-
ratto, mãe e filha, com dile-
mas parecidos, são trazidas 
à cena pela leitura de duas 
atrizes de gerações próximas, 
na busca de horizontalizar 
essa relação entre as perso-
nagens. “Em vez de pensar 
na idade delas, a ideia é tirar 
a hierarquia dessa conversa 
e trazer a mãe na idade em 
que supostamente morreu”, 
conta o diretor. “Trata-se de 

uma jornada da filha para en-
tender o seu pertencimento. 
Onde será que ela se adequa? 
Qual o seu lugar?”

Yazbek aprofunda seu 
mergulho nas origens liba-
nesas em Que os Mortos En-

terrem os Seus Mortos, depois 
de uma primeira incursão 
na temática em 2010, com a 
peça As Folhas do Cedro, com 
a qual conquistou o prêmio 
APCA de Melhor Autor na-
quele ano. No texto atual, o 

foco está no embate entre a 
tradição e a modernidade, 
uma das marcas de sua obra. 
“Esse é o coração do texto. É 
a partir desse contraste que a 
peça se desenvolve”, diz.

Nas duas primeiras ter-
ças-feiras, a sessão do Palco 
Virtual é voltada para adul-
tos e traz a estreia de Só, es-
petáculo de teatro com texto 
e direção de Alex Gruli, a ser 
apresentado ao vivo nos dias 
8 e 15. Confira no site do Itaú 
Cultural o passo a passo para 
reservar o ingresso gratuito e 
acessar o espetáculo.

Foto: Divulgação

Foto: ReproduçãoFoto: Divulgação

Vários meses de isolamento se passaram. N’um 
relance, espio o calendário e percebo que depois da 
repetição de dias eternos, amanhã já é setembro. Inú-
meras coisas vêm em minha mente. A pandemia ain-
da apavora, o descuido da população, das autoridades 
também. Meu Deus, que tempos são esses... São quase 
23h e ouço uns estalos no jardim, abro a janela e sou 
abraçado pelo perfume da chuva depois de muitos 
dias. Corro à varanda e a minha felicidade ao ver o 
Açude de Bodocongó, toda a UEPB, Bela Vista, Monte 
Santo, tudo coberto por uma fina névoa que apenas 
desfocava o brilho das luzes nos postes. Brancas e 
amarelas, pintam a escuridão da noite como vagalu-
mes estáticos, dispondo os limites da civilização.

Um momento bonito como esse é impossível não 
lembrar do mineiro Beto Guedes e sua joia: “Quando 
entrar setembro / E a boa nova andar nos campos 
/ Quero ver brotar o perdão / Onde a gente plantou 
juntos outra vez”, e em minha solidão, observando 
aquele cenário, reflito sobre o que tem sido esse difí-
cil período da humanidade. As rupturas que a histó-
ria costuma testemunhar. 

Estava eu em março quando as primeiras más no-
tícias chegaram. Os jornais davam conta de uma pan-
demia que vitimava gente aos montes na China, Itália, 
Espanha. Um vírus, o novo coronavírus ou covid-19, 
se espalhava feito rastilho de pólvora, mas não como 
a peste negra ou a cholera morbus que dizimou parte 
da população nordestina no século 19, nem mesmo a 
gripe espanhola, no alvorecer da grande guerra, que 
chegou ao Brasil de navio e, de certa maneira, não teve 
longo alcance pela insipiente conexão entre as cidades. 
Dessa vez, o vírus se espalhou através dos voos, dos 
cruzeiros, foram levados de um lugar a outro por pas-
sageiros ao redor do mundo, alastrando-se. 

Dias antes do isolamento, me encontrava com o 
amigo Josinaldo Ferreira em um barzinho lá no Quaren-
ta, o Bar da Lili. Simpática como sempre o é, ligou a tevê 
e assistimos parte de um desses noticiários e já nos olhá-
vamos com certa apreensão. Um dos frequentadores, 
amigo nosso, veio falar conosco e diz que não apertará 
nossas mãos com medo de pegar o vírus. Sabíamos mui-
to pouco a respeito, mas ficamos desde já apreensivos 
e nem imaginávamos o que estava por vir. Na semana 
seguinte, o isolamento total, o fechamento das escolas, 
repartições públicas, do comércio, o “dia em que a terra 
parou”, como bem cantou Raul Seixas.

Pensava eu que não duraria mais do que 15 dias 
ou mesmo três semanas e já estamos no sexto mês. 
O trabalho remoto, a aula virtual, as interações fami-
liares e de amigos apenas pelas redes, nos mergulha-
ram em um mundo que já estava ao nosso dispor há 
anos e que agora passou a ser a única via de contato, 
essa quebra de paradigma talvez signifique a entrada 
finalmente no século 21, na era digital, mesmo com 
seus problemas e limitações. Lembro que há alguns 
anos, uma amiga professora universitária participou 
de uma banca acadêmica em uma universidade do 
centro-oeste do país e por motivo de doença, o fez vir-
tualmente e lamentou comigo: – O bom é ir à cidade, à 
universidade, ver os projetos, conhecer os professores 
da banca, além de conhecer a cidade, se engrandecer 
culturalmente. Participar virtualmente realmente não 
favorece uma maior interação, apesar de diminuir as 
despesas e nesse quesito, ao ver as sessões virtuais da 
Assembleia Legislativa, Câmara, Senado, penso que o 
dispêndio com esse poder pode muito bem ser racio-
nado, é realmente uma mudança que está por vir, se 
realmente levarmos a sério. Uma lição da pandemia? 
Acho que sim, uma de muitas. O custo disso tudo foi 
doído, o distanciamento de quem amamos, a sombra 
do medo, a angústia com qualquer sinal de gripe ou 
mal-estar, os sorrisos escondidos atrás de sombrias 
máscaras, além da inestimável perda de amigos e co-
legas de trabalho. Não perdi familiares, mas soube de 
famílias que foram destroçadas, infelizmente.

A saturação dessa situação, trouxe o curioso 
movimento de manifestação contra o isolamento. As 
flexibilizações, as aglomerações em praias, bares e 
restaurantes o apocalíptico momento, me faz entrar 
em constante oração. Na varanda, me deixo banhar 
por uma fina garoa, aqueles leves pingos chegam 
como afago, um alento às dúvidas, uma comovente 
energia e a esperança do fim disso tudo que poderá 
vir com uma vacina. 

Quando entrar setembro (onde já estamos!), que 
venham boas novas, brotando como as flores que vi-
rão em breve com o sol de primavera.

Quando entrar 
setembro

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Colunista colaborador

Cordelista Janduhi Dantas (E) criou a obra como se fosse uma carta a Ivan Cineminha (D), famoso cinéfilo paraibano que assistiu a mais de 15 mil filmes

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Itaú Cultural

Xilogravura da capa 
é assinada pelo 
paraibano Marcelo 
Soares; o folheto é 
um passeio pessoal 
por grandes clássicos 
do cinema nacional 
e internacional, com 
um destaque para o 
gênero ‘noir’

Leituras serão feitas pelas atrizes Helena Ranaldi e Maria Fernanda Cândido (foto)
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As seis casas de repouso privadas de JP também não são registradas no Conselho Municipal do Idoso da capital

Instituições que abrigam idosos 
não têm alvará da Vigilância 

Nenhuma das seis instituições 
privadas que prestam serviços de 
acolhimento a idosos no município 
de João Pessoa, na modalidade de 
longa permanência, possui registro 
de seus programas junto ao Conse-
lho Municipal do Idoso de João Pes-
soa, nem também alvará concedido 
pela Vigilância Sanitária Municipal. 
A informação foi proferida por Sô-
nia Maria, promotora de Justiça de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Fundamentais de João Pessoa do 
Ministério Público da Paraíba. Ao 
todo, existem 79 idosos institucio-
nalizados, distribuídos nas casas de 
repouso particulares.

Das seis entidades de acolhi-
mento, inspecionadas, duas delas, 
no caso, Melodias e Center Vida, 
oferecem condições satisfatórias 
de funcionamento para melhor se 
ajustarem às exigências legais e de 

saúde pública. “Após o recebimento 
dos relatórios da Vigilância Sanitá-
ria, a promotora de Justiça do Ido-
so, irá notificar todos os dirigentes 
das empresas prestadoras de aten-
dimento, para corrigir as inconfor-
midades apontadas pela GVS-JP, em 
prazo devidamente estabelecido e, 
caso isso não ocorra, poderão ter 
suas atividades encerradas”, afir-
mou a promotora do Idoso.

Compete ao Conselho Munici-
pal dos Direitos do Idoso, do Mu-
nicípio de João Pessoa, proceder 
fiscalização nas entidades gover-
namentais e não-governamentais, 
nos termos do art. 52, da Lei n° 
10.741/2003. As entidades serão 
fiscalizadas pelos Conselhos do Ido-
so, Ministério Público, Vigilância 
Sanitária e outros previstos em lei 
(art. 53 - Estatuto do Idoso).

A promotora Sônia Maria citou 
alguns problemas encontrados nes-
tas casas que inviabilizam o funcio-
namento como: quartos apertados 

que não atendem às normas e di-
retrizes de saúde pública, quanto 
ao distanciamento mínimo entre as 
camas; há uma casa que abriga nove 
idosos, mas só tem apenas um único 
banheiro, para uso masculino e femi-
nino; uma dessas instituições abriu 
outra unidade sem antes resolver as 
condições inadequadas de funciona-
mento. Na opinião dela, o principal 
motivo para ter tantas irregularida-
des é que a maioria dos proprietá-
rios não procura os órgãos compe-
tentes, antes de abrir uma empresa 
direcionada a este público.

As instituições entrevistadas 
confirmaram que não possuem o al-
vará da Vigilância Sanitária, mas es-
tão cientes das adequações sugeri-
das pelos órgãos competentes. Elas 
justificaram que muitos ajustes já 
foram feitos, mas, em razão da pan-
demia, tiveram que adiar algumas 
reformas para preservar a seguran-
ça do idoso. Elas têm interesse em 
legalizar tudo pós-pandemia.

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 5 de setembro de 202012
Diversidade

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

Carlos Aranha 
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Atualmente existem 79 idosos institucionalizados, distribuídos nas casas de repouso particulares

Foto: Divulgação

Locais devem oferecer aos moradores equipe multiprofissional
As Instituições de Longa 

Permanência privadas devem 
oferecer uma equipe multipro-
fissional formada por psicólogo, 
terapeuta ocupacional, nutricio-
nista, médico, fisioterapeuta, 
enfermeiro-chefe, cuidadores, 
técnicos de enfermagem, con-
forme a quantidade de idosos 
na instituição. A maioria de-
las, oferece também o serviço 
Day Care (creche diurna para 
idosos) mas está suspenso em 
razão da pandemia.

O proprietário Fernando 
Vasconcelos da Casa de Re-
pouso Melodias localizada em 
Manaíra, realizou uma pesquisa 
de campo nas instituições públi-
cas para entender as falhas e 
não repeti-las em sua empresa. 
“Eu e a minha esposa visitamos 
várias casas de repouso públi-
cas e constatamos que é muito 
difícil manter um atendimento 
personalizado em um ambiente 
com muitos idosos. Nas insti-

tuições filantrópicas, os idosos 
são tratados de maneira muito 
genérica, então, decidimos 
atender apenas 12 deles – para 
prestar um atendimento focado 
nas patologias e necessidades 
de cada um “, explicou.

De acordo com os proprie-
tários das empresas Morada do 
Aconchego da Terceira Idade, 
Residencial Esperança, Casa 
de Repouso Melodias e Center 
Vida, os principais motivos que 
levam os familiares a colocarem 
os idosos em casas de repousos 
privadas são: redução do custo 
financeiro, pois as casas de re-
pouso oferecem uma equipe mul-
tiprofissional em um só lugar; e a 
garantia do cuidado especializa-
do, principalmente, em pacientes 
com Alzheimer e outras doenças 
degenerativas.

O idoso Laércio Amorim, 65 
anos, morava em São Paulo. Ele 
atuava como fisioterapeuta até 
ser acometido com depressão 

e demência precoce, em 2018. 
Quando a doença começou a se 
agravar, a filha Maria Cláudia 
resolveu trazê-lo a João Pessoa, 
em março de 2019.Ela revela 
que no início foi difícil aceitar 
que seu pai tão jovem, proativo 
e independente teria sido diag-
nosticado com esta doença. O 
idoso ainda morou cinco meses 
com Maria Cláudia, mas devido 
à rotina de trabalho intensa, 
sua filha decidiu procurar uma 
casa de repouso especializada 
para que seu pai fosse melhor 
assistido. 

 “Meu pai não tinha condi-
ções de ficar sozinho. Achei o 
ambiente da Casa de Repouso 
Melodias bastante agradável 
e organizado, conversei com 
os gestores e senti confiança 
na equipe. Colocá-lo lá foi a 
melhor decisão que tomei pois 
não saberia cuidar dele sozinha 
e tinha medo de acontecer algo 
grave pois essa doença precisa 

de cuidado redobrado. Meu pai 
gosta bastante de lá e sempre 
foi muito sociável”, disse.

Todas as instituições entre-
vistadas afirmaram que antes 
de firmar o contrato com o 
familiar do idoso, solicitam ao 
responsável a assinatura de um 
termo de compromisso com a 
empresa. “Esse documento res-
guarda tanto a empresa quanto 
o idoso. Exigimos à família que 
seja mantido o vínculo afetivo, 
estando presentes no aniver-
sário e comemorações festivas. 
Se passar uma semana e não 
entrarem em contato, a assis-
tente social chama a atenção 
do familiar. Somos responsáveis 
por manter a saúde e bem-estar 
deles, mas a família também 
precisa fazer sua parte. Na 
Center Vida de Natal teve um 
caso que acionei o Conselho do 
Idoso e MP para reinseri-lo ao 
ambiente familiar”, ressaltou 
Iran Lins, terapeuta ocupacional 

e proprietário do Center Vida, 
localizado em Tambauzinho. 

Alegre e comunicativa, a 
idosa Castalha Dutra, 86 anos, 
mora na Center Vida apenas há 
três meses. Ela conta que mora-
va com o neto, mas como ele se 
casou recentemente, achou me-
lhor vir para uma casa de repou-
so. “ Ele é o amor da minha vida. 
Somos muito ligados, mas com 
a pandemia estamos mantendo 
contato só por videochamada. 
Sou muito bem cuidada aqui 
e os profissionais são a minha 
segunda família”, contou.

“Ela gosta muito de ati-
vidades manuais orientada 
pelo terapeuta ocupacional, 
pinturas, conversa com todo 
mundo e realiza as sessões 
de fisioterapia bem certinho”, 
informou Nicolas Henrique, 
administrador do Center Vida. 
Todas as entrevistas foram 
feitas por videoconferência e 
telefone.

Ralph Lewis, 
filósofo americano, 
escreveu sobre o 
que passou a existir 
como uma dicoto-
mia na magia. “Um 
grupo de doutri-
nas e práticas era 
chamado de magia 
branca. Um outro 
era considerado um 
método de estar em 
comunhão e/ou ten-
tar invocar as forças 
do ‘mal’, essencial-

mente destrutivas, e passou a ser conhecido 
como magia negra. Fundamentalmente, 
toda a magia assenta no raciocínio primiti-
vo do homem. A psicologia tem explicado 
esse tipo de raciocínio que, infelizmente, 
ainda prevalece entre os povos das chama-
das civilizações adiantadas. É a suposição 
de causas e efeitos, e seu relacionamento 
que, talvez, realmente não exista”.
           Agora, praticamente passadas duas 
décadas do século 21, acho um absurdo que 
pessoas ainda continuem a acreditar em fei-
tiçaria, “despachos” ou coisas parecidas, pois, 
fundamentalmente, o cósmico não permite 
que o chamado mal tenha condições de propa-
gação. Que possa “pegar” em alguma pessoa. 
Está provado que uma pessoa somente “pega” 
alguma coisa de mal quando ela acredita nele.  
Quando ela sabe, sente, a plena verdade de 
que o mal nada mais é do que a ausência do 
bem - como as trevas são a ausência da luz 
-, está consciente de que o mal não existe e 
assim nada de ruim pode lhe afetar, por mais 
que alguém assim o deseje e chegue a praticar 
a falada magia negra (que geralmente termi-
na afetando quem a pratica, como no efeito de 
um bumerangue).
            Li o testemunho de Agust S. Prap-
tohartono - um cidadão residente em 
Jogjacarta, na Indonésia. “Tinha certeza de 
que determinadas pessoas estavam fazendo 
uso da magia negra para prejudicar a mim e 

a meus negócios. Com frequência desmaiava 
sem motivo aparente, sentia odor de incenso 
quando ninguém sentia, e tomava decisões 
absurdas, com relação a meu negócio, como 
se não estivesse de completa posse de minha 
razão. Tentava orar, mas não sabia como fazê
-lo eficazmente. Finalmente atingi um estado 
de tal desespero que quase me suicidei”. 
          Foi então que Praptohartono, com 
ajuda de sua mulher, leu alguns escritos de 
Mary Baker Eddy (foto) e descobriu que, “na 
realidade, a magia negra não tem poder al-
gum, pois Deus é o único poder e legislador”.
          O magnetismo animal não tem fun-
damento científico, como ela provou em 
“Ciência e saúde com a chave das escri-
turas”. Demonstra que a desonestidade, a 
sensualidade, a falsidade, a vingança, são 
propensões animais e não, de maneira 
alguma, qualidades mentais que curam 
os doentes. “O mal não tem realidade. 
Não é pessoa, nem coisa, mas simples-
mente uma crença, uma ilusão do sentido 
material”.
          Ainda mrs. Baker Eddy: “A crença de 
que alguém, como espírito, possa con-
trolar outrem, como matéria, contraria 
tanto a individualidade como a Ciência do 
homem, pois o homem é imagem. Deus 
controla o homem, e Deus é o único espí-
rito. Qualquer outro controle ou atração 
daquilo que é chamado espírito, é uma 

crença mortal, que deve ser conhecida por seu 
fruto - a repetição do mal”.
          Alguém já provou que o “mal” não existe 
neste mundo, a menos que passemos a contri-
buir para a sua existência com escolhas erradas 
e o nosso discernimento limitado (o que levou, 
por exemplo, ao terrorismo do Estado Islâmi-
co). Numa publicação do “Fórum Rosacruz”, 
li o seguinte: “Somos os criadores dos males 
que nos afligem e devemos ser responsáveis 
pela nossa criação. Lamentavelmente, parece 
que algumas pessoas não aprenderão de outra 
maneira”.
          Interessa é que estamos aqui no tablado, 
“feito de ouro e prata, de filó, de náilon”, como 
cantou Caetano Veloso em “A voz do morto”.
 

nnnnnnnnnn

           Estamos no século 21 e que ele nos sir-
va como evolução de algumas constatações: 
não estamos sós no universo, desse universo 
muito maior do que supõem - ou “consta-
tam”; não há mal no universo nem no ar, 
mas apenas nas cabeças, mentes mortais, de 
algumas pessoas; desse tal mal não contagia, 
limitando-se a quem o “cria”, aos que nele 
acreditam.
           Por enquanto, Natal e Ano Novo são 
datas em que a televisão despeja nos lares de 
ricos e pobres toda a hipocrisia armazenada 
durante 365 dias.  Alguns úteis, outros inúteis.

