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Governo adota tramitação 
de documentos digitais 
PBDoc vai substituir, gradativamente, a papelada por arquivos em ambiente digital, com segurança e economia. Página 4

A possibilidade de parcerias foi o tema do encontro entre o governador da Paraíba e o novo comandante do Comando Aéreo Nordeste, César Faria Guimarães. Página 3
Alzheimer está relacionado a até 
60% das síndromes demenciais
Projeto desenvolvido no Hospital Universitário da UFPB 
utiliza a música para tratar pacientes idosos. Página 12

João Azevêdo destaca ações no setor aéreo

Foto: Marcus Antonius
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Série D: Campinense e Atlético 
de Cajazeiras estreiam no grupo
Jogos movimentam o Campeonato Brasileiro no fim de 
semana, com jogos  em Natal e no Sertão da PB. Página 16

Diversidade

NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

115.966
4.497.434

30.290.791

2.684
135.857
947.919

Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker
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Aulas on-line da Rede Estadual de Ensino da Paraíba durante a pandemia 
contam com a adesão de mais de 70% dos estudantes. Página 7

Sem apoio da Funai, populações indígenas lutam para conter a 
proliferação do coronavírus nas aldeias da Paraíba. Página 5

Em seis meses de pandemia, Estado registrou 115,9 mil casos de covid-19, 
mas 88,8 mil pacientes já foram considerados curados. Página 4

Grotão Bairro foi criado a partir de ocupações irregulares 
e tem no comércio a principal atividade econômica. Página 8

Investimentos são discutidos 
com o presidente do BNDES
Financiamento de projetos nas áreas de infraestrutura 
e turismo, na Paraíba, entraram na pauta. Página 3

Foto: Arquivo

Cultura

Geral

BAIRROS
GIRO NOS Paraíba

Tem paraibano na seleção Santos foi con-
firmado nos jogos do Brasil contra Bolívia e Peru. Página 15

Foto: Divulgação

60 anos hoje Saiba como foi a primeira exibição, na Paraíba, do antológico 
documentário ‘Aruanda’, dirigido pelo cineasta Linduarte Noronha. Página 9

Esportes
Últimas

Lojas fechadas O comércio não 
funciona na próxima segunda-feira em João 
Pessoa, Campina Grande e mais 27 cidades, 
por causa do Dia do Comerciário. Página 4
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O Brasil permanece diante do grande desafio de criar postos de 
trabalho para um contingente estimado hoje, pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) em mais de 13 milhões de pes-
soas. Isso em meio a uma pandemia que desestruturou ainda mais 
a economia do país, e que tenta se reerguer agora, no entanto, sem 
poder descuidar totalmente do isolamento social.

Este é ou deveria ser o compromisso primário dos gestores pú-
blicos, em todas as esferas administrativas: dar respostas concretas, 
no sentido de atender às carências de bens e serviços da população, 
contudo, dando prioridade aos setores sociais mais fragilizados, no 
caso, a legião, formada por homens e mulheres, jovens e adultos, que 
vive hoje o drama do desemprego.

Parafraseando o poeta inglês John Donne, se nenhum ser huma-
no é uma ilha isolada, no vasto oceano do mundo, o mesmo se aplica 
aos governos, que devem envidar esforços, no sentido de atuar em 
parceria com as demais forças sociais, com vistas a encontrar solu-
ções para os problemas de sua gente, primeiramente, os de maior 
gravidade, como a falta de emprego.

Uma das ferramentas, para a construção coletiva de alter-
nativas, é o diálogo. Se um gestor se fecha em si mesmo, e, por 
extensão, o seu projeto administrativo, por entender, entre ou-
tros motivos, que detém, sozinho, as condições de superar as 
adversidades, pode estar fadado ao fracasso, arrastando com 
ele, entre outras coisas, a qualidade de vida de apoiadores e não 
apoiadores.

Entretanto, estabelecer conversações não é tarefa fácil. Para 
garantir um mínimo de eficácia, a interlocução precisa ser cla-
ra, objetiva e sincera. E sabe-se que, no plano político-ideoló-
gico, de modo mais acentuado, é muito difícil colocar as cartas 
sobre a mesa; abrir o jogo, como se diz. Mas esse é o caminho, e 
é preciso coragem para percorrê-lo, sob pena de continuar cho-
vendo no molhado.

O Brasil tem problemas do tamanho do seu território. Tem tam-
bém soluções - a curto, médio ou longo prazo - para quase todos eles. 
Conciliar interesses, colocando em primeiro plano um projeto trans-
formador para o país, tendo em vista a superação, por exemplo, das 
desigualdades sociais, é que é a grande questão, que um diálogo na-
cional honesto teria tudo para resolver. 

Diálogo
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Cheios da Esperança de Cristo

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

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Ao longo de sua vida pública, Nos-
so Senhor sempre nos ensinou que a 
sua missão redentora no mundo não 
estava reservada somente a Si, mas 
estendeu-se sobre seus apóstolos, e 
chegou até nós: “A messe é grande, 
mas os trabalhadores são poucos. Por 
isso, pedi ao dono da messe que mande 
trabalhadores para a colheita. Eis que 
vos envio como cordeiros para o meio 
de lobos.” Lc 10,2-3) Vemos aqui clara-
mente que o Senhor quer contar com 
todos. No campo de Deus, há trabalho 
para todos. Não importa o momento 
que chegamos na messe do Senhor. O 
envio missionário nos 
habilitará para uma 
presença pacífica no co-
ração da humanidade: 
“Eis que vos envio como 
cordeiros para o meio 
de lobos” (Lc 10,18). 
Apesar das muitas con-
trariedades que surgi-
ram ao longo da histó-
ria e as que ainda virão, 
devemos transmitir 
inquestionavelmente a 
mensagem de paz em todas as circuns-
tâncias. O mal não nos atingirá!

Tudo que fazemos na vida, espe-
ramos os frutos, e não seria diferen-
te com a atividade missionária a qual 
somos chamados a desenvolver nesta 
vida. Contudo, sabemos que o nosso 
agir evangelizador vem precedido da 
graça de Deus. Nada fazemos sem con-
tar com ela; tudo que fazemos pelo Se-
nhor e pelos nossos irmãos, devemos 
antes suplicar referida graça. Uma ou-
tra coisa devemos pedir ao Senhor, o 
sadio entusiasmo, o mesmo que fora 
dado aos primeiros discípulos de Je-
sus: “(...) não vos alegreis porque os 

espíritos vos obedecem. Antes, ficai 
alegres porque vossos nomes estão 
escritos no céu.” (Lc 10,20) Somos to-
dos missionários de Cristo, devemos a 
todo custo empenhar-nos em levar sua 
mensagem salvadora pelos confins da 
Terra. O mal sempre nos rondará, mas 
temos a esperança que é capaz de exor-
cizá-lo do nosso caminho missionário. 
Os discípulos de Jesus jamais deverão 
temer o mal, pois vivem da providên-
cia de Deus e sabem que O Seu reino 
avizinha-se (Lc 10,11). 

Em tempos tão desafiadores que 
vivemos, o Senhor continua a lançar 

o convite a segui-Lo. A 
esperança move-nos! A 
messe do Senhor tam-
bém nos espera neste 
contexto de pandemia. 
Não podemos nos aco-
modar, Cristo nos cha-
ma a levar Seu amor às 
pessoas que se encon-
tram desanimadas. E, 
como Igreja, não po-
demos nos esquivar 
de nossa parte na mis-

são. O Reino de Deus começa na terra 
quando os discípulos se colocaram em 
saída pelo mundo sob as pegadas do 
Redentor, seguiram-No com um estilo 
de vida simples: “Não leveis bolsa, nem 
sacola, nem sandálias, e não cumpri-
menteis ninguém pelo caminho! (...) 
Permanecei naquela mesma casa, co-
mei e bebei do que tiverem, porque o 
trabalhador merece o seu salário. Não 
passeis de casa em casa. (...) Quando 
entrardes numa cidade e fordes bem 
recebidos, comei do que vos servirem.” 
(Lc 10, 4.7-8). Eis o segredo que trans-
formará o mundo: ser um outro Cristo 
com alegria entre os homens!
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O contrassenso pasmoso
Queria poder escrever sobre o Ama-

zonas ou a Amazônia. Quem, no ramo, 
não curte essa vontade? O rio imenso, 
primeiro orgulho interno e fama uni-
versal do Brasil, irrigando o maior bio-
ma do mundo, a Amazônia. Mas bem 
cedo, menino ainda (e ainda mais por 
ser menino), o mapa que mandaram o 
menino pintar de verde de mangueira 
foi perdendo a alegria, ficando sempre 
mais escuro e impenetrável.

 O avô Chico Avelino havia se jun-
tado aos judeus errantes do Ceará, 
atraídos pelo ouro fácil dos seringais, 
e voltou ao Brejo de mãos vazias, com 
sequelas de veneno de cobra e fraco 
do juízo. Vó Pastora teve de apressar 
o muque dos onze 
filhos, independente 
de idade, na cava-
ção da roça brejeira 
da sobrevivência. 
E o neto desgarra-
do, adotado fora da 
tribo, já começara 
a ver coisas pretas 
por baixo da beleza 
colorida dos antigos 
lápis John Faber. 

Alguns anos depois, curioso de 
saber, cai nas mãos do neto uma pá-
gina de Euclides da Cunha onde se lê, 
“À margem da História”, que o imenso 
Amazonas é o menos brasileiro dos 
rios. Devastador da terra e da mata, 
um “estranho adversário, entregue, 
dia e noite à faina de solapar a sua 
própria terra”. Um demolidor de ilhas, 
barrancos, montes, do qual as próprias 
margens fogem dele. Um contrassenso 
pasmoso na linguagem épica do maior 
escritor brasileiro, que me mandava 
de volta às histórias dos que haviam 
me criado, parentes mais remediados 
do infortunado avô. 

Depois - bem depois - vem “A Sel-
va” do português Ferreira de Castro. 
Como Euclides, ele esteve lá, e mais 
que Euclides, provou do fel. Moço ain-
da, ele entrou na selva, atolou as botas 
da aventura no seringal para descrever 
em linguagem de grande romancista a 
geena em que os brasileiros se esfran-
galhavam para mitigar a fome. Troca-
vam a terra que matava por falta de 
água pela terra que matava por água 
em excesso. E fui buscar na literatura 
portuguesa, não com as mesmas pala-
vras, o jugo infame que levava meu avô 
a trocar o pirarucu pegado de mão nos 
alagados do seringal pelos nacos de sal, 
farinha e cachaça no barracão do atra-

vessador da goma 
elástica importada 
pelos precursores do 
mercado global. 

Meu avô nunca 
recebeu dinheiro, 
sempre estava de-
vendo. Deixaram-no 
escapar num bar-
co clandestino até o 
Pará porque, coitado, 

já não tinha o juízo. 
Muito depois é que descobriram 

que a Amazônia valia por sua função 
no equilíbrio ambiental do planeta. 
O que estava por baixo, no fundo da 
selva aquática, não mereceu mais que 
registros solitários e impotentes como 
os de Rondon e seus seguidores con-
temporâneos. 

A partir do regime militar de 
1964 é que se intensificaram a cria-
ção do gado e o comércio consentido 
das madeireiras, resultando em mais 
um “contrassenso pasmoso” da visão 
nunca superada de Euclides. Em seu 
tempo era o inferno verde, hoje é o in-
ferno em chamas. 

 E o neto desgarrado, 
adotado fora da tribo, já 

começara a ver coisas pretas por 
baixo da beleza colorida dos 
antigos lápis John Faber.   

 Em tempos 
tão desafiadores 

que vivemos, o Senhor 
continua a lançar o convite 

a segui-Lo. A esperança 
move-nos!   
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Governador se reuniu, por videoconferência, com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, para tratar da retomada da economia

O governador João 
Azevêdo se reuniu, por 
meio de videoconferência, 
com o presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES), Gustavo Monte-
zano, ocasião em que fo-
ram discutidas possibilida-
des de financiamentos em 
projetos de infraestrutura 
e turismo.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual desta-
cou os investimentos do 
Governo do Estado para 
assegurar a retomada da 
economia após o período 
crítico da pandemia do co-
ronavírus, a exemplo do 
lançamento do ‘Programa 
de Investimentos em Obras 
Públicas da Paraíba’, que 
prevê a execução de cerca 
de 200 obras que somam 
recursos de aproximada-
mente R$ 800 milhões.

Ele também citou o 
projeto do Polo Turístico 
Cabo Branco, que consiste 
na construção de hotéis, 
resorts e atividades de ani-
mação turística, comércio e 
serviços em uma localiza-
ção estratégica de João Pes-

João Azevêdo discute recursos 
para turismo e infraestrutura

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Em janeiro, Bolsonaro ace-
nou com a possibilidade de 
criar um ministério exclusivo 
para a segurança pública, 
como querem os governa-
dores –  “Estudaremos e da-
remos uma resposta o mais 
rápido possível”, garantiu 
a secretários de Segurança 
dos estados. Mas o assunto 
está “congelado” há quase 
oito meses. 

Não houve resposta “rápida” 
Os esforços de governo pa-
raibano para melhorar os ín-
dices de segurança se confir-
mam em números. Em quinto 
lugar no segmento, de acordo 
com o ranking do Centro de 
Liderança Pública (CLP), o Es-
tado conseguiu, por exemplo, 
reduzir em 22% os Crimes 
Letais Violentos Intencionais: 
de 44 mortes a cada cem mil 
habitantes para 23, em 2019.    

No entendimento do Colégio Nacio-
nal de Secretários de Segurança Pú-
blica, os estados precisam de maior 
custeio por parte do Governo Fede-
ral “para que se possa fazer frente a 
essa responsabilidade que nos é de-
legada”. Para o colegiado, a melhora 
nos índices de segurança pública no 
país é fruto de ações bancadas, em 
sua maioria, pelos próprios estados. 

Mais custeio para seguraNça  

goverNador traz à baila pauta uNâNiMe eNtre 

gestores: criação do MiNistério da seguraNça 

redução eM NúMeros 

Na solenidade virtual da 9ª edição do Ranking da Competitividade dos Estados 2020, a intervenção 
do governador João Azevêdo (foto) no painel sobre Segurança Pública trouxe à baila pauta que é 
unânime entre governadores: a criação do Ministério da Segurança e a consequente efetivação 
de uma política nacional da segurança pública, de modo a promover maior interlocução entre 
secretarias estaduais e Governo Federal. Ainda no início do ano, secretários de Segurança Pú-
blica dos estados e do Distrito Federal solicitaram ao presidente Jair Bolsonaro o desmembra-
mento da pasta do Ministério da Justiça. Os estados entendem que a criação permitiria a des-

tinação de mais recursos para investimentos, o que potencializaria as metas traçadas pelos entes 
federativos para conseguir resultados mais exitosos. Em janeiro, na primeira reunião do Colégio 
Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), os representantes estaduais ecoaram 

outra proposta defendida pelos governadores: a necessidade de o Governo Federal elevar 
sua participação na alocação de recursos para o fundo nacional, nos mesmos moldes 

do que já ocorre com os fundos de educação e de saúde. Para efeito comparativo, o 
da saúde tem R$ 100 bilhões, o da educação, R$ 20 bilhões, e o da segurança 

pública R$ 250 milhões para distribuição com os 27 estados. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

No primeiro debate entre candidatos a prefei-
to de João Pessoa, no Sistema Arapuan, ficou 
a impressão de que os postulantes evitaram o 
embate contundente com os oponentes. Quem 
esperava um clima acirrado, uma polarização 
entre esquerda e direita, frustrou-se. Até o ‘bri-
guento’ Wallber Virgulino estava ‘light’. Porém, 
foi só o primeiro.

caNdidatos fazeM debate ‘light’ 
eM priMeiro coNfroNto Na tv 

chapa deverá ser alterada 

caNdidata a vice do pcdob 

Há opinião entre analistas políticos de que o 
registro no TRE-PB da chapa do PSB para dis-
putar a prefeitura de João Pessoa – Ricardo 
Coutinho/Paula Franssineti – será alterado. Os 
socialistas estariam aguardando a resolução 
do imbróglio com o PT e o PCdoB para substi-
tuir o nome da candidata a vice. Tem até o dia 
26 para fazer isso.    

Nos bastidores, especula-se que caso o PT resista em 
indicar um nome para compor chapa com Ricardo 
Coutinho – o partido teria a preferência nesse parti-
cular – o plano B dos socialistas seria convidar a pre-
sidente estadual do PCdoB, Gregória Benário, para 
a missão. Nem o PSB nem os comunistas confirmam 
essa possibilidade.   
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soa. “A pandemia nos ensi-
nou muitas coisas em vários 
aspectos, nós temos poten-
ciais em vários segmentos, 
como energias renováveis, 
e há um conjunto de vetores 

que atua de forma positiva 
para nós, o que é fundamen-
tal para estimular a nossa 
economia, gerando empre-
go e renda”, avaliou.

O presidente do BN-

DES, Gustavo Montezano, 
fez uma avaliação positiva 
do cenário econômico do 
país para os próximos me-
ses. “Nós vamos sair dessa 
crise com uma reação po-

sitiva na nossa economia, 
com um bom ambiente 
para investimentos no Bra-
sil, que envolve também as 
áreas da infraestrutura e do 
turismo”, pontuou.

João Azevêdo apresentou ações como o “Programa de Investimentos em Obras Públicas da Paraíba”, que prevê cerca de 200 obras com investimentos de R$ 800 milhões

Foto: Francisco França/Secom-PB

Parceria na segurança

Alto comendo da Aeronáutica faz visita à Paraíba
O governador João Aze-

vêdo recebeu ontem, na 
Granja Santana, a visita de 
cortesia do novo comandante 
do Comando Aéreo Nordeste, 
brigadeiro do ar César Fa-
ria Guimarães. Na ocasião, o 
chefe do Executivo estadual 
fez um balanço das ações de-
senvolvidas pelo Governo da 
Paraíba no enfrentamento 
da pandemia do coronavírus 
e destacou os investimentos 
que serão realizados pela 

gestão para a implantação 
dos balizamentos noturnos 
nos aeródromos de Montei-
ro, Sousa, Itaporanga e Catolé 
do Rocha e para a construção 
do novo aeroporto de Patos, 
uma obra orçada em mais de 
R$ 36 milhões. 

“Nós também nos colo-
camos à disposição da Ae-
ronáutica e sabemos que as 
parcerias são fundamentais 
para a efetividade de muitas 
ações”, comentou. O secretá-

rio de Estado da Segurança 
e da Defesa Social, Jean Fran-
cisco Nunes, afirmou que as 
possíveis parcerias com a Ae-
ronáutica ajudam a Paraíba a 
se consolidar como um esta-
do forte no Nordeste. “Essa 
construção de pontes tem 
sido uma marca muito forte 
do governador João Azevêdo, 
seja com entes federais ou 
municipais, pois precisamos 
estabelecer esses caminhos, 
e essa cooperação, a partir 

da visita de hoje, com o briga-
deiro César Faria, que cuida 
do tráfego aéreo do Nordeste, 
trará grandes frutos para a 
segurança pública”. 

Por sua vez, o brigadeiro 
do ar César Faria colocou a 
Força Aérea à disposição do 
Governo da Paraíba e anun-
ciou a retomada da operação 
do Comando Aéreo Nordeste. 
“Essa representação é fun-
damental e essa visita é uma 
oportunidade para nós e para 

o Estado de conhecer esse tra-
balho que estamos reativando 
e nos colocamos à disposição 
para estreitar o relaciona-
mento, em caso de necessida-
de de algum apoio”, falou. 

Também participaram 
da reunião, o chefe de Gabi-
nete do Governador, Ronaldo 
Guerra; o deputado estadual 
João Gonçalves; e o major Gil-
berto Antônio, assistente do 
comandante do Comando Aé-
reo Nordeste.

A Justiça Eleitoral 
está atenta aos veículos 
de comunicação que já es-
tão fazendo debates e aos 
candidatos homologados 
em convenção pedindo 
votos nas redes sociais. A 
Secretaria Judiciária do 
Tribunal Regional Eleito-
ral na Paraíba (TRE-PB) 
alertou, ontem, que a 
campanha só começa ofi-
cialmente somente depois 
que o juiz de cada Zona 
Eleitoral julgar e aprovar 
os pedidos de registros de 
candidaturas aprovados 
pelos partidos em con-
venção.

“Candidatos só po-
dem começar a pedir voto, 
pessoalmente ou através 
das redes sociais, a partir 
do dia 27 de setembro, 
um dia depois do prazo 
final para a homologação 
do juiz”, adverte o TRE, 
ao apontar que as deter-
minações estão previstas 
na legislação que, inclu-
sive, foi alterada depois 
do adiamento dos prazos, 
provocada pela pandemia 
do novo coronavírus.

Os pré-candidatos 
podem participar de en-
trevistas e fazer lives pela 
internet, mas tratando 
de ideias e de problemas 
relacionados aos municí-
pios. Pedidos de votos só 
poderão a partir do mo-
mento que tiverem seus 
nomes confirmados pela 
Justiça Eleitoral e isso ain-
da estará em andamento 
até o próximo dia 26.

TRE-PB alerta 
para prazo 
de início da 
campanha
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com
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PBDoc foi instituído para produção de documentos e processos eletrônicos em ambientes digitais com mais segurança e economia

O Governo da Paraíba 
passa a substituir grada-
tivamente a produção e 
tramitação de documen-
tos em papel para formato 
digital, conforme decreto 
nº 40.546, assinado pelo 
governador João Azevêdo 
e publicado na edição on-
tem do Diário Oficial do 
Estado. O decreto institui 
o Sistema PBdoc de pro-
dução, gestão, tramitação, 
armazenamento, preser-
vação, segurança e acesso 
a documentos e informa-
ções em ambiente digital.

O principal objeti-
vo do PBDoc é produzir 
documentos e processos 
eletrônicos com seguran-
ça, transparência, econo-
micidade, sustentabilida-
de ambiental e de forma 
padronizada; imprimir 
maior eficácia e celeri-
dade aos processos ad-
ministrativos; assegurar 
a proteção da autoria, da 
autenticidade, da integri-
dade, da disponibilidade 
e da legibilidade de docu-
mentos digitais, observa-
das as disposições da Lei 
Federal nº 12.527, de 18 
de novembro de 2011; e 
assegurar a gestão, a pre-
servação e a segurança de 
documentos e processos 
eletrônicos no tempo.

A implantação do sis-
tema será feita por meio 
da Secretaria de Estado 
da Administração (Sead) 
e da Companhia de Pro-
cessamento de Dados da 
Paraíba (Codata), obser-
vado cronograma de da-

tas aprovado pelo Comi-
tê Gestor de Governança 
(CGG), instituído nos ter-
mos do decreto nº 39.271, 
de 28 de junho de 2019.