O Natal e o 
Ano Novo são 
datas em que 
a televisão 
despeja nos 
lares de ricos 
e pobres toda 
a hipocrisia 
armazenada 
durante 
365 dias

O mal não contagia, limitando-se a quem o “cria”
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Segunda divisão
A segunda divisão do Campeonato Paraibano pode não ocorrer 
em 2020 por problemas estruturais, de acordo com o próprio diretor 
executivo da Federação Paraibana de Futebol, Otamar Almeida. Página 16
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Cerca de 15 parlamentares da ALPB atuam na campanha da esposa, do filho ou do primo em prefeituras e câmaras

Eleições 2020: deputados 
vão tentar eleger parentes

Além dos que colocaram 
seus nomes como pré-candi-
datos, a Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) este ano 
tem apresentado um número 
expressivo de deputados esta-
duais bastante empenhados nas 
eleições municipais de 2020. 
Mesmo não estando direta-
mente envolvidos em pré-cam-
panhas, pelo menos 15 deles 
trabalham pela eleição ou ree-
leição da mulher ou de algum 
outro parente para prefeito 
municipal, a começar pelo pró-
prio presidente da ALPB, o de-
putado Adriano Galdino (PSB), 
cuja esposa, Eliane Galdino, é 
pré-candidata no município de 
Pocinhos.

Esse cenário passou a ser 
corriqueiro em qualquer elei-
ção. E não acontece somente no 
Legislativo estadual. Exemplos 
dessa prática este ano na Pa-
raíba são o senador Veneziano 
Vital do Rêgo (PSB) apoiando 
a mulher Ana Cláudia em Cam-
pina Grande o prefeito de João 
Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), 

Ademilson José
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Indisponibilidade de bens
A juíza Flávia da Costa Lins Cavalcanti, 
da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, 
indeferiu pedido de indisponibilidade de 
bens, até o valor de R$ 50 mil, do deputado 
estadual Manoel Ludgério (PSD), da verea-
dora campinense Ivonete Ludgério (PSD) 
e do seu assessor Carlos Alberto André 
Nunes. O pedido foi requerido pelo Minis-
tério Público da Paraíba (MPPB) nos autos 
de uma ação de improbidade administra-
tiva. Ludgério teria usado sua empregada 
doméstica para desviar recursos públicos 
da ALPB. 

Ferramenta de auxílio
Instituído por meio de ato da presidência 
do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), o 
Gabinete Virtual (GV) foi criado no âmbito 
do Poder Judiciário Estadual como ferra-
menta de auxílio à prestação jurisdicional 
nas unidades judiciárias de 1º Grau. Em 
agosto, durante o segundo mês de atuação, 
a iniciativa resultou em 1.513 atos judi-
ciais, sendo 673 sentenças, 160 decisões 
e 680 despachos. As atividades ocorreram 
na 1ª Vara Cível da Capital e na 1ª Vara Re-
gional Cível de Mangabeira. 

Violência doméstica
Dando cumprimento à terceira fase do 
retorno gradual das atividades da Justiça 
estadual, o Juizado da Violência Domésti-
ca e Familiar contra a Mulher da Comar-
ca de Campina Grande retomou o atendi-
mento aos usuários na forma presencial. 
A unidade judiciária vem aplicando as 
recomendações contidas no ‘Protocolo 
de Biossegurança’ e priorizando a pres-
tação jurisdicional por meio do sistema 
virtual. O atendimento ao público exter-
no está ocorrendo por meio de agenda-
mento prévio.

Unidades prisionais
Nos primeiros quatro meses de pande-
mia, a Defensoria Pública do Estado da 
Paraíba (DPE-PB) realizou 7.898 pro-
cedimentos nas unidades prisionais do 
Estado. Os dados são da Gerência Exe-
cutiva de Execução Penal e Acompanha-
mento de Penas Alternativas (Geepapa) 
e incluem atendimentos e orientações 
virtuais por meio do aplicativo WhatsA-
pp, e petições (prisão domiciliar, ações 
coletivas e pedidos de habeas corpus 
coletivos para idosos, devedores de ali-
mentos e domiciliar etc.). 

Processos baixados
Em um ano de trabalho, o Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) incrementou 
o número de processos baixados em 
18,10%. Em 2018, houve um total de 
210.024 arquivamentos, dado que sal-
tou para 248.001 no ano de 2019, ou 
seja, 37.977 feitos baixados a mais. A 
informação consta no Relatório Justiça 
em Números 2020 do CNJ. Um processo 
recebe baixa quando é enviado a um tri-
bunal ou instância diferente, após tran-
sitar em julgado ou caso seja arquivado 
em definitivo. 

Propriedade rural
A Receita Federal já recebeu mais de 
1,7 milhão de declarações do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural 
(DITR/2020). E o contribuinte que ain-
da não entregou o documento deve ficar 
atento, porque o prazo se encerra no dia 
30 de setembro. Quem não apresentar 
a declaração dentro do prazo é punido 
com multa de 1% ao mês ou fração de 
atraso calculada sobre o total do impos-
to devido, valor que não pode ser infe-
rior a R$ 50,00.

Notas & Fatos

na indicação da concunhada 
pela disputa na capital.

Em alguns municípios pa-
raibanos, ao invés de disputas 
eleitorais abrangentes, a práti-
ca de “pai pra filho” ou de “ma-
rido pra mulher”, e vice-versa, 
chega a transformar as eleições 
em brigas domésticas, trata-
das como “paroquiais”. Além de 
Campina Grande, exemplos em-
blemáticos para este ano são os 
de Cajazeiras e Guarabira, duas 
das maiores cidades do Estado.

Em Cajazeiras, a deputada 
Doutora Paula (Progressistas) 
apoia a reeleição do marido pre-

feito, o médico e ex-deputado 
estadual José Aldemir. E o casal 
briga com os também deputados 
estaduais Júnior Araújo (que é 
do Avante e defende a pré-can-
didatura da Doutora Denise, es-
posa do seu primo, Carlos Antô-
nio), e Jeová Campos que apoia o 
nome do irmão Marcos Campos, 
pelo PSB.

No MDB de Guarabira, pri-
meiro houve até uma dúvida se 
era o deputado Raniery Paulino 
que apoiaria o pai (Roberto) ou 
se era o pai que apoiaria o filho 
para prefeito. Predominou a 
primeira tese e o ex-deputado e 

ex-governador Roberto Paulino 
é que vai tentar ser prefeito da 
cidade pela terceira vez.

Pelo PTB, presidido pelo pai 
(o deputado federal e ex-senador 
Wilson Santiago), o deputado esta-
dual Wilson Filho trabalha o nome 
do primo, Santiago Segundo, para 
prefeito de Uiraúna. E mais di-
nâmica que Wilson é a deputada 
estadual Pollyana Dutra (PSB). 
Além de estar tentando ajudar 
a reeleição do marido (Francis-
co Dutra Sobrinho, o Barão), em 
Brejo do Cruz, ela vai tocando 
o nome da irmã, Kévia Werton, 
para a Prefeitura de Pombal.

Doutora Paula, do Progressistas Raniery Paulino, do PMDB Adriano Galdino, do PSB

Cabo eleitoral doméstico e os cargos de confiança
Assim como para os car-

gos de extrema confiança (se-
cretarias, diretorias de funda-
ções importantes e outros), é 
a questão de afinidade que os 
políticos sempre alegam para 
justificar a apresentação de 
candidaturas de parentes, e, 
em a lei permitindo, quanto 
mais afinidade melhor. Além 
de ser uma forma de estar 
no poder, para a eleição se-
guinte, o parente com cargo 
é sempre o melhor cabo elei-
toral que um político pode ter.

Ele passou um tempo 
descartando, mas, em Picui, 
por exemplo, o deputado es-
tadual Buba Germano (PSB) 
deve apresentar é sua mu-
lher, a ex-deputada Gilma 
Germano. E o mesmo ocorre 
da parte do deputado Tião 
Gomes (Avante), que tem a 
filha Aparecida Gomes como 
pré-candidata em Areia. 
Em Esperança, no entanto, 
é o contrário: o deputado 
Anderson Monteiro (PSC) é 
quem apresenta o pai, o ex-
deputado Arnaldo Monteiro.

Em Itaporanga, o depu-

tado Taciano Diniz (Avante) 
empina o nome do irmão 
Júnior Diniz, enquanto que, 
em Alhandra, o deputado 
Branco Mendes (Podemos) 
tenta eleger novamente Re-
nato Mendes, o sobrinho e 
mais articulado correligioná-
rio de sua atuação na região. 
Carlinhos de Tião, irmão do 
deputado Doda de Tião (PTB) 
também é pré-candidato a 
prefeito de Queimadas.

O ajuntamento de nomes 
poderia incluir não somente 
15, mas todos ou quase todos 

os 36 deputados estaduais 
se o apoio citado não fosse 
somente a prefeito, mas a 
vereadores nas 223 câmaras 
municipais. Quase todos têm 
um primo ou ao menos um 
cunhado nas disputas elei-
torais. O deputado Edmílson 
Soares (Avante) trabalha a 
reeleição do filho em João Pes-
soa, Tanílson Soares, o mesmo 
ocorrendo com o deputado 
Hervázio Bezerra (PSB) que 
quer ver o filho (Léo Bezerra, 
do Cidadania) por mais quatro 
anos na Câmara da capital.

A vereadora Ivonete 
Ludgério (PSD) é uma das 
mais cotadas para se reele-
ger em Campina Grande e o 
principal cabo eleitoral dela 
é o marido, Manoel Ludgé-
rio, deputado estadual do 
PSD. A nova prefeita de Ba-
yeux, Luciene Gomes Barros 
Martinho, tem esse nome no 
registro de nascimento, mas 
no Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) registra Luciene de Fo-
finho, “sobrenome” político 
do marido, ex-vereador da 
cidade.

Wilson Filho, do PTB Jeová Campos, do PSB Pollyana Dutra, do PSB

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Luís Roberto Barroso, 
afirmou que a urna eletrônica é 
segura e que nunca foi detecta-
do nenhum tipo de fraude que 
pudesse interferir no resultado 
das eleições. A declaração foi 
dada durante entrevista cole-
tiva, por videoconferência, que 
marcou o encerramento do 
Teste de Confirmação do Teste 

Público de Segurança (TPS) do 
Sistema Eletrônico de Votação.

Ataques sem êxito
Durante três dias, um gru-

po de investigadores formado 
por peritos da Polícia Federal 
não conseguiu repetir a tota-
lidade dos planos de ataque 
executados com êxito em no-
vembro de 2019. Isso signifi-
ca que eles não superaram as 

principais barreiras de segu-
rança estabelecidas pela equi-
pe técnica do TSE e ressaltaram 
que o ajuste realizado blindou a 
vulnerabilidade verificada.

Segundo o secretário de 
Tecnologia da Informação do 
TSE, Giuseppe Janino, o teste é 
uma evidência de que o sistema 
está pronto para ser colocado 
em prática, com muito mais ga-
rantia de segurança.

Última fase do teste de segurança do TSE 
constata credibilidade da urna eletrônica

Durante três dias, um 
grupo de investigadores 

formado por peritos 
da Polícia Federal 

não conseguiu fazer 
ataques que burlassem a 

segurança das urnas

Fotos: Agência-ALPB
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Justiça Eleitoral tem recorde 
de inscrições para mesários
Em vários estados, houve procura maior de pessoas interessadas em trabalhar nas eleições municipais de novembro

Brazil new retrô

Alberto Madeira
Acilino

amadeiraneto@gmail.com

Agência Brasil

Mesmo com a pandemia 
do novo coronavírus, Tri-
bunais Regionais Eleitorais 
(TREs) de todo país já come-
moram um recorde de inscri-
ções para mesários voluntá-
rios para eleições municipais 
de 2020.

O TRE de Tocantins, por 
exemplo, contabilizou um 
aumento de 11,52% nas ins-
crições de mesários voluntá-
rios para o pleito deste ano, 
em relação às eleições gerais 
de 2018. Se comparados com 
as últimas eleições munici-
pais, os números são ainda 
mais expressivos: um salto 
de 83,21% em quatro anos. 
Em 2016, foram 8.388 me-
sários voluntários no Estado 
e, em 2020, até o momento, 
já são 15.368. Só no dia 25 
de agosto, foram registradas 
785 inscrições.

Segundo a Justiça Elei-
toral, Paraná, Rio de Janei-
ro e Pernambuco também 
registraram uma procura 
maior de pessoas interes-
sadas em trabalhar nas elei-
ções de novembro. De 2016 
para 2020, somente o TRE-
-PR registrou um acréscimo 
de 98,27% na procura: de 
26.247 para mais de 52 mil 
voluntários.

Já o TRE-RJ contabi-
lizou um crescimento de 
97,26% entre as duas elei-
ções municipais: de 11.784 
voluntários para 23.246 
este ano. São Paulo, por 
sua vez, conta com 115.100 
paulistas que se inscre-
veram para trabalhar nas 
eleições deste ano, contra 
99.343 mesários voluntá-
rios em 2016, um aumento 
de 15,86%

Na comparação com nú-
meros das Eleições Gerais de 
2018, o aumento da procura de 
eleitores dispostos a trabalhar 
nas eleições municipais de 2020 
também é expressivo. O Tribu-
nal Regional Eleitoral pernam-
bucano registrou um aumento 
de 78,48% entre os dois anos: 
de 16.808 em 2018 para 30 mil 
mesários voluntários em 2020.

Inscrições
Quem tiver interesse em 

participar ainda pode se ins-
crever, até 16 de setembro, nos 
cartórios eleitorais de suas ci-
dades, preencher um cadastro 
no site de cada TRE ou ainda 
fazer a inscrição por meio do 
aplicativo e-Título, que está 
disponível gratuitamente para 
download em tablets e smar-
tphones com os sistemas ope-
racionais iOS ou Android.

Convocação
Se for convocado, o eleitor 

receberá uma carta de convo-
cação no endereço cadastrado 
na Justiça Eleitoral. Na carta de 
convocação, já são informados 
a data e o local em que o eleitor 
deve comparecer para rece-
ber o treinamento. O trabalho 
de mesário não é remunera-
do, mas dá direito à auxílio-
-alimentação no 1º turno e, se 
houver, também no 2º turno 
das eleições.

O mesário também tem 
direito a dois dias de folga para 
cada dia que passar nos trei-
namentos oferecidos pela Jus-
tiça Eleitoral, ou trabalhando 
na função a que for designado 
no dia da votação. O recrutado 
recebe ainda um certificado 
pelos serviços prestados e tem 
preferência no desempate em 
concursos públicos, desde que 
isso seja previsto no edital.

Requisitos
Para ser mesário é preciso 

estar em situação regular com 
a Justiça Eleitoral e ser maior 
de 18 anos. Os mesários são 
designados para seções elei-
torais dentro da Zona Eleitoral 
em que estão inscritos.

Qualquer eleitor pode ser 
escolhido para ser mesário, 
mas há exceções. Nessa lista es-
tão candidatos e seus parentes, 
até o segundo grau, ainda que 
por afinidade, inclusive o côn-
juge; membros de diretórios de 
partidos políticos que exerçam 
função executiva; autoridades, 
agentes policiais e funcionários 
no desempenho de funções de 
confiança do Executivo; e fun-
cionários do serviço eleitoral.

Este ano, por causa da pan-
demia do novo coronavírus, o 
primeiro e o segundo turno do 
pleito foi adiado para 15 e 29 de 
novembro, respectivamente.

As inscrições para mesários voluntários poderão ser feitas até o dia 16 de setembro nos cartórios eleitorais dos estados

Foto: Agência Brasil

PEC está no  Congresso

Reforma administrativa dá 
poder extra ao presidente

A reforma adminis-
trativa proposta pelo go-
verno prevê que o presi-
dente da República altere 
a estrutura do Poder Exe-
cutivo e até declare extin-
tos alguns órgãos e minis-
térios sem a necessidade 
de aval prévio do Con-
gresso Nacional. A pro-
posta foi antecipada pelo 
Estadão/Broadcast em 
outubro do ano passado.

Se a medida for apro-
vada, o presidente poderá 
unilateralmente mexer em 
ministérios, fundações e 
autarquias do Executivo 
sem necessidade de con-
sultar os parlamentares, 
desde que não haja aumen-
to de despesa.

Segundo o Ministério 
da Economia, “há pouca 
autonomia na reorganiza-
ção de cargos e órgãos” e “o 
processo é complexo e mo-
roso” em caso de necessi-
dades urgentes. O objetivo, 

segundo a pasta, seria dar 
maior agilidade na adequa-
ção de estruturas e cargos.

Pela proposta, o presi-
dente da República poderá 
extinguir cargos (efetivos 
ou comissionados), fun-
ções e gratificações, reor-
ganizar autarquias e fun-
dações, transformar cargos 
(quando vagos) desde que 
mantida a mesma nature-
za do vínculo, reorganizar 
atribuições de cargos do 
Poder Executivo e extinguir 
órgãos.

Hoje, o governo pre-
cisa do aval do Congresso 
Nacional para criar, reor-
ganizar ou extinguir ór-
gãos e ministérios. Para 
dar agilidade ao processo, 
geralmente é editada uma 
medida provisória, que 
tem vigência imediata, mas 
precisa ser votada em até 
120 dias.

Foi assim que o presi-
dente Jair Bolsonaro enxu-
gou o número de ministé-
rios de 29 para 22 no início 
de sua gestão. No entanto, 
em meio à falta de articu-
lação política, o governo 

quase viu algumas dessas 
pastas serem recriadas pe-
los parlamentares.

Houve ainda uma que-
da de braço entre governo 
e Congresso pelo endereço 
do Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 
(Coaf), órgão de inteligên-
cia que atua no combate à 
lavagem de dinheiro. O Coaf 
era ligado ao Ministério da 
Fazenda, mas o ex-ministro 
da Justiça Sergio Moro rei-
vindicava que ficasse sob 
sua alçada para fortalecer 
investigações, inclusive as 
da Lava Jato. O Congresso, 
porém, devolveu o órgão ao 
Ministério da Economia, de 
Paulo Guedes.

Hoje, é a lei que dispõe 
sobre a quantidade de mi-
nistérios, suas atribuições, 
estrutura básica e princi-
pais cargos. É na estrutura 
básica que são definidas as 
secretarias, conselhos e ou-
tras unidades e repartições 
ligadas à pasta. Apenas os 
detalhes da estrutura re-
gimental interna do minis-
tério podem ser regulados 
via decreto.

Idiana Tomazelli
Agência Brasil

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, pediu 
ao Congresso Nacional que 
cancele o pedido de urgên-
cia feito ao Legislativo para 
a tramitação do projeto de 
lei que unifica o PIS/Cofins 
na Contribuição sobre Bens 
e Serviços (CBS), a primeira 
etapa da reforma tributária 
enviada ao Congresso. Com 
a urgência, o projeto tran-
caria a pauta de plenário 
da Câmara e os deputados 
não poderiam mais votar 
outros projetos de lei até 
que essa parte da reforma 
tributária fosse deliberada.

Ontem, porém, o go-
verno retirou o pedido de 
urgência em mensagem 
enviada ao Congresso e pu-
blicada em edição extra do 
Diário Oficial que circula 
pela manhã.

O projeto de lei com 
essa primeira etapa da re-
forma tributária foi envia-
do ao Congresso no dia 21 
de julho. No mesmo dia, o 
governo solicitou que fosse 
atribuído ao projeto o regi-
me de urgência.

Governo 
retira pedido
de urgência 
de reforma

Diana Tomazelli, 
Eduardo Rodrigues e 
Lorenna Rodrigues
Agência Brasil

Nos anos 1930, a literatura interpretativa do Bra-
sil ganhou corpo com Casa Grande & Senzala (1933) 
e Raízes do Brasil (1936). No primeiro clássico da 
sociologia brasileira, Gilberto Freyre aponta para a 
desejabilidade de viragem dos estudos raciais (antro-
pologia física preconceituosa) para os estudos cultu-
rais (antropologia cultura). Nesta viragem o mestre 
pernambucano coloca o elemento negro, sobretudo, 
como também protagonista da história brasileira.

No segundo clássico, Sergio Buarque de Holanda 
vai ao encontro de um Brasil profundo, ibérico e se-
meado de hábitos ditos cordiais. 

Não obstante, o mito da democracia racial 
freyriano com a cordialidade do brasileiro deram 
conta da interpretação romantizada tupiniquim. Para 
um apanhado histórico de nossa herança colonial, 
uma década depois (1942), em Formação do Brasil 
Contemporâneo, o historiador Caio Prado Junior nos 
apresenta uma obra de interpretação, cujo objeto 
seria o nosso sentido histórico. Numa metodologia 
marxista (materialismo histórico) com resultado de 
superação, enfatiza a inabilidade do Brasil em mudar 
o sentido histórico: sempre e sempre uma grande fei-
toria.

Vários outros cientistas sociais se debruçaram 
sobre o tema (interpretação do Brasil) e produziram 
grandes obras no decorrer do século XX. É posto se 
destacar Celso Furtado, Florestan Fernandes, Milton 
Santos, Josué de Castro, Raymundo Faoro, Paulo Frei-
re e outros mais. 

A literatura sobre as interpretações do Brasil é 
vasta, muito vasta. Baseado nesta literatura, como 
entender o que se passa no país de agora? Um Bra-
sil sem bem-estar social, pelo menos mínimo, para 
todos. Vale aqui lembrar Ariano Suassuna, sobre a 
sua visão entre o Brasil real e o Brasil oficial: muita 
distância. Será que por este viés é valido dizer que 
nunca passaremos de uma grande feitoria ou de uma 
grande fazenda produtora de commodities, sempre 
negando o desenvolvimentismo em retorno ao mode-
lo agroexportador dos velhos coronéis e patenteados 
da Guarda Nacional.

Pelos caminhos da cidadania no Brasil, de José 
Murilo de Carvalho, percebe-se ainda a inversão da 
pirâmide dos direitos formam a cidadania (civis, polí-
ticos e sociais) por liberdades cerceadas pelo autori-
tarismo dos donos do poder (Faoro) e pela violência 
nos dias atuais.

Mesmo depois da redemocratização do país (pós-
1984/1985) até o momento, o Brasil continua dividi-
do e sem nenhum sentido viável de coletividade. Vi-
vemos os piores momentos da pandemia do covid-19 
e a ladainha continua a mesma. Um país racista, ma-
chista e separatista. O pior é ter uma elite governan-
te, hoje bolsonarista, que não conseguem entender 
que a posição de destaque do Brasil no mundo, em 
grande parte, se dá pela sua diversidade. Diversidade 
ambiental, étnica, cultural, política e econômica. 

Somos um povo mestiço. A maior população ne-
gra fora do continente africano. A nossa matriz étni-
ca é africana. Mais de 60% da população brasileira 
é negra e mulata. Somos diversos porque acolhemos 
todos os credos e todas as etnias.  Depois das inter-
venções dos irmãos Vilas Boas, de Rondon e da de-
marcação das terras indígenas nosso conceito subiu, 
pela desejabilidade de melhores dias para o que so-
brou de nossa herança ameríndia.

O Brasil de agora está atordoado por um querer 
de mudança baseado no ódio, no conservadorismo de 
uma elite que se acha bem branquinha e hegemônica. 
Na verdade, não podemos nos achar branco, preto ou 
amarelo isoladamente. Somos miscigenados.

Nenhum país se desenvolve na base do precon-
ceito e da pregação da violência e da discórdia. A 
Índia vem se desenvolvendo seguindo os princípios 
da não violência. Assim como Portugal e uma infi-
nidade de países com diplomacia avessa a bravatas 
armamentista. No momento, o que se vê é a esperan-
ça maldita de retorno do Brasil à escuridão dos dias 
passados de falta de educação, preconceitos diversos, 
cegueira política e violência extremada. E o governo 
Bolsonaro aprofunda mais a crise.
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Bastante pressionado, o time paraibano faz a sua quinta partida pelo Brasileiro da Série C na cidade de Imperatriz

Botafogo busca sua primeira 
vitória neste sábado, no MA 

O tempo está fechado 
na Maravilha do Contorno, 
com nuvens negras e uma 
disputa nos bastidores en-
tre situação e oposição, com 
graves denúncias sobre o 
motivo que o ex-presidente 
do Botafogo, Sérgio Meira, 
teria renunciado ao cargo. 
Dentro de campo, a situação 
também não é boa, com o 
time sem nenhuma vitória 
no Campeonato Brasileiro 
da Série C e ocupando as úl-
timas colocações do grupo 
A. É neste clima de muita 
pressão, que o Botafogo en-
tra em campo neste sába-
do, às 17h, para enfrentar o 
Imperatriz. A partida será 
disputada no Estádio Frei 
Epifânio, em Imperatriz-MA.

O jogo no Maranhão 
terá arbitragem de um trio 
alagoano, comandado por 
Rafael Carlos Salgueiro 
Lima, com assistência de 
Maxwell Rocha Silva e Ma-
ria de Fátima Mendonça da 
Trindade. A partida é válida 
pela quinta rodada do grupo 
A do Brasileiro da Série C.

No Botafogo, o técni-
co Rogério Zimmermann 
não poderá contar com o 
volante Wellington Sérgio, 
que levou o terceiro cartão 
amarelo e vai cumprir sus-
pensão. Ele Também não vai 
poder utilizar os laterais Léo 
Moura e Mário, que estão se 
recuperando de contusão, 
como também os atacantes 
Chaveirinho e Kelvim. Este 
último deixou o Botafogo e 
se transferiu para o futebol 
paulista.

Por outro lado, o trei-
nador vai poder contar com 
o retorno do zagueiro Fred, 
que não atuou na última 
partida e ficou aprimoran-
do a forma física. Os novatos 
Marcos Martins, Higor Leite 
e Ramon, já estão em boa 
forma física e entrosados 
com o grupo, e devem ser 
titulares.

Com apenas 2 pontos 
em 4 partidas, o Botafo-
go ocupa a oitava posição 
na tabela de classificação 
e precisa vencer para se 
aproximar da zona de clas-
sificação. O time vem de um 
empate contra a Jacuipen-
se, em Salvador e poderá 
começar a partida contra o 
Imperatriz com a seguinte 
escalação: Samuel, Mar-
cos Martins, Fred, Donato 
e Christiano; Mineiro, Viti-
nho, Hugo Leite e Rodrigo 
Andrade; Ramon e Dico.

O Imperatriz está na 
mesma situação do Bota-
fogo, sem vencer na com-
petição e vem de uma der-
rota por 2 a 0 para o Santa 
Cruz. A diretoria dispensou 
7 atletas e contratou outros 
6. Alguns deles poderão in-
clusive estrear contra o Bo-
tafogo, como o volante Joci-
nei e o atacante camaronês, 
Blaise Loic. Com muitas no-
vidades na equipe, o técnico 
Luis dos Reis não revelou o 
time titular que deve come-
çar o jogo contra o Belo. O 
Cavalo de Aco só jogou 2 
vezes na competição e tem 
apenas 1 ponto, na zona de 
rebaixamento.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogos dE hoJE 

n série A 
17h
Flamengo x Fortaleza
19h
Corinthians x Botafogo
21h
Ceará x Santos

n série B
11h
Oeste x Juventude
16h30
CSA x Confiança
Vitória x Cuiabá
19h
Operário-PR x Guarani
Sampaio x América-MG
21h
Brasil-RS  x Náutico

n série C
16h
Ituano x  São José-RS
Londrina x São Bento
17h
Imperatriz x Botafogo-PB
19h
Vila Nova x Santa Cruz

Foto: Ascom/Botafogo

Classificação do 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

O técnico Rogério Zimmermann 
deve escalar outro time diferente 
para o jogo contra o Imperatriz 
pela quinta rodada da Série C

Treze intensifica os treinos para a partida decisiva contra o Remo

Com nenhum ponto ganho e 
na lanterna do grupo A da Série C, 
o Treze está encarando o próximo 
jogo contra o Remo, no dia 10 em 
Campina Grande, como decisivo. 
Um outro resultado que não seja 
a vitória vai deixar o clube numa 
situação muito difícil e candidato 
forte ao rebaixamento. O técnico 
Moacir Júnior, apesar de ter con-

quistado o título paraibano, já não 
é mais uma unanimidade e pode 
ser demitido se o Galo não vencer 
o Leão Azul do Pará. A partida 
contra o time paraense será na 
próxima quinta-feira, às 20h, no 
Amigão.

Para o treinador, o Treze não 
vem jogando mal, com exceção do 
último jogo, quando foi goleado 
pelo Ferroviário por 3 a 0, dentro 
de casa. Nos demais, ele acha 
que o time apresentou um grande 

volume de jogo e não merecia ter 
perdido. O treinador alega que 
na primeira partida contra o Santa 
Cruz o time foi prejudicado pela 
arbitragem, que influiu diretamen-
te no placar da partida. Já contra o 
Paysandu, ele acha que a principal 
falha da equipe é que não traduziu 
em gols as chances criadas.

O ataque vinha sendo bas-
tante criticado e por isso, o clube 
mandou embora os atacantes 
Frontini, Jânio Fialho, Caxito e 

Edson Carioca. Por outro lado, o 
Galo contratou o atacante Marion, 
o meia Marcos Vinícius, que teve 
uma boa passagem pelo Botafogo, 
e o goleiro Andrey. Os atletas já es-
tão à disposição do técnico Moacir 
Júnior para o jogo contra o Remo. 

O clube ainda está no merca-
do procurando reforços. Hoje, os 
jogadores participam de atividades 
no PV pela manhã e em seguida 
os jogadores serão liberados para 
se apresentarem na segunda-feira.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Classificação da série A

cLASSIFIcAÇÃO PG J V E D GP Gc SG
1º Internacional-RS 16 7 5 1 1 11 3 8
2º São Paulo-SP 13 7 4 1 2 7 7 0
3º Atlético -MG 12 6 4 0 2 10 5 5
4º Vasco-RJ 11 6 3 2 1 10 5 5
5º Fluminense-RJ 11 7 3 2 2 8 7 1
6º Flamengo-RJ 11 7 3 2 2 9 9 0
7º Ceará-CE 10 7 3 1 3 8 9 -1
8º Palmeiras-SP 10 6 2 4 0 7 5 2
9º Corinthians-SP 8 6 2 2 2 9 8 1
10º Fortaleza-CE 8 7 2 2 3 7 6 1
11º Santos-SP 8 7 2 2 3 8 9 -1
12º Bahia-BA 8 6 2 2 2 8 10 -2
13º Athletico-PR 7 7 2 1 4 6 8 -2
14º Sport-PE 7 7 2 1 4 6 9 -3
15º Coritiba-PR 7 7 2 1 4 4 7 -3
16º Grêmio-RS 7 6 1 4 1 4 4 0
17º Botafogo-RJ 7 6 1 4 1 4 5 -1
18º Bragantino-SP 6 7 1 3 3 7 11 -4
19º Atlético-GO 5 6 1 2 3 5 9 -4
20º Goiás-GO 4 5 1 1 3 6 8 -2

Os campeonatos das três 
divisões nacionais em curso 
seguem a todo vapor nesse 
sábado com a realização de 13 
partidas diferentes na com-
petição. Entre os destaques 
estão os confrontos entre Fla-
mengo e Fortaleza pela Série 
A, o embate nordestino entre 
CSA e Confiança na Segundo-
na, além do confronto entre 
Vila Nova e Santa Cruz pelo 
Grupo A da Série C.

Depois de um começo com 
duas derrotas que acenderam o 
alerta no campeão brasileiro de 
2019, o Flamengo de Domènec 
Torrent, que enfrenta hoje o 
Fortaleza às 17h no Maracanã, 
se recuperou na competição e 
já engatou cinco jogos sem der-

rota somando 11 pontos em 21 
possíveis. Com isso, o rubro-ne-
gro carioca subiu para a sexta 
colocação na tabela e já está 
na zona de classificação para 
a Libertadores da América. Na 
Série B, CSA e Confiança fazem 
o confronto nordestino da ro-
dada. As equipes ocupam a 
décima oitava e a décima quar-

ta posição respectivamente 
e entram em campo para um 
confronto sem favoritos às 
16h30 no Estádio Rei Pelé, em 
Maceió. Já na terceira divisão, 
o líder do Grupo A, Santa Cruz, 
vai até a capital goiana enfren-
tar o forte Vila Nova que está 
na quinta colocação e espera 
entrar no G4 nessa rodada.