Por ser um sistema 
integrado, de uso de to-
dos os órgãos do Governo 
Estadual, ao passo que as 
implantações forem sen-
do realizadas, as tramita-
ções entre os órgãos vão 
ocorrer dentro do PBDoc, 
desde envios de proces-
sos, como a comunicação 
através de ofícios e circu-
lares.

No prazo de até três 
anos – contados da data 
da publicação do decreto 
–, os órgãos e as entida-
des da administração pú-
blica do Estado da Paraí-
ba deverão providenciar 
a adequação de seus sis-
temas informatizados em 
operação aos requisitos 
definidos pela Unidade do 
Arquivo Público do Esta-
do da Paraíba, bem como 
a migração e a integração 
de sistemas legados com 
o ambiente digital de ges-
tão documental.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Governo implanta sistema para 
tramitação de documento digital

Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil

Mutirão de documentos
O Governo do Estado, por meio da Se-

cretaria de Desenvolvimento Humano (Sedh), 
inicia nesta segunda-feira, dia 21, no Espaço 
Cultural, em João Pessoa, um mutirão para 
emissão gratuita de documentos. A ação do 
Programa Cidadão tem como objetivo atender 
a população em situação de vulnerabilidade 
social, e será realizada de segunda a sexta-
feira, no período de 21 de setembro a 2 de 
outubro, das 8h às 13h. A previsão é de 150 
atendimentos diários.

As fichas começam a ser distribuídas a par-
tir das 8h, na entrada de acesso pelo estacio-
namento do Espaço Cultural, próximo ao local 
de atendimento, que será onde funcionava 
uma agência bancária. Os serviços ofertados 
à população nesse mutirão serão: emissão de 
RG (1º e 2º vias); emissão de CPF (1º e 2º vias); 
Carteira de Trabalho Digital; foto 3x4 (para os 
documentos);

Para efetivar a emissão desses documentos 
é necessário apresentar a Certidão de Nasci-
mento ou a de Casamento originais. Só serão 
aceitas cópias, se autenticadas em cartório. 

O gerente do Programa Cidadão, Roberto 
Leite destaca que “a população em situação 
de vulnerabilidade social precisa, num mo-
mento difícil como este que enfrentamos com 
a pandemia, ter a sua documentação básica 
para garantir acesso a serviços e benefícios, 
assim como para se reinserir no mercado de 
trabalho. Nós retomamos as ações itinerantes 
do programa no interior essa semana, e com 
esse mutirão na capital pretendemos realizar 
em torno de 1.500 atendimentos ”, enfatiza.

Todos os protocolos de segurança contra 
a disseminação do novo coronavírus serão se-
guidos, portanto a população deve comparecer 
ao local usando máscara. As filas serão organi-
zadas respeitando o distanciamento recomen-
dado, e na entrada será realizada aferição de 
temperatura e disponibilizado álcool em gel. 

Urnas que serão usadas nas eleições na PB passarão por testagem para garantir a segurança e contabilização do voto

Na segunda-feira

TRE vai iniciar auditoria nas urnas 
eletrônicas para as eleições 2020

O Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB) inicia nesta segunda-
feira, dia 21, a reunião de 
instalação da Comissão de 
Auditoria de Votação Eletrô-
nica das Eleições de 2020. 
A comissão, que será res-
ponsável pela organização e 
condução dos trabalhos de 
auditoria do funcionamento 
das urnas eletrônicas, é pre-
sidida pelo juiz de Direito 
José Ferreira Ramos Júnior.

“A auditoria de urnas 
eletrônicas é um procedi-
mento utilizado pela Justiça 
Eleitoral desde 2002 com o 
objetivo de testar a seguran-
ça na captação e contabiliza-
ção do voto pela urna eletrô-
nica”, explica o TRE.

Além do juiz, compõem 
a comissão outros seis ser-
vidores da Justiça Eleitoral, 
com representantes das 
seguintes unidades: Corre-
gedoria Regional Eleitoral, 
Secretaria Judiciária e da 
Informação, Secretaria de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação, Coordena-
doria de Auditoria Interna 
e Diretoria Geral. O pro-

Após seis meses do início da pandemia, 
PB soma mais de 115 mil contaminados

Desde o último domin-
go até ontem, a Paraíba con-
firmou novos 3.005 casos 
de contaminação pelo novo 
coronavírus, 57 mortes em 
decorrência do agravamento 
da doença e 3.227 recupe-
rados. Só nessa sexta-feira, 
de acordo com a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 

foram novos 607 casos e 14 
óbitos. Há exatos seis me-
ses, os números totais são de 
115.966 casos, 2.684 faleci-
mentos e 88.800 pacientes 
recuperados. Todas as cida-
des possuem casos, sendo 
165 com mortes registradas. 

O total de 352 casos do 
número diário confirmado 
se concentram em 10 mu-
nicípios, correspondendo 
a 57,9%,  são eles:  João 

Pessoa que totaliza 28.844 
casos, sendo 79 novos; São 
Bento confirmou 57 novos 
casos e chegou a marca de 
2.717; Alagoa Grande, com 
46 novos casos, totalizando 
1.359; Patos teve 38 novos 
casos, totalizando 4.087; 
Campina Grande, com 36 
novos casos, totalizando 
12.746 são os que registra-
ram mais ocorrências. 

Até o momento, 

350.079 testes para diag-
nóstico da covid-19 já fo-
ram realizados em todos 
os municípios. A ocupação 
total de leitos de UTI (adul-
to, pediátrico e obstétrico) 
em todo o Estado é de 38%. 
A Região Metropolitana de 
João Pessoa, Campina Gran-
de e o Sertão possuem, res-
pectivamente, 34%, 44% e 
41% de taxa de ocupação 
dos leitos de UTI adulto.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Dia do Comerciário: Lojas de João Pessoa 
e Campina Grande fecham segunda-feira

Comemorado oficial-
mente em 30 de outubro, o 
Dia do Comerciário em algu-
mas cidades da Paraíba foi al-
terado no ano passado para a 
terceira segunda-feira de se-
tembro e será comemorado 
na próxima segunda-feira, 21. 
Com o feriado, os comércios 
das cidades de João Pessoa, 
Campina Grande, Guarabira, 
Cajazeiras e região, cidades 
que fazem parte do Acordo 
Coletivo de Trabalho irão fe-
char. Nos shoppings, apenas 
as praças de alimentação e 
cinemas estarão autorizados 
a funcionar. As farmácias po-
derão funcionar normalmen-
te em todas as cidades.

José do Nascimento Coe-
lho, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores no Co-
mércio de Campina Grande 
e região, destacou que “todo 

o comércio da cidade estará 
fechado na próxima segun-
da-feira, com exceção das far-
mácias que devem funcionar 
normalmente, tendo em vista 
o Sindifarma não ter fechado 
acordo até o momento para 
garantir os direitos trabalhis-
tas de seus funcionários.”

Outro motivo que jus-
tifica o funcionamento das 
farmácias no feriado do Dia 
do Comerciário, ou Dia do 
Comércio, é o caráter de es-
sencialidade que a categoria 
possui, não podendo assim 
ter o seu funcionamento in-
terrompido. 

Com o feriado do Dia do 
Comércio as lojas das cidades 
de Alhandra, Baía da Traição, 
Bayeux, Caaporã, Cabedelo, 
Caldas Brandão, Capim, Cam-
pina Grande, Cajazeiras, Con-
de, Cruz do Espírito Santo, 

Cuité de Mamanguape, Guri-
nhém, Guarabira, Itabaiana, 
Jacaraú, João Pessoa, Juripi-
ranga, Lucena, Mamanguape, 
Marcação, Mogeiro, Pedras 
de Fogo, Pilar, Pitimbu, Rio 
Tinto, Salgado de São Félix, 
São Miguel de Taipu e Sobra-
do estarão fechadas. 

O presidente do Sindica-
to dos Comerciários da Gran-
de João Pessoa ainda destaca 
que a data é também um mo-
mento de reflexão “Nós te-
mos que comemorar nossas 
vidas e a saúde, mas também 
lamentar as perdas da classe 
trabalhadora. Lamentar tam-
bém a retirada de direitos 
feita pelo Congresso Nacional 
e governo Bolsonaro através 
de várias medidas provisó-
rias e decretos retirando da 
classe trabalhadora direitos. 
Milhões de vidas também 

foram perdidas durante essa 
pandemia por todo o Brasil, 
então é um dia de reflexão 
para nós sobre tudo, sobre o 
mundo do trabalho.”  

Rogério Braz, ressalta 
que as lojas serão fiscaliza-
das e os estabelecimentos 
que desrespeitarem serão 
punidos pelo Ministério do 
Trabalho. “Já foi protocolado 
junto à Secretaria do Traba-
lho do Ministério da Econo-
mia, que é o antigo Ministério 
do Trabalho, o pedido de fis-
calização e estará de plantão 
o fiscal para coibir qualquer 
loja que queira abrir e a mul-
ta será por cada trabalhador 
prejudicado”, em João Pessoa, 
as denúncias de estabeleci-
mentos comerciais abertos 
durante o feriado podem ser 
realizadas pelo número 9 
8842-0097 ou 3241-5552.

Órgãos e entidades da 
administração pública do 

Estado terão prazo de 
três anos para migrarem 
para o ambiente digital 
de gestão documental. 

curador regional eleitoral 
também indica um repre-
sentante do Ministério Pú-
blico para acompanhar os 
trabalhos.

A Paraíba possui 8.452 
seções eleitorais. No dia 14 
de novembro (véspera das 
eleições), a comissão fará 
o sorteio de seis Seções 
Eleitorais, sendo as três 
primeiras correspondentes 
às urnas eletrônicas que 
serão submetidas à audito-
ria de funcionamento sob 

condições normais de uso 
(votação paralela) e as de-
mais relativas à auditoria 
mediante verificação da 
autenticidade e integridade 
dos sistemas, que ocorrerá 
na própria seção eleitoral 
sorteada. No domingo, 15 
de novembro (dia das elei-
ções), as urnas sorteadas 
serão submetidas aos res-
pectivos procedimentos de 
auditoria.

A auditoria das urnas 
eletrônicas sob condições 

normais de uso (votação pa-
ralela), que acontecerá nas 
urnas das três primeiras 
seções sorteadas, consiste 
em realizar uma votação 
paralelamente à votação 
oficial, a fim de comprovar 
que o voto digitado pelo 
eleitor na urna eletrônica 
é exatamente o mesmo que 
foi escrito em uma cédula 
de papel e em um terminal 
de apuração independente, 
tudo feito em ambiente fil-
mado e fiscalizado.
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Giro pelo Grotão
Os primeiros moradores chegaram ao bairro Grotão ainda 
na década de 1970, vindos de áreas afastadas da cidade 
e de municípios do interior do Estado.  Página 8 Fo
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Sem apoio de órgãos como a Funai e a Sesai, representantes da etnia estão com dificuldade de realizar barreiras

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@gmail.com

Povo tabajara pede mais 
proteção para conter covid 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

A pandemia do novo co-
ronavírus se arrasta há seis 
meses na Paraíba e, embora a 
situação nas aldeias indígenas 
em relação à doença esteja, de 
certa forma, sob controle, há 
preocupação de seus líderes. 
Um dos motivos de apreensão 
é a dificuldade de realizar bar-
reiras, o que permite o acesso 
de ‘pessoas estranhas’ à área 
indígena, aumentando o risco 
de contágio. Entre os tabaja-
ras, por exemplo, desde que o 
primeiro caso foi confirmado 
no Estado, foram pelo menos 
25 testes positivos.

No mês de maio, os blo-
queios em aldeias indígenas 
no Litoral Norte da Paraíba 
foram reforçados com a inten-
ção de prevenir contaminação 
pela covid-19. Foi proibida a 
presença do ‘homem branco’ 
e até de moradores que não 
estivessem utilizando másca-
ra, porém, esse controle não 
durou muito tempo. 

“As barreiras ocorreram 
logo no início, mas não tem 
mais como fazer. Fiquei sem 
força como cacique porque 
na aldeia as pessoas também 
precisam sair para trabalhar, 
elas vão e voltam, têm con-
tato com outras pessoas. A 
maioria vive do turismo ou 
como pedreiro. Só estamos 

exigindo o uso da máscara, 
álcool em gel e pedimos para 
lavar bem as mãos. Lembra-
mos que todos devem tomar 
as medidas de prevenção 
para tentar evitar que fi-
quem doentes”, destacou o 
cacique geral do povo tabaja-
ra, Ednaldo Tabajara. 

Para agravar ainda mais 
a situação, ele observou que, 
com a flexibilização, a rea-
bertura do comércio e a reto-
mada do turismo, aumentou 
o movimento de turistas, o 
que torna a situação dos in-
dígenas ainda mais compli-
cada. “Estamos preocupados 
porque também começou 
a política agora e fica a ida 
e vinda de pessoas, beben-
do, sem usar máscara. São 
pessoas que vêm visitar as 
cidades, mas deveria haver 
fiscalização, deveriam mul-
tar”, disse.

O cacique explicou que 
as aldeias indígenas estão, 
inclusive, sem apoio da Fun-
dação Nacional do Índio (Fu-
nai). “A Funai deu assistência 
logo no início. Trouxeram 
cestas básicas, mas há mais 
de dois meses não recebe-
mos nada. Já em questão de 
saúde, a Sesai/Disei Poti-
guara tem acompanhado”, 
relatou o cacique Ednaldo 
Tabajara. A reportagem não 
conseguiu ouvir os represen-
tantes da Aldeia Potiguara. 

Covid nas aldeias 
No município de Pitim-

bu, Litoral Sul do Estado, cin-
co índios tiveram diagnóstico 
positivo para o coronavírus, 
e seis em Alhandra, segun-
do o cacique geral do povo 
tabajara, Ednaldo Tabajara. 
Na Aldeia Vitória, que fica 
na Mata da Chica, município 
do Conde, foram dois casos. 
Por lá, vivem 25 famílias. Na 
Aldeia Nova Conquista, onde 
moram 70 famílias, foram 
mais de dez casos e, em Bar-
ra de Gramame, que abriga 
17 famílias, houve o regis-
tro de duas ocorrências. “Na 
verdade, em todas as aldeias 
temos tido casos leves, mas 
nós isolamos e em nenhum 
deles foi preciso internação”, 
afirmou. 

Funai garante que existe reforço e proteção
A Fundação Nacional do 

Índio (Funai) informou que tem 
reforçado as ações de prevenção 
ao contágio da covid-19 entre a 
população indígena da Paraíba, 
em conjunto com órgãos locais 
e com a Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (Sesai), órgão do 
Ministério da Saúde responsável 
pela promoção da saúde indígena 
no país.Na Paraíba, a ajuda veio, 

inclusive, em forma de alimentos. 
Segundo a Funai, foram distribuí-
das mais de 7,6 mil cestas básicas 
às famílias indígenas paraibanas.

  De acordo com a Funai, 
a intenção é promover a perma-
nência dos indígenas nas aldeias 
durante a pandemia de covid-19. 
Para isso, vem trabalhando, entre 
outros, para garantir a segurança 
alimentar das comunidades em 

situação de vulnerabilidade social 
com a distribuição dos alimentos. 

Já o Ministério da Saúde, por 
meio da Sesai, por meio de nota, 
informou que está em constante 
diálogo com estados e municí-
pios com presença de população 
indígena para a ampliação dos 
serviços de alta e média comple-
xidade, reservando leitos especí-
ficos para os indígenas. 

Água em João Pessoa

Abastecimento será suspenso em 16 
bairros para limpeza de reservatório

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) vai precisar inter-
romper o abastecimento 
de água neste domingo 
(20), das 7h às 22h, em 16 
bairros de João Pessoa para 
poder realizar limpeza de 
reservatório. O serviço 
visa assegurar a continui-
dade da qualidade da água 
distribuída à população e 

atende recomendações do 
Ministério da Saúde.

As áreas atingidas são: 
Bairro dos Estados, Jardim 
13 de Maio, Torre, Expedi-
cionários, Tambauzinho, 
Jaguaribe, Mandacaru, Ipês, 
Boa Vista, Pedro Gondim, 
Conjunto Verdes Mares, 
Cruz das Armas, Oitizeiro, 
Funcionários I, Jardim Pla-
nalto e Bairro dos Novaes.

De acordo com a Di-
retoria de Operação e 
Manutenção da empresa, 
a suspensão é necessária 
para que técnicos da em-
presa realizem serviços 
de limpeza dos reserva-
tórios R-05 e R-06, que 
ficam localizados, res-
pectivamente, no bairro 
de Cruz das Armas e da 
Torre. 

A Cagepa pede a cola-
boração de todos, no senti-
do de limitar o consumo de 
água apenas para o essen-
cial, ao longo do período 
da manutenção. Mais infor-
mações sobre esse e outros 
serviços podem ser obtidas 
gratuitamente pelo telefo-
ne 115, pelo aplicativo Ca-
gepa e pelas redes sociais 
da companhia.

Tambauzinho, Jaguaribe, Mandacaru, 
Ipês e Boa Vista estão entre os bairros 
que serão afetados

Foto: Agência Brasil

O passo dado pelo 
Governo do Estado para 
garantir a desapropriação 
das áreas de cinco imóveis 
rurais para construção da 
Agrovila Águas de Acauã, no 
município de Itatuba, obte-
ve grande repercussão en-
tre as famílias atingidas pela 
construção da Barragem de 
Acauã, bem como pelas ins-
tituições envolvidas no pro-
cesso. O decreto que torna 
de utilidade pública para 
fins de desapropriação cer-
ca de 330 hectares foi publi-
cado no Diário Oficial do dia 
10 deste mês.

O Movimento dos 
Atingidos por Barragens 
(MAB-PB) agradeceu ao 
governador João Azevêdo 
pelo “compromisso, o senti-
mento humano de resgatar 
uma parte importante des-
sa dívida histórica que o Es-
tado da Paraíba e o Estado 
brasileiro têm conosco”, res-
saltando ainda ser este um 
“momento extremamente 
difícil na agenda política na-
cional, onde não existe mais 
a pauta da reforma agrária e 
as violações de direitos hu-
manos se intensificam”. 

Na mensagem ao go-
vernador João Azevêdo, o 
MAB-PB classifica ser este 
um momento histórico e 
destaca que o Governo da 
Paraíba fez a diferença nes-
te caso, apesar de ser um 
Estado pobre e de estar vi-
vendo uma crise econômica 
provocada pela pandemia. 

MAB agradece por 
Agrovila de Acauã

“Agora, se abrem novos de-
safios para a concretização 
de uma verdadeira política 
de reassentamento para as 
populações atingidas por 
barragens na Paraíba!”, diz a 
mensagem do MAB/PB.

A mensagem enfatiza 
ainda que com esta ação as 
famílias “têm agora uma real 
perspectiva de voltar a pro-
duzir em suas terras e águas” 
e que “quase 20 anos depois, 
temos motivos para dizer 
que esta terra é nossa!”.

O projeto da Agrovila 
Águas de Acauã, a ser execu-
tado pelo Governo do Estado, 
visa assentar 100 famílias 
da comunidade Costa, loca-
lizada no município de Na-
tuba. Orçado inicialmente 
em aproximadamente R$ 15 
milhões, prevê a construção 
de casas com dois quartos, 
escola com quatro salas de 
aula, galpão para usos diver-
sos, campo de futebol e vias 
principais pavimentadas.

Foto: Reprodução Facebook

O cacique Ednaldo Tabajara se mostra preocupado com a situação dos moradores e o avanço da covid-19 na região

Para ler a carta feita pelo MAB, 
na íntegra, basta acessar o 

QR Code aima
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Animais estavam sendo mantidos em cativeiros nos bairros do Rangel e Funcionários III, segundo denúncias 

A Polícia Militar apreen-
deu 36 aves silvestres de 
várias espécies, após o aten-
dimento de duas denúncias 
que indicavam que os ani-
mais estavam sendo manti-
dos em cativeiros, nos bair-
ros do Rangel e Funcionários 
III, em João Pessoa.

Na primeira, no bairro 
do Rangel, os policiais do Ba-
talhão de Polícia Ambiental 
(BPAmb) e Regimento de Po-
lícia Montada (RPMont) cer-
caram uma casa, na Avenida 
São Judas Tadeu, prenderam 
um homem e apreenderam  
26 aves e um revólver. Ele foi 
levado para a Central de Po-
lícia e autuado por dois cri-
mes: o de ter em cativeiro es-
pécies da fauna silvestre e de 
posse ilegal de arma de fogo. 
O acusado foi ainda multado 
no valor de R$ 13 mil.

Na outra denúncia aten-
dida, na rua João Pereira de 
Lima, nos Funcionários III, 
foram apreendidas 10 aves 
silvestres e preso um homem 
de 59 anos. O acusado foi le-

vado para a Central de Polí-
cia, onde foi autuado por ter 
em cativeiro espécies da fau-
na silvestre e recebeu multa 
de R$ 5 mil. O acusado tam-
bém será investigado sobre o 
envolvimento na comerciali-
zação dos animais.

Denúncias
A população pode con-

tribuir com o trabalho da 
Polícia Militar, denunciando 
pelo número 190 qualquer 
prática de crime ambiental, 
principalmente os que colo-
cam em risco as espécies da 
fauna silvestre.

Polícia Militar apreende 36 
aves silvestres na capital

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel Noronha

Os policiais do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) e Regimento de Polícia Montada (RPMont) receberam denúncias anônimas e fizeram a apreensão das aves; dois homens foram autuados e terão que pagar multa

Em Santa Rita

Jovens são flagrados com estilingue 
para arremessar objetos em presídio 

Motorista é abordado em blitz e 
pistola é encontrada dentro de carro

A Polícia Militar de-
teve dois jovens suspeitos 
de planejarem o arremes-
so de drogas para dentro 
do Presídio Padrão de 
Santa Rita. A dupla – um 
de 16 e outro de 21 anos 
– iria usar um estilingue, 

também chamado de ba-
leadeira, para concretizar 
o plano criminoso. 

Com eles, foram 
apreendidos dois estilin-
gues, um revólver, muni-
ções, dinheiro e 20 em-
balagens com maconha 

prontas para serem ar-
remessadas.  O plano da 
dupla foi frustrado após 
os policiais penais recebe-
rem informações de que 
os suspeitos, que estavam 
de moto, tentariam jogar 
objetos por cima do muro. 

Nas buscas, os policiais do 
7º Batalhão conseguiram 
interceptá-los, e encon-
traram com a dupla todo o 
material. 

Os dois foram levados 
para a 6ª Delegacia Distri-
tal, em Santa Rita.

Um homem de 23 anos 
foi flagrado pela polícia  
com uma pistola na cintura, 
na quinta-feira (17), duran-
te abordagem realizada a 

uma caminhonete que foi 
parada em uma blitz, na PB 
004, em Santa Rita.

A arma era uma pistola 
calibre 9 milímetros e esta-

va com 17 munições. Os po-
liciais da 1ª Companhia de 
Polícia Rodoviária Estadual 
(1ª CPRv) ainda encontra-
ram no veículo outros dois 

carregadores de pistola 
com 36 munições, no total.

O suspeito foi levado 
para a 6ª Delegacia Distri-
tal, em Santa Rita.

Após intensas investiga-
ções, a Polícia Civil conseguiu 
prender um homem suspeito 
de ameaçar e tentar tirar a 
vida da própria companheira. 
A vítima foi ferida a golpes de 
faca, mas conseguiu sobrevi-
ver. O crime ocorreu em 19 
de outubro do ano passado, 
na Comunidade do Timbó, no 
bairro dos Bancários, em João 
Pessoa. Com medo das amea-
ças, a mulher saiu da Paraíba. 

O suspeito de praticar o 
crime  tem 30 anos de idade 
e teve a prisão preventiva  de-
cretada, mas  estava foragido 
até o início da tarde de ontem, 
quando foi preso no bairro do 
Cristo Redentor, em João Pes-
soa. 

Equipes da Delegacia 
de Atendimento à Mulher da 
Zona Norte de João Pessoa 
e da Delegacia de Repressão 
ao Crime Organizado (Draco) 

descobriram que o foragido 
estava escondido na região. 
Fizeram diligências e incur-
sões  e prenderam o suspeito. 
O trabalho ainda teve o apoio 
do serviço de inteligência da 
Secretaria de Segurança e De-
fesa Social. 

O foragido foi conduzido 
à Deam Norte. Em seguida foi 
encaminhado à Central de Po-
lícia Civil de João Pessoa e ao 
Sistema Prisional. 

Segundo investigações da 
Polícia Civil, após fazer a de-
núncia, a ex-mulher do suspei-
to passou a receber assistência 
da Patrulha Maria Penha, um 
serviço realizado pela Polícia  
Militar para proteger as víti-
mas de violência doméstica.  
No entanto, o homem se pas-
sou por funcionário da Patru-
lha Maria da Penha para ligar e 
fazer ameaças de morte contra 
a ex-companheira.

Preso homem que estava foragido 
por tentar matar mulher a facadas Uma pistola e um ta-

blete com 1 kg de maconha 
foram apreendidos, na noi-
te da quinta-feira (17), du-
rante o reforço das rondas 
no bairro Santa Rosa, em 
Campina Grande. O mate-
rial estava com um suspeito 
de 23 anos.

Ele foi abordado pelos 
policiais da Força Tática do 
2º Batalhão, quando saía de 
um beco. As equipes da PM 
ainda fizeram buscas pelo 
local para tentar localizar 
algum comparsa do preso.

O caso foi levado para 
a Central de Polícia Civil, na 
cidade de Campina Grande.

Ronda apreende
arma e drogas em CG

As multas impetradas 
aos dois homens 

acusados de manter 
as aves da fauna 

silvestre em cativeiro 
somaram R$ 18 mil 

O reforço das rondas 
está sendo realizado 

pela Polícia Militar, no 
bairro Santa Rosa, 

na cidade de 
Campina Grande

Foto: Divulgação
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Governo investe em tecnologia e capacitação para vencer os desafios do aprendizado durante a pandemia 

O período de pande-
mia trouxe desafios para 
todos os profissionais, e 
no ensino público estadual 
da Paraíba mais de 13 mil 
professores foram capaci-
tados para se adequarem 
às aulas remotas, uma ne-
cessidade imposta pelo 
novo coronavírus em todo 
o país. Segundo o secretá-
rio de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia 
(SEECT-PB), Cláudio Fur-
tado, aproximadamente R$ 
90 milhões foram inves-
tidos no ensino este ano, 
abrangendo plataformas 
digitais, capacitação de 
pessoal, videoaulas, entre 
outras ações. O resultado 
foi a alta receptividade dos 
estudantes e professores. 

“Temos um engajamen-
to alto de alunos, acima de 
70%. Isso significa dizer 
que eles não estão apenas 
participando, mas efeti-
vamente engajados com a 
proposta. Existe ainda uma 
contribuição grande dos 
professores e isso mostra o 
sucesso do ensino remoto”. 

O ensino público esta-
dual atualmente conta com 
cerca de 650 escolas, 17 mil 
professores, 253 mil alunos 
e 5 mil colaboradores, sem 
contar com os prestadores 
de serviço. O Regime Espe-
cial de Ensino da Paraíba 
abrange estudantes de to-
dos os níveis, desde a Edu-
cação Básica, o Ensino Fun-
damental, passando pelo 
Ensino Médio, Educação de 
Jovens e Adultos e alunos 
da Educação Especial.

A SEECT-PB está traba-
lhando em novos projetos 
tecnológicos para a área 
da educação. Um deles é a 
aquisição de ferramentas 
digitais para aperfeiçoar 

cada vez mais a transmis-
são à distância do conteúdo 
pedagógico. De acordo com 
Cláudio Furtado, enquanto 
não existir vacina para com-
bater o novo coronavírus, o 
ensino híbrido é uma alterna-
tiva que deverá ser posta em 
prática no retorno gradual 
das aulas presenciais. “Cada 
vez mais as ferramentas tec-
nológicas vão ser necessárias. 
Então, o uso de aplicativos, 
treinamentos à distância, e 
uma série de outros investi-
mentos estão sendo planeja-
dos para o futuro”.

Aula presencial
O retorno às aulas pre-

senciais nas escolas da Paraí-
ba ainda não tem data pre-
vista. O secretário Cláudio 
Furtado declarou que, jun-
tamente com a Secretaria de 
Saúde, irá fazer uma enque-
te sorológica com crianças 
de três a 17 anos, e também 
definir as diretrizes que vão 
nortear o ensino na rede es-
tadual, municipal e privada 
do Estado. Essas diretrizes 
vão estabelecer as medidas 
necessárias para esse re-
torno e abordará questões 
como as ações de biossegu-
rança, avaliação do aprendi-
zado dos alunos e o uso de 
Equipamento de Proteção 
Individual (EPI). A expecta-
tiva é que o estudo seja con-
cluído no final de outubro. 
Em seguida serão tomadas 
as decisões sobre o retorno 
do ensino presencial. 

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Mais de 70% dos alunos na 
PB praticam ensino remoto

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel Noronha

Em Patos

Campanha pela segurança no trânsito 
tem como foco principal os motociclistas

A Semana Nacional de 
Trânsito (SNT), em Patos, 
no Sertão da Paraíba, teve 
início ontem, com uma 
blitz educativa às margens 
da BR 361, no acesso à ci-
dade. Por causa das medi-
das de isolamento social 
para enfrentamento ao 
novo coronavírus, as ações 
educativas serão desenvol-
vidas até o próximo dia 25, 
pela Superintendência de 
Trânsito e Transporte de 
Patos, em formato digital. 
Também não haverá distri-
buição de panfletos e/ou 
folders.

O coordenador da 
Educação de Trânsito, An-
tônio Coelho explicou que 
o tema definido para a Se-
mana este ano, “Viva sem 
pressa e respeite os limites 
de velocidade” tem como 
foco principal conscienti-
zar os ciclistas, motociclis-
tas e mototaxistas sobre a 
importância da mudança 
de atitude, ressaltando 
que cada um é responsável 
pela segurança de todos e, 
por isso, deve perceber os 
riscos e proteger a própria 
vida e a dos demais ao seu 
redor.

“Infelizmente está ten-
do muita tragédia e as pes-
soas acabam reclamando 

das multas e considerando 
que a tragédia é uma fatali-
dade, algo que não poderia 
ser evitado. Nada disso, a 
tragédia no trânsito pode 
ser evitada, sim, com com-
portamento exemplar”, 
ilustrou o agente Antônio 
Coelho.

Antônio Coelho disse 
que o tema foi escolhido 
devido aos últimos dados 
divulgado pelo Complexo 
Hospitalar Regional Depu-
tado Janduhy Carneiro, que 
apontou um aumento rápi-
do nos números de vítimas 
fatais de acidentes com 
motos no trânsito. Confor-
me o agente, muitos são os 
fatores que podem explicar 
o rápido crescimento das 
mortes de motociclistas, 
mas segundo ele, as causas 
principais são procedimen-
tos de risco dos próprios 
condutores, como andar 
no chamado corredor das 
vias, e também o consu-
mo de álcool. “Se o risco 
de morrer em uma colisão 
de automóvel já é signi-
ficativo, a depender das 
circunstâncias do aciden-
te, sobre uma motocicleta 
essas chances são 20 vezes 
maiores. Esse número sobe 
para 60 vezes se a pessoa 
não estiver usando o capa-
cete, item obrigatório pela 
legislação,” finalizou Antô-
nio Coelho.

Uma blitz educativa às 
margens da BR 361 marcou 
o início da Semana Nacional 
de Trânsito (SNT) em Patos

A partir desta segun-
da-feira, 21, a CBTU João 
Pessoa disponibilizará 
nova grade horária com 
mais opções de viagens 
para os seus usuários.  
Acompanhando a etapa de 
flexibilização do governo, 
a CBTU João Pessoa, den-
tro do seu plano especial 
de combate ao covid-19, 
decidiu expandir os horá-
rios com a finalidade de 
evitar aglomeração das 
pessoas no interior das 
composições. Assim, os 
trens passam a realizar 26 
viagens diárias, atendendo 
também ao horário de fun-
cionamento do comércio, 
além disso volta o seu fun-
cionamento aos sábados.

Com a ampliação dos 
horários, os trens começam 
a circular a partir das 05h 
para Cabedelo e das 05h10 
para Santa Rita, encerran-
do as atividades às 19h25. 
E o intervalo anterior foi 
suspenso, agora os trens 

voltam a funcionar sem 
suspender viagens para 
atender todos os passagei-
ros que necessitam se loco-
mover através dos Veículos 
Leves Sobre Trilhos (Vlts).

A CBTU João Pessoa 
avisa que o uso de más-
caras de proteção facial 
permanece obrigatório 
no sistema de trens e nas 
composições. Para evitar 
a contaminação no siste-
ma, a Companhia realiza 
desinfecção e sanitização 
periódica das estações e 
trens, disponibilizou pias 
com água, sabão e papel 
toalha na Estação Central, 
dispenser com álcool em 
geral no ingresso ao siste-
ma, sinalizou áreas de filas 
com marcação de dois me-
tros de distância, abriu as 
janelas do Vtl para garantir 
a circulação de ar no inte-
rior do trem e também está 
sendo verificada a tempe-
ratura de todos os usuários 
e funcionários que aden-
tram a Companhia.

CBTU implanta nova 
grade horária em JP

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

A SEECT-PB trabalha na 
aquisição de ferramentas 
digitais para aperfeiçoar 

cada vez mais a 
transmissão à distância 
do conteúdo pedagógico

Fotos: Lusângela Azevêdo

Acidentados
Cada vez mais, os serviços de resgate nas 

ruas, os atendimentos de emergência dos hos-
pitais e mesmo as unidades de terapia intensiva 
vêm sendo dominados pelas vítimas de acidentes 
de motocicletas. Conforme o último balanço de 
atividades divulgado pelo CHRDJC, do dia 1° 
até o dia 31 de agosto, o hospital atendeu 231 
vítimas de acidentes de trânsito com motos. O 
que representou um aumento nos atendimentos 
de acidentados, se levarmos em consideração os 
200 pacientes do mês de junho, e os 210 de julho. 

Ainda de acordo com o boletim, a segunda 
maior demanda do hospital no mês de agosto foi 
de pessoas que se envolveram em acidentes com 
bicicletas, num total de 21 casos. Os acidentes 
com carro ficaram em terceiro lugar, somando 
16 ocorrências e, em quarto lugar, os atropela-
mentos, com 11 vítimas. Dois acidentes foram 
com veículo de tração animal. Comparados os 
dados referentes a atendimentos com vítimas 
de violência durante o mês de agosto, 37 casos, 
sendo 20 ocorrências de agressão física, nove pa-
cientes deram entrada com ferimentos causados 
por arma de fogo e outros oito por ferimentos 
provocados por arma branca. Os números de 
acidentes de trânsito estão crescendo de forma 
desenfreada em Patos.

Já no mês de setembro, no período de 01 a 
07, o hospital já atendeu 65 pacientes de trânsito, 
contra 12 atendimentos com vítimas de violência. 
Dos 65 atendimentos, 55 foram com motos, numa 
média de mais de sete acidentes por dia. Caso 
continue assim, o mês de setembro fechará com 
mais de 200 vítimas de acidentes de trânsito com 
motos.
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Feira livre criada na década de 1980 foi responsável pela povoação e renda dos primeiros habitantes

Localizado na região Sul 
da capital, o bairro do Grotão 
nasceu e foi povoado de for-
ma irregular a partir da cria-
ção da feira livre, na década 
de 1980. Até os dias atuais, 
a localidade continua sen-
do ocupada por pessoas, em 
sua maioria, pertencentes à 
classe média baixa. Os pri-
meiros moradores chegaram 
ao bairro ainda na década de 
1970, vindos de áreas afas-
tadas da cidade e de muni-
cípios do interior do Estado, 
num processo de migração 
campo-cidade.

O objetivo dos antigos 
residentes, segundo o mo-
rador Josinaldo Batista, que 
reside há 40 anos, e trabalha 
na feira do Grotão há 20, era 
simples. “Conseguir um pe-
daço de chão para trabalhar 
e criar sua família. Eu obser-
vo que os moradores desse 
bairro são verdadeiros he-
róis da resistência. Foi nesse 
local que muitos chegaram 
sem nenhum emprego e 
conseguiram trabalho e casa 
para morar. Boa parte conse-
guiu se estabelecer venden-
do frutas e verduras na feira”, 
relatou. 

Josinaldo Batista que co-
mercializa frutas e verduras 
na feira do bairro, ressaltou 
que o local ainda tem mui-
tas pessoas semianalfabetas 
que só estudaram o Ensino 
Fundamental. “Mas mesmo 
com pouco estudo, boa parte 
conseguiu um espaço na fei-
ra para comercializar algum 
produto e garantir uma ren-
da familiar”.

A geógrafa Josefa Lei-
te Palitot, que inclusive 
apresentou na Universida-
de Federal da Paraíba sua 
monografia sobre o Grotão, 
observou que antes de ser 
bairro, o espaço nasceu e 
ainda hoje continua como 
ambiente periférico. No ano 
de 1970, já existiam algumas 
ocupações, com pessoas vi-
vendo sem nenhuma infraes-
trutura em uma área com 
característica rural e distan-

te do Centro da cidade. Con-
tudo, o espaço foi sofrendo 
transformações a partir das 
políticas habitacionais dos 
governos federal e estadual. 

Atualmente, o bairro 
dispõe de uma pequena in-
fraestrutura, com as princi-
pais ruas asfaltadas, sendo 
a maioria calçada e outras 
ainda no barro, sem pavi-
mentação. O local dispõe de 
Unidade de Saúde da Família 
(USF), de uma creche, duas 
escolas públicas municipais 
que atendem uma parte da 
população em idade escolar 
e às mães que trabalham. Um 
dos maiores problemas é que 
o local está sempre marcando 
presença nos programas  poli-
ciais do rádio e da TV. 

No que diz respeito ao 
transporte público, três em-
presas de ônibus circulam 
por lá fazendo o percurso 
diariamente, da zona Sul ao 
Centro, e em outras áreas da 
capital, contribuindo com a 
locomoção da população que 
trabalha em diversas áreas 
da cidade.

Segundo dados do IBGE 
(2010), a maioria das resi-
dências não possuia sanea-
mento e serviço de esgotos, o 
que significa dizer, segundo 
a moradora Sônia Santana, 
que atualmente ainda exis-
tem muitas casas utilizando 
fossas sépticas ou esgotos 
jogados a céu aberto. 

O intenso processo de 
desmatamento, que ocorreu 
no bairro ao longo das ocu-
pações com moradias irre-
gulares, mudou totalmente a 
vegetação que compunha as 
áreas próximas ao vale, que 
é cortado pelo Rio Cuiá, que 
possui uma nascente localiza-
da no próprio bairro, e conti-
nua sobrevivendo com graves 
problemas de poluição.

O Grotão limita-se com 
os bairros Funcionários II, ao 
norte, Funcionários III, a oes-
te, Colinas do sul (Gramame), 
ao Sul e João Paulo II, a leste. 
É composto por uma peque-
na população de aproxima-
damente 6.779 habitantes, 
segundo dados divulgados 
pelo IBGE, em 2010.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Ocupações irregulares fizeram 
surgir o bairro do Grotão em JP
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Comércio dificulta a mobilidade no local
A Feira do Grotão surgiu na 

década de 1980, e foi a respon-
sável pelo nome do bairro. A co-
mercialização de produtos no local 
acontece até hoje, aos sábados e 
domingos, na Rua Expedito Belmiro 
Santos. Diversos moradores recla-
mam porque nos dias de feira, a 
mobilidade nas vias principais do 
bairro fica caótica. E dificulta a 
circulação de veículos e pedestres 
que tentam atravessar o bairro em 
direção ao Colinas do Sul ou ao 
Funcionários II, por exemplo.

Ainda de acordo com dados do 
IBGE, em 2010, mais de 70% dos 
feirantes tinham em sua atividade, 
a única fonte de renda. No entanto, 
uma pequena porcentagem, cerca 
de 8%, já tinham na época, outras 
fontes de renda, como aposenta-

dorias, e outras atividades em dias 
opostos aos da feira.

De acordo com depoimento do 
feirante Manoel Almeida, a feira 
local teve um início tímido e quase 
ninguém acreditava que o comércio 
naquela área ia prosperar. Mas ela 
cresceu porque era uma alternati-
va de sobrevivência dos primeiros 
moradores. “Eles foram chegando 
e colocando suas bancas com seus 
produtos agrícolas como cereais, 
verduras, carnes e leite, que eles 
mesmo costumavam cultivar”.

E não deu outra, contou Ma-
noel Almeida, informando que 
com o passar dos anos, a feira foi 
se ampliando e, atualmente, além 
de ser uma das mais tradicionais 
da cidade, é bastante frequentada 
pelos pessoenses, que encontram 

por lá alimentos frescos a preços 
baixos. No entanto, alguns mora-
dores do bairro não veem a feira 
com bons olhos e solicitam mais 
fiscalização da Vigilância Sanitária 
quanto à conservação e qualidade 
dos alimentos. Por este e outros 
motivos, eles também reivindicam 
investimentos por parte da pre-
feitura, no sentido de fortalecer o 
comércio local.

Além da criação da feira, os 
primeiros estabelecimentos co-
merciais nas principais ruas do 
bairro começaram a surgir na 
década de 1990. Hoje, existem 
no bairro, cerca de 150 estabele-
cimentos, entre eles, mercadinhos, 
supermercados, padarias, lojas de 
vestuários, farmácias, açougues, 
granjas e armarinhos.

Moradores reclamam que, nos dias 
de feira, o trânsito nas vias principais 
do bairro fica caótico, dificultando a 
circulação de veículos e pedestres

De acordo com dados do 
IBGE, em 2010, mais de 
70% dos feirantes tinham 
em sua atividade, a única 

fonte de renda

A comercialização de produtos acontece até hoje, aos sábados e domingos O bairro dispõe de uma pequena infraestrutura, mas ainda tem ruas no barro
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Balada ‘anticoach’
Cantor e compositor Amorim disponibiliza nas plataformas o 
single ‘Desmotivacional’, música de estreia de seu trabalho solo, 
‘Alumiar’, que será lançado no começo de outubro. Página 11
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Clássico do cinema brasileiro dirigido e escrito por Linduarte Noronha teve sessões lotadas no extinto Cine Rex, em João Pessoa

Primeira exibição de ‘Aruanda’ 
na Paraíba completa 60 anos

Há exatamente seis dé-
cadas, o clássico precursor 
do Cinema Novo, Aruanda, 
dirigido e roteirizado por Lin-
duarte Noronha (1930-2012), 
era lançado em João Pessoa. O 
curta-metragem, que mostra 
a produção de peças utilitá-
rias de cerâmica primitiva no 
quilombo do Talhado, na zona 
rural do Município de Santa 
Luzia, no Sertão paraibano, foi 
exibido no extinto Cine Rex, 
localizado no Centro da Cida-
de, para plateia lotada. No dia 
seguinte, também houve ou-
tra projeção no local.

O cineasta, pesquisador, 
professor e coordenador do 
Núcleo de Documentação Ci-
nematográfica da Universida-
de Federal da Paraíba (Nudoc
-UFPB), João de Lima, estimou 
que, pelo menos na sessão no-
turna do primeiro dia, o núme-
ro de espectadores foi acima 
de 400 pessoas. Entre os pre-
sentes estavam a atriz Zezita 
Matos, os jornalistas Carlos 
Romero e Carlos Filgueiras, 
além dos cineastas Walfredo 
Rodriguez e Ipojuca Pontes. 

Na época, o ingresso 
custava Cr$ 50. Era um valor 
alto, segundo João de Lima, 
porque, junto com Aruanda, 
também foi exibido o lon-
ga-metragem Um America-
no Tranquilo, produção de 
1958 dirigida por Joseph L. 
Mankiewicz (1909-1993).

Na ocasião do lançamen-
to de Aruanda, Linduarte 
Noronha declarou, durante 
seu discurso, que “o docu-
mentário não é meio para 
publicidade gratuita de seus 
realizadores, mas elemento 
provocador de debates ao 
homem que não vive alheio 

aos problemas e finalidades 
da espécie. Desprezar os fun-
damentos da investigação e 
aplicação dos fenômenos so-
cioeconômicos é alheiar-se à 
condição humana de supre-
macia às diretrizes a segui-
rem, pelo nosso trabalho e 
desenvolvimento cultural”.

Não apenas a plateia pa-
raibana teve seu apreço por 
Aruanda. O filme também cau-
sou grande impacto na cabeça 
do cineasta Glauber Rocha, 
que havia assistido ao curta-
-metragem no laboratório de 
cinema Líder, no Rio de Janei-
ro, antes do lançamento.

O realizador baiano che-
gou a escrever sobre a produ-
ção de Linduarte, que tem a 

fotografia assinada por Rucker 
Vieira: “O que assinalei em 
1960 sobre Aruanda sustento 
até hoje, e mais, depois que o 
revi várias vezes, nesses últi-
mos dois anos. As origens de 
Aruanda, a cidadezinha, foram 
encenadas em flashback den-
tro do próprio documentário, 
logo no início do filme, com 
atores e tudo de um filme de 
ficção. A caminhada é feita atra-
vés de terra desolada e remota. 
Os cortes são descontínuos, os 
carrinhos são balançados, a fo-
tografia muda de tonalidade a 
todo segundo, mas Noronha e 
Vieira conduzem Zé Bento até 
o local da antiga Aruanda. Uma 
força interna nasce daquela 
técnica bruta e cria um estado 

fílmico que enfrenta e se im-
põe. Depois deste flashback, 
temos a vida. É a construção 
de potes de barro que serão 
vendidos na feira próxima. É 
o mesmo tema da pescaria de 
Arraial do Cabo”, registra Glau-
ber na obra Revisão Crítica do 
Cinema Brasileiro, edição de 
1963, publicada pela Editora 
Civilização Brasileira.