Jogos movimentam hoje
o Campeonato Brasileiro

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Flamengo está dando sinais de reação após a excelente vitória sobre o Bahia

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com



A Segunda Divisão do 
Campeonato Paraibano pode 
não ocorrer em 2020, de acor-
do com o próprio diretor exe-
cutivo da Federação Paraiba-
na de Futebol (FPF), Otamar 
Almeida. A disputa que define 
duas vagas para a elite do fu-
tebol estadual se notabilizou, 
ano passado, por uma série de 
problemas estruturais como a 
falta de ambulância em jogos, 
ausência de equipe médica 
e estádios sem autorização 
para a presença de público. 
Diante dessa realidade, mais 
próxima do amadorismo do 
que de um futebol realmen-
te profissional, assim como 
tendo em vista os custos ne-
cessários para a realização do 
torneio em meio à pandemia 
da covid-19, a FPF analisará, 
no próximo dia 17 em reunião 
com as equipes que desejam 
participar do torneio, a viabi-
lidade da disputa.

Disputado desde 1991, 
o Campeonato Paraibano da 
Segunda Divisão já deixou de 
ocorrer duas vezes entre 2002 
e 2003, mas desde então, a 
competição vem sendo dis-
putada de forma ininterrupta 
e tendo como participantes 
equipes que posteriormente 
venceram o Estadual no nível 
principal como o Sousa, o Na-
cional de Patos e o Atlético de 
Cajazeiras. Entre o hall de ven-
cedores do campeonato, além 
das três potências do Sertão já 
citados, estão equipes como o 
Vila Branca, de Solânea, o Auto 
Esporte, o Esporte de Patos, a 
Desportiva Guarabira e o CSP.

Em 2020, ano que mudou 
a forma de viver em socieda-
de, transformando a rotina 
em um “novo normal”, o fute-
bol também vem sofrendo, es-
pecialmente em suas esferas 
mais marginalizadas, onde o 
investimento é baixo e o re-
torno para entidades e clubes 
também. Esse é justamente o 
caso da Segunda Divisão da 

Paraíba, torneio promovido 
pela FPF e que no ano passado 
contou com 13 equipes, duas 
subiram e três foram rebaixa-
das. Para esse ano, a previsão 
para a disputa, tendo em vista 
o regulamento de 2019, seria 
que ela acontecesse com 10 
times, oito remanescentes da 
edição passada (Confiança, 
Auto Esporte, Internacional, 
Desportiva Guarabira, Quei-
madense, Femar, Picuiense e 
Sabugy) e os dois rebaixados 
da Primeira Divisão em 2019 
(Esporte de Patos e Serrano).

Assim, em meio aos novos 
parâmetros e protocolos para 
a prática do futebol no Brasil 
e na Paraíba, além dos antigos 
problemas estruturais que a 
competição recorrentemente 
protagoniza, segundo Otamar 
Almeida, existe a possibilida-
de de a competição não ocor-
rer em 2020. No entanto, isso 
dependerá de uma definição 
que começará a ser tomada 
no próximo dia 17, na reunião 
entre a federação e os repre-

sentantes das equipes, onde 
a FPF irá apontar os custos e 
as necessidades a serem aten-
didas pelos times para que a 
disputa possa ocorrer dentro 
dos parâmetros exigidos pelas 
autoridades sanitárias.

“A Segunda Divisão é um 
torneio para começar e que 
terá uma duração, entre jogos 
e treinamentos, de no mínimo 
três meses, o que implicaria 
na realização de ao menos seis 
rodadas de exames dentro do 
protocolo estabelecido pela 
FPF e que se mostrou efetivo 
na primeira divisão. Contudo, 
antes de mais nada, nós pre-
cisamos nos reunir com os 
clubes e faremos isso a partir 
do dia 17, onde mostraremos 
aquilo que estamos visualizan-
do sobre essa competição, sen-
do muita clara a nossa preo-
cupação com esses custos que 
não poderão ser viabilizados 
pela federação. Então é preci-
so fazer uma análise clara se 
de fato os clubes querem e po-
dem participar da disputa nes-

se momento” afirmou, Otamar 
Almeida, em entrevista para a 
Rádio Brejo Mix de Guarabira.

Já Gustavo Trindade, di-
retor de competições da fe-
deração, afirmou que ainda é 
cedo para saber se o campe-
onato irá ou não ocorrer, mas 
confirmou que há uma preo-
cupação por parte da entida-
de em relação à capacidade 
de as equipes realmente cum-
prirem todos os procedimen-
tos elencados nos protocolos 
sanitários, além das demais 
obrigações previstas para 
uma competição profissional.

“De nossa parte quere-
mos realizar a disputa e se-
guir com o calendário previsto 
para o ano. Porém, tudo passa 
pela reunião no próximo dia 
17 onde vamos passar todo 
o panorama e estudos que a 
FPF fez sobre essa disputa. 
Para a competição voltar nós 
teremos que seguir rigida-
mente todos os protocolos e 
isso não é fácil de ser executa-
do, pois envolve uma logística 

grande, além de custos muito 
elevados”, explicou Gustavo.

Do outro lado dessa mo-
eda, os clubes que pretendem 
participar da competição 
também precisam lidar com 
o cenário de incertezas que 
tem afastado ainda mais os 
patrocinadores e parceiros 
comerciais que buscam mos-
trar a viabilidade de seus pro-
jetos, mesmo em meio à pan-
demia. Segundo Domingos 
Sávio, presidente da Despor-
tiva Guarabira, o futebol é um 
brinquedo caro e que só acon-
tece quando se tem dinheiro. 
Por isso, o dirigente afirmou 
que só poderá confirmar a 
participação do representan-
te da “Rainha do Brejo” após o 
encontro do dia 17.

“Nós estamos aguar-
dando a reunião para come-
çar a entender qual a visão 
da federação e dos outros 
clubes sobre essa disputa. 
Sabemos que estamos em 
um ano de pandemia e con-
vivendo com a covid-19 e 
temos todos passado por 
muitas dificuldades econô-
micas. Essa situação tem difi-
cultado ainda mais a atração 
de parceiros e investidores 
dispostos a patrocinar as 
equipes. Ainda assim, temos 
a intenção de disputar, mas 
vai depender muito do que 
a FPF vai nos passar, preci-
samos saber, por exemplo, 
como será a forma de dis-
puta e se haverá divisão das 
despesas. Nós, hoje, temos 
um planejamento e um pro-
jeto em execução para via-
bilizar a nossa participação, 
mas ainda é cedo para ga-
rantir qualquer perspectiva.
Futebol é um brinquedo caro 
e só se faz se tiver dinheiro”, 
explicou Domingos Sávio.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Ano passado, Sport Lagoa Seca 
e SP Crystal decidiram o título 
da competição, que teve muitos 
problemas durante a sua disputa

Domingos Sávio, presidente da Desportiva Guarabira, diz que futebol é um “brinquedo caro” e só se faz se tiver dinheiro. Já Otamar Almeida, da FPF, vê dificuldades para organizar a competição

Foto: Ortilo AntônioFoto: PBesportes

Foto: Divulgação/Site da FPF

Federação diz não ter dinheiro para bancar despesas de protocolo sanitário, e decisão será dos clubes no dia 17

Custos podem inviabilizar a
disputa da Segunda Divisão
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE CARTUCHOS E TONNERS, SERVIÇO DE RECARGA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº00023/2020); ADJUDICO o seu objeto a: AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS 
LTDA - R$ 59.137,90; MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - R$ 23.175,00.

Alagoa Nova - PB, 03 de Setembro de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE CARTUCHOS E TONNERS, SERVIÇO DE RECARGA, PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº00023/2020); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA - R$ 59.137,90; MILTON GOMES DE 
OLIVEIRA FILHO - R$ 23.175,00.

Alagoa Nova - PB, 03 de Setembro de 2020
JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, SERVIÇO DE RECARGA, PARA 

ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA (ITENS REMANES-
CENTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00023/2020). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00027/2020. DOTAÇÃO: 02010.02.062.1002.2003 – MANUTENCAO DA PROCURADORIA 
JURIDICA 000398 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 02010.04.122.1001.2002 – MA-
NUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 000286 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
02020.04.122.1005.1007 – AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ SEC.FINANC.ORÇ 
000355 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 02020.04.122.1005.2007 – MANUT. DOS 
SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE 02020.04.122.1005.2006 – MANUTENCAO 
DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO 000347 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
02030.04.122.1003.1006 – AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO 
02030.04.122.1003.2004 – MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 000297 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 02040.12.361.2002.2064 – MANUT. DAS ATIV. DO 
ENSINO FUNDAMENTAL–OUTROS REC 000393 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
02.050–SEC.MUNICIPAL DE SAUDE / FMS 02050.10.301.1010.2041 – MANUTENCAO DA SE-
CRETARIA DE SAUDE 000539 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 02.060–SEC.MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02060.08.122.1007.2027 – MANUTENCAO DA SECRETARIA 
DE ACAO SOCIAL 000501 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 02.070–SEC.MUNICIPAL 
DE OBRAS E URBANISMO 02070.15.122.1009.2038 – MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE 
OBRAS E URBANISMO 000520 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 02.080–SECRETARIA 
DE TRANSPORTE 02080.04.122.1006.2025 – MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 
000466 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 02.090–SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E 
ABASTECIMENTO 02090.20.122.1011.2051 – MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA 000548 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 
00133/2020 - 03.09.20 - AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA - R$ 59.137,90; CT 
Nº 00134/2020 - 03.09.20 - MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - R$ 23.175,00.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00051/2020, em 07.04.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa FFJ CONSTRUTORA LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Para reforma da escola municipal de ensino fundamental Amélia 

Arantes Leite, atendendo ao Convênio nº 447/2019. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 04 de Setembro de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020
OBJETO:  aquisições de equipamentos e mat. Permanentes para uso nas UBS Municipais, 

conforme propostas nºs 12431.299000/1170-03 / 12431.299000/1170/04 / 12431.299000/1190-02 
e nº 12431.299000/1190-04, de acordo Portaria 163/2020, do Ministério da Saúde.  FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 01/2020. DOTAÇÃO: 14.00 -  10.302.0018.1024 -  4.4.90.52.01 
– Equipamentos e material permanente.  VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI e: CT Nº 0225/2020 - 
27.08.2020 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 08.784.976/0001-04 
– R$ 38.699,89, CT Nº 0226/2020 - 27.08.2020 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – CNPJ: 
09.560.267/0001-08 – R$ 30.000,00, CT Nº 0227/2020 - 27.08.2020 - ALDO F. D. DANTAS EIRELI 
– CNPJ: 08.321.484/0001-82 – R$ 52.000,00, CT Nº 0228/2020 - 27.08.2020 - CMED DISTRIBUI-
DORA LTDA – CNPJ: 20.444.829/0001-90 – R$ 4.879,00, CT Nº 0229/2020 - 27.08.2020 - SIL-
VANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA – CNPJ: 33.613.876/0001-62 – R$ 
8.861,00, CT Nº 0230/2020 - 27.08.2020 - ELOHIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 
20.934.278/0001-43 – R$ 5.765,00, CT Nº 0231/2020 - 27.08.2020 - BETA SOLUTION COMÉRCIO 
ELETRO ELETRÔNICOS LTDA – CNPJ: 11.028.345/0001-70 – R$ 8.544,60, CT Nº 0232/2020 - 
27.08.2020 - PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA – CNPJ: 09.210.219/0001-90 – R$ 
1.050,00, CT Nº 0233/2020 - 27.08.2020 - ITACA EIRELI – CNPJ: 24.845.457/0001-65 – R$ 1.092,00, 
CT Nº 0234/2020 - 27.08.2020 - TEKMARKET INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – 
CNPJ: 21.579.468/0001-52 – R$ 12.000,00, CT Nº 0235/2020 - 27.08.2020 - ODONTOMASTER 
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI – CNPJ: 27.029.083/0001-06 – R$ 1.954,02, 
CT Nº 0236/2020 - 27.08.2020 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – CNPJ: 
33.068.320/0001-32 – R$ 1.314,00.  

Araçagi/PB, 28 de agosto de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Setembro de 2020, por meio 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, 
para: Aquisições Parceladas de Pneus e Câmaras de Ar, que tem como objetivo atender à Frota de 
Veículos Pertencentes e/ou Locados a esta Edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-
-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 04 de Setembro de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados a USF V deste 

Municipio. Recurso Proposta de aquisição de equipamentos/material permanente N° proposta 
11898.585000/1190–01. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2020. DOTAÇÃO: 
11898.5850001/1190–01 ? Ministério da Saúde: 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – S.M.S 
10.301.2005.1027 – Reequipagem das Unidades de Saúde 4.4.90.52.01 – Equipamentos e Material 
Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00065/2020 - 04.09.20 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, 
ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIR - R$ 6.960,00; CT Nº 00066/2020 - 04.09.20 - THOMAS 
JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - R$ 8.394,98; CT Nº 00067/2020 - 04.09.20 - RD 
NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA - R$ 6.739,94.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de serviço de 

reforma da Câmara Municipal. Data e Local, às 10h00min do dia 25/09/2020, na sala de Reuniões 
da CPL, na Rua Manoel Julião de Oliveira S/N – Centro, Alcantil-PB.

Alcantil - PB, 04 de Setembro de 2020. 
ANA BEATRIZ PEREIRA DE BRITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 040/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Contratação de profissional/empresa 
para realização de procedimentos cirúrgicos (Itens Remanescentes). Data de abertura: 17/09/2020 
às 10h00min (horário local). Cópia do edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no setor de licitações da prefeitura de boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão, 04 de Setembro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Fertilizante para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00046/2020. DOTAÇÃO: Re-
cursos Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária nº 00634 no valor de R$ 17.100,00 
(dezessete mil e cem reais) na seguinte dotação orçamentária: Órgão: 20600 SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO 
GERAL Programa: 0011 CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE Ação: 2012 
MANUT DAS ATIVI DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nat. da Despesa: 3390300000 
MATERIAL DE CONSUMO Fonte: 001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até 01/09/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00146/2020 - 01.09.20 - AGRO-RACOES 
COMERCIO VETERINARIO EIRELI - R$ 17.100,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00046/2020. OBJETO: Aquisição de Fertilizante para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal 
de Infraestrutura. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 01/09/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00046/2020

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 DV00046/2020, 
que objetiva: Aquisição de Fertilizante para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AGRO–RA-
COES COMERCIO VETERINARIO EIRELI - R$ 17.100,00.

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

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

REVOGAÇÃO - Pregão Eletrônico nº 00017/2020
Com base nos elementos constante do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente nº 00017/2020, que objetiva: Contratação de prestação de serviços de esterilização, 
reesterilização e reprocessamento de materiais e artigos médico–hospitalares, instrumentais dos 
procedimentos clínicos, cirúrgicos e de atendimentos ambulatorial, de urgência e emergência, em 
alta temperatura uso de autoclave e baixa temperatura uso de óxido de etileno, descritos no Anexo I, 
realizados nas dependências da base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
SAMU Conde/PB, do Pronto Atendimento do Centro; REVOGO o correspondente procedimento 
licitatório. Justificativa: Razões de interesse público. O processo, traz vícios que comprometem a 
disputa trazendo prejuízo aos licitantes como ao próprio Órgão, que ficaria impedido de analisar 
ofertas que sejam vantajosas no que se refere a qualidades dos serviços apresentados. Tendo 
em vista que o processo licitatório tem o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para 
a administração pública respeitando as exigências da Lei 8666/93 e demais leis complementares 
e jurisprudências, após a constatação do vício no Pregão Eletrônico 00017/2020, e em nome da 
lisura do procedimento licitatório resolve a SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE CONDE 
revogar o procedimento licitatório no intuito de refazer sem nenhum vício para que seja oportunizado 
a justa concorrência.

Conde - PB, 04 de Setembro de 2020
RENATA MARTINS DOMINGOS
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Setem-
bro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais de 
Informática de forma parcelada para o funcionamento das atividades vinculadas as Secretarias de 
Administração e Finanças, Educação, Saúde, Ação Social e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de 
Cacimba de Dentro, para o exercício de 2020. 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 078/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com.