O diretor que iria fazer 
clássicos do Cinema Novo, 
como Deus e o Diabo na Ter-
ra do Sol (1964) continua sua 
análise: “A moça faz o pote 
com as mãos. Os cortes se 
ajustam ao tempo-ação. Quan-
do pronto o pote, se anuncia 
outra árdua descida à aldeia 
longínqua onde, entre ruídos 

da feira, o produto é vendido 
a preço irrisório. A semana se-
guinte é continuidade do se-
cular e trágico ciclo da miséria 
nordestina. A montagem, se 
desastrada, dá a impressão de 
um paisá no Nordeste. Noro-
nha e Vieira estão próximos 
àquele fantástico Rosselini; 
realismo da miséria material 
com ela mesma, em seu ca-
ráter poluído das superfícies 
da terra e na cara faminta dos 
homens. Fiquemos certos de 
que Aruanda quis ser verda-
de antes de ser narrativa: a 
linguagem como linguagem 
nasce do real, é o real, como 
em Arraial do Cabo. Noronha 
e Vieira entraram na imagem 
viva, na montagem descontí-

nua, no filme academicamen-
te incompleto. Aruanda inau-
gura, assim, o documentário 
brasileiro”, escreveu. 

João de Lima ainda lem-
brou que o lançamento de 
Aruanda em João Pessoa foi 
divulgado, inclusive com fo-
tos, pelo jornalista Carlos Ro-
mero, nas páginas do Jornal 
A União. “Depois, o filme foi 
lançado em Recife, e poste-
riormente, em 1962, em Sal-
vador, onde ganhou o prêmio 
da jornada como melhor do-
cumentário e, no dia 10 de 
dezembro daquele mesmo 
ano, em Firenzi, na Itália”, in-
formou o pesquisador.

Presente na sessão de 
lançamento de Aruanda, a 
atriz Zezita Matos confessou 
que estava testemunhando 
um momento histórico para 
o cinema paraibano, mas não 
tinha consciência disso. “É in-
teressante. Olhando de hoje, 
a distância, vejo nitidamente 
como era grande aquele do-
cumentário.  Naquela época, 
eu já estava no movimento 
estudantil. Tudo que falas-
se dos excluídos e pessoas 
à margem da sociedade me 
atraía. Aruanda também me 
marcou por causa disso”, re-
lembrou a atual presidente 
da Academia Paraibana de 
Cinema (APC).

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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Várias cenas de ‘Aruanda’ (incluindo registro de Linduarte Noronha 
com a câmera): a produção inaugurou o documentário moderno 
brasileiro, foi precursora do movimento do Cinema Novo e abriu a 
mente de nomes como o cineasta baiano Glauber Rocha

Foto: Arquivo A União

No documentário, a origem do quilombo na Serra do Talhado é recontada em tom ficcional com a chegada do ex-escravo Zé Bento e a sua família

1 - No dia 6 de agosto de 2018 
morreu, em Santa Luzia, o último 
remanescente do núcleo familiar 
dos irmãos de Paulino Carneiro 
(o Zé Bento). Ele desceu a serra 
e morava com a filha e o genro. 
Estava beirando os 90 anos de 
idade e se chamava Henrique.

2 - Os protagonistas mirins que 
fazem parte das cenas iniciais do 
curta-metragem, Eric e Maria, 
estão vivos. Atualmente, ela mora 
na Rua Arlindo Bento, onde a 
maior parte dos que desceram a 
serra vivem. Já ele vive próximo ao 
mirante da cidade.

3 - A cantiga popular ‘Caicó’ (“Oh 
mana deixa eu ir / Oh mana eu vou 
só / Oh mana deixa eu ir / para o 
Sertão do Caicó”) foi escolhida para 
o filme, segundo Linduarte Noronha, 
por fazer parte de um conceito de 
valorização da cultura da região. Ela 
é cantada por Othamar Ribeiro com 
Naldo Tobias no violão.

4 - A maior aglutinação de 
pesquisadores até hoje reunida 
para debater a obra conteceu em 
1999, na API, em João Pessoa.  
O saldo do evento gerou uma 
coletânea ‘Aruanda - Jornada 
brasileira’, que se tornou uma 
raridade. Participaram do evento 
Linduarte, João Ramiro Melo e 
Vladimir Carvalho.

QuAtro curiosidAdEs soBrE ‘AruAndA’ (Por João dE LimA)

Através do QR Code acima, 
acesse o filme no site do 

Banco de Conteúdos Culturais
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Diz o festejado fi-
lósofo Dr. Mário Sérgio 
Cortella que “pensar, faz 
bem; então vamos pen-
sar...” E eu, na minha santa 
ignorância, fico a imagi-
nar, com os meus botões: 
pensar em quê?

Aí, então, me vêm 
as dúvidas: pensar no 
presente, quando só se 
fala em pandemia, vio-
lência, corrupção? Não, 
não dá. Pensar no futuro, 
se ninguém tem a capa-
cidade de adivinhar, até 
porque, já se repete com 
muita frequência que “o 
futuro a Deus pertence”? Então, somente me resta 
em pensar no passado, e aí sim. Ainda tenho tempo 
e  memória suficientes para recordar alguns fatos e 
acontecimentos que já se passaram nesta vida que já 
passou dos 80 anos. 

E, como estamos vivendo um tempo em que o 
mundo enfrenta e ainda não venceu a terrível pande-
mia da covid-19, resolvo me ater a algumas enfermi-
dades de que fui portador nos meus tempos de crian-
ça/adolescente.

Vamos lá: doença de menino eu tive quase todos. 
Disenteria, sarampo, catapora, gripe e resfriados com 
nariz escorrendo, dedo inflamado, unha encravada, 
pereba nas pernas, remela nos olhos, impingem e até 
as famosas lombrigas da época – tudo isso faz parte 
do meu currículo, entre cinco e 12 anos de idade. Gra-
ças a Deus, fiquei distante da tuberculose, da paralisia 
infantil e, principalmente, da lepra que era, de longe, a 
doença que mais medo nos infundia.

Não consegui me livrar de uma terrível caxumba, 
também conhecida como “papeira” – aquela que faz 
inchar o pescoço, criando uma desagradável papada 
debaixo do queixo. Aliás, essa papeira me fez pro-
tagonista de uma cena inusitada, ocorrida no velho 
Liceu Paraibano, quando à época Dona Daura Santiago 
Rangel era diretora.

Teimando em ir para o colégio, apesar da repri-
menda de minha mãe, fui surpreendido por Dona 
Daura que, dedo em riste, me admoestou, ao dizer 
sem rodeios:

– Menino, vá embora para casa agora mesmo e 
cuide dessa papeira, senão esse inchaço vai descer 
pros seus testículos!

Confesso que, aos 
11 anos de idade, foi a 
primeira vez que ouvi o 
nome correto dado aos 
conhecidos componentes 
da bolsa escrotal.

Mas, há uma outra 
doençazinha abusada, 
típica daqueles tempos, 
que me atacava de vez em 
quando e que, paradoxal-
mente, tinha os seus encan-
tos. Como? Doença com 
encantos? Já explico.

Refiro-me ao famoso 
bicho-de-pé, que meni-
nos descalços contraíam 
na época da floração das 

mangueiras e cajueiros. Era pisar nas flores, molhar os 
pés, entrar um pouco de areia e começava o coça-coça 
entre os dedos dos pés. As lêndeas apareciam e daí 
para o bicho completo, era um pulo...

O encanto da doença era a incomparável coceira 
que se apossava dos meus pés, sobretudo dos dedos e 
essa coceira era mais gostosa quando exercitada nas 
varandas das redes. Aí era uma grandeza!

Houve um tempo na infância que eu tinha tantos 
bichos-de-pé de uma só vez, que Marluce, minha irmã 
solteira mais velha, era chamada à “operação limpeza”. 
Ela, munida de agulha, algodão, álcool e água Rabelo 
limpava dedo por dedo, retirando – com todo cuida-
do – os bichos já encapsulados que mais pareciam 
caroços de milho. Eu, gemendo de dor, não queria nem 
olhar, mas gritava a plenos pulmões uma expressão 
que nunca soube o que significava:

– Jesus, Maria, Tambaú, Nova Sete Moura. Me aju-
dem pelo amor de Deus...

E ela continuava firme no seu oficio de desinfec-
ção que só terminava quando não restava mais ne-
nhum daqueles “encantadores” bichinhos. Só quem 
sabe é quem já os teve...

E, para terminar com este trololó, não posso deixar 
de lembrar a estória contada certa vez pelo gordo Jô Soa-
res que, perguntando sobre quais seriam as três melho-
res coisas do mundo, respondeu sem pestanejar: 

– Dinheiro, mulher bonita e bicho-de-pé.
Ao que o interlocutor redarguiu que entendia a mu-

lher bela e o dinheiro, mas o bicho-de-pé, por quê?
E ele, com simplicidade:
– De que adianta ter dinheiro, mulher bonita e não 

ter o bicho-de-pé?

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com | colaborador

O bicho-de-pé

A ala mais conservadora da Igreja Católica brasi-
leira fundou, em 1960, a Sociedade em Defesa da Tra-
dição, da Família e da Propriedade (TFP), que tomou 
para si a responsabilidade de agir contra o comunismo 
e contra a luta de classes que, segundo ela, era insufla-
da por clérigos e leigos esquerdistas. Seu fundador, o 
jornalista católico Plínio Correa de Oliveira, assumia 
um discurso de direita e já nas primeiras ações da 
organização se posicionava contra o presidente João 
Goulart, em quem identificava como ideologicamente 
comprometido com a doutrina comunista.

Quando do golpe militar, a partir de 1964, a enti-
dade se aliou ao governo na caça aos comunistas, co-
laborando com a ditadura na sua postura autoritária 
e de repressão aos movimentos sociais que protesta-
vam ante o desrespeito aos princípios democráticos e 
às garantias individuais dos cidadãos brasileiros que 
o regime estava impondo ao povo. No clero, seu prin-
cipal apoiador era o arcebispo de Diamantina, Dom 
Geraldo Sigaud, que defendia a adoção de providên-
cias por parte do Vaticano para impedir a infiltração 
comunista na Igreja brasileira. Partiu dele a ideia e o 
estímulo para que a TFP organizasse um movimento 
nacional, em que fosse redigido um documento a ser 
entregue ao Papa Paulo VI solicitando as expulsões de 
Dom Hélder Câmara, Dom José Maria Pires e do Padre 
Joseph Comblin. Saíam às ruas com seus estandartes 
vermelhos, marcados com um leão dourado, procu-
rando convencer a população a assinar o documento 
contra os religiosos nordestinos.  

Na Paraíba, a TFP não estava ainda organizada, 
por isso o trabalho de coleta de assinaturas, em João 
Pessoa e Campina Grande, ficou a cargo de membros 
filiados ao núcleo de Pernambuco. Em setembro de 
1968, diversos integrantes da TFP pernambucana 
chegaram à nossa capital, e se instalaram na Praça 
Pedro Américo, vestidos a caráter, distribuindo pan-
fletos pregando o expurgo dos comunistas infiltrados 
na Igreja. Os discursos proferidos não estavam con-
quistando a adesão dos paraibanos, poucos eram os 
que se dispunham a assinar o documento. Avisados da 
presença dos membros da TFP, estudantes se encami-
nharam para o local e ao perceberem entre os mani-
festantes alguns americanos, irritaram-se e passaram 
a gritar palavras de ordem, buscando expulsá-los da 
nossa cidade, chamando-os de “traidores da pátria”, 
“reacionários”, “vassalos da ditadura”.

Assustados, os promotores da manifestação 
contra os bispos nordestinos retiraram-se da Praça 
e abandonaram o objetivo a que tinham planejado 
cumprir. As listas com as poucas assinaturas obti-
das foram rasgadas pelos estudantes. Foi a primeira 
reação do povo em território paraibano a esse movi-
mento da direita católica. Dias depois, novo inciden-
te aconteceria em Campina Grande, sendo novamen-
te expulsos da Paraíba. 

Parlamentares da Câmara Federal solicitaram ao 
Ministro da Justiça, Gama e Silva, providências para 
responsabilizar pessoalmente os dirigentes e mem-
bros atuantes da entidade, por causarem incidentes 
em vias públicas, pregando o embate ideológico entre 
os brasileiros. Em resposta, o Ministro negou qual-
quer atitude nesse sentido por entender que a TFP 
tinha por objetivo esclarecer a opinião pública, os 
partidos políticos e os poderes constituídos sobre a 
influência deletéria exercida na legislação e na econo-
mia do país, pelos princípios socialistas e comunistas, 
em detrimento da tradição brasileira e os institutos 
da família e da propriedade privada.

Estava provada a ligação do governo com aquela 
organização. Em São Paulo, o bispo de Diamantina, 
Dom Geraldo Sigaud, principal apoiador da entidade, 
participou da solenidade que dava como encerrada a 
campanha desenvolvida em 158 cidades brasileiras, 
quando, segundo ele, foram angariadas cerca de um 
milhão e meio de assinaturas ao documento que pe-
dia providências para o que qualificava como “infil-
tração comunista no clero brasileiro”. A intenção do 
religioso era entregar o documento ao Papa Paulo 
VI, por ocasião da reunião dos bispos em Medellin, 
na Colômbia. 

O Sumo Pontífice, no entanto, recusou-se a re-
cebê-lo pelas seguintes razões: 1) Conhecer a forma 
pela qual foram obtidas as assinaturas; 2) Ter conhe-
cimento de que Dom Sigaud havia sugerido a círcu-
los militares a intervenção em algumas dioceses; e 
3) Saber que a TFP lançara há anos o livro Reforma 
Agrária, questão de consciência, condenando as refor-
mas de estrutura das quais o Papa era adepto. Em 
declarações à imprensa nacional, Dom José Maria Pi-
res, arcebispo da Paraíba, afirmou que “os princípios 
que orientam a TFP não representam a linha da Igre-
ja de nossos tempos”. 

A TFP expulsa
da Paraíba

Leitão
iurleitao@hotmail.com

Rui

Visão macroscópica de um inseto sifonáptero (‘tunga penetrans’)

Foto: Divulgação

Colunista colaborador

José Francisco Soares nasceu em 
Campina Grande, Estado da Paraíba, no 
dia 5 de janeiro de 1914. Filho de Manoel 
Francisco Soares e Francisca Quirina da 
Conceição, o poeta popular começou a 
escrever histórias rimadas aos 14 anos de 
idade. Intitulava-se “poeta repórter”, pois, 
demonstrando grande senso de oportu-
nismo, registrava os acontecimentos que 
lhe chegavam através do rádio ou jornal. 
Escreveu dezenas de folhetos circuns-
tanciais, publicando-os em Recife, onde 
residiu e morreu, em 1981.

O chamado poeta repórter não 
deixava passar um acontecimento de 
repercussão nacional ou internacional 
sem escrever um folheto sobre o assunto. 
Ele tinha pronto, conforme anunciava, um 
folheto sobre a vida de Roberto Carlos, 
esperando apenas a morte do cantor para 
divulgá-lo. Conhecendo a causa mortis, 
ele escreveria apenas mais duas estrofes 
finais e mandaria imprimir o folheto. Em 
24 horas – garantia – o cordel estaria nas 
bancas de todo país.

Com o folheto A Morte de Juscelino 
Kubtischeck, José Soares mereceu co-
mentários de toda a grande imprensa 
brasileira. O jornal Estado de São Paulo (O 
Estadão), em sua edição de 25 de agosto 
de 1976, publicou uma nota da qual des-
tacava o seguinte trecho: 

“Três dias depois de sua morte, o 
ex-presidente Juscelino Kubtischeck já 
figura como personagem da literatura de 
cordel do Nordeste. Ao ouvir pelo rádio, 

na segunda-feira de manhã, a notícia do 
desastre na Dutra, o poeta popular José 
Soares, um paraibano de 62 anos, muniu-
se de caneta e lápis e começou a elaborar 
os primeiros versos do folheto A Morte de 
Juscelino Kubitscheck. Ontem de manhã, 
os primeiros três mil exemplares já po-
diam ser encontrados à venda nas bancas 
de revistas do cais de Santa Rita. Soares, 
que se intitula ‘poeta repórter’, não deixa 
escapar nenhum acontecimento. Ele já 
escreveu sobre a morte do ex-presiden-
te Getúlio Vargas e seus versos sobre o 
assassinato de Kennedy, Dallas, foram 
vendidos 45 mil exemplares.”

José Soares, segundo Marcelo Soares, 
seu filho, o poeta se encantou ainda 
menino com os desafios entre violeiros, 

repentista, emboladores de coco e com os 
folhetos de feira que os poetas populares 
vendiam e declamavam.

Para sobreviver, fez pequenos tra-
balhos como agricultor, almocreve e, em 
1934, foi para o Rio de Janeiro trabalhar 
como pedreiro, sem jamais deixar de 
publicar suas obras.

Voltou ao Recife em 1940, quando 
montou uma banca de folhetos no oitão 
do mercado São José, onde vendia suas 
obras e de outros poetas.

Nos anos de 1960, tornou-se pro-
prietário da Gráfica Tricolor, no bairro 
recifense de Casa Amarela, que mante-
ve por três anos, passando a publicar 
na Encardenografia Capibaribe, no 
bairro do Arruda.

Entre os anos de 1979 e 1980 
assumiu, por pouco tempo, a direção 
da Gráfica Casa da Criança de Olinda, 
onde publicou e editou folhetos de sua 
autoria. Seus principais folhetos são: A 
renúncia de Jânio Quadro – este com 60 
mil exemplares vendidos –, A morte do 
Papa João XXIII, O surto de Meningite, A 
conquista do tricampeonato mundial e A 
vitória de Marcos Freire, nas eleições de 
1974; Esses foram alguns dos temas que 
ele elaborou em cordel.

Vale salientar que o cordel A pran-
teada morte de Getúlio Vargas vendeu 300 
mil exemplares em 30 dias. É um recorde 
mundial na literatura popular um autor 
vender em tão pouco tempo um número 
espetacular de uma obra de cordel.

José Soares, o poeta repórter
Cultura popular Irani Medeiros 

medeirosirani@gmail.com | colaborador

Foto: Divulgação

Paraibano chegou a vender 300 mil cordéis em 30 dias
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Integrante da banda Quadrilha 
lança o seu primeiro single solo

Indo na contramão do 
sentimento de “positividade” 
pregado pelas redes sociais, o 
músico Amorim lança ‘Desmo-
tivacional’, seu primeiro single 
em trabalho solo. Disponível 
nas plataformas de streaming, 
a canção deve integrar o EP 
Alumiar, a ser lançado no co-
meço de outubro.

Apesar de estar envol-
vido com a banda Quadrilha, 
lançando EPs e realizando 
shows há dois anos, Amorim 
pensa no projeto solo desde 
antes de entrar no grupo. O 
momento agora é de focar na 
carreira solo. “É uma época di-
fícil para se estar à vista. Mas 
eu, de alguma forma, consigo 
estar produzindo”, comenta 
o músico, que gravou a maior 
parte do novo material em seu 
próprio home studio.

A dinâmica adotada, de 
cada músico na própria casa 
trocando ideia e comparti-
lhando os arquivos é, para 
Amorim, algo que deverá se 
tornar ainda mais forte du-
rante a pandemia. “Já é um 
caminho sem volta, era algo já 
bastante utilizado desde an-
tes. Para a Quadrilha, a gente 
gravou dois EPs com pré-pro-
dução assim, gravando alguns 
pedaços. Já chegava no estúdio 
com pouca coisa para se fazer, 
era algo mais prático mesmo. 
Fiz muitas músicas com Guga 
Limeira nesse formato. Ele 
me mandava a letra, eu fazia a 
melodia e a gente ia trocando 
ideia no WhatsApp”.

‘Desmotivacional’ foi a 
última música a integrar o pri-
meiro EP do artista brasilien-
se radicado na Paraíba. “Vai 
fazer dois anos que comecei a 
gravar”, reforça Amorim. “Um 
amigo, Dann Costara, compôs 
uma música com esse título e 
chegou a lançar, acredito que 
no Instagram e Soundcloud. 
Ele veio falar comigo sobre 
composição, identidade, e me 
propôs o desafio de compor 

Música

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Cultura popular

‘Live’ solidária homenageará Sivuca

A literatura de cordel 
está completando hoje dois 
anos de reconhecimento 
como Patrimônio Cultural 
Imaterial Brasileiro pelo 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan). No intuito de 
celebrar a data, a Academia 
de Cordel do Vale do Paraí-
ba (ACVPB) e o grupo Rota 
do Forró realizam uma live 
solidária a partir das 17h, 
no Estúdio Sete, localizado 
no Bairro dos Estados, em 
João Pessoa.

O evento, apresentado 
pelo presidente da ACVPB, 
Marconi Araújo e o cantor 
Geovane Jr., terá uma ho-
menagem ao Mestre Sivuca 
(1930-2006) e será trans-
mitido pelo perfil de Marco-
ni no Instagram (@cordel_
em_rede), pelo canal Festar 
Muito no Youtube (/Festar-
Muito) e pela TV Assembleia 

Marconi Araújo, presidente da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, comandará evento em prol dos catadores de lixo

(PB). Na ocasião, será dis-
ponibilizado um QR Code 
para beneficiar os catado-
res de lixo da capital, por 
meio da conta da Academia: 
CNPJ 27.217.049/0001-
57, banco 756 (Bancoob), 
Agência 4002, Conta cor-
rente 46.631-0. 

A banda mirim campi-
nense Caacttus apresentará 
a clássica ‘Feira de Mangaio’, 
reverenciando Sivuca, artista 
que protagoniza do Ano Cul-
tural que o Governo do Es-
tado instituiu em 2020. “Nós 
também vamos prestar tri-
buto a Maria das Neves Bap-

tista Pimentel (1913-1994), 
paraibana que foi a primeira 
mulher a escrever folheto de 
cordel no Brasil. Ela usava 
como pseudônimo o nome 
do seu marido, Altino Alagoa-
no, por causa do preconceito 
acentuado contra a mulher 
na época”, disse Marconi.

A bodega de Seu Joaquim era antiga demais, ad-
quiriu em meados dos anos 1980 já de outro dono, o 
Toinho, que a tinha como um bar. Ficava na parte alta 
da Rua, numa casa de frontão larga. Em toda sua fren-
te mantinha uma latada coberta com telha tipo brasi-
lit, toda pintada de cal, uma antessala para o comér-
cio. Três portas, não tão largas, davam a passagem 
para os clientes, eram os portais para aquele mundo. 
As paredes tinham uma cor escura até a altura da 
gurizada (um resto de tinta óleo marrom), dali para 
cima eram pintadas de verde. Não um verde alegre, 
cintilante, mas aquele verde escuro que pouco reflete 
a luz, de qualidade ordinária. 

A mobília era feita em madeira, prateleiras im-
provisadas com tábuas de construção e resistentes 
mãos-de-força em ferro. As estantes arrodeavam as 
três paredes e um balcão isolava a parte de dentro da 
de fora. Esse balcão, carcomido pelo tempo, tinha um 
revestimento antigo em cima, parecia uma cerâmica, 
amarelado e levemente comido nas bordas, mostran-
do a real madeira. Dentro dele, bolo de cueca, uns pa-
cotes de biscoitos e umas coisas meio desmanteladas, 
mal-arrumadas, que eu não sabia bem o que era atra-
vés do vidro. Em cima dele, uma balança encarnada 
de um prato e ponteiro, perto de uma pequena pia 
branca. Nas prateleiras, um sem número de garrafas: 
Caranguejo, Pitú, Antarctica, Brahma, todas escuras, 
vermelhas, um arsenal de guerra bem-arrumado que 
combinava em cor com o escuro telhado. 

A primeira vez que vi a bodega era fim de tarde, 
uma pequena luz fluorescente lá dentro e uma fuma-
ceira danada, uma névoa que parecia não se mexer e 
um forte cheiro de fumo. Naquele dia estava indo com 
minha mãe para ser rezado por Dona Zefinha, justa-
mente a esposa de Seu Joaquim (na casa vizinha) e me 
chamou muito a atenção aquele lugar. 

Quando o conheci, ele já era bem idoso. Vizinhos 
diziam que alguns anos antes, a bodega gozava de 
mais apreço, era mais arrumada e que por aqueles 
tempos, ele desmantelou-se na conservação do am-
biente, no asseio (inclusive o pessoal), descuidou-se 
com a longeva idade e já cogitava “fechar as portas” 
mediante não acompanhar a concorrência. A sua ima-
gem típica era uma calça social marrom, uma sandália 
japonesa encardida nos pés, com unhas bem grandes, 
uma camisa de botão clara, quase sempre aberta, exi-
bindo uma barriga bem arredondada e proeminente 
(e umbigo de bola para fora). Sempre sorrindo, cabe-
los brancos escondidos em um chapéu preto de mas-
sa e um inseparável cigarro pé de burro no canto da 
boca que sorriso nenhum deixava cair. 

Sentado em uma cadeira de balanço ou apoiado 
no balcão, ele borrifava fumaça para todos os cantos. 
Uma telha “solar” deixava entrar umas poucas frestas 
de luz, que ampliava o tom nebuloso do lugar. Rom-
pendo ou compondo o mistério, umas fitas K7 no gra-
vador (em cima da geladeira) tocavam, a meia altura, 
desafios de repente, não lembro de ver tocar outra 
coisa. O estalar das cordas das violas, aquele cenário 
escuro com ele de chapéu todo envolto de fumaça, 
mais parecendo uma entidade, me deixava curioso, 
eu gostava. Certa vez, enquanto jogava bola na rua, 
deixei a bola entrar pelo portão de propósito, só para 
poder ir buscá-la e sentir o ambiente. Seu Joaquim, do 
balcão, me disse umas poucas e boas, parecia que ti-
nha sido ensinado por Dona Zefinha rezadeira a falar 
de um jeito que a gente não entendia, mas eu entendi o 
carão. Tempos depois, eu ia para calçada dele escutar 
os repentes, lembro demais de ouvir José Laurentino 
declamando (que me tornaria amigo anos depois); os 
outros meninos não gostavam.

Ele tinha um neto da nossa idade, Zé de Zefinha. 
Tomava lá seus remédios e vez por outra, proibido de 
sair de casa, escapava pela bodega, correndo em dis-
parada para o meio da Rua. – Passa pra “dênto”, José! 
Gritava o velho Joaquim, aí a gente (a gurizada) não 
só entendia o que ele dizia, como “remendava” a fra-
se caçoando com neto e avô, para a revolta dos dois. 
Brincadeira daqueles tempos.

Já cansado daquele comércio, repassou para um 
outro cidadão que transformou em bar, dando fim em 
pouco tempo com uma triste briga entre proprietário 
e cliente no meio da Rua. Anos depois, virou um efême-
ro barzinho, Sapinho’s Bar, com bom cardápio, e hoje de 
portas fechadas estão a casa e a bodega. Do céu, Dona 
Zefinha e Seu Joaquim recebem meu carinho e minha 
saudade, que sempre bate forte quando passo em fren-
te, revivendo bons tempos de infância...

A Bodega de 
Seu Joaquim

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Colunista colaborador

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

algo com essa temática. A mú-
sica dele ia para um lado com-
pletamente diferente, mas o 
tema lembra algumas coisas 
dos Los Hermanos”, associa 
o músico em relação à con-
tramão de busca por status e 
conquistas materiais. “Escrevi 
tão rápido que foi quase psico-
grafando. Mostrei a Dann, ele 
gostou muito e todo mundo a 
quem eu mostrava respondia 
com um feedback positivo”.

Daí em diante, a música 
foi incorporada nos shows da 
Quadrilha, nos quais Amorim a 
dedicava principalmente para 
profissionais da psicologia e 
saúde mental. “É uma balada 
anticoach”, brinca. “A Internet 
acabou amplificando muito 
esse pessoal, tem muita gente 
querendo ser coach de alguma 
coisa, e de modo geral isso aca-
ba provocando uma padroni-
zação, sendo que cada pessoa 

vai achar a felicidade de algu-
ma maneira diferente. Tentei 
criticar essas coisas na letra 
e espero conseguir cutucar. A 
música é bacana por isso, tem 
um arranjo feliz, mas passa 
uma mensagem que deve inco-
modar um pouco”, explica. 

Los Hermanos é a princi-
pal influência de Amorim, mas 
o músico já passeou por di-
versos gêneros. “Já fui do rock, 
já curti metal, já fui da igreja”, 
menciona. Ele também desta-
ca nomes como Chico César, 
Dani Black e John Mayer como 
influências. “Todos esses caras 
são importantes no sentido de 
que são pessoas que não têm 
exatamente uma voz comercial, 
ajudaram inclusive a aceitar a 
minha própria voz, além de me 
ajudar a encontrar um equilí-
brio como instrumentista”.

O single ‘Desmotivacional’ 
representa uma síntese do que 

virá no EP Alumiar. “Acho que 
será um disco pop com uma 
preocupação com estética, 
tentando chegar em sons mais 
clássicos, antigos, mas da par-
te da composição é um EP que 
conta com um apanhado de 
fotografias do que eu vejo dia-
riamente. Tem música de amor, 
desamor, autoconhecimento, 
situação corriqueira de casal. 
Sou eu vendo a vida”, finaliza.

Disponível nas plataformas digitais, a 
canção de Amorim deve integrar o EP 
‘Alumiar’, a ser lançado em outubro; 
influências musicais do brasiliense 
radicado na Paraíba são nomes como 
Los Hermanos, Chico César, Dani 
Black e John Mayer

Imagem: Divulgação
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Através do QR Code acima, 
acesse ‘Desmotivacional’ 

no Youtube



Perda da memória, oscilações de humor e dificuldade de se orientar no espaço e no tempo são alguns dos sintomas

Alzheimer responde por até 
60% das síndromes demenciais
Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com
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Quase 2 milhões de pes-
soas têm síndromes demen-
ciais no Brasil, sendo que 
cerca de 40% a 60% delas 
são do tipo Alzheimer, segun-
do a Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia. Esta 
demência provoca diminui-
ção progressiva da capaci-
dade cognitiva, alterações de 
comportamento, da memória 
a curto prazo, entre outros 
sintomas. Para informar a po-
pulação sobre a importância 
do diagnóstico precoce e des-
mistificar o estigma social as-
sociado a essa condição insti-
tuiu-se o dia 21 de setembro, 
o Dia Mundial de Alzheimer.

“Temos medo de não 
dar conta. O desgaste emo-
cional de quem lida com um 
familiar que tem Alzheimer é 
muito grande. À medida que 

a doença vai se agravando, 
nos sentimos impotentes ao 
perceber que o idoso está se 
desligando aos poucos des-
te mundo. A palavra certa 
é aceitação”, expressou An-
dreia de Oliveira, 45 anos, fi-
lha de seu Elias, que há três 
anos foi diagnosticado com 
Alzheimer.

Tem dias que seu Elias, 
76 anos, está esperto e lem-
bra de alguma memória da 
juventude, fala o nome dos 
pais e irmãos. Outros, está in-
trospectivo e monossilábico  
– como se estivesse desligado 
deste mundo.

O idoso começou a apre-
sentar os primeiros lapsos 
de memória, quando fez um 
caminho diferente ao buscar 
o neto na escola. A confusão 
foi se tornando cada vez mais 
frequente, até que a família 
decidiu levá-lo a um neurolo-
gista. “Fizemos a ressonância 

da cabeça e outros exames 
até fechar o diagnóstico. Ele 
começou o tratamento com 
a geriatra para amenizar os 
sintomas da doença. Hoje, 
meu pai está estável”, afir-
mou.

Em um quadro inicial 
de Alzheimer, conforme a 
geriatra Ana Laura Medei-
ros, o primeiro sintoma e o 
mais característico é a perda 
da memória recente. Com a 
progressão da doença, vão 
aparecendo sintomas mais 
graves como, a perda de me-
mória remota (fatos mais an-
tigos), o paciente terá a perda 
das funções executivas, bem 
como irritabilidade, agressi-
vidade, insônia, oscilações de 
humor, falhas na linguagem 
ou dificuldade de se orientar 
no espaço e no tempo

“O paciente começa a ter 
esquecimentos – inicialmen-
te para fatos mais recentes. 

Ele foi a uma consulta médi-
ca hoje e no dia seguinte já 
esqueceu, começou a perder 
objetos ou guardar em locais 
inapropriados.

Outro sintoma bem ca-
racterístico é perguntar algo 
ou repetir a mesma história. 
À medida que a doença vai 
se agravando, o idoso come-
ça a ter dificuldade em rea-
lizar funções mais comple-
xas como pagar uma conta, 
dirigir ou tomar as próprias 
medicações – pode esquecer 
de tomar o remédio ou inge-
ri-lo mais de uma vez ao dia”, 
exemplificou.

O Mal de Alzheimer pode 
se apresentar na forma de iní-
cio precoce e início tardio. O 
primeiro refere-se a pessoas 
diagnosticadas antes dos 65 
anos e pode estar relaciona-
do a origem familiar – acome-
te em torno de 5% a 10% dos 
pacientes. Já o Alzheimer de 

início tardio é considerado a 
forma mais comum da doen-
ça – acomete pessoas com 
mais de 65 anos.

Não existe nenhum tra-
tamento curativo e sim medi-
cações que tentam amenizar 
os sintomas comportamen-
tais e cognitivos. Por isso, a 
geriatra ressalta a importân-
ciado diagnóstico precoce 
para amenizar o prejuízo das 
funções cognitivas.

“Se o seu idoso passou a 
apresentar alguma desorien-
tação em relação ao tempo e 
espaço, tinha boa memória 
ou facilidade com números, 
porém, começou a sentir 
dificuldade nesta e outras 
atividades, a família deve 
procurar um neurologista 
ou geriatra o mais rápido 
possível para uma avaliação 
cognitiva. Se o paciente for 
diagnosticado precocemente, 
tiver uma assistência médica 

adequada e suporte familiar 
é possível retardar os está-
gios da doença”, frisou.

Além do tratamento me-
dicamentoso, a especialista 
orienta também uma mu-
dança no estilo de vida do 
paciente através do controle 
das taxas sanguíneas, princi-
palmente, se ele tiver alguma 
comorbidade. Aconselha-se 
também evitar o tabagismo e 
a prática de exercícios físicos 
regularmente.

Alguns livros estão inconclusos. 
Assim ficarão. Comecei vários, desde 
quando morava numa simpática pensão 
na Rua do Catete, no Rio de Janeiro. Tra-
balhei no Banco Nacional da Habitação e 
na TV Tupi.
       Me tornei torcedor do Fluminense 
e conheci a sede do clube, nas Laranjei-
ras, levado pelo dono da pensão, Odilon. 
Chorei vendo “A grande cidade”, de Cacá 
Diegues, com Anecy Rocha, irmã de Glau-
ber, de quem ficaria muito amigo. Cheguei a 
morar no apartamento que Anecy dividia 
com Glauber e Walter Lima Jr. 
       Conheci o cineasta Claude Lelouch 
(foto), o diretor de “Un homme, une fem-
me”, que veio ao Brasil para o lançamento 
desse filme. Conversei com Lelouch na 
Maison de France. 
       Matava saudades vendo aviões deco-
lando e pousando no Santos Dumont, 
aeroporto no centro do Rio. Descobri 
novas maneiras de fazer sexo e atraves-
sei diversas vezes o Aterro do Flamengo 
com mil ideias na cabeça e nenhuma 
câmera na mão.
        A maior revolução aconteceu quando 
entrei num barzinho da Galeria Condor, 

Foram nos tempos de Anecy, Hendrix e os 80/90
no Largo do Machado. O carinha do bar 
me conhecia, tinha passado uma semana 
em Nova York e botou no som uma fita 
cassete que me deixou entre alucinado e 
estático no primeiro minuto. “Quem é?”. A 
resposta mais mágica que todas as futuras 
imagens de “Matrix”: “É Jimi Hendrix. O 
cara não ‘tá sobrando pra ninguém em 
Nova York”. Em minha vida, nada mais se-
ria como antes, pois meu coração pulsava 
pressentindo que seis seriam eternamente 
nove. Posteriormente, fiz um show em 
João Pessoa cujo subtítulo saíria daí: “Puxa
-puxa (If six was nine)”.
        São 55 anos de estrada, desde aquela 
noite em que “Hey Joe”, com Hendrix, fez a 

diferença na parte roqueira de meu coração. 
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       O primeiro livro inconcluso: “A louca 
guerra número 20”.
       Esse teve capítulos escritos ao som 
dos Beatles. Os vizinhos de quarto não 
reclamavam; a única perturbação era uma 
cadela que ficava farejando a porta. Não 
consegui criar um final para a trama em 
que me sentia bem mais escrevendo um 
roteiro para Godard do que um romance 
com princípio, meio e fim. 
        O tempo era curto, apesar de longo 
e brabo, e mesmo não estando (ainda) 

em nenhuma forma de 
clandestinidade, tinha de 
manter precauções, inclu-
sive nas cartas enviadas à 
Paraíba. 
        Aos 20 anos de boy, 
já tinha lido de Sartre 
a Politzer e decidido 
nunca ser um tiranos-
sauro nas esquerdas. O 
Terceiro Mundo estava 
completamente em tran-
se ideológico e sonhava 

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com

com um desejo: a verdadeira revolução.
        Isso me faria assimilar em toda a profundi-
dade, três anos depois, os “discursos” de Gilber-
to Gil em “Questão de ordem” e Caetano Veloso 
em “É proibido proibir”. Me faria co-redigir o 
texto final do manifesto tropicalista “Inventário 
do feudalismo cultural nordestino”, lançado 
em Olinda; me faria entrar na clandestinidade 
durante um ano; me faria colaborar com a fun-
dação do PT na Paraíba e presidir a Associação 
Paraibana de Imprensa, de 1983 a 85, além de 
coordenar no Estado o movimento das Dire-
tas-Já; e gravar, em 1991, o disco-mix “So-
ciedade dos poetas putos”, num contraponto 
à “nova” estética-do-gibão, que se insinuaria 
como tentativa de barrar o que tudo de ins-
tigante pudesse aparecer, como foi o caso da 
cultura do “hip hop”. 
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        Sobre o tropicalismo? De Chico Pereira ao 
saudoso Belchior, é o livro que mais me cobram. 
Este vai sair, sim. Ficou praticamente pronto. 
Mas, ainda estou fazendo rigorosas revisões 
sobre o assunto, que devem durar até o final do 
ano. Até porque não cheguei a uma conclusão 
sobre qual movimento foi mais importante e re-
volucionário para a cultura brasileira: o moder-
nismo ou o tropicalismo.

Projeto utiliza música para resgatar memórias de idosos
O projeto de extensão “Mu-

sicalmente - Os efeitos da músi-
ca autobiográfica nas síndromes 
demenciais”, desenvolvido no 
setor de geriatria do Hospital 
Universitário Lauro Wanderley 
da UFPB, realiza sessões indi-
viduais de música uma vez por 
semana dedicadas a pacientes 
com Alzheimer e outras síndro-
mes demenciais. Ano passado, 
cerca de 18 idosos participaram 
do projeto, porém, atualmente 
está suspenso em razão da 
pandemia.

Segundo a estudante de 
Medicina Natália Immisch, o 
principal objetivo do projeto é 
trabalhar os sintomas do com-
portamento, entre eles: agita-
ção, irritabilidade, depressão, 
ansiedade, insônia, oscilação 
do humor. “Observamos uma 
mudança do comportamento 
significativa a partir do progres-
so das sessões. A gente escolhe 
músicas específicas relacionadas 
à história de vida deles, por isso, 

nomeamos como autobiográfi-
ca. É gratificante fazer parte des-
te projeto e perceber o quanto 
eles se sentem bem”, afirmou.

Participam do projeto cerca 
de 20 estudantes dos seguintes 
cursos: Medicina, Terapia Ocu-
pacional, Música e Fisioterapia.
Além do Alzheimer, o projeto 
Musicalmente atende a uma 
variedade de demências

A filha de seu Elias observa 
uma melhoria significativa na 
qualidade de vida do seu pai 
depois que ele começou a ter 
acompanhamento da Terapia 
Ocupacional do HU e participar 
do projeto de extensão Musi-
calmente no HU - ambos com 
atendimento semanal. “Além 
da TO, a geriatra Ana Laura o 
encaminhou para o projeto por-
que ele sempre gostou muito de 
música, então estimula bastante 
a memória dele. Eu e meus 
irmãos fazemos de tudo para 
melhorar as funções cognitivas 
dele, no entanto, a médica sem-

pre fala que o suporte familiar 
é imprescindível para o trata-
mento - doar amor, atenção 
e carinho - para ele sentir que 
estamos aqui”, frisou. 

Criado em 2017, o Ambu-
latório da Memória é um serviço 
específico que atende pacientes 
com doenças neurocognitivas. 
O atendimento é feito a cada 
três meses, porém, o intervalo 
de tempo das primeiras con-
sultas é mais curto pois precisa 
de um acompanhamento mais 
intenso. A equipe é formada por 
três geriatras, um neurologista, 
um psiquiatra e uma terapeuta 
ocupacional e mestrandos do 
Programa de Pós-graduação 
em Neurociência Cognitiva e 
Comportamento da UFPB.

O coordenador do ambula-
tório da Memória e geriatra Ja-
merson Carvalho ressalta a im-
portância deste serviço gratuito 
no atendimento para pessoas 
com síndromes demenciais. “As 
demências estão cada vez mais 

Foto: Divulgação

Com a pandemia, projeto está suspenso, mas ano passado, 18 idosos participaram da ação

prevalentes, especialmente, em 
uma sociedade em transição. 
Apesar da população brasileira 
ter aumentado a expectativa 
de vida aumentou também as 
doenças crônicas degenerati-
vas, porém, temos poucos ser-
viços gratuitos especializados 

nesse tratamento. O HU é o 
único serviço com atendimento 
interdisciplinar especializado 
em transtornos neurocogniti-
vos através do ambulatório da 
memória. Portanto, oferecemos 
um serviço bem significativo”, 
enfatizou.

Maior parte das pessoas 
apresenta os primeiros 

sinais depois dos 65 
anos, mas de 5% a 

10% dos pacientes são 
diagnosticados antes disso
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Estreias na Série D
Campinense e Atlético de Cajazeiras fazem neste fim de semana as suas estreias no 
Campeonato Brasileiro da Série D. Representantes da Paraíba nessa disputa nacional, 
os clubes começam a jornada na competição com jogos hoje e amanhã.  Página 16

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Jorge Rezende

Cumprimento da proporcionalidade na distribuição de verbas do Fundo Eleitoral vai ser fiscalizada na prestação de contas

Proporção de recursos para 
negros será cobrada pelo TRE

A secretária Judiciária do 
Tribunal Regional Eleitoral na 
Paraíba (TRE-PB), Aline Vilar, 
informou ontem que o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) cami-
nha para a adoção de medidas 
que estabelecem proporcionali-
dade na distribuição de recursos 
do Fundo Eleitoral para candi-
datos negros e brancos, mas que 
não há fiscalização já neste mo-
mento, o que só acontecerá no 
período da prestação de contas.

“Esses dados só são averi-
guados, analisados e compara-
dos depois, na apreciação das 
contas de partidos e candidatos”, 
explicou ela, ao salientar que os 
partidos são obrigados a cum-
prir a legislação geral que pode 
ser conforme o que já vem suge-
rindo a decisão do ministro Le-
wandoscki do TSE ou conforme 
outra que ainda possa vir a ser 
tomada pelo Pleno do Tribunal.

Ela acrescentou que even-
tuais irregularidades serão ava-
liadas se partiram do partido ou 
de algum candidato. No caso do 
primeiro, obrigando a corrigir e, 
no caso do segundo (de candida-
tos brancos beneficiados irregu-
larmente) podendo acarretar até 
mesmo perda de mandato.

Pela decisão do ministro 
Lewandoscki, a proporção é 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com Política em Movimento

Liberdade econômica
O vereador Thiago Lucena (PRTB) 
apresentou na Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) sete projetos vol-
tados ao desenvolvimento econômico 
da capital. São propostas relacionadas 
ao aumento do empreendedorismo e 
a liberdade econômica, que garantem 
estímulos ao crescimento, a geração de 
emprego e a criação de negócios. Para 
Thiago, é preciso legislar com foco para 
a abertura do mercado, observando e 
proporcionando espaço para que a eco-
nomia possa funcionar.

Requerimentos aprovados
Os deputados estaduais aprovaram, por 
unanimidade, requerimentos de autoria 
da deputada Camila Toscano (PSDB) que 
visam assegurar melhorias na infraes-
trutura e saúde para municípios do Bre-
jo. Entre os pedidos estão pavimentação 
asfáltica, equipamentos para hospitais, 
construção de quadras de esporte, está-
dio e futebol e adutora. Mesmo com parte 
dos trabalhos da ALPB voltando à forma 
presencial, a sessão ordinária continua de 
forma remota.