 Cacimba de Dentro - PB, 04 de Setembro de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 DISPENSA Nº DV00007/2020

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 DV00007/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para aplicação de piso e rodapé tipo GRANILITE destinado 
a execução dos serviços na escola Antônio Gomes de Sousa e na Praça esportiva do Distrito de 
Logradouro no município de Cacimba de Dentro/PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE FABIO SOARES DA SILVA 01270365479 - R$ 18.050,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 04 de Setembro de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para aplicação de piso e rodapé tipo GRANILITE destinado 

a execução dos serviços na escola Antônio Gomes de Sousa e na Praça esportiva do Distrito 
de Logradouro no município de Cacimba de Dentro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00007/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 – RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/RECURSOS ORDINÁRIOS) – 04.000 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES – 12.361.1002.2008 – ELEMENTOS DE DESPESAS: 4.4.90.51 – OBRAS 
E INSTALAÇÕES E 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA E 
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 07.000 – SECRETARIA 
DE INFRA ESTRUTURA – 15.451.1029.1067 – ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99 – OBRAS 
E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 03/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Munici-
pal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00084/2020 - 04.09.20 - JOSE FABIO SOARES DA SILVA 
01270365479 - R$ 18.050,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrôniconº 10003/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: C DE A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 250,00; INTELIGÊNCIA COMÉRCIO 
DE EQUIPAMENTOS - R$ 7.560,00; PAULO JOSÉ MAIA ESMERALSO SOBREIRA ME - R$ 
840,00; ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - R$ 10.954,00; MARILICE KEIL- R$ 2.700,00

Caraúbas - PB, 02 de Setembro de 2020
LEONARDO ENEAS ALMEIDA  
Secretário Municipal de Saúde

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

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 00127/2018 PARTES: STTP /WR 

- ARQUIVO DIGITAL LTDA. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS,ORIUNDAS 
DO PREGÃO PRESENCIAL 0025/2018/STTP,  COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º 
DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUO NETO / WR - ARQUIVO DIGITAL LTDA.ASSINATURA: 
04/09/2020.FELIX ARAUJO NETO/Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Setembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 04 de Setembro de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º) ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 158/2019

Processo Administrativo Nº 069/2019. Inexigibilidade Nº 014/2019. Contratante: Prefeitura de 
Coremas/PB. Contratado:Pedro Ferreira Paiva Filho, CPF: 075.759.754-89.Considerando a prorro-
gação da vigência de 01/07/2019 a 01/07/2020, para a nova vigência de 01/07/2020 a 31/12/2020. 
Contudo o valor total aditivado será de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), para o período de 06 (Seis) 
meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo. 

Coremas/PB, 01 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º) ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 159/2019

Processo Administrativo Nº 069/2019. Inexigibilidade Nº 014/2019. Contratante: Prefeitura de 
Coremas/PB. Contratado:José Erivan da Silva Junior, CPF: 094.942.074-32.Considerando a prorro-
gação da vigência de 01/07/2019 a 01/07/2020, para a nova vigência de 01/07/2020 a 31/12/2020. 
Contudo o valor total aditivado será de R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais), para o período 
de 06 (Seis) meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modi-
ficadas pelo presente termo aditivo. 

Coremas/PB, 01 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º) ADITIVO DE PRAZO E VALORAO CONTRATO Nº121/2019

Processo Administrativo Nº 045/2019. Inexigibilidade Nº 011/2019.Contratante:Prefeitura de 
Coremas/PB.Contratada:Samara Rilda Mendes da Silva Ferreira, CPF Nº 094.494.634-84.Conside-
randoa prorrogação da vigência de 06/05/2019 a 06/05/2020, para a nova vigência de 06/05/2020 a 
31/12/2020.Contudo o valor total aditivado será de R$ 9.600,00(Nove mil e seiscentos reais), para o 
período de 08 (Oito) meses.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram 
modificadas pelo presente termo aditivo.

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º) ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 157/2019

Processo Administrativo Nº 069/2019. Inexigibilidade Nº 014/2019. Contratante: Prefeitura de 
Coremas/PB. Contratada:Rita de Cássia Alves de Pereira, CPF: 094.321.444-02.Considerando 
a prorrogação da vigência de 01/07/2019 a 01/07/2020, para a nova vigência de 01/07/2020 a 
31/12/2020. Contudo o valor total aditivado será de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), para o período 
de 06 (Seis) meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modi-
ficadas pelo presente termo aditivo. 

Coremas/PB, 01 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º) ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 160/2019

Processo Administrativo Nº 069/2019. Inexigibilidade Nº 014/2019. Contratante: Prefeitura 
de Coremas/PB. Contratada:Jakeline Justino da Nóbrega, CPF: 069.811.304-75. Considerando 
a prorrogação da vigência de 01/07/2019 a 01/07/2020, para a nova vigência de 01/07/2020 a 
31/12/2020. Contudo o valor total aditivado será de R$ 16.320,00 (Dezesseis mil, trezentos e vinte 
reais), para o período de 06 (Seis) meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. 

Coremas/PB, 01 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º) ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 156/2019

Processo Administrativo Nº 069/2019. Inexigibilidade Nº 014/2019. Contratante: Prefeitura de 
Coremas/PB. Contratada:AnnyeCarolynne Pereira de Carvalho, CPF: 097.394.114-60.Considerando 
a prorrogação da vigência de 01/07/2019 a 01/07/2020, para a nova vigência de 01/07/2020 a 
31/12/2020. Contudo o valor total aditivado será de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), para o período 
de 06 (Seis) meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modi-
ficadas pelo presente termo aditivo. 

Coremas/PB, 01 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do dia 17 de 
Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição e fornecimento 
de refeições: Almoço e janta, destinado a diversas Secretarias e ao Fundo Municipal de Saúde do 
Município de Cuité de Mamanguape–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99342–2582. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 04 de Setembro de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 093/2020
TOMADA DE PREÇOS nº 008/2020

OBJETIVO: Contratação dos serviços especializados de obras para REFORMA SANITARIOS 
PÚBLICOS E AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL no Município de Desterro-PB, conforme projeto 
básico e edital em anexo.

ABERTURA: 08:30 hs do dia 22 de setembro de 2020
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site www.desterro.
pb.gov.br, e-mail prefeturadedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br.

Desterro – PB, 04 de setembro de 2020.
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 094/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020
OBJETIVO contratação dos serviços parcelados de confecção de impressos gráficos destinados 

as atividades do município e seus programas, conforme termo de referência em anexo
A reunião dia 22 de setembro de 2020 as 09:30hs 
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site www.desterro.
pb.gov.br, e-mail prefeturadedesterrocpl@gmail.com www.tce.gov.pb.br.

Desterro – PB, 04 de setembro de 2020.
Francisco de Assis Ferreira Silva

Pregoeiro Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.040/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 2º. REUNIÃO

OBJETIVO: Contratações de serviços de fornecimento de refeições pronta (tipo almoço,) des-
tinado aos servidores e prestadores de serviços quando estiver a serviço do município, ante as 
condições estabelecidas no anexo I e Edital

A reunião dia 22 de setembro de 2020 as 14:00 hs na sala da CPL, informação no endereço 
Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às 
sextas-feiras, das 8h às 12h.

Desterro - PB, 04 de agosto de 2020
Francisco de Assis Ferreira Silva

Pregoeiro Oficial/PMD    

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2020, 
que objetiva: Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria em auditoria 
Pública e social para o Município de Damião; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: CLAUDIO GADELHA CONS. E AUD. PÚBLICA E SOCIAL EIRELI - R$ 16.000,00.

Damião - PB, 03 de Setembro de 2020
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

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

POR DIAGNÓSTICO DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00023/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contra-
tado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00223/2018 - Gama 
Serviços de Diagnósticos Por Imagens Eireli - 6º Aditivo - prorroga o prazo até o final do exercício 
financeiro de 2020. ASSINATURA: 28.08.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00041/2020

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 DP00041/2020, 
que objetiva: Aquisição de kits de teste rápido para diagnóstico da COVID–19, em caráter de ur-
gência para o emfrentamento da emergência de Saúde Pública, de acordo com a Lei 13.979/2020; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: COBERMED COMERCIO 
DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI - R$ 220.000,00.

Esperança - PB, 03 de Setembro de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 00040/2020-DV.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEREADEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA UPA, 

MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação - Art. 24, Lei Federal 8.666/1993, com redação dada 

pela Medida Provisória 961/2020.
Unidade Demandante: Secretaria de Saúde.
Ratificação: 04/09/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 00040/2020

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 00040/2020, 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA UPA, 
MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB, RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto à empresa AJ SERVIÇOS EIRELI, com proposta no valor global de R$ 77.099,49.

Esperança - PB, 04 de setembro de 2020.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 00221/2020

Partes Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA e AJ SERVIÇOS EIRELI - 
CNPJ 38.039.654/0001-00.

Objeto:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DA REDE FÍSICA DA UPA, 
MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.

Fundamento legal: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00040/2020.
Dotação:09.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 09009.10.302.1018.1022 - CONST/ REF 

E AMPL DE UNIDADES DE SAÚDE (BLMAC); 4.4. 90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 211; 
4.4. 90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 215; 4.4. 90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 220..

Vigência:04/09/2020 a 17/12/2020
Valor:R$ 77.099,49

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 00222/2020

Partes Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA e MATRIX CONSTRUTORA 
EIRELI - CNPJ 18.920.924/0001-71.

Objeto:CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO DO PORTAL, 
MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB.

Fundamento legal:TOMADA DE PREÇOS 00003/2020.
Dotação:02.0000 - EXECUTIVO; 02.011 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-

PORTE; 02011.15.451.1021.1032 - IMPL. DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS; 
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES; 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS.

Vigência:04/09/2020 a 17/12/2020
Valor:R$ 274.680,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2020
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que por adequação as funções administrativas a republicação da Li-
citação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2020, do tipo Menor Preço, objetivando a 
Aquisição de Material Gráfico com Data de Abertura: 10/09/2020 às 11:00h fica republicada com para 
a Data de Abertura: 16/09/2020 às 09:30. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, 
situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. 
Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 04 de setembro de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de Proposta do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2020, com a CONTRATAÇÃO EM EMPRESA PARA FORNE-
CIEMENTO DE EPI’S PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA 
ADMINISTRAÇÃO, SECREATRIA EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO, AOS FUNDOS DA EDU-
CAÇÃO E FUNDOS DA SAUDE. Conforme especificação do edital. Sendo declarada HABILITADA 
a empresa: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA – Valor Global: R$ 
16.150,00(Dezesseis mil, cento e cinquenta reais).

Igaracy - PB, 04 de Setembro de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de Proposta do PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 00037/2020, com a Aquisição de Próteses dentarias, destinadas a pessoas 
carentes, a medida de suas necessidades, atendendo ao Programa inota técnica do Ministério da 
Saúde, conforme solicitação da Secretaria de Saúde do Município de Igaracy–PB. Conforme espe-
cificação do edital. Sendo declarada HABILITADA a empresa: SAMUEL RODRIGUES BRASILINO 
DE SOUSA EIRELI - Valor: R$ 149.000,00(Cento quarenta e nove mil reais).

Igaracy - PB, 04 de Setembro de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00041/2020, para o dia 18 
de Setembro de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pedro Lopes 
Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 04 de Setembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00041/2020, para o dia 23 
de Setembro de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pedro Lopes 
Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 04 de Setembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Setembro de 2020, 
por meio do site WWW.PORTALCOMPRASPUBLICAS, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE ( TERCERIZAÇÃO) Aquisição de um veículo, tipo 7 lugares, 0 km para 
disposição da Secretaria de Educação Esporte e Turismo do Município de Igaracy PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Federal nº 1024/20/20; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://
www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; WWW.PORTALCOMPRASPUBLICAS. 

Igaracy - PB, 04 de Setembro de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA 

 Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-095/2019

LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ, Secretário de Administração do Município de João 
Pessoa, no uso das atribuições legais, em cumprimento ao disposto na Lei Federal 10.520/2002, 
subsidiada pelo Art. 49, “caput”, da Lei Federal 8.666/1993, a Súmula 473 do Supremo Tribunal 
Federal e art. 29, e do Decreto nº 5.450/05, em razões de interesse público, RESOLVE ANULAR o 
Pregão Eletrônico SRP n.º 04-095/2019 que tem como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
ESTRUTURAS PARA A MEIA MARATONA 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-
CRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO – SEJER, CONFORME CONDIÇÕES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS”.

João Pessoa, 04 de setembro de 2020.
LAURO MONTENEGRO SARMENTO DE SÁ

Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.041/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRO-
TEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS 
DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2020/024210.
DATA DA SESSÃO: 18/09/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09h:00min. 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 04 de setembro de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.001/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4404/2019/SEINFRA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência Pública 
Nº 07.001/2020, tendo como objeto a Contratação de Empresa especializada de engenharia para a 
execução dos Serviços de Drenagem na Avenida Sanhauá em frente a CBTU no bairro do Varadouro 
na cidade de João Pessoa/PB. Da análise da documentação oferecida pelas partes interessadas e 
na forma de toda fundamentação exposta na Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e julga 
HABILITADAS as empresas ARKO Construções Ltda..-  CNPJ  Nº 10.715.077/0001-00, e DECLARA 
INABILITADAS as empresas: COENCO Saneamento Ltda.– CNPJ 34.356.435/0001-95, Constru-
tora PRIME Ltda..-  CNPJ  Nº 27.848.815/0001-81, CONFIG Engenharia  Ltda. - ME - CNPJ  Nº 
07.738.830/0001-60, CONSTRUMAIA Engenharia e Projetos Eireli.– CNPJ Nº 06.230.710/0001-94, 
MARBELLA Residence Incorporadora e Construtora  Ltda. - EPP - CNPJ  Nº 07.117.778/0001-97, 
A3T Construção e Incorporação Ltda. - CNPJ  Nº 09.047.935/0001-06, AMBIENTAL Empreendi-
mentos Eirelli - EPP - CNPJ  Nº 21.636.958/0001-43 e Construtora BRTEC  Ltda. - EPP - CNPJ  
Nº 13.493.236/0001-59, por desatendimento ao Instrumento Convocatório. Em cumprimento aos 
princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso 
contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado 
na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº   
4404/2019/SEINFRA, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão 
pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 03 de setembro de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09056/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/057578
CHAVE Nº 833632
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOCHILAS.
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 09/09/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
21/09/2020, às 11h00. 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 08 de setembro de 2020.

João Pessoa, 04 de setembro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09054/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/020107
CHAVE Nº 833644
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE RÉ.
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 09/09/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
22/09/2020, 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 08 de setembro de 2020.

João Pessoa, 04 de setembro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09053/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/131670
CHAVE Nº 833640
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS.
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 09/09/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
21/09/2020, às 11h00. 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 08 de setembro de 2020.

João Pessoa, 04 de setembro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.043/2018/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.075/2019/SEDEC/SEINFRA – Para execução de serviços de 

Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambien-
tes na EMEF David Trindade (LOTE 03) Localizada no Bairro de Mangabeira em João Pessoa – PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: SFX Construções e Serviços Eireli-Epp
OBJETO: Prorrogação de prazo de Execução e Contratual por mais 90 (NOVENTA) dias. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo, Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Roxanne Blenda 

Soares de Lacerda / SFX Construções e Serviços Eireli-Epp.
Data da Assinatura: 01/09/2020

João Pessoa, 01 de setembro de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretario Municipal de Educação
Sachenka Bandeira da Hora

Secretaria Municipal de Infra Estrutura

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33044/2018/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.102/2019/SEDEC –Lote 02 – Serviços de Manutenção 

Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes na 
EMEF Analice Gonçalves, localizada no Bairro de Cruz das Armas na Cidade de João Pessoa-Pb.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33044/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Prefeitura Municípal de João Pessoa.
CONTRATADA: ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, (CNPJ Nº 02.349.757/0001-10).
OBJETO: Prorrogação de Prazo de Execução e Contratual por mais 90 (NOVENTA)dias.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo/ Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Raimilson Tadeu 

da Silva Pereira/ ACCOCIL.
Data da Assinatura:  01/09/2020

João Pessoa, 01 de setembro de 2020
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário Municipal de Educação
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33009/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO BAIRRO 
SÃO JOSÉ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da 
Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, comunica aos interessados que fica determinado 
que a reunião para abertura dos envelopes contendo as proposta comerciais, dar-se-ão no dia 
08/09/2020, às 10h00min, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital.

João Pessoa, 04 de setembro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33.005/2019/SEPLAN
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.032/2019/SEINFRA – SERVIÇOS DE PINTURA DA FACHADA 

DO ANTIGO CENTRO ADMINISTRATIVO NO BAIRRO DO VARADOURO EM JOÃO PESSOA – PB.
CONTRATADA: CONSTRUTORA S&F ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a PRORROGAÇÃO DE PRAZO.  Prazo Prorrogado por 

mais 180 (CENTO E OITENTA) dias.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e o Sr. Thibério Bonifácio do Rego/ 

CONSTRUTORA S&F ENGENHARIA 
Data da Assinatura: 04/09/2020.

João Pessoa, 04 de setembro de 2020.
Sra. Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09060/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09029/2020   PROCESSO ADM. Nº. 2020/021582
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SHORTS TAPA FRALDAS, CUE-

CAS E CALCINHAS INFANTIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

O Secretário de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09029/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA CNPJ: 15.348.142/0001-11 FONE/FAX: (83) 
3238-7892 END.: RUA ANTONIO PAULINO MARINHO, 16, MANGABEIRA II- JOÃO PESSOA/PB. 
CEP: 58.056-180 EMAIL: uzebrindes@hotmail.com

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

01 Unid

SHORT BALONÊ BEBÊ 
UNISSEX Short tradicio-
nal tapa fraldas balonê 
para bebês, tecido malha 
100% algodão; cor Azul 
tipo Pantone 19-4035 
TPX, impressão da logo-
marca da PMJP em três 
cores e na dimensão de 
1,75 cm de altura x 5 cm 
de largura. Tamanhos M, 
G e GG)

8.970
R$ 4,00
(Quatro 
reais).

R$ 35.880,00
(Trinta e cinco 
mil, oitocentos 
e oitenta reais).

UZE 
BRINDES

Valor Total: R$ 35.880,00 (Trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais).