Fundo Partidário
Os ministros do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) decidiram que é possível sus-
pender o repasse de cotas de recursos 
do Fundo Partidário a diretórios esta-
duais de legendas que tiveram a presta-
ção de contas desaprovadas por receber 
recursos de fontes proibidas pela Lei dos 
Partidos Políticos. Os magistrados che-
garam a esse entendimento após negar 
recurso em que o diretório do Democra-
tas (DEM) de Santa Catarina tentava re-
verter decisão do TRE-SC.

Atividades presenciais
As atividades presenciais nas unidades 
do Ministério Público Federal (MPF) em 
João Pessoa e em Campina Grande serão 
retomadas, de modo gradual e parcial, a 
partir de 5 de outubro de 2020. A primei-
ra etapa do retorno será com o compare-
cimento físico de membros, servidores, 
estagiários e funcionários terceirizados 
que não se enquadram em grupos de ris-
co. Os integrantes trabalharão presen-
cialmente em horário reduzido.

Saúde e educação
O Tribunal de Contas do Estado da Pa-
raíba apresentou durante sessão ordi-
nária do Pleno, por videoconferência, 
a nova atualização da plataforma de 
Indicadores de Desempenho de Gastos 
Públicos da Paraíba (IDGPB). Eles reú-
nem informações estatísticas das áreas 
da educação e da saúde, em níveis mu-
nicipal e estadual. Além disso, mostra 
e compara o desempenho dessas duas 
áreas, com bancos de dados dos 26 es-
tados brasileiros e dos 223 municípios 
paraibanos.

simples: se um partido tem 50% 
de candidatos negros na chapa, 
50% dos recursos que o diretório 
receber do Fundo Eleitoral serão 
para aquele grupo de candidatos 
negros. Se a proporção for 80%, 
o procedimento é o mesmo e, se 
é de apenas um por cento, tam-
bém. A decisão de Lewandoscki 
foi provocada por uma ação do 
PSoL junto ao TSE e pode ou não 
ser confirmada pelos demais dez 
ministros do TSE. A medida, por 

enquanto, já está valendo para 
esta eleição.

“Aqui não temos problemas 
com isso, porque já atendemos a 
parcela de recursos para os can-
didatos negros acima do que vem 
determinando a decisão”, afirmou 
o presidente do PSoL na Paraí-
ba, Tárcio Teixeira, ao citar como 
exemplo o caso do pré-candidato 
a vereador Escurinho, que rece-
berá 50% a mais do que ele (Tár-
cio), que também é candidato.

“E se a candidata é mulher e 
negra”, garante Tárcio, “no PSoL 
ela tem direito a 80% a mais do 
que o candidato branco, 30% por 
ser mulher e 50% por ser negra. 
Isso é um critério que já adotamos 
independentemente da lei e que, 
se tiver mudança em algum local, 
é eventual e por conta de critérios 
internos que visam ajudar candi-
dato com mais chance de ganhar, 
de garantir vaga para o partido na 
Câmara de Vereadores”.

TRE paraibano informa que o Tribunal Superior Eleitoral caminha para a adoção da proporcionalidade de recursos para candidatos

Foto: Divulgação

Eleitorado paraibano

30 cidades têm mais 
eleitor que morador

A Paraíba totaliza, precisa-
mente, 2.966.759 eleitores ap-
tos a votar este ano nas eleições 
para prefeito, vice-prefeito e ve-
readores, marcadas para o dia 
15 de novembro. João Pessoa, 
com 522 mil eleitores, e Cam-
pina Grande, com 285 mil, são 
os maiores colégios eleitorais 
e podem ter segundo turno no 
dia 29 do mesmo mês de no-
vembro.

Os dados foram confir-
mados ontem pela Secretaria 
da Corregedoria do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), colocando São João 
do Brejo do Cruz, com 2.032 
eleitores, e Areia de Baraúna, 
com  2.106, como os dois me-
nores colégios eleitorais da 
Paraíba.

Os dados nacionais do 
eleitorado também foram 
atualizados recentemente pelo 
presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), ministro 
Roberto Barroso, e revelam 
um total de 147.918.483 bra-
sileiros habilitados a partici-
parem do pleito. A Paraíba re-
presenta 2% do total nacional. 
Os dados, com estatísticas por 
idade, sexo etc., estão disponi-
bilizados nas páginas do TSE e 
do TRE paraibano.

Um fenômeno que chama 
a atenção de todo mundo e que 
sempre se repete voltou a mar-
car o apanhado do eleitorado 
também neste ano de 2020. 
No Brasil, mais de 300 cidades 

registraram eleitorado maior 
do que a população, ocorrência 
que, na Paraíba, atingiu mais de 
30 dos 223 municípios.

Na Paraíba, um dos casos 
mais curiosos é o da cidade de 
Parari que, segundo dados do 
TRE e do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
tem apenas 1.771 habitantes 
e 2.176 (405 a mais) eleitores 
aptos a votar no dia 15 de no-
vembro. O fenômeno chama a 
atenção e sempre deixa políti-
cos, sobretudo de oposição, “de 
orelha em pé”, mas é visto como 
normal na Justiça Eleitoral.

“Parece estranho sob o 
ponto de vista do domicílio civil, 
mas é possível sob o ponto de 
vista de domicílio eleitoral”, afir-
ma a secretária da Corregedoria 
do Tribunal Regional Eleitoral, 
Vanessa do Egypto, ao justificar 
que isso acontece por conta da 
flexibilização do conceito de do-
micílio eleitoral”.

Ela acrescentou que sem-
pre acontece e que é por isso 
que o fenômeno envolve mais 
de trinta municípios. Para de-
tectar isso, basta fazer o cru-
zamento do eleitorado para o 
pleito deste ano com a nova es-
timativa populacional do IBGE 
publicada no Diário Oficial da 
União (DOU) no mês de agosto.

A maior diferença, no en-
tanto, foi registrada na cidade 
de Lastro, no Sertão paraiba-
no, onde o número de eleitores 
apresenta um acréscimo de 
1.531 pessoas em relação ao 
quantitativo total de habitantes 
do município.

O Ministério Público Elei-
toral (MPE) recomendou aos 
diretórios municipais dos parti-
dos políticos de Pocinhos, Puxi-
nanã e Montadas que observem 
o preenchimento das cotas por 
gênero para candidaturas; que 
não admitam a escolha e regis-
tro, na lista de candidatos a ve-
reador, de servidores públicos 
que tenham como objetivo ape-
nas usufruir da licença remune-
rada nos três meses anteriores 
à eleição e que se abstenham 
de transmitir as convenções 
partidárias pela internet, redes 
sociais ou por meio de “lives” 
abertas ao público em geral. As 
medidas visam combater candi-
daturas “laranjas” e propaganda 
eleitoral antecipada.

Em razão da atual pande-
mia de covid-19, os diretórios 
também foram orientados, 
mais uma vez, a cumprirem as 
normas e protocolos de segu-
rança para conter a propagação 
do novo coronavírus, evitando 
aglomeração de pessoas.

A recomendação quanto 
ao cumprimento do preenchi-
mento de no mínimo de 30% 
e no máximo de 70% para can-
didaturas de cada gênero foi 
feita em razão da inclusão de 
candidaturas fictícias ou “la-
ranjas”, apenas para preencher 
a cota exigida em lei.

Conforme explicou a pro-
motora eleitoral, essa prática 
pode caracterizar abuso do po-
der político ou fraude eleitoral, 
que acarreta o indeferimento 
ou a cassação de todos os candi-
datos do partido, mesmo que já 
eleitos, seja por ação de investi-
gação judicial eleitoral, quando 

detectado antes da diplomação; 
seja por ação de impugnação de 
mandato eletivo, quando o fato 
for detectado após a diploma-
ção.

Para coibir isso, o MPE 
orientou os diretórios dos parti-
dos a manterem os percentuais 
mínimo e máximo por gênero 
durante todo o processo eleito-
ral, mesmo no caso de preenchi-
mento de vagas remanescentes 
ou de substituições, sob pena de 
indeferimento ou cassação de 
todos os candidatos do respecti-
vo partido, conforme Resolução 
TSE número 23.609/2019.

Outra medida recomen-
dada diz respeito a não admis-
são de servidores públicos na 
lista de candidatos ao cargo de 
vereador que querem apenas 
usufruir da licença remunerada 
nos três meses anteriores à elei-
ção, sem que haja o verdadeiro 
propósito de disputar o pleito 
e efetiva campanha, com gastos 
de campanha inexistentes ou 
irrisórios e votação ínfima, sob 
pena de caracterização de crime 
eleitoral e ato improbidade ad-
ministrativa, acarretando para 
o agente a obrigação de devol-
ver ao erário o que foi recebido 
durante a licença, além das de-
mais sanções previstas na Lei 
8.429/92 (multa, suspensão 
dos direitos políticos, perda do 
cargo etc.).

A recomendação eleitoral 
também orienta os partidos 
políticos que, caso alguma cer-
tidão criminal de candidato 
seja positiva, os partidos foram 
orientados a juntar essa certi-
dão ao requerimento de regis-
tro de candidatura.

MPE quer coibir ‘laranja’ e 
propaganda antecipada

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Justiça & Adjacências

Postos avançados
Foi publicada no último dia 14 no Diá-
rio da Justiça eletrônico (DJe) a reso-
lução que regulamenta a criação dos 
Postos Avançados do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba (PA-TJPB), que são uni-
dades descentralizadas, instaladas em 
regime de parceria com os municípios. 
O instrumento, que não importará em 
ônus financeiro ao TJPB, visa ampliar 
e facilitar o acesso à Justiça, mediante 
a realização de atos processuais, por 
videoconferência.
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PGR quer barrar aposentadoria
e pensão de ex-governadores
Aras encaminhou ao STF uma ação contra leis estaduais que garantem benefícios a ex-gestores e seus dependentes

Rayssa Motta
Agência Estado

O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, enca-
minhou ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) nesta sexta-feira, 
18, uma ação contra leis esta-
duais que garantem pensões 
e aposentadorias especiais a 
ex-governadores e seus depen-
dentes.

No pedido, a procuradoria 
sustenta que a interpretação do 
STF, que declarou o pagamento 
dos benefícios inconstitucional 
em diversas ocasiões, deve ser 
fixada para que passe a valer 
em todo o território nacional. A 
argumentação é que não pode 
haver diferenças entre as re-

gras vigentes nos estados e que, 
em última instância, a prática 
causa prejuízos ‘vultuosos’ aos 
cofres públicos.

“É inegável que a reite-
rada prática de atos incons-
titucionais que resultam no 
pagamento de pensões a ex-
-governadores e a seus depen-
dentes, como decorrência do 
mero exercício de cargo eleti-
vo e/ou distintos dos previstos 
no regime geral de previdência 
social, causa vultosos prejuí-
zos aos cofres estaduais, a exi-
gir a imposição de decisão de 
caráter amplo, geral e da for-
ma mais abrangente possível, 
que somente se pode alcançar 
por meio da ADPF”, diz um tre-
cho do pedido.

O chefe do Ministério 
Público Federal afirma ainda 
que o tratamento “privile-
giado” aos ex-governadores 
contraria os princípios re-
publicanos, da igualdade, da 
moralidade e da impessoa-
lidade e que, ao conceder os 
benefícios, os estados usur-
pam a competência da União 
para dispor sobre normas ge-
rais de previdência social.

“É inadmissível a elabora-
ção de leis imorais, cujo propó-
sito seja privilegiar alguns pou-
cos indivíduos. Benesses dessa 
natureza, aliás, costumam ter 
destinatários certos e determi-
náveis, o que, ademais, implica 
contrariedade ao princípio da 
impessoalidade”, disparou.

Outro ponto levantado 
por Aras é que não pode ha-
ver benefício em nível estadual 
quando a Constituição Federal 
não prevê o mesmo tratamento 
para autoridades nacionais.

“Nem mesmo a auto-
nomia dos estados ou sua 
competência concorrente em 
matéria de previdência social 
permite a inovação jurídica 
mediante a criação de pen-
são, de natureza graciosa, sem 
previsão semelhante na legis-
lação federal, tampouco na 
Constituição”, afirma.

Segundo a ação, os Esta-
dos do Acre, Santa Catarina, 
Amazonas, Minas Gerais, Ron-
dônia e Paraíba pagam benefí-
cios a seus ex-governantes.

Preservação da floresta

Governo planeja força tática para 
combater crimes na Amazônia
André Borges
Agência Estado

O Governo Federal deci-
diu criar uma nova força de 
fiscalização, com poder de 
polícia, para atuar na região 
amazônica. O plano é ter uma 
“Força Tática da Amazônia”, 
dedicada de forma integral 
e permanente ao combate a 
crimes na floresta, em para-
lelo ao trabalho já realizado 
pelo Ibama e pelo Instituto 

Chico Mendes de Biodiversi-
dade (ICMBio), do Ministério 
do Meio Ambiente.

A ideia, que é liderada 
pelo vice-presidente da Re-
pública, o general Hamilton 
Mourão, já é estudado pela 
área jurídica do governo e 
pelo Ministério de Meio Am-
biente, para buscar uma for-
ma de viabilizar a nova força.

A ideia é que esse grupo 
seja formado, majoritaria-
mente, por militares inativos, 

com experiência na região. 
Diferentemente do que ocor-
re hoje com a presença de 
militares na região, que têm 
apenas poder de repressão, 
esse novo grupo terá auto-
rização para prender, mul-
tar e apreender ou destruir 
equipamentos, funções hoje 
restritas a agentes do Ibama 
e do ICMBio que atuam em 
campo. Por essa razão, será 
vinculado ao Ministério do 
Meio Ambiente.

Eduardo Rodrigues
Agência Estado

A Advocacia-Geral da 
União (AGU) irá recorrer da 
decisão da 4ª Vara Federal 
Cível da Seção Judiciária da 
Bahia (SJBA) que condenou o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, a pagar uma indeni-
zação de R$ 50 mil ao Sindi-
cato dos Policiais Federais 
da Bahia (Sindipol-BA). A in-
formação foi dada ao Broad-
cast (sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado) 

pela assessoria da AGU, que 
disse que “oportunamente a 
Advocacia-Geral da União irá 
apresentar o recurso cabível”.

Guedes foi condenado 
pela juíza Cláudia da Costa 
Tourinho Scarpa em uma 
ação de reparação pelo dano 
moral coletivo movida pelo 
sindicato após o ministro ter 
comparado servidores pú-
blicos a “parasitas”, em uma 
palestra no dia 7 de fevereiro 
deste ano no seminário Pacto 
Federativo, da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV).

“O funcionalismo teve 
aumento de 50% acima da 
inflação, tem estabilidade de 
emprego, tem aposentadoria 
generosa, tem tudo. O hospe-
deiro está morrendo. O cara 
(funcionário público) virou 
um parasita e o dinheiro não 
está chegando no povo”, disse 
Guedes na ocasião.

Três dias depois, Guedes 
pediu desculpas aos servido-
res públicos e afirmou que 
seu objetivo “jamais foi ofen-
der as pessoas que cumprem 
seus deveres”. 

Guedes terá que pagar indenização 
por chamar servidores de parasitas

Procurador-geral da República, Augusto Aras aponta tratamento “privilegiado”

Foto: Agência Estado

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTÇA

LICITAÇÃO:        Credenciamento
PROCESSO Nº:   001.2020.005113
OBJETO:             Pré-diagnóstico de eficiência energética

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
HOMOLOGO o certame de Credenciamento n. 001/2020, procedimento n.  001.2020.005113, 

tendo como objeto a Contratação de empresa para serviços de objetivando o credenciamento  de 
empresa de engenharia especializada para elaboração de pré-diagnóstico de eficiência energética 
no uso final de energia elétrica, diagnóstico energético, de medição e verificação, bem como a rea-
lização e implementação de projeto executivo integral de eficiência energética e execução de todas 
atividades 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,  em conformidade com o 
julgamento do certame pela Comissão de Licitação do Ministério Público do Estado da Paraíba, nos 
termos do relatório final, alicerçado no inciso VI do artigo 43 da Lei Federal n. 8.666/93 e posteriores 
alterações. ADJUDICO o objeto a licitante vencedora  3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA, inscrita 
no CNPJ: 10.654.927/0001-07, com a pontuação total de 74,00 pontos.

Publicação na forma legal.
João Pessoa, 18 de setembro  de 2020.

FRANCISCO SERÁPHICO FERRAZ DA NÓBREGA FILHO
Procurador-Geral de Justiça

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

Registro CGE Nº. 20-00172-9
OBJETO: Prestação de serviços continuados de plano/ seguro coletivo privado de assistência 

à saúde médico-hospitalar para os diretores e empregados da PBGÁS, com extensão aos depen-
dentes legais, sem coparticipação, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no 
Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 01/10/2020.
ABERTURA: Dia01/10/2020, às 10h00min (horário de Brasília).

ISABELA ASSIS GUEDES
Pregoeira

 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EDITAL Nº 006/SES/2020

RESULTADO PRELIMINAR DA HABILITAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA
PROCESSO Nº 310820564

OBJETO: EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2020 CONTRATAÇÃO DE PESSOAS 
JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, CREDENCIADOS AO SUS, ESPECIFICAMENTE, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS 
ESPECIALIDADES DE NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR E CIRURGIA TORÁCICA PARA 
ATUAR NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA, DE ACORDO COM 
AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde,torna público, 
para conhecimento dos interessados, o Resultado Preliminar de Habilitação do Edital de Chamada 
Pública nº 006/SES/2020, emitido após análisedo item 6. do instrumento convocatório pela área 
técnica da Secretaria de Estado da Saúde. Neste sentido, apresenta-se o resultado preliminar:

Empresanão habilitadano Edital de Chamada Pública nº 006/SES/2020

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ EXIGÊNCIA NÃO 
ATENDIDA

01 MARCOS WAGNER DE SOUSA 
PORTO EIRELI 31.846.650/0001-86

6.1.2.1, 6.1.3.4, 
6.1.4.4; 6.1.4.6; 
6.1.4.7.

02 VITANEURO SERVIÇOSE 
MÉDICOS LTDA 35.974.692/0001-53 6.1.2.1, 6.1.4.4 e 

6.1.4.7.

Considerado o caráter não excludente do procedimento de credenciamento, com relação às 
empresas que não atenderam as disposições do item 6. do instrumento convocatório, fica consignado 
o prazo contido no item 8.1 do Edital para complementação da documentação.

João Pessoa - PB, 17 de Setembrode 2020.
GERALDO ANTÔNIO DE MEDEIROS

Secretário de Estado da Saúde
Matricula nº 169.135-0

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 06/2020
Registro CGE Nº 20-00651-9

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

P O R D E U S  &  B E N T O  C N P J : 
34.800.335/0001-06 TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU A SEMAPA- SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA 
DE CABEDELO A LICENÇA DE OPERAÇÃO 
PARA UM COMÉRCIO VAREJISTA DE ME-
DICAMENTOS VETERINÁRIO, ATIVIDADES 
VETERINÁRIAS E HIGIENE E EMBELE-
ZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 
SITUADO À AVENIDA MAR VERMELHO, Nº 
351 – INTERMARES – CABEDELO.

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 da CONCORRÊNCIA Nº 06/2020, que no decorrer do prazo recursal, impetrou, 
tempestivamente recurso contra a decisão da Comissão, a Empresa: AL ALMEIDA ENGENHARIA 
LTDA através do processo nº 004127/2020. Desta forma, em atendimento aos parágrafos 3º e 5º 
do artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos, o auto do processo ficará com vistas franqueadas 
aos interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação aos recursos a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB , aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00  horas

João Pessoa, 18 de setembro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

5º EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02
Tendo em vista o que dispõe o Art. 151, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 58/2003, Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, fica convocada a servidora abaixo 
relacionada, para no prazo de DEZ (10) DIAS, comparecer a esta Comissão, situada à Av. D. Pedro 
II, 1826 – Torre –João Pessoa, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e 
das 13h30 às 16h30, a fim de apresentar DEFESA E JUSTIFICAÇÃO de suas faltas ao trabalho .

Servidora Matrícula Processo nº

JOSE CARLOS E SILVA 85.611-8 230517545

ALEXANDRE MEDEIROS DE ALBUQUERQUE DOS S LIMA 168.049-8 060220560

NARA MELISSA DE ALMEIDA BEZERRA 181.664-1 060220576

João Pessoa, 18 de setembro de 2020.
HÉLIO TEÓDULO GOUVEIA
Presidente da CPAD/SES-PB

AFM SERVIÇOS DE ESCRTÓRIO LTDA- CNPJ 29.276.153/0001-48, torna público que requereu 
a SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente a Licença,  (LI) Licença Instalação, (LP) Licença Prévia e 
(LO) Licença Operação, para construção de prédio comercial situado Rua Antônio Gama, 289, QD 
27,LT 0016,tAMBAUZINHO - João Pessoa PB.
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Campeão paraibano enfrenta a Jacuipense a partir das 17 horas na abertura da sétima rodada da Série C

Treze joga no Amigão e tem
a chance da primeira vitória

Penúltimo colocado na 
tabela de classificação, o 
Treze tem vivido dias difí-
ceis na Série C deste ano e 
até o momento, a equipe re-
gistra o seu pior começo na 
divisão com números alar-
mantes e que já acenderam 
o sinal vermelho no Galo. 
Após mais um empate nos 
minutos finais, dessa vez 
contra o Manaus por 1 a 1, 
seguido por uma confusão 
generalizada que acabou 
com uma intervenção tru-
culenta da polícia do Ama-
zonas, o alvinegro de Cam-
pina Grande agora foca suas 
atenções para o jogo de hoje 
contra a Jacuipense-BA, no 
Amigão, às 17h no início da 
sétima rodada.

Para essa partida, as 
duas equipes chegam de 
empates na última rodada, 
no caso do time da Bahia, 
que faz sua primeira parti-
cipação na Série C, o resul-
tado veio também fora de 
casa, mas contra o Ferroviá-
rio do Ceará. Enquanto isso, 

a situação da tabela é bem 
distinta, com resultados im-
portantes dentro e fora de 
casa, a Jacuipense hoje está 
na quinta colocação com 
oito pontos e apenas um de 
diferença para o Remo-PA 
e Vila Nova-GO, times que 
ocupam a terceira e quarta 

colocação, respectivamente.
Para a partida contra a 

Jacuipense, o time não con-
tará com Gilmar e Marcos 
Vinicíus que foram expulsos 
na partida contra o Manaus. 
Além deles, durante a sema-
na ocorreram as dispensas 
do goleiro Paulo Wanze-

ler e do volante Dedé. Já o 
volante Magno que havia 
sido apresentado na se-
mana passada, acabou não 
concluindo o acerto com o 
clube e já não está mais em 
Campina Grande. Em com-
pensação, o time comanda-
do por Moacir Júnior terá o 

retorno do volante Robson 
que cumpriu suspensão na 
última rodada.