         João Pessoa, 04 de setembro de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação e Cultura. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09058/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/050100
CHAVE Nº 833861
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais e insumos para higienização das 

unidades escolares como manutenção das medidas de prevenção contra a pandemia do COVID-19.
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 09/09/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
14/09/2020, às 11h00. 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 08 de setembro de 2020.

João Pessoa, 04 de setembro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Setembro de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
o recebimento e destinação final de resíduos sólidos (lixo urbano) em aterro sanitário, devidamente 
licenciado pelo órgão estadual competente para execução dos serviços no Município de Juru PB. 
Conforme anexo ao edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.
juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juru - PB, 04 de Setembro de 2020
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 10.024/2019, bem como toda legislação correlata, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. Objeto: Aquisição de luminárias 
e lâmpadas destinados a manutenção da iluminação pública do município, conforme descrito e 
especificado no edital e seus anexos. Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.por-
taldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas e sessão pública: 18/09/2020 às 09h10mim. O 
edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.
com.br e http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/. Demais informações pelo e-mail; cpl.mari.2017@gmail.
com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min

Mari, 03 de setembro de 2020.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00053/2019, em 17.06.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa CHS CONSTRUÇÃO E SERVI-

ÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: PARA CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE NO MUNICÍPIO DE PEDRA 

BRANCA-PB,  CONTRATO DE REPASSE Nº 1056511-76/2018.(ESTRUTURA PARA ESTÁTUA 
DE FREI DAMIÃO).

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

Pedra Branca-PB,  25 de Agosto de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de 
Licitação nº 00026/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: ITAMEDE COMERCIO LTDA – ME - CNPJ Nº 29.409.474/0001-72.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 6.000 (seis mil) Máscara cirúrgica 

Descartável – Em tecido não tecido, com filtro bacteriológico, pregas horizontais, com três camadas, 
hipoalérgicas, filtrantes, clip nasal e elástico nas laterais para prender na orelha, com designer de 
máscara facial confortável e eficiente, evitando recolocação após colocada no rosto atendendo as 
necessidades da secretaria de saúde de Pedra Branca/PB.

VALOR GLOBAL  R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2020.

Pedra Branca -  PB, em 04 de Setembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca
Aviso de resultado de impugnação
Pregão Presencial Nº 00038/2020

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através de seu Pregoeiro, torna público para conheci-
mento dos interessados, o DEFERIMENTO PARCIAL da interposição recursal ao Edital do Pregão 
Presencial Nº 00038/2020 pela PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME– CNPJ nº 
09.210.219/0001-90, cujo objeto é aquisição de 1000 (mil) testes rápidos para detecção de anticorpos 
IGG e IGM, visando ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente do coronavírus (covid-19), para o conhecimento dos Interessados, para querendo 
apresentem contrarrazões. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados na 
sala de licitação, e-mail pedrabrancacpl@gmail.com e telefone (0**83) 3456-1015.

Pedra Branca - PB, 04 de Setembro de 2020.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00027/2020

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 

a Lei COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/(2020). e do parecer jurídico exarado no referido processo, 
em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista 
a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00027/2020, homologo a  
dispensa de Licitação, visando à contratação de pessoa jurídica para aquisição de 1.000 (um mil) 
testes rápido imunocromatografico para detecção qualitativa de anticorpos (ac) das classes igg e 
igm na mesma linha teste, anti-sars-cov-2, em amostras de soro, plasma ou sangue total humanos 
devidamente registrado na agência nacional de vigilância sanitária (anvisa), com sensibilidade e 
especificidade acima de 95% (noventa e cinco por cento), com data de validade não inferior a 12 
(doze) meses. A empresa FASES RIO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS – LTDA - 
CNPJ Nº 03.364.426/0001-12, com o valor global de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).

             Pedra Branca, em 03 de Setembro de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa  

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00027/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

 COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/2020).
OBJETO: contratação de pessoa jurídica para aquisição de 1.000 (um mil) testes rápido imu-

nocromatografico para detecção qualitativa de anticorpos (ac) das classes igg e igm na mesma 
linha teste, anti-sars-cov-2, em amostras de soro, plasma ou sangue total humanos devidamente 
registrado na agência nacional de vigilância sanitária (anvisa), com sensibilidade e especificidade 
acima de 95% (noventa e cinco por cento), com data de validade não inferior a 12 (doze) meses, 
conforme especificações no contrato, pela contratação direta da FASES RIO COMERCIO DE 
PRODUTOS LABORATORIAIS – LTDA - CNPJ Nº 03.364.426/0001-2, com o valor global de R$ 
69.000,00 (sessenta e nove mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
 Pedra Branca, em 03 de Setembro de 2020.

ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00027/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA FASES RIO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS – LTDA - CNPJ 

Nº 03.364.426/0001-2.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 1.000 (um mil) testes rápido imu-

nocromatografico para detecção qualitativa de anticorpos (ac) das classes igg e igm na mesma 
linha teste, anti-sars-cov-2, em amostras de soro, plasma ou sangue total humanos devidamente 
registrado na agência nacional de vigilância sanitária (anvisa), com sensibilidade e especificidade 
acima de 95% (noventa e cinco por cento), com data de validade não inferior a 12 (doze) meses.

VALOR GLOBAL  R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2020.

Pedra Branca -  PB, em 04 de Setembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa 

 Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020
Nos termos da Lei nº 10.520/2002, art. 4º inciso XXIII e XVI, a Câmara de Vereadores de 

Patos - PB, através de sua Pregoeira e sua equipe de apoio, torna público que, em face da não 
assinatura do contrato das empresas classificadas em Primeiro Lugar, conforme ato constante nos 
autos do processo, convoca as empresas:  JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI - CNPJ: 
24.726.321/0001-36 classificada em segundo lugar para querendo assumir o primeiro lugar no item 
22 vencido, pela primeira classificada;  MARIA L CAMINHA DA SILVA ME - CNPJ: 18.658.386/0001-
99 classificada em segundo lugar para querendo assumir o primeiro lugar dos itens 03, 04, 05, 06, 
10, 14; 18 vencidos, pela primeira classificada e ALEXANDRO SILVA DE OLIVEIRA 03291831411 
- CNPJ: 35.016.277/0001-97 classificada em segundo lugar para querendo assumir o primeiro 
lugar do item 08 vencido, pela primeira classificada e classificada em terceiro lugar para querendo 
assumir o primeiro lugar do item 20 vencido, pela primeira classificada e MARCOS B DOS SAN-
TOS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CNPJ: 11.506.179/0001-70 classificada em terceiro lugar 
para querendo assumir o primeiro lugar do item 13 vencido, pela primeira classificada Em caso de 
aceite, deverá comparecer na sala da CPL, localizada à Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo 
Horizonte, nesta cidade de Patos no dia 10 de setembro de 2020 às 08:00 horas, a referida reunião. 
INFORMAÇÕES: Nos dias úteis, no horário de expediente das 08;00 ás 12:00 horas na sala da 
CPL, no endereço supracitado e e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com

Patos - PB, 04 de setembro de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

NOTIFICAÇÃO Nº 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020

Assunto: NOTIFICAÇÃO PARA ABERTURA PROCESSO IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE/MULTA
 A Câmara Municipal de Patos-PB, através Presidente da Comissão, no uso das suas atribuições 

legais, definidas na portaria nº 012/2020, de ordem da Sra. Presidente da Câmara, NOTIFICA  a 
empresa MANOEL JANUARIO DOS SANTOS FILHO - RUA PRIMEIRO DE MAIO, 11 - COHAB - 
RECIFE - PE, CNPJ nº 14.455.460/0001-19, vencedora de itens da licitação Pregão Presencial nº 
00004/2020 que tem como objeto  a Aquisição parcelada de material gráfico destinados as atividades 
da Câmara Municipal de Patos/PB, nos termos do item 19.1 do edital, NOTIFICA, nos termos do 
art. 9º da Lei nº 10.520/2002, da instauração de processo administrativo, por infração a dispositivos 
legais (recusa de assinar contrato) facultada a apresentação de Defesa Prévia, conforme previsto 
no artigo 81 c/c 87, § 2º da Lei nº 8.666/93, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
deste ato, findo o qual, a Administração decidirá pela aplicação da penalidade cabível. A defesa 
poderá ser apresentada em original no Prédio da Câmara Municipal, Rua Horácio Nobrega, s/n, 
Bairro Belo Horizonte, Patos/PB, em horário de expediente, das 8:00h às 12:00h, ou pelo email 
licitacaocamarapatospb@gmail.com. 

Patos - PB, 04 de setembro de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Presidente da CPL

NOTIFICAÇÃO Nº 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020

Assunto: NOTIFICAÇÃO PARA ABERTURA PROCESSO IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE/MULTA
 A Câmara Municipal de Patos-PB, através Presidente da Comissão, no uso das suas atribuições 

legais, definidas na portaria nº 012/2020, de ordem da Sra. Presidente da Câmara, NOTIFICA  a em-
presa SIDCLEY COSTA DE FARIAS  - RUA MANOEL DO O. JUNIOR, 385 - CRUZEIRO - CAMPINA 
GRANDE - PB, CNPJ nº 18.802.091/0001-44, vencedora de itens da licitação Pregão Presencial nº 
00004/2020 que tem como objeto  a Aquisição parcelada de material gráfico destinados as atividades 
da Câmara Municipal de Patos/PB, nos termos do item 19.1 do edital, NOTIFICA, nos termos do 
art. 9º da Lei nº 10.520/2002, da instauração de processo administrativo, por infração a dispositivos 
legais (recusa de assinar contrato) facultada a apresentação de Defesa Prévia, conforme previsto 
no artigo 81 c/c 87, § 2º da Lei nº 8.666/93, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 
deste ato, findo o qual, a Administração decidirá pela aplicação da penalidade cabível. A defesa 
poderá ser apresentada em original no Prédio da Câmara Municipal, Rua Horácio Nobrega, s/n, 
Bairro Belo Horizonte, Patos/PB, em horário de expediente, das 8:00h às 12:00h, ou pelo email 
licitacaocamarapatospb@gmail.com. 

Patos - PB, 04 de setembro de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Presidente da CPL

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00053/2020, em favor da empresaROSELI DA SILVA DANTAS 
03230060431 - ME; CNPJ nº 36.977.200/0001-46,tendo como objeto a Aquisição de eletrodomés-
ticos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Piancó-PB.Como 
valor global estimado de R$ 9.179,84 (nove mil,cento e setenta e nove reais e oitenta e quatro 
centavos), em consequência fica a mesmo convocada a assinar o termo contratual, conforme art. 
64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 04 de setembro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

NOTIFICADO: FRANCISCO SALES DE LIMA LACERDA
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019 - Processo Eletrônico TC-03974/16 – Prestação 

de Contas do Município de Piancó/PB – Exercício 2015, encaminhada pelo Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba à Câmara Municipal de Piancó, para se pronunciar sobre parecer prévio 
emitido por aquela Corte.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ – VEREADO JOSÉ LUIZ DA SILVA 
FILHO, nos termos do art. 18, VII da Lei Orgânica do Município de Piancó, c/c o art. 22, §1º, II, alínea 
“f”, art. 53, §1º e o art. 102 e seguintes todos do Regimento Interno da Câmara

CONSIDERANDO, o recebimento dos autos do Processo Administrativo nº 013/2019 - Processo 
Eletrônico TC-03974/16 – Prestação de Contas do Município de Piancó/PB – Exercício 2015, de 
responsabilidade do Ex-Prefeito Sr. Francisco Sales de Lima Lacerda, após regular tramitação 
nas comissões pertinentes. 

CONSIDERANDO, que a Comissão de Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária 
deliberou pelo acatamento do parecer PPL – TC 00183/18 expedido pelo Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba, que encaminhou posição CONTRÁRIA à aprovação das contas da Prefeitura 
Municipal de Piancó-PB, sob a responsabilidade do Sr. Francisco Sales de Lima Lacerda, referente 
ao exercício de 2015;

CONSIDERANDO, que da decisão da comissão, restou produzido o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 08/2020 (art. 102, §2º do Regimento Interno), tendo também parecer favorável da Comissão de 
Organização, Legislação e Justiça, atestando a legalidade da matéria.

CONSIDERANDO, que conforme constam nos autos, o interessado encontra-se assistido por 
Defensor Dativo o Dr. Francisco Leite Minervino – OAB/PB nº 5090 e teve sua defesa regularmente 
apresentada, tanto escrita quando oral.

CONSIDERANDO que o Poder Legislativo, mesmo com o notificado possuindo defesa constante 
nos autos, facultará espaço ao notificado para manifestar-se quando do julgamento do referido 
processo administrativo;

CONSIDERANDO, que cabe à presidência designar as matérias a serem incluídas na Ordem 
do Dia das sessões desta Casa (art. 22, §1º, II, alínea “f” e art. 53, §1º do Regimento Interno);

PELA PRESENTE, em atendimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório, conforme 
redação extraída da Carta Magna, em seu art. 5º, inciso LV, NOTIFICA o Ex-Prefeito Sr. FRAN-
CISCO SALES DE LIMA LACERDA, que a deliberação do Processo Administrativo nº 013/2019 
- Processo Eletrônico TC-03974/16 – Prestação de Contas do Município de Piancó/PB – Exercício 
2015 constante do Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2020, ocorrerá na Sessão Ordinária do 
dia 10/09/2020, às 19h, na sede da Câmara Municipal de Piancó, situada a rua Antônio Brasilino, 
121 – Centro – Piancó/PB, para, querendo, apresentar defesa oral na sessão, pessoalmente ou 
através de procurador legalmente constituído. 

É imperioso esclarecer que fica facultado ao NOTIFICADO o acesso à integralidade dos autos do 
processo administrativo em questão, bastando, para tanto, que solicite através do endereço de e-mail 
camaramunicipaldepianco.pb@gmail.com ou pessoalmente e/ou através de procurador legalmente 
constituído, na sede da Câmara no endereço: Rua Antônio Brasilino, 121 – Centro – Piancó/PB.

Piancó-PB, 04 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICADO: FRANCISCO SALES DE LIMA LACERDA
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2019 - Processo Eletrônico TC-04089/15 – Prestação 

de Contas do Município de Piancó/PB – Exercício 2014, encaminhada pelo Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba à Câmara Municipal de Piancó, para se pronunciar sobre parecer prévio 
emitido por aquela Corte.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ – VEREADO JOSÉ LUIZ DA SILVA 
FILHO, nos termos do art. 18, VII da Lei Orgânica do Município de Piancó, c/c o art. 22, §1º, II, alínea 
“f”, art. 53, §1º e o art. 102 e seguintes todos do Regimento Interno da Câmara

CONSIDERANDO, o recebimento dos autos do Processo Administrativo nº 015/2019 - Processo 
Eletrônico TC-04089/15 – Prestação de Contas do Município de Piancó/PB – Exercício 2014, de 
responsabilidade do Ex-Prefeito Sr. Francisco Sales de Lima Lacerda, após regular tramitação 
nas comissões pertinentes. 

CONSIDERANDO, que a Comissão de Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária 
deliberou pelo acatamento do parecer PPL – TC 00334/18 expedido pelo Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba, que encaminhou posição CONTRÁRIA à aprovação das contas da Prefeitura 
Municipal de Piancó-PB, sob a responsabilidade do Sr. Francisco Sales de Lima Lacerda, referente 
ao exercício de 2014;

CONSIDERANDO, que da decisão da comissão, restou produzido o Projeto de Decreto Legislativo 
nº 09/2020 (art. 102, §2º do Regimento Interno), tendo também parecer favorável da Comissão de 
Organização, Legislação e Justiça, atestando a legalidade da matéria.

CONSIDERANDO, que conforme constam nos autos, o interessado encontra-se assistido por 
Defensor Dativo o Dr. Francisco Leite Minervino – OAB/PB nº 5090 e teve sua defesa regularmente 
apresentada, tanto escrita quando oral.

CONSIDERANDO que o Poder Legislativo, mesmo com o notificado possuindo defesa constante 
nos autos, facultará espaço ao notificado para manifestar-se quando do julgamento do referido 
processo administrativo;

CONSIDERANDO, que cabe à presidência designar as matérias a serem incluídas na Ordem 
do Dia das sessões desta Casa (art. 22, §1º, II, alínea “f” e art. 53, §1º do Regimento Interno);

PELA PRESENTE, em atendimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório, conforme 
redação extraída da Carta Magna, em seu art. 5º, inciso LV, NOTIFICA o Ex-Prefeito Sr. FRAN-
CISCO SALES DE LIMA LACERDA, que a deliberação do Processo Administrativo nº 015/2019 
- Processo Eletrônico TC-04089/15 – Prestação de Contas do Município de Piancó/PB – Exercício 
2014 constante do Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2020, ocorrerá na Sessão Ordinária do 
dia 10/09/2020, às 19h, na sede da Câmara Municipal de Piancó, situada a rua Antônio Brasilino, 
121 – Centro – Piancó/PB, para, querendo, apresentar defesa oral na sessão, pessoalmente ou 
através de procurador legalmente constituído. 