Um dos pontos positi-
vos da última rodada para o 
Treze foi a estreia do atacan-
te Gilmar que marcou o gol 
do time paraibano na parti-
da. Convivendo com proble-
mas ofensivos nas primeiras 
rodadas do torneio, a expec-
tativa é que com a chegada 
do atleta o setor ofensivo do 
Galo possa, finalmente, ga-
rantir a primeira vitória con-
tra a Jacuipense. O atleta co-
memorou a sua boa estreia, 
mas garantiu que o foco ago-
ra é seguir trabalhando por 
mais gols e principalmente 
para ajudar a equipe a me-
lhorar na tabela.

“Foi muito importante 
estrear bem, com gol e aju-
dando a equipe, pois nos 
dá confiança em seguir o 
trabalho em prol da equipe.
Tenho tido um ano muito 
bom, já são 10 gols até aqui. 
Agora é seguir o trabalho no 
dia  a dia, melhorar o entro-
samento e ajudar o Treze a 
sair dessa situação difícil”, 
afirmou.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

“O mundo tinha o Santos de Pelé, João Pes-
soa desfrutava do Santos de Tereré.”

O mundo possuía o Santos de Pelé e 
companhia, um time que ganhava todos 
os campeonatos que disputava, aqui e em 
alhures; João Pessoa desfrutava do Santos 
de Tereré, um time que não ganhava cam-
peonatos mas jogava com bastante raça e 
formava e ainda forma jovens para a vida. 
Três desportistas sonhadores, Jonatas Figuei-
redo de Souza, Renato Queiroz Fernandes e 
José Walter Marinho Marsicano, no dia nove 
de setembro de 1949, sentados em uma Praça 
localizada na Rua Odon Bezerra, Tambiá, em 
frente ao atual prédio da Federação Paraibana 
de Futebol fundaram o Santos Futebol Clube 
de João Pessoa. Não resta dúvida que a escolha 
do nome foi uma singela homenagem ao time 
paulista.

Por muitos anos o Santos Futebol Clube 
disputou a primeira divisão do campeonato 
paraibano de futebol com equipes modestas, 
utilizando jogadores jovens e prata da casa. 
Era um misto de juvenil com amador com gar-

ra e vontade competindo com os profissionais. 
Onde faltava recursos e meios, sobrava impro-
visação e disposição.

O seu eterno presidente José Walter Marsi-
cano, que era conhecido por Tereré, dedicou-se 
tanto ao clube que o seu apelido foi incorpora-
do pelo time, quando passou a ser carinhosa-
mente denominado pelo torcedor e pela im-
prensa como o “Santos de Tereré”. Ele presidiu 
a agremiação por mais de trinta anos e nutriu 
no seio de sua família o amor pela agremiação, 
deixando o seu filho Leonardo Menezes Mar-
sicano e o neto Leonardo Filho comandando a 
agremiação e não deixando o sonho acabar.

Vários jovens foram revelados nos qua-
dros da base do Santos Futebol Clube e que 
posteriormente vestiram a camisa de times 
considerados grandes no Estado e em centros 
maiores. Quem não se lembra do atacante “Zito 
Camburão”, do ponta esquerda “Vandinho”, do 
goleiro “Ademar”, do centroavante “Ary”, de 
“Marcos do Boi “, de “Esquerdinha”e  tantos ou-
tros que a memória não recorda?

Em 1998 a agremiação resolveu suspen-
der as suas atividades do departamento de fu-

tebol profissional, e dedicar-se exclusivamente 
às categorias de base que funcionam no seu 
centro de treinamento localizado no Bairro do 
Geisel, disputando anualmente todas as com-
petições oficiais: desde fraldinha aos juniores.

Entre os títulos conquistados no futebol 
pelo Santos Futebol Clube, dois são bastante 
lembrados por seus dirigentes, o primeiro foi 
o título invicto do campeonato amador, quan-
do seu treinador era o comentarista esporti-
vo Ivan Bezerra Cavalcante,  o segundo  foi a 
conquista da segunda divisão do campeonato 
paraibano.

Como não poderia deixar de ser, o Santos 
enfrentou várias crises durante a sua existên-
cia, em uma delas o time foi derrotado por 
10 x 0 pelo Treze Futebol Clube, em Campina 
Grande. Nesse dia ninguém se entendeu, nem 
dentro nem fora de campo, e a discussão foi tão 
grande que no retorno esqueceram de trazer o 
material de jogo, que ficou na Rainha da Bor-
borema.

Mesmo reconhecendo as dificulda-
des e a falta de políticas públicas destina-
das aos clubes de futebol, em particular, aos 

pequenos, o sonho dos herdeiros de Wal-
ter Marinho Marsicano, o “Tereré”, é reati-
var o departamento de futebol profissional 
do Santos e voltar a disputar a primeira di-
visão, como nos bons e saudosos tempos. 
 
*Extraído do livro “Causos & Lendas do Nosso 
Futebol”. Republicado em comemoração aos 
71 anos de fundação do clube.

Setenta e uma primaveras

Imagem: Divulgação

Brasileirão terá
três jogos hoje

O Campeonato Brasileiro 
da Série A prevê apenas 
três jogos para este sábado 
com destaque para o jogo 
do líder Internacional que 
vai jogar no Estádio Cas-
telão, diante do Fortaleza, 
a partir das 19h, Os outros 
confrontos serão Braganti-
no x Ceará no Estádio Nabi 
Abi Chedid, em Bragança, 
ainda no mesmo horário, e 
Atlético-GO x Atlético-MG, 
no Estádio Olímpico, em 
Goiás, este às 21h.

Guardiola não fala
sobre Lionel Messi

O técnico Pep Guardiola, do 
Manchester City, se pronun-
ciou pela primeira vez, ontem, 
sobre o caso Lionel Messi e sua 
quase saída do Barcelona já 
nesta janela de transferências. 
O clube inglês foi especulado 
como um dos possíveis des-
tinos do argentino, mas o 
treinador não quis falar muito 
sobre o assunto. "Não acredito 
que tenho que explicar algu-
ma coisa. Messi já expressou 
muito bem os seus sentimen-
tos e  nada a acrescentar”.

Vexame do Fla na
Taça Libertadores

A quinta-feira, 17 de se-
tembro de 2020, jamais 
será esquecida pelo tor-
cedor do Flamengo. Neste 
dia, o rubro-negro levou a 
sua pior goleada na Taça 
Libertadores da Améri-
ca com os 5 a 0 aplicados 
pelo Indepediente del 
Valle, em jogo disputado 
no Equador. O resultado 
humilhante põe em che-
que o trabalho do sempre 
criticado técnico espanhol 
Domènec Torrent.

Curtas
Foto: Ester Vasconcelos/Treze

O técnico Moacir Júnior, que segue ameaçado no cargo, orienta jogadores durante treinamento no Presidente Vargas

Mais de seis meses de-
pois de anunciar a primeira 
lista de convocados da sele-
ção brasileira em 2020 para 
o início das Eliminatórias 
da Copa do Mundo de 2022, 
que foi adiado por causa da 
pandemia do novo corona-
vírus, o técnico Tite revelou 
ontem, no auditório da sede 
da CBF, no Rio de Janeiro, os 
nomes de 23 jogadores, en-
tre eles o paraibano Santos, 
do Athletico Paranaense 
para as partidas contra Bo-
lívia e Peru, que foram re-
marcadas para outubro.

A seleção brasileira vai 
estrear nas Eliminatórias 
contra a Bolívia, na Neo 

Química Arena, em São Pau-
lo, no dia 9. Esse confronto, 
inicialmente em março, es-
tava marcado para a Arena 
Pernambuco, no Recife. Pela 
segunda rodada, logo na se-
quência, no dia 13, o time 
comandado por Tite terá 
pela frente o Peru, em Lima.

Nesta convocação, dois 
jogadores receberão as suas 
primeiras oportunidades na 
seleção brasileira. A grande 
novidade é a presença de 
Gabriel Menino, do Palmei-
ras, que foi chamado como 
lateral-direito por Tite. O 
outro que estreará é Bruno 
Guimarães, do Lyon, que já 
havia sido chamado para 
a equipe principal na Data 
Fifa de março. Os dois têm 

passagens pelas categorias 
de base da seleção.

Da lista de convocados 
feita em março, quando Tite 
chamou 24 jogadores, são 
sete mudanças para a divul-
gada nessa sexta-feira. No 
gol, Alisson, recuperado de 
lesão, e Santos, do Athleti-
co-PR, entram nos lugares 
de Ederson, do Manchester 
City, e Ivan, da Ponte Preta. 
Na zaga, convocou Rodrigo 
Caio, do Flamengo, e tirou 
Eder Militão, do Real Ma-
drid.

As duas laterais tive-
ram alterações. Na direita, 
Gabriel Menino está na vaga 
que era de Daniel Alves, do 
São Paulo, e Alex Telles, do 
Porto, na de Alex Sandro, da 

Juventus. No meio de cam-
po, Douglas Luiz, do Aston 
Villa, voltou a ser lembra-
do e ocupa o lugar de Ar-
thur, agora na Juventus. No 
ataque entrou Rodrygo, do 
Real Madrid e saíram Ga-
briel Barbosa e Bruno Hen-
rique, ambos do Flamengo.

Assim como fez em 
março, Tite convocou Ga-
briel Jesus. O atacante do 
Manchester City vai cum-
prir o seu último jogo de 
suspensão na estreia nas 
Eliminatórias - “gancho” so-
frido em razão da final da 
Copa América - mas poderá 
jogar contra o Peru.

No retrospecto geral 
contra os bolivianos são 21 
vitórias brasileiras, qua-

tro empates e apenas cin-
co derrotas, com 99 gols 
marcados e 25 sofridos. Já 
contra os peruanos são 32 
triunfos, nove empates e 
as mesmas cinco derrotas, 
com um total de 91 gols 
marcados e 31 sofridos. Fo-
ram convocados os goleiros  
Alisson, Santos e Weverton; 
os laterais Danilo, Gabriel 
Menino, Alex Telles e Renan 
Lodi; os zagueiros Thiago 
Silva, Marquinhos, Felipe e 
Rodrigo Caio; os meio-cam-
pistas Casemiro, Fabinho, 
Bruno Guimarães, Douglas 
Luiz, Philippe Coutinho e 
Everton Ribeiro: e os ata-
cantes Gabriel Jesus, Rodry-
go, Neymar, Everton, Rober-
to Firmino e Richarlison.

Paraibano, Santos está de volta à seleção
Agência Estado



Raposa joga hoje contra o América-RN, em Natal, e o Alviazulino pega o Globo-RN, amanhã, no Perpetão, pela Série D

Campinense e Atlético vão em
busca do tão sonhado acesso

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Com mais de um mês 
desde que realizaram as suas 
últimas partidas oficiais ain-
da pelo Campeonato Paraiba-
no, Campinense e Atlético de 
Cajazeiras fazem nesse fim de 
semana as suas estreias no 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie D. Representantes da Pa-
raíba nessa disputa nacional, 
os clubes começam sua jor-
nada na competição com jo-
gos hoje e amanhã. O primei-
ro a entrar em campo será o 
rubro-negro que jogará logo 
mais às 16h, na Arena das 
Dunas, contra o América-RN 
em Natal. Já o time sertanejo 
fará sua primeira aparição na 
história do torneio às 16h de 
amanhã quando receberá, no 
Estádio Perpetão, o time do 
Globo-RN.

Os dois times paraibanos 
se encontram no mesmo gru-
po da Série D, o Grupo A-3, 
considerado um dos mais 
difíceis da primeira fase da 
competição e que tem, além 
dos paraibanos, o Afogados
-PE, América-RN, Floresta-
CE, Globo-RN, Guarany de 
Sobral-CE e o Salgueiro, cam-

peão pernambucano esse 
ano. Na primeira fase, essas 
equipes jogam partidas de 
ida e volta entre si, com os 
quatro melhores da tabela 
avançando para a segunda 
fase, onde começa o mata
-mata com 32 equipes para 
definir as oitavas de final e 
as disputas eliminatórias em 
seguida até que se defina os 
quatro melhores times da di-
visão que irão jogar a Série C 
em 2021.

Em sua oitava tempora-
da consecutiva nesta divisão, 
a Raposa de Campina Grande 
buscará, finalmente, conquis-
tar o acesso para a Série C 
e, para isso, conta com uma 
completa reformulação em 
seu elenco em relação ao 
time que finalizou o estadual, 
além do comando de Givanil-
do Sales, técnico que estava 
no Sousa e assumiu o coman-
do técnico do rubro-negro 
para as disputas da Série D. 
É com esses novos jogadores 
e sob o comando de Givanil-
do que o Campinense espera 
conquistar o acesso esse ano.

Para tal, o treinador da 
equipe garante que o clube 
está no caminho certo, pois 
conta hoje com um planeja-

mento adequado e um elenco 
focado em buscar o acesso 
para colocar a equipe em uma 
melhor situação no próximo 
ano. Nesse sentido, o técnico 
do Campinense foi enfático e 
garantiu que em 2021 a Ra-
posa estará na Série C.

“Nós temos feito um 
trabalho de planejamento 
e preparação com um foco 
muito claro. Desde a nossa 
primeira conversa com os 
jogadores dissemos que este 
nosso elenco irá conseguir 
subir de divisão. Para isso o 
caminho é o trabalho cons-
tante e intenso. No nosso 
time joga quem buscar mais, 
quem trabalhar melhor e 
o elenco está muito coeso 
nesse sentido. O torcedor do 
Campinense pode acreditar 
e ter certeza que em 2021 
a Raposa estará na Série C”, 
afirmou Givanildo Sales.

Assim como o Campi-
nense, O América de Natal, 
adversário da estreia na 
competição, foi vice-cam-
peão estadual perdendo a 
final da disputa para o seu 
maior rival, além dessas 
coincidências, assim como 
o rubro-negro paraibano, o 
tradicional time potiguar já 

acumula tempo de sobra na 
competição, pois desde 2017 
busca sem sucesso subir 
para a Série C. 

Diante dessas perspecti-
vas, a estreia das duas equi-
pes já marcará um confron-
to entre dois grandes clubes 
nordestinos que prometem 
fazer um jogo difícil e impor-
tante para a tabela de classi-
ficação, mesmo se tratando 
de uma primeira rodada. Por 
isso, o treinador do Campi-
nense afirmou ter estudado 
bem o América e afirmou que 
o Campinense está prepara-
do para enfrentar o adversá-
rio de hoje.

“Tenho estudado mui-
to o América, eles tiveram 
uma mudança recente no 
comando técnico e promo-
veram algumas mudanças 
em sua forma de jogar, mas 
nós estamos prontos para 
fazer a estreia, tivemos uma 
preparação muito provei-
tosa, demos oportunidades 
para todos e agora é colo-
car o melhor que temos em 
campo e transformar esse 
trabalho em um grande 
jogo e um resultado positi-
vo nessa estreia”, comentou 
Givanildo.

Se sobra vivência na Sé-
rie D para o Campinense, o 
segundo representante da 
Paraíba na disputa é um es-
treante na quarta divisão na-
cional, já que desde 2006 não 
joga competições nacionais. 
Do Sertão paraibano, o Atléti-
co de Cajazeiras é um dos ti-
mes mais queridos do futebol 
no Estado, tendo levantado o 
título local em 2002. 

Depois de anos de difi-
culdades, a equipe, após boa 
campanha no estadual de 
2019, conquistou a vaga para 
disputar a quarta divisão 
esse ano e chega para a com-
petição com boas chances de 
classificação para a segunda 
fase. Mesmo tendo ficado de 
fora das semifinais do Cam-
peonato Paraibano desse ano, 
por conta do chaveamento 
definido em regulamento, o 
Atlético fez boa campanha no 
torneio, chegando a pontuar 
melhor que o próprio Campi-
nense na primeira fase.

Tendo deixado para trás a 
eliminação precoce no estadu-
al, o foco do Atlético é buscar já 
em sua primeira participação 
o acesso. Para isso a equipe 
contratou reforços importan-
tes para a Série D como o za-

gueiro Egon, o meia Enercino 
e o atacante Bruno Gonçalves, 
além de garantir a continui-
dade do trabalho de Ederson 
Araújo, treinador que está no 
clube desde 2017 e é um dos 
principais responsáveis pelo 
crescimento do clube nos úl-
timos anos culminando com a 
volta para competições nacio-
nais depois de 14 anos.

Para Ederson, o Atléti-
co não entra na competição 
como um azarão, pois tem 
um trabalho que vem sendo 
desenvolvido e que está ma-
duro para disputar uma Série 
D, no entanto, o treinador re-
conhece que será um grande 
desafio para o clube, espe-
cialmente por estar em um 
chaveamento complicado. 

“Temos ao nosso lado 
um grupo qualificado de jo-
gadores e estamos fazendo 
um trabalho muito sério e de 
qualidade que tem consegui-
do superar as dificuldades, 
especialmente em um ano tão 
complicado como esse. Nossa 
chave é difícil, pois é muito 
nivelada e tem grandes times, 
mas nós estamos muito con-
fiantes em fazer um grande 
campeonato nacional”, afir-
mou Ederson Araújo.

Jogadores do Campinense fazem 
oração antes de treinamento no 
Estádio Amigão, palco dos jogos no 
Campeonato Brasileiro da Série D
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Fonte: CBF

Jogos dA primEirA FAsE dE 
CAmpinEnsE E AtlétiCo 

n 19/9
América-RN x Campinense-PB
n 20/9
Atlético-PB x Globo-RN
n 26/9
Campinense-PB x Afogados-PE
Salgueiro-PE x Atlético-PB
n 30/9
Guarany-CE x Campinense-PB
Floresta-CE x Atlético-PB
n 4/10
Atlético-PB x Guarany-CE
Campinense-PB x Floresta-CE
n 11/10
Atlético-PB x Campinense-PB
n 14/10
Campinense-PB x Salgueiro-PE
Afogados-PE x Atlético-PB
n 17/10
Globo-RN x Campinense-PB
n 18/10
Atlético-PB x América-RN

FormA dE disputA 

Na primeira fase, essas equipes 
jogam partidas de ida e volta 
entre si com os quatro melhores 
da tabela avançando para a se-
gunda fase, onde começa o ma-
ta-mata com 32 equipes para 
definir as oitavas de final e as 
disputas eliminatórias em segui-
da até que se defina os quatro 
melhores times da divisão que 
irão jogar a Série C em 2021.

grupo A-3 

n Afogados - PE 
n América - RN
n Atlético-PB 
n Campinense - PB 
n Floresta - CE 
n Globo - RN 
n Guarany de Sobral - CE 
n Salgueiro - PE

ElEnCo 
Goleiros: Waldson, Wellington Lima  e Caio Ruan
Zagueiros: Breno, Rômulo, Uesles, Alex Maranhão, 
Anderson Schmoeller,  Cláudio Baiano, Paulo Matheus 
e Dorgival. 
Laterais: A. Travassos, Alex Murici, Fabinho, Vinícius 
Araújo e Mattheus Silva 
Volantes: Júnior Gaúcho, Caio Breno, Netto, Renato 
Cruz e Pedro Victor  
Meias: Echeverría, Allef Diego, Chiclete, Kiko Alagoa-
no, Téssio,  Maike e Juliano 
Atacantes: Fábio Júnior , Rafael Ibiapino, Jobson,  
Jone Chulapa, Gabriel Santos, Cleison e Everton 
Henrique

ElEnCo 
Goleiros: Ariel, Gabriel e Gustavo 
Laterais: Filipinho, Davi, Iranilson, Pedrinho, Felipe, 
Michel e Guilherme 
Zagueiros: Wesley Rodrigues, Jeferson, Gean e Egon 
Volantes: Mendes, Patrick, Jean Santos, Edgar, 
Otávio e Peu 
Meias: Enercino, Custódio, Wallace Ruan 
Atacantes: Costela, Paulinho, Testinha, Yerien, Cario-
ca, Pachu e Bruno Gonçalves



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 DISPENSA Nº DV00105/2020

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 DV00105/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURIDICA(S) PARA LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA SAÚDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE MARCOS DA CUNHA MELO - R$ 6.000,00.

Areia - PB, 18 de Setembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2020
A Comissão Permanente de Licitação comunica o CANCELAMENTO da sessão pública das 09:00 

hs do dia 22 de Setembro de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas a Tomada de 
Preços nº 00012/2020, que objetiva: Reforma, Ampliação da Escola Municipal José Lins Sobrinho e 
Construção de Quadra Coberta - Areia/Pb. Justificativa: Razões de interesse público Por existirem 
erros nas descrições de alguns itens, o edital da TP 00012-2020 será cancelado e será republicada 
uma nova data para ocorrência da Sessão.. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no seguinte endereço - Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB. Telefone: (83) 
33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 18 de Setembro de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2020
REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO

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. 039/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Aquisição de Implementos Agrícolas. 
Data de abertura: 01/10/2020 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, 18 de setembro de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LCITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para compor cestas básicas no atendi-
mento dos alunos da rede de ensino do município. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: 
a partir das 10:00h de 23/09/2020 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das 
Propostas: 29/09/2020 às 10:01h (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede 
da Prefeitura Municipal de Borborema/PB, sito a Av. Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - 
Borborema - PB, Tel. (083) 3360–1010, www.borborema.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Borborema - PB, 18 de setembro de 2020.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob moda-

lidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de veículo tipo Van 0km para atender 
as necessidades da rede municipal de ensino do município de Conceição/PB, conforme Plano de 
Trabalho e Termo de Referência. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:25 horas 
do dia 01/10/2020. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 01/10/2020. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através 
do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 18 de Setembro de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

  EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°. 002/2020
ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 002/2020 ao Contrato Nº. 41101/2018. CONTRATANTE: PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, CNPJ nº. 08.943.227/0001-82. CONTRATADA: ROMA 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA –ME - CNPJ nº 04.881.913/0001-15. OBJETO: O presente 
termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as par-
tes em 30/07/2018, nos termos previstos em sua Cláusula Sétima do presente contrato e Termo 
Aditivo 001/2019 de 29 de julho de 2019. VIGÊNCIA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada 
a vigência do contrato em 12 (doze) meses, sendo iniciado o presente aditivo no dia 08 de Julho 
de 2020 e tendo seu termino no dia 08 de Julho de 2021. DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente 
termo aditivo decorre de autorização do Prefeito da contratante, exarada no parecer jurídico do 
assessor deste município, e encontra amparo legal no artigo 57, § 1 inciso II, da Lei n.º 8.666/93. 
DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabe-
lecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, 
lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só 
efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE 
e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Conceição - PB, 08 de Julho de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES LACERDA

Prefeito
CONTRATANTE

ROMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA -ME
CNPJ nº 04.881.913/0001-15

ROBSON NAVARRO RIBEIRO FILHO
046.064.674-52
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 
PB 018 – Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 09:01 horas do dia 05 de Outubro 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: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO atendendo às necessidades da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura diante das condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste 
instrumento. 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 Municipal nº 0146/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: licita@conde.pb.gov.br. Edital: www.portaldecompraspublicas.com.
br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 18 de Setembro de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

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 01 de 
Outubro 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) 994019006. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 18 de Setembro de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2020

A Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, torna público que a licitação modalidade Pregão Pre-
sencial nº 00040/2020, objetivando a Aquisição de notebooks e capa kase, para os professores 
da Rede Municipal de Ensino deste Município, foi considerado FRACASSADO, em virtude dos 
preços ofertados estarem todos acima do valor de referência. Abrindo-se novo procedimento com 
o mesmo objeto.