É imperioso esclarecer que fica facultado ao NOTIFICADO o acesso à integralidade dos autos do 
processo administrativo em questão, bastando, para tanto, que solicite através do endereço de e-mail 
camaramunicipaldepianco.pb@gmail.com ou pessoalmente e/ou através de procurador legalmente 
constituído, na sede da Câmara no endereço: Rua Antônio Brasilino, 121 – Centro – Piancó/PB.

Piancó-PB, 04 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00052/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA - ME; CNPJ nº 

27.810.814/0001-48.
OBJETIVO: Aquisição de combustível para atender as necessidades de todas as Secretarias 

da Prefeitura Municipal de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 321.160,00 (trezentos e vinte e um mil, cento e sessenta reais).

Piancó-PB, 04 de setembro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
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Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00052/2020, em favor da empresaPOSTO DE COMBUSTIVEL SOARES 
E SANTOS SS LTDA - ME; CNPJ nº 27.810.814/0001-48,tendo como objeto a Aquisição de com-
bustível para atender as necessidades de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-
-PB.Como valor global estimado de R$ 321.160,00 (trezentos e vinte e um mil, cento e sessenta 
reais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme art. 64, 
caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 04 de setembro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00053/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 - ME; CNPJ nº 36.977.200/0001-46.
OBJETIVO: Aquisição de eletrodomésticos, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) do Município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 9.179,84 (nove mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e quatro 

centavos).
Piancó-PB, 04 de setembro de 2020.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 18 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento parcelado de Material 
de Laboratório da prefeitura municipal de paulista. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34451011. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 03 de setembro de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 18 de Setembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 
PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO 
DE PAULISTA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Fe-
deral nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: 
www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 03 de setembro de 2020
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parceladas de equipamentos de proteção individual – EPI”s, insumos e 
materiais médico hospitalar, ao combate e prevenção do covid–19 destinados a secretaria de 
saúde deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Ordinários/Covid–19: 05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2006.2073 Enfrentamento 
Emergência COVID–19 10.301.2006.2074 Ações de Enfrentamento Emergência COVID–19 – Rec. 
SUS 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00104/2020 - 14.08.20 - 
AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - R$ 56.000,00; 
CT Nº 00105/2020 - 14.08.20 - GLOBAL COMERCIAL EIRELI - R$ 591,00; CT Nº 00106/2020 
- 14.08.20 - L. BACKES - R$ 708,00; CT Nº 00107/2020 - 14.08.20 - M & R COMERCIO EIRELI - 
R$ 14.612,50; CT Nº 00108/2020 - 14.08.20 - M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS 
HOSPITALARES - R$ 2.730,00; CT Nº 00109/2020 - 14.08.20 - NKF-CONFECCOES LTDA - R$ 
750,00; CT Nº 00110/2020 - 14.08.20 - OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - R$ 6.700,00; 
CT Nº 00111/2020 - 14.08.20 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 1.825,00; CT Nº 00112/2020 - 14.08.20 
- SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 1.525,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Capitão José Vicente, s/n – (prédio aonde funcionava antiga creche municipal) - Centro - Pirpirituba 
- PB, às 14:30 horas do dia 23 de Setembro de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do 
tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar serviços de mão 
de Obra, para Pavimentação em paralelepípedos graníticos e drenagem em diversas ruas nesta 
Cidade, conforme detalhamento no Anexo I do Edital. 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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277–1108. Edital: http://
www.pirpirituba.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 03 de Setembro de 2020.
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão José Vicente, s/n – (prédio aonde funcionava antiga creche municipal) - Centro - Pirpirituba - 
PB, às 09:00 horas do dia 18 de Setembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, 
para: Aquisição de Matérias de Construção diversos, destinados aos serviços de Pavimentação 
em paralelepípedos graníticos e drenagem das ruas Benedito Martins, Trav. Cap. José Vicente 04 
e drenagem na rua Cap. José Vicente e Sólon de Lucena e trecho da rua são José, localizadas 
no centro nesta Cidade. 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 006/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3277–1108. 

Pirpirituba - PB, 03 de Setembro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 17 de setembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE UM VEÍ-
CULO TIPO PASSEIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 04 de setembro de 2020
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

 QUEIMADAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:30 horas do dia 17 de setembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO 
DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 04 de setembro de 2020
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
COMUNICADO – ANALISE DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviço de destinação final 

de resíduos sólidos em aterro sanitário ambientalmente legalizado. RECURSO ADMINISTRATIVO 
INTERPOSTO pela empresa: ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA, 
referente ao Pregão Presencial Nº0030/2020. O Pregoeiro Oficial, comunica que, após análise e 
Parecer Jurídico do recurso apresentado, foi dado deferimento ao mesmo – RECURSO DEFERIDO. 
Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na sede da Prefeitura no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis. 

Rio Tinto - PB, 04 de setembro de 2020.
Josenildo Silva de Oliveira

Pregoeiro Oficia

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE LENCÓIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO (P A) 

E SAMU. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00038/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Remígio: 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 302 1002 2038 
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 
E HOSPITALAR 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS 
ORDINARIOS 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – SAUDE 
1214 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO 1992 AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNI-
CÍPIOS (SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – INCISO I DO ART. 5O DA LC NO 173/2020. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Remígio e: CT Nº 00191/2020 - 02.09.20 - LAEDSON VIEIRA SOARES 07264021416 - R$ 3.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00038/2020. OBJETO: FORNECIMENTO DE LEN-

CÓIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO (P A) E SAMU. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 02/09/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00038/2020

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 DV00038/2020, 
que objetiva: FORNECIMENTO DE LENCÓIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO (P A) E 
SAMU; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LAEDSON VIEIRA 
SOARES 07264021416 - R$ 3.600,00.

Remígio - PB, 02 de Setembro de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/20

OBJETO: Execução dos serviços de paisagismo na Av. Renato Ribeiro Coutinho e na Praça João 
Pessoa, neste Município. EMPRESAS HABILITADAS: FM Serviços Ltda. - ME; e WJX Construções 
e Serviços Ltda. - EPP. EMPRESA INABILITADA: Francisco Silva de Sant Anna - ME. A CPL co-
munica que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no 
dia 17.09.20, às 12:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações e vistas 
ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na 
Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 04 de setembro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

 Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/20

OBJETO: Execução dos serviços de recuperação de pavimentação - tapa buraco - em asfalto 
pré–misturado a frio PMF em diversas ruas, neste Município. EMPRESA HABILITADA: WJX Cons-
truções e Serviços Ltda. - EPP. EMPRESAS INABILITADAS: Não houve licitante inabilitado. A CPL 
comunica que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada 
no dia 17.09.20, às 13:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações e vistas 
ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na 
Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 04 de setembro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2020, que objetiva: Con-
tratação de Empresa do Ramo de Engenharia para a Reforma do Matadouro Público Municipal e 
pavimentação de diversas ruas do Município de Santa Cecília – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI - R$ 135.546,13.

Santa Cecília - PB, 03 de Setembro de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia para a Reforma do Matadouro 

Público Municipal e pavimentação de diversas ruas do Município de Santa Cecília – PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Santa Cecília: 02.009 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 15 451 0008 1008 Implantação de 
Drenagem e Pavimentação 4490.51 99 Obras e Instalações 02.010 SECRETARIA DE AGRICULT. 
E MEIO AMBIENTE 20 608 0010 1015 Construção  Reforma do Abatedouro e Mercado Municipal 
4490.51 99 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 31/01/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00077/2020 - 03.09.20 - GRAMARE CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - R$ 135.546,13.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2020

A Prefeitura Municipal de Solânea/PB, torna público que a empresa OLIVEIRA & EULÁLIO 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME foi convocada através de publicação na imprensa oficial 
para assinar o contrato, mas não compareceu no prazo legal. Assim, conforme, previsto no item 
16.0 do edital, aplica-se a empresa OLIVEIRA & EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME, 
a penalidade de ficar impedida de licitar e contratar com o Município de Solânea/PB, pelo prazo 
de 01 (um) ano, nos termo do art. 7º da Lei 10.520/2002,  conforme decisão exarada nos autos 
do processo licitatório..

Solânea - PB, 31 de Agosto de 2020
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2020, que objetiva: Aquisição de 
material de construção para melhorias na drenagem da Rua João Fernandes de Lima, nesta 
cidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TARCISIO COPPI 
BORGES ME - R$ 14.317,50.

Solânea - PB, 04 de Setembro de 2020
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material de construção para melhorias na drenagem da Rua João 

Fernandes de Lima, nesta cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS – 15.451.2001.1056 –– ELEMENTO DE DESPESA – 
44.90.51.99– OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00248/2020 - 04.09.20 - 
TARCISIO COPPI BORGES ME - R$ 14.317,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEAE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0001/2020-CPL

Contratante: Prefeitura Municipal de Solânea
Contratada: AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA EPP - Cnpj: 11.894.771/0001-96.
Objeto: Constitui objeto deste SEXTO TERMO ADITIVO, o acréscimo dos valores da gasolina 

de R$ 4,64 (quatro reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 4,79 (quatro reais e setenta e nove 
centavos), do óleo diesel S-10 de R$ R3,60 (três reais e sessenta centavos)  para R$ 3,88 (três reais 
e oitenta e oito centavos) e do óleo diesel S500 de R$ $ 3,50 (três reais e cinquenta e centavos) 
para R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos), perfazendo um acréscimo de R$ 47.769,85 (quarenta 
e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Valor do aditivo: R$ 47.769,85
Pregão Presencial  nº: 0082/2019
Data da Assinatura do aditivo: 04.09.2020.

              KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

O Pregoeiro Oficial do Município de Solânea/PB,  torna público que a empresa NNMED DIS-
TRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA pediu desistência dos itens:68, 124 
E 261 do Pregão Presencial nº 0013/2020, cujo objeto é Aquisição parcelada de Medicamentos 
destinados a Assistência Farmacêutica e ao SAMU do Município de Solânea/PB. Ficando as 
empresas remanescentes nos mencionados itens: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA; CIRURGICA 
MONTEBELLO LTDA; DROGAFONTE LTDA; JOSÉ NERGINO SOBREIRA; PHARMAPLUS LTDA;; 
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA; PHOSPODONT LTDA;SUFRAMED 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, convocadas para manifestarem interesse 
em assumir os mencionados itens, no prazo de 05 (cinco) dias, nos preços ofertados pela primeira 
colocada,  caso não se manifestem, os mencionados itens serão fracassados. Informações: Telefone: 
(083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 02 de Setembro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial
           REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Setembro de 2020, por 
meio do site https://bll.org.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de Eletrobombas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.
br; https://bll.org.br. 

Sumé - PB, 04 de Setembro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 11:30 horas do dia 18 de Setembro de 2020, por 
meio do site https://bll.org.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de equipamento/material permanente para a UBSF (Enfermeiro José Felinto ESF II e 
Unidade Âncora Sítio Carnaúba de Cima). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.
sume.pb.gov.br; https://bll.org.br. 

Sumé - PB, 04 de Setembro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Adauto Nº 11 - Centro – Serra Redonda - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Setembro de 2020, 
por meio do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, licitação modalidade Pregão Eletrô-
nico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A 
FÁRMACIA BÁSICA MUNCIIPAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado: Telefone:(083) 3399-4081 
/  98199-6378. E-mail: cpl@serraredonda.pb.gov.br; Edital: www.serraredonda.pb.gov.br ; https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/

Serra Redonda - PB, 04 de Setembro de 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

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

TOMADA DE PREÇOSNº 00009/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, através de sua CPL, vem por intermédio 

deste aviso, comunicar aos interessados que as empresas:CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA, 
CNPJ n 04.667.686/0001-20 e M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI – CNPJ: 04.328.497/0001-
22, impetraramRecursos Administrativos em que requereram por suas HABILITAÇÕES, referente 
a Tomada de Preços Nº 00009/2020, objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços 
de construção e melhoria de passagens molhadas no município de São José de Piranhas-PB. 
Abre-se prazo para apresentação das contrarrazões conforme a Lei 8.666/1993. Fica assegurado 
aos licitantes obter vistas dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses.

São José de Piranhas-PB, em 04de setembrode 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

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

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de melhoria e reforma da praça do 
Distrito de Bom Jesus no município de São José de Piranhas-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00008/2020. DOTAÇÃO:07.00 – Secretaria de Obras e Urbanismo; 15.451.2007.1019 
– Reforma e Ampliação de Praças; 0010000.00 – Recursos Ordinários; 4.4.90.51.01 – Obras e 
Instalações; 9900000.00 – Outras Destinações Vinculadas de Recursos; 4.4.90.51.01 – Obras e 
Instalações; 9910000.00 – Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal, 4.4.90.51.01 – 
Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 04/09/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São José de Piranhas e: CT Nº 00178/2020 - 04.09.20 - COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI - R$ 330.176,07.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE RESULTADO JULGAMENTO FINAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020
Empresa classificada e habilitada: LIMA & AZEVEDO CONSULTORIA LTDA, CNPJ N° 

27.498.437/0001-53, com valor total da proposta de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais). 
Santa Luzia/PB, 01 de Setembro de 2020.

NILSAMARA DE SOUZA VELINO
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais acompa-
nhando a análise e a emissão de resultados dos exames solicitados, para complementar o Sistema 
Único de Saúde – SUS, atendendo usuários residentes do município de Santa Luzia-PB, conforme 
especificação no edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA ABERTURA: 18/09/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
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, 04 de Setembro de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO E 
REPROCESSAMENTO DE PRODUTOS CRÍTICOS (MATERIAL MÉDICO E CIRÚRGICO E HOS-
PITALAR), SEMI CRÍTICOS E DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES TERMOSSENSÍVEIS, 
PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB.

O Município de Santa Rita, PB, através de sua Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, torna público 
a republicação do Edital em epigrafe, com a adequação do seu objeto, em conformidade com o 
Termo de Referência, com o intuito de permitir um maior número de empresas participantes e uma 
melhor execução do serviço a ser prestado. Informa ainda que será mantido a data as sessão, às 
08:30 horas do dia 21 de Setembro de 2020, por meio do site www.licitacoes-e.com.br.Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsrpregaoe-
letronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais;www.tce.pb.gov.
br;www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 04 de Setembro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA 
VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, 
PB - CEP 58300-270, às 08:00 horas do dia 23 de Setembro de 2020, por meio do site www.licitacoes-
-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
CAIXAS TÉRMICAS, CENTRÍFUGAS E MICROSCÓPIOS, PARA OS SETORES DE IMUNIZAÇÃO 
E ENTOMOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 
10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail. com. Edital: https://licitacoes. santarita.pb.gov.
br/categoria/editais;www.tce.pb.gov.br;ww w.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 04 de setembro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2020. PROCESSO Nº104/2020. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº00016/2020. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E 
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB. 2.0- DO RESUL-
TADO. ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - CNPJ: 32.056.101/0001-70 - Valor R$: 350.708,97. 
META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 29.903.019/0001-20 - Valor R$: 10.897,60. 
MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - CNPJ: 07.631.411/0001-24 - Valor R$: 35.096,75. N. T. 
LUIZE - CNPJ: 93.577.427/0001-38 - Valor R$: 160.180,58.PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II 
LTDA - CNPJ: 24.116.337/0001-27. Valor R$: 58.068,39. S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 
26.889.181/0001-42 - Valor R$ 183.740,52. TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI - CNPJ: 05.301.712/0001-64 - Valor R$: 71.656,62. Publique-se e cumpra-se. Santa Rita 
- PB, 04 de setembro de 2020. CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA. Secretária Municipal 
de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE 
INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 312/2019, de 17/09/2019, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 17 de Outubro de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00009/2020, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA, 
VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 20.795.155/0001-79
Valor R$: 11.528,35
- LEDDWARE COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO E INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 35.686.533/0001-53
Valor R$: 6.970,00
- LIBERTY PRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ: 33.848.018/0001-05
Valor R$: 14.283,60
- VIPH IT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ: 33.419.290/0001-61
Valor R$: 7.350,00
- TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ: 22.603.637/0001-05
Valor R$: 8.878,00
- MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ: 02.405.020/0001-78
Valor R$ 57.977,50

Santa Rita - PB, 04 de setembro de 2020.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DO SECRETÁRIO
Santa Rita - PB, 04 de setembro de 2020. 

O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00018/2020, que 

objetiva:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- C DE A FERREIRA E CIA LTDA
CNPJ: 33.330.526/0001-99
Valor R$: 20.300,00
- E. BERNARDO DE SOUZA
CNPJ: 30.406.114/0001-05
Valor R$: 8.668,00
- JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA
CNPJ: 29.100.463/0001-07
Valor R$: 7.111,60
- MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$: 32.199,60
- SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 30.294,882/0001-06
Valor R$: 69.284,00
- VALOR SUPRIMENTOS – COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI
CNPJ: 70.066.840/0001-32
Valor R$: 4.350,00
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00029/2020
PREGÃO PRESENCIAL N°: 00054/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520/02, 
por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa, que fará no dia 23 
de Setembro de 2020, 10h00min (Dez Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.          

 OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação dos Serviços Técnicos para 
Individualização de FGTS da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB.      

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

 Salgadinho-PB, 04 de Setembro de 2020. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial
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Publicidade

Extrato da Ata da2ªAssembleia Geral Extraordiná-
ria
 – AGE 2020 da Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba - CAGEPA, realizada 
no dia 21 de agostode 2020.

Extrato da Ata da 2ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Água e Esgotos da 
Paraíba – CAGEPA.1.Data, Hora e Local de Realização:Realizada no dia 21 de agosto de 2020, 
às dez horas, na sede social da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, situada na 
Av. Feliciano Cirne, n° 220, Bairro de Jaguaribe, na cidade de João Pessoa, Capital do Estado da 
Paraíba.2.Convocação:Edital de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado da Paraíba nos 
dias 13, 14, e 15 de agosto do presente ano.3.Participantes: Compareceram à sessão a maioria, 
estando presente o acionista controlador, Governo do Estado da Paraíba, detentor de 99,98% 
(noventa e nove virgula noventa e oito por cento) do Capital Social com direito a voto representado 
pelo Procurador do Estado, senhor Fábio Andrade Medeiros.4. Mesa Diretora:Fábio Andrade Me-
deiros - Presidente da Assembleia; Márcia Lauriano da Silva – Secretária da Assembleia.5. Ordem 
do dia:1. Eleger membros do Conselho de Administração da Companhia; 2. Outros assuntos de 
interesse dos acionistas.6. Deliberações: I. Passando ao item 1 da Ordem do dia, o Procurador 
Geral do Estado informou da existência da Medida Provisória – MP n° 931 de 30 de março de 2020 
que trata de medidas que objetiva flexibilizar, em caráter excepcional, o cumprimento de deveres 
impostos a sociedades anônimas dados pela legislação atual em função dos recentes eventos 
decorrentes do novo Coronavírus (Covid-19). De modo que, foi eleito para compor o Conselho de 
Administração, para cumprir mandato até abril de 2022, conforme os requisitos das Leis n°6.404/1976 
e n°13.303/2016, a seguinte pessoa:MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: NEUJANNY 
CHAVES PATRÍCIO. II. Em atenção ao item 2 da Ordem do dia, está autorizado a publicação da 
Ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária com a omissão das assinaturas dos 
acionistas.7. Encerramento e Assinaturas: Finalmente, o senhor Presidente franqueou a palavra 
e, como ninguém quisesse fazer uso dela, encerrou os trabalhos relativos à 2ª Assembleia Geral 
Extraordinária – AGE 2020 pelo tempo necessário à lavratura da presente ata e a seguir assinada 
pelo presidente da mesa, e por mim, Márcia Lauriano da Silva, secretária da assembleia. João 
Pessoa, 21 de agosto de 2020.Ata original encontra-se arquivada na Junta Comercial deste Estado, 
registrada sob o nº 20204178550 datado em 02 de setembro de dois mil e vinte.

Marcia Lauriano da Silva
Secretária da Assembleia 

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 42/2020

Processo Inicial nº 0007430-5/2020
Processo de Instrução nº 0014184-0/2020

A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 60 de 24 de janeiro de 2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado em 25 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 149, § 1°da Lei 
complementar nº 58/2003, resolve:

CITARo (a) servidor (a)José Jarismar Pedrosa – matrícula 176.443-8,a fim de apresentar DEFESA 
ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias com relação aos fatos que lhe são imputados no TERMO DE 
INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

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

É assegurado ao servidorvistasaos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08h00min às 13h00min.

João Pessoa,02de setembrode 2020.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEECT - PB

PUBLICAÇÃO   
Eu, ANDREA MARTINS MORAIS, portadora da Cédula de identidadesob nº 1813574 SSP/PB e 

do CPF Nº 026.275.774-50, brasileira , solteira, auxiliar administrativo, residente e domiciliada à Rua 
Abelardo da Silva Guimaraes Barreto, nº 115 Apartamento 2102 – Altiplano – Cabo Branco – Joao 
Pessoa – PB ; TORNO PÚBLICO, que revogo a Procuração lavrada ás fls. 013 , do livro 554, no 
Cartório do 7º Oficio de Notas (Carlos Neves) datada de 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro 
do ano de 2015 (dois mil e quinze ), onde figuro como Outorgante e tendo como Procuradora : 
LARISSA CUNHA TEIXEIRA DE CARVALHO, portadora da Cédula de Identidade sob nº 2.951.864 , 
2º via SSP/PB e do CPF Nº 060.942.894-20, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada 
á Rua Abelardo da Silva Guimarães Barreto nº 115 Apartamento 2102- Altiplano – João Pessoa-PB

EDITAL DE INTIMAÇAO PUBLICADO NO DIA 01.09.2020 NO DJE, NA PAGINA 03EDITAL 
DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS. Excelentíssimo Des. Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque, integrante da 3ª Câmera Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no uso 
de suas atribuições legais, FAZ SABER que fica INTIMADO pelo presente edital o Sr. LUIS SOBRAL 
DE LIMA, brasileiro, casado, agricultor, portador CPF 176.698.984-53 e Rg 1.051.294 PB atualmente 
se encontra em lugar incerto e não sabido, para oferecer resposta no prazo de 15(quinze) dias, aos 
termos do art. 1.019, inciso II do NCPC. Tudo conforme decisão liminar nos autos do Agravo de 
Instrumento 0801675-78.2017.8.15.0000, Processo Judicial Eletrônico, interposto pelo Banco do 
Nordeste do Brasil S.A, que tramita na 3ª Câmara Cível, devendo ser consultado pelo link http:pje.
tjpb.jus.br/pje2g/processo/consultadocumento/listview.seam Id do documento 1219442 e 1437649. 
E para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, e não se alegue ignorância, mandei expedir 
o presente edital, que será afixado na sede deste Tribunal, no local de costume e publicado na 
forma da lei, João Pessoa/PB, 31 de agosto de 2020. Eu, Eliane Delgado de Albuquerque, Analista 
Judiciário, digitei e assino. DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Relator.

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE POÇO JOSÉ DE MOURA – SINFUMP 
- CNPJ 10.660.138/0001-70 - Rua Dulce Maria, s/n – Centro – Poço de José de Moura-PB – CEP 
58908-000 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presi-
dente do Sindicato dos Funcionários do Município de Poço de José de Moura, conforme preceitua 
o Estatuto Social da entidade, no seu artigo 35, convoca todos(as) os(as) filiados(as) para partici-
parem da Assembleia Geral Extraordinária-AGE, a qual será realizada por videoconferencia (em 
conformidade com o art. 5º da Lei 14.010/2020), atraves da plataforma Google Meet, em decorrência 
do estado de emergência em saúde pública decretado pelo Ministério da Saúde, de acordo com 
as seguintes especificações: PAUTA: 1. Reforma Estatutária para adequação à nova legislação, e 
tempo de mandato equivalente às demais entidades sindicais de primeiro e segundo graus, como 
federações e centrais sindicais; 2. Formação da Comissão Eleitoral que irá gerir, conforme o artigo 
acima citado, o processo eleitoral para a escolha da próxima Diretoria do SINFUMP, baseado no 
Estatuto reformado e aprovado. DATA: 10/09/2020 (Quinta-feira), às 16h30min em primeira con-
vocação com todos os filiados/as, e às 17h30min, em segunda convocação, com qualquer número 
de filiados/as presentes na videoconferência, AGE virtual, a qual será gravada e com geração de 
relatório dos participantes. SISTEMA: Plataforma Google Meet. Poço de José de Moura/PB, 04 de 
setembro de 2020. Reginaldo Tavares de Sousa - Presidente SINFUMP.

EDITAL
A Comissão Executiva Municipal Provisória do Solidariedade – SD em João Pessoa/PB repre-

sentada pelo seu Presidente, abaixo assinado, de conformidade com a Lei 9.504/97 e do Estatuto 
do Partido, CONVOCA todos os convencionais do Partido para participarem da Convenção Mu-
nicipal a ser realizadas no dia 15 de Setembro de 2020, com inícioas 19:00hrs e encerramento 
as 22:00hrs, no auditório da ASPLAN – Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba, situado 
a ruaRodrigues de Aquino, 267, Centro, nesta cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, para 
deliberar e votar a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Escolha de candidato a Chapa Majoritária;
2. Escolha de candidatos a Chapa Proporcional;
3. Decidir sobre coligação com outros Partidos;
4. Outros assuntos de interesse do Partido;

João Pessoa, 03 de Setembro de 2020
Eduardo Jorge Rocha Pedrosa

Presidente Municipal

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2020
O Ministério Público Estadual, por meio da Comissão de Licitação designada pela Portaria 

nº 329/2020, torna público para ciência dos interessados, que realizará credenciamento para 
cadastro e seleção de empresas de Serviço de Conservação de Energia (ESCO) e/ou Empresas 
de engenharia especializadas para elaboração de prédiagnóstico de eficiência energética no uso 
final de energia elétrica, diagnóstico energético, de medição e verificação, bem como a realização 
e implementação de projeto executivo integral de eficiência energética e execução de todas ativida-
des necessárias a viabilizar a participação do Ministério Público do Estado da Paraíba-MPPB nos 
Programas de eficiência Energética (PEE) a serem lançados por meio de chamadas públicas de 
projetos publicadas pela ENERGISA, nos anos 2020, 2021 e 2022, de acordo com a Lei nº 9.991, 
de 24 de julho de 2000, Resolução Normativa da ANEEL nº 556, de 18 de junho de 2013, com as 
alterações trazidas pela Resolução Normativa nº 830, de 23 de outubro de 2018, bem como a Lei 
Complementar nº 123/2006 e Lei 13.019/2014 e alterações, no que couber, e, subsidiariamente, 

a Lei nº 8.666/1993 e legislação complementar vigente e pertinente à matéria. A sessão pública 
será realizada dia 16/09/2020 às 14:00 horas. LOCAL: Auditório “Proc. Edigardo Ferreira Soares”, 
Edifício Sede do Ministério Público da Paraíba-PGJ, situado à Av. D. Pedro II, S/N , Centro, João 
Pessoa – PB. Acesso ao Edital no horário das 13:00 às 18:00 horas de segunda a quinta-feira, e, 
na sexta-feira de 07:00 às 12:00 horas, no endereço acima citado e/ou pela internet no site www.
mppb.mp.br. Outras informações pelo fone: (83) 2107 6073/2107 6064.

João Pessoa, 04 de setembro de 2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÕES MUNICIPAIS DA UNIDADE POPULAR (UP)

A Presidenta do Diretório Estadual da Unidade Popular da Paraíba, Rosilene da Silva Santa-
na, na forma da legislação eleitoral vigente e do Art. 52 do Estatuto, convoca os convencionais 
devidamente habilitados ao exercício do voto para comparecerem àsConvenções Municipais do 
partido no seu respectivo município, a serem realizadas conforme calendário e pauta descritos mais 
abaixo, utilizando-se da ferramenta de videoconferência Google Meet, nos termos na Resolução do 
TSE nº 23.623/2020. O acesso será disponibilizado por link encaminhado por e-mail eWhatsApp.

CALENDÁRIO
DIA 13/09/2020, 15h00, Patos
DIA 14/09/2020, 19h00, João Pessoa
DIA 15/09/2020, 18h00, Campina Grande
PAUTA
1. Escolha dos candidatos da Unidade Popular aos cargos de prefeito e vice-prefeito nas eleições 

majoritárias do próximo dia 15 de novembro de 2020;
2. Escolha e anúncio dos candidatosda Unidade Popular ao cargo de vereador nas eleições 

proporcionais do próximo dia 15 de novembro de 2020, e seus respectivos números;
3. Deliberação sobre propostas de coligações com outros partidos;
4. Delegação de poderes ao respectivo órgão municipal do partido, conforme os termos do Art. 58 

do Estatuto, para celebrar coligações com outros partidos (eleição majoritária), bem como para ho-
mologar, substituir, acrescentar ou suprimir nomes à chapa de candidatos às eleições proporcionais;

5. Designação de um representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente do partido 
no trato dos interesses e na representação de eventuais coligações, bem como a designação de 
delegados, na forma dos incisos I e II do Art. 5º da Res.23.609/TSE; 

6. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
Paraíba, 05 de setembro de 2020

ROSILENE DA SILVA SANTANA
Presidenta do Diretório Estadual

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020
Registro CGE Nº 20-00933-9

COMUNICADO
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, comu-
nica aos participantes do TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020, que transcorreu o prazo sem nenhuma 
empresa impetrar recuso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento 
que habilitou às empresas: CLPT CONSTRUTORA EIRELI, AQ CONSTRUTORA EIRELI EPP, e 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA  e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de 
Preços para o dia 09/09/2020 às 10: 00 horas.

João Pessoa, 04 de setembro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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 DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
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, comu-
nica aos participantes habilitados da CONVITE Nº 08/19(REPETIÇÃO) , que após análise detalhada 
nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe e consulta 
ao setor técnico, considera classificada a Empresa PROJETO CONSULTORIA DE ENGENHARIA 
LTDA com as pontuaçõe máxima – 100 pontos. 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 da Proposta de Preços ou vista(s) ao(s) recurso(s) - conforme o caso, fica marcada para 
o dia 10/09/2020, às 10:00 horas.                                  

João Pessoa, 04 de setembro de 2020.
    Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

UFV E2 ENERGIAS RENOVAVEIS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 
35.895.742/0016-93, endereço na Rod BR 230, Sitio Várzea Alegre, S/N, Km 309, Zona Rural, São 
Mamede/PB, torna público que requereu à SUDEMA/PB, a Licença Prévia para empreendimento 
de geração de energia elétrica por fonte solar fotovoltaica no município de São Mamede/PB. Foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 622/2020 em João Pessoa,24de abril de 2020 – Prazo: 
1095dias. Para a atividade de:Operação da Rodovia PB-111, trecho: Tacima / Araruna / Cacimba 
de Dentro / PB-105. Na (o) –RODOVIA PB-111, TRECHO: TACIMA / ARARUNA / CACIMBA DE 
DENTRO / PB-105. Município: - UF: PB. Processo: 2020-001497/TEC/LO-0434.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL

Fixa a data para as eleições dos
Conselhos Diretor e Fiscal da APL,
para o biênio 2020/2022, disciplina
o registro de chapas
e dá outras providências.

O CONSELHO DIRETOR (CD) da ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS
(APL), no uso das suas atribuições,
R E S O L V E :
Art. 1º - Observando-se o disposto no § 1º do art. 21 do Estatuto Social, é fixada a data de 

14.09.2020 (quartoze de setembro de dois mil e vinte), no horário de 08:30 às 12 horas, na sede 
da APL, para eleição do CONSELHO DIRETOR (CD), do CONSELHO FISCAL (CF) da APL e aos 
suplentes dos citados órgãos que lhe confere o Art. 46 do Estatuto Social (E.S.) e objetivando o 
máximo de transparência nas eleições a cargo da Academia.

Art. 2º. - Poderão concorrer às eleições todos os associados quites com as contribuições 
previstas no Estatuto Social.

Art. 3º. -O registro de chapas, abrangendo todos ou parte dos cargoscomponentes dos Ór-
gãos a serem providos, bem assim o registro de candidatura, deverá ser pleiteado ao CD pelo(s) 
candidato(s), com indicação expressa do cargo correspondente a cada pretendente, até o dia 
08.09.2020 (oito de setembro de dois mil e vinte).

§ 1º – O Conselho Diretor se pronunciará sobre cada pedido de inscrição nas quarenta e oito 
horas seguintes à entrada do pedido, compreendendo-se como automaticamente aceitos, indepen-
dentemente de pronunciamento escrito, aqueles que, até o final do prazo aqui estabelecido, não

ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS
tenham sido expressamente indeferidos pelo CD, cujas decisões, no caso, são consideradas 

irrecorríveis.
§ 2º. - Os pedidos de inscrição aceitos pelo CD serão relacionados até às 12 horas do dia 

09.09.2020 (nove de setembro de dois mil e vinte), afixando-se exemplar da relação na entrada do 
edifício sede da APL e disponibilizando-se cópias desses documentos, aos candidatos e demais 
acadêmicos.

Art. 4º. – As eleições, disciplinadas nesta Resolução obedecerão quanto a sua realização, o 
disposto no Estatuto Social e no Regimento.

Art. 5º. - O CD dirimirá qualquer dúvida porventura relativa à presente Resolução, que entra em 
vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões do CD da APL, em João Pessoa,

04 de setembro de 2020.
Damião Ramos Cavalcanti

Presidente
 Luiz Gonzaga Rodrigues

 Vice - Presidente

 Itapuan Botto Targino
Diretor Administrativo

 Severino Ramalho Leite
 Diretor Econômico Financeiro e Patrimonial

 Carlos Antonio Aranha de Macêdo
Diretor de Documentação e Comunicação

Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 643/2020 em João Pessoa,27de abril de 2020 – Prazo: 
1095dias. Para a atividade de:Operação da Rodovia vicinal, trecho: Campina Grande / Jenipapo. 
Na (o) –RODOVIA VICINAL, TRECHO: CAMPINA GRANDE / JENIPAPO. Município: - UF: PB. 
Processo: 2019-006478/TEC/LO-9799.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 652/2020 em João Pessoa,06de maio de 2020 – Prazo: 
1825dias. Para a atividade de:Operação da Rodovia PB-327, trecho: Entroncamento PB-325 / Mato 
Grosso. Na (o) –RODOVIA PB-327, TRECHO: ENTRONCAMENTO PB-325 / MATO GROSSO. 
Município: - UF: PB. Processo: 2019-006479/TEC/LO-9800. 
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