Dona Inês - PB, 16 de Setembro de 2020
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2020

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

Dona Ines - PB, 18 de Setembro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:30 horas do dia 30 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços 
médicos para atender as necessidades da Policlínica desta cidade. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário 
das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 18 de Setembro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis e não injetáveis (comuns) diversos: 
padronizados da RENAME - Relação de Medicamentos Essenciais, destinados à Atenção Básica 
[Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde e órgãos vinculados] municipal, mediante requisição 
diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo Setor Competente. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2020. ADITAMENTO: Realinhamento de preço 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e: CT Nº 00046/2020 
- PhospodontLtda - 1º Aditivo - acréscimo de 6,77%. ASSINATURA: 18.09.20 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
 EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos - perecíveis e não perecíveis -, 
destinados à Merenda Escolar, mediante requisição diária e periódica, para a Secretaria de Edu-
cação deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2020. ADITAMENTO: 
Realinhamento de preço contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas 
Estradas e: CT Nº 00033/2020 - Jose Antonio Filho - 1º Aditivo - acréscimo médio de 34,57%. 
ASSINATURA: 18.09.20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMUNICADO

2ª CONVOCAÇÃO
 A Prefeitura do Município de Guarabira/PB, através de sua Comissão de Licitação / Pregoeiro, 

vem por meio deste, COMUNICAR a V. Sa. que com referência ao  Pregão Presencial nº 00035/2020, 
que objetiva: Aquisições parceladas de Materiais de Construção diversos para melhor atender as 
necessidades da Administração Municipal, ficam desde já CONVOCADOS os segundos colocados 
dos respectivos itens, em virtude da empresa vencedora (primeiro lugar) pedir desistência dos itens, 
conforme pedido nos autos processuais, ficando o dia 22/09/2020 as 08h30min para negociação dos 
preços bem como ficam as empresas já notificadas para apresentação da documentação conforme 
habilitação do edital para celebração de novo contrato, se for o caso.

CÓDIGO EMPRESA PREÇO 
VENCEDOR

PREÇO 2º 
COLOCADO

PREÇO 
PESQUISA

6 TARCISIO COPPI BORGES 20,00 35,00 53,22

10 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 7,37 7,38 8,80

12 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 275,00 297,70 308,39

16 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 12,34 12,35 27,41

19 TARCISIO COPPI BORGES 18,00 25,00 24,83

24 TARCISIO COPPI BORGES 250,00 280,00 256,62

32 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 37,90 38,00 54,89

36 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 6,00 7,26 11,52

39 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 8,00 9,18 12,05

40 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 8,00 11,44 15,91

52 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 159,90 160,25 234,57

54 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 24,05 24,10 33,74

58 TARCISIO COPPI BROGES 6,00 12,00 11,40

62 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 16,00 16,38 23,55

70 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 16,00 16,90 22,75

76 TARCISIO COPPI BORGES 8,33 12,50 8,33

78 NÃO TEVE SEGUNDO COLOCADO

79 NÃO TEVE SEGUNDO COLOCADO

80 TARCISIO COPPI BORGES 8,45 20,00 8,45

81 TARCISIO COPPI BORGES 10,23 25,00 10,23

84 TARCISIO COPPI BORGES 8,00 10,00 9,39

91 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 12,00 13,90 40,97

92 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 36,00 37,44 48,51

94 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 3,75 4,16 4,24

96 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 17,86 17,89 23,40

103 TARCISIO COPPI BORGES 42,00 50,00 43,57

104 TARCISIO COPPI BORGES 35,35 50,00 35,35

113 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 23,80 26,85 29,34

118 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 0,77 1,50 2,34

120 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 1,30 1,34 2,87

124 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 11,83 11,85 16,00

126 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 14,00 18,06 32,77

130 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 3,92 3,93 6,16

133 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 26,00 28,50 33,35

137 TARCISIO COPPI BORGES 22,00 25,00 26,07

144 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 2,79 2,80 4,57

167 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 20,70 20,79 32,16

171 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 39,30 39,39 58,37

180 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 3,31 3,32 6,60

181 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 3,50 4,16 8,43

185 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 1,75 1,95 2,62

190 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 12,79 12,80 32,13

205 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 7,04 7,05 11,79

210 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 5,00 6,63 336,63

215 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 12,50 12,74 23,51

221 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 2,33 2,34 4,27

225 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 7,00 7,15 9,80

226 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 4,43 4,45 7,33

228 TARCISIO COPPI BORGES 33,40 33,50 33,72

236 TARCISIO COPPI BORGES 16,00 24,00 21,29

237 TARCISIO COPPI BORGES 26,00 35,00 33,02

238 TARCISIO COPPI BORGES 36,00 48,00 51,11

239 TARCISIO COPPI BORGES 9,00 13,00 13,67

254 TARCISIO COPPI BORGES 150,00 400,00 291,71

255 TARCISIO COPPI BORGES 35,00 115,00 83,33

257 EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA 16,28 16,30 22,25

259 TARCISIO COPPI BORGES 9,00 13,50 11,50

Guarabira, 17 de setembro de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
1º ADITIVO DE VALOR

REF: PREGÃO PRESENCIAL 38.2020.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo de 25% (vinte e cinco por 

cento) ao valor contratado de R$ 40.940,00 (Quarenta Mil Novecentos e Quarenta Reais), represen-
tado pelo acréscimo no valor de R$ 10.235,00 (Dez Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais), passando 
ao valor total de R$ 51.175,00 (Cinquenta e Um Mil Cento e Setenta e Cinco Reais), objetivando 
a Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de reposição de pavimento em 
paralelepípedos em diversas áreas do município

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: LUCIANO DOS SANTOS SILVA – CNPJ: 30.089.168/0001-86 – LUCIANO DOS 
SANTOS SILVA.

JUSTIFICATIVA: No decorrer da obra, houve a necessidade de ajustar os quantitativos de alguns 
bairros da planilha contratada originalmente, em razão da demanda da administração municipal em 
executar melhorias adicionais na execução de reposição de pavimentos.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 18.09.2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

DISPENSA Nº DP00046/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00046/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para confecção de 04 caixas coletoras de lixo destinados 
aos serviços de limpeza pública municipal; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: METALÚRIGICA C MARINHO LTDA - R$ 17.520,00 – Dezessete Mil Quinhentos 
e Vinte Reais.

Guarabira - PB, 14 de setembro de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 06.10.2020 às 10h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 09.2020, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para os serviços de construção da calçada do Canal do Juá, Guarabira/PB. Recursos Próprios / 
Outros. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de 
Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compre-
endido entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 17 de setembro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 06.10.2020 às 08h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 08.2020, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para os serviços de pintura nas Escolas Municipais Antonio Florentino da Costa (Encruzilhada), 
Alcides Manoel (Maciel), Amália Teixeira (Cachoeira dos Guedes) e Maria de Lourdes (Mutirão). 
Recursos Próprios / Outros. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos 
e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, 
no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 17 de setembro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 06.10.2020 às 10h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 11.2020, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para os serviços de construção do novo banheiro e vestiário no Matadouro Público Municipal, 
no Conjunto Alda Pimentel, Guarabira/PB. Recursos Próprios / Outros. Dotação consignada no 
orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no 
endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 17 de setembro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para confecção de 04 caixas coletoras de lixo destinados 
aos serviços de limpeza pública municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00046/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orça-
mento vigente 2020 – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
METALÚRIGICA C MARINHO LTDA - R$ 17.520,00 – Dezessete Mil Quinhentos e Vinte Reais - CT 
Nº 00450/2020 – 14.09.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 06.10.2020 às 16h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 12.2020, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para os serviços de execução na expansão de rede de abastecimento de água no Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, Guarabira/PB. Recursos Próprios / Outros. Dotação consignada no orçamento 
vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço 
retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 18 de setembro de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 030/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 030/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e 
outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso II do Art. 24 da Lei n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, em favor da empresa M. K. AZEVÊDO ARAÚJO DUTRA DANTAS, CNPJ 
nº 21.062.777/0001-50.

OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade 
de Ingá.

VALOR TOTAL: R$ 9.309,00 (Nove mil trezentos e nove reais).
FONTES DE RECURSOS: INVESTIMENTO e FUS. 

Ingá(PB), 18 de setembro de 2020.   
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 030/2020
 Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO 

a DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 030/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do 
Município e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso II do Art. 24 da 
Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, em favor da empresa M. K. AZEVÊDO ARAÚJO DUTRA 
DANTAS, CNPJ nº 21.062.777/0001-50.

OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, para a Unidade de Pronto Atendimento da cidade 
de Ingá.

VALOR TOTAL: R$ 9.309,00 (Nove mil trezentos e nove reais).
FONTES DE RECURSOS: INVESTIMENTO e FUS. 

Ingá(PB), 18 de setembro de 2020.   
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
PROCESSO Nº 071/2020

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00027/2020
OBJETO: Contratação de serviços de divulgação de matérias diversas, avisos, comunicados e 

eventos promovidos pela Prefeitura de Ingá, em veículo tipo carro de som volante.
 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação da licitação modalidade Pregão 

Presencial n.º 00027/2020, a empresa IGOR FÉLIX DE OLIVEIRA SILVEIRA(MEI), no valor total 
de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais).

 Ingá(PB), 17 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 131/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: IGOR FÉLIX DE OLIVEIRA SILVEIRA(MEI), CNPJ nº 32.603.237/0001-53.
OBJETO: Contratação de serviços de divulgação de matérias diversas, avisos, comunicados e 

eventos promovidos pela Prefeitura de Ingá, em veículo tipo carro de som volante.
VALOR TOTAL: R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, MDE, QSE, PSF, FMS, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 17/09/2020 a 31/12/2020.

Ingá(PB), 17 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3096/2019/SEINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2899/2019/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 que em face do pedido 
de desistência de Assinatura do Contrato por parte da empresa CONSTRUDANTAS Construção 
e Incorporação Ltda.- EPP - CNPJ  Nº 04.023.803/0001-12, conforme processo administrativo nº 
3096/2019/SEINFRA e processo administrativo nº 2899/2019/SEINFRA e, do Parecer emitido pela 
Assessoria Jurídica nº. 97/2020 e em conformidade em conformidade com o art. 24, XI, da Lei n.º 
8.666/93, CONVOCA o licitante  remanescente e habilitado, na ordem de classificação, PLINIO 
CAVALCANTI & Cia Ltda., inscrito no CNPJ sob o nº. 10.978.682/0001-65, para apresentar pro-
posta de preços e Documentação da Regularidade Fiscal e Qualificação Econômica Financeira 
atualizados, no prazo máximo de 05 dias úteis da data da publicação, para a Comissão Setorial de 
Licitação, e, para querendo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado assinar 
contrato cujo objeto é: Contratação de empresa especializada para execução de Ponte de Estrutura 
Mista em Concreto Armado e Estrutura Metálica e elevação de greide, localizada na Rua Brasilino 
Alves Nóbrega, no Bairro Cuiá, João Pessoa – Pb. A contratação se dará nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade 
com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2.º da Lei de Contratos e Licitações. Caso não aceite, 
será convocado o terceiro classificado, até que seja efetivada a contratação, ou seja decidida 
pela revogação da licitação. Os autos dos Processos nº   3096/2019/SEINFRA e Processos nº, 
2899/2019/SEINFRA estão disponíveis e a disposição do interessado a partir da segunda-feira dia 
21/09/2020, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 18 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 FRACASSADA
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP de nº 09055/2020, realizada no dia 17 de setembro de 2020, às 10h00, que teve como objeto 
o registro de preços para eventual aquisição de e-reader (leitor de livros digitais), foi declarada 
FRACASSADA, nos termos da Ata da Sessão Pública constante do processo administrativo sob 
o nº 2020/056910.

João Pessoa, 17 de setembro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

RESPOSTA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DA EMPRESA F COSTA CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ:37.325.870/0001-40

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020
OBJETO:Contratação de empresa para serviços de engenharia na recuperação de estradas 

vicinais do município de Joca Claudino-PB. A CPL torna público a quem interessar para todos os 
efeitos legais o resultado da habilitação do processe em epigrafo.Com o Fundamento na lei 8666/93 
e princípio da vinculação ao edital rejeita e indeferi o recurso interposto mantendo o resultado 
original da habilitação.Empresa habilitada: COVALE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 
n°11.170.603/0001-58, MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 31.381.604/0001-
59, PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ: 21.784.773/0001-86, CHS 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 07.638.122/0001-57, VIVAL CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ: 27.848.891/0001-58, CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ: 07.609.311/0001-00. O processo está a disposição de todos na sede da Prefeitura Municipal, 
em todos os dias uteis, das 8h00min as 12h00min, Situada a Rua Francisca Claudino Fernandes, 
001, Centro de Joca Claudino-PB, CEP:58928-000

Joca Claudino- PB, 18 de setembro de 2020.
JUVINO FERNANDES NETO
PRESIDENTE DA CPL/PMJC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSI-

DADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2020, Art. 
65, Inciso II, letra D e Art. 65, § 8, da Lei 8.866/93. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Lagoa Seca e: CT Nº 00019/2020 - L G Produtos Hospitalares Ltda - ME - CNPJ: 17.227.485/0001-
53 - Apostila 01. Acréscimo médio de 139,52%, nos itens 179 a 182, o que corresponde a 18,17%, 
do valor total contratado. ASSINATURA: 04.09.20

Lagoa Seca – PB, 07 de Setembro de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DE FORMA PARCELADA, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00017/2020, Art. 65, Inciso II, letra D e Art. 65, § 8, da Lei 8.866/93. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00131/2020 - Tayanna 
Tavares da Silva 07385673457 - CNPJ: 36.886.818/0001-09 - Apostila 01 - acréscimo de 15,81%. 
NO ITEM 01. ASSINATURA: 17.09.20

Lagoa Seca – PB, 17 de Setembro de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2020
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 equipamentos 
médico hospitalares, destinados ao hospital municipal, conforme descrito e especificado no edital 
e seus anexos. Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecompraspublicas.
com.br; Abertura das propostas e sessão pública: 01/10/2020 às 09h10mim. O edital e seus ane-
xos 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, 17 de setembro de 2020. 
Joao Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2020
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL A4 DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATI-
VIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE.

EMPRESAS: DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES – ME
CNPJ 12.967.090/0001-73
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES – ME
CNPJ: 12.967.090/0001-73
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

1

PAPEL sulfite OFICIO, forma-
to A4, medindo 210x297mm, 
gramatura 75g/m2, alcalino, 
branco, caixa c/10 embala-
gem contendo 500 folhas.

REPORT CX 500  R$ 194,90  R$ 97.450,00

 TOTAL: R$ 97.450,00
 

1. VALIDADE DA ATA
1.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua 

publicação no Diário Oficial do Estado.
1.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal 

não fica obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 17 de Setembro de 2020.

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020, feito pela Comissão 

Permanente de Licitação em 16 de Setembro de 2020 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES – ME ofertou o 

valor de R$ 97.450,00 (Noventa e Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais). pelas razões expostas 
no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 17 de Setembro de 2020
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA

Prefeita
       

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 024/2020, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Presencial para a Empresa: DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES – ME ofertou o valor de R$ 
97.450,00 (Noventa e Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais).

Mamanguape - PB, 17 de Setembro de 2020.
MARÍLIA MAGDALA TOSCANO MÁXIMO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS: 001/2020.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar que após abertura e 
análise dos envelopes de proposta de preços, em reunião ocorrida em 14 de Setembro de 2020 as 
09:00hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações 
em licitação realizada na modalidade Tomada de preço do tipo menor preço GLOBAL, a empresa 
considerada vencedora foi AWG ENGENHARIA LTDA com o valor total de R$ 278.298,06 (Duzen-
tos e Setenta e Oito Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Seis Centavos) em segundo lugar a 
empresa S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA com o valor total de R$ 289.405,25 
(Duzentos e Oitenta e Nove Mil, Quatrocentos e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos) em terceiro 
lugar a empresa ANTUNES ENGENHARIA EIRELI com valor R$ 300.031,13 (Trezentos Mil, Trinta 
e Um Reais e Treze Centavos) em quarto lugar a empresa CONSTRUTORA INVEZT LTDA com o 
valor total de R$ 316.795,43 (Trezentos e Dezesseis Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e 
Quarenta e Três Centavos) as empresas NV CONSTRUÇÕES EIRELI; ENGEMAIS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI; EMPROTEC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIREI foram consideradas 
DESCLASSIFICADAS por não atender as exigências da Cláusula 8 do referido edital. Maiores 
informações e o DETALHAMENTO do julgamento da comissão será obtido na sala da COPELI ou 
através do site www.mamanguape.pb.gov.br.

Mamanguape, 15 de Setembro de 2020.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: Construção de Escola com 04 (quatro) salas de aula, no município de Passagem. 
LICITANTES HABILITADOS: CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI; CONSTRUTORA J GALDINO 
EIRELI; COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES E EIRE-
LI; MJB PAIXÃO EIRELI. . LICITANTES INABILITADOS: ARRIMO ENGENHARIA LTDA; COFEM 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI; CONSTRUTORA H S EIRELI; 
DIAS CONSTRUÇÕES LTDA–EPP; EOS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI; F 
A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA; MG AMBIENTAL E LOCAÇÕES; NOBREGA E SOUZA 
CONSTRUÇÕES LTDA – ME; PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; RDA 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA; SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; SILVACON CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
29/09/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem 
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34783001. 

Passagem - PB, 14 de Setembro de 2020
ARMANDO GOMES FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
AVISO DE ERRATA

PREGAO RESENCIAL Nº 00037/2020
A Comissão de Licitação torna público AVISO DE ERRATA ao edital da Pregão Presencial nº 

00037/2020, na página 9 “onde se lê 17 de fevereiro de 2020, leia-se 31 de julho de 2020.  
Pedra Branca, 17 de julho de 2020

SEVERINO LUIZ DE CALDAS 
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DEPEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 00039/2020
Contratante: Prefeitura municipal de Pedra Branca
Contratada: LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOS-

POTALAR EIRELI. 
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 

município de Pedra Branca-PB.
Valor global: R$ 109.271,00 (cento e nove mil duzentos e setenta e um reais).;

Pedra Branca –PB, 18 de Setembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

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 14:30 horas do dia 01 de Outubro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equipara-
dos, para: Locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão Basculante “truck”, para prestar serviços de 
recolher e transportar os Resíduos Sólidos urbanos produzidos por este Município, de acordo com 
as especificações contidas na Especificação Técnica – Anexo I deste Edital. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 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, 17 de Setembro de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Outubro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de pessoa 
física para prestação de serviços de mão de obra de pedreiro e auxiliar de pedreiro, sem fornecimento 
de material, para realizar tarefas, reparos, consertos, recuperação, ampliação e reforma para atender 
as necessidades desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3641-1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 18 de Setembro de 2020
ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS QUIRINO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MA-

TERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00003/2020 
- Ata de Registro de Preços nº 00002/2020, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 00033/2019, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.040 SECRETARIA DE SAÚDE 02040 
10 301 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.110 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 
02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE-
XIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 02110 10 302 1002 2058 PROGRAMA FEDERATIVO 
DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS – COVID–19 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 MUNICÍPIOS (SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL) – IN-
CISO 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 00193/2020 - 18.09.20 - L 
G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 82.385,52.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00003/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECI-
MENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: L G 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 82.385,52.

Remígio - PB, 18 de Setembro de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

JULGAMENTO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para Implantação de Dois Sistemas 
Simplificados de Abastecimento de Água, na zona rural deste Município. Recorrida: CONSTRUTORA 
EDFFICAR EIRELI; Recorrente: CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Decisão: Em 
face das razões expendidas INDEFIRO os pedidos formulados pela Recorrente. A abertura dos 
envelopes de proposta de preços se dará no dia 25/09/2020 às 09:30h.

Santa Cecília - PB, 16 de setembro de 2020
MARIA DAS GRAÇAS SALES DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Outubro de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de pavimentação 
em paralelepípedos de quatro ruas, neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146–1430. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 16 de Setembro de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão

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

OBJETO: Execução dos serviços de paisagismo na Av. Renato Ribeiro Coutinho e na Praça 
João Pessoa, neste Município. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - WJX Construções e Serviços Ltda. 
- EPP - R$.148.711,60; e 2º - FM Serviços Ltda. - ME - R$.150.008,00. EMPRESAS DESCLASSI-
FICADAS: Não houve licitante desclassificado. 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, 18 de setembro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA
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. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - WJX 
Construções e Serviços Ltda. - EPP - R$.61.535,70. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: Não houve 
licitante desclassificado. 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, 18 de setembro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de coleta e 
transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, bem como a prestação dos serviços de 
varrição, capinagem e pintura de meio fio no Município de São Sebastião do Umbuzeiro – PB, 
conforme Projeto Básico de Engenharia. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: E & G LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - Valor: R$ 682.094,82. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Frei Fernando, S/N - Centro - São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33041222. E-mail: licitacao@
ssdoumbuzeiro.pb.gov.br. 

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 18 de Setembro de 2020
LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REABERTURA DE NOVA DATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020
O Município de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira legalmente constituído pela Portaria nº 

027/2020 de 02/01/2020, torna público para conhecimento dos interessados que a licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020, tendo por objeto: contratação de empresa 
especializada na realização de exames laboratoriais acompanhando a análise e a emissão de re-
sultados 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, que teve abertura em 18/09/2020, às 08:00 horas, foi caracterizada licitação DESERTA, 
sendo marcada abertura da segunda chamada para o dia 05/10/2020 às 08:00 horas, no Setor 
de Licitações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede temporária da Prefeitura 
Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa 
Luzia/PB - CEP 58.600-000. INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na 
sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00, através do Setor de Licitação, ou 
pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 18 de setembro de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

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

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2020

 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 
VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 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 208/2020, de 16/09/2020, 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 nº00010/2020, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, VISANDO 
ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 12.305.387/0001-73
Valor: R$ 1.999.783,95
- SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 29.775.313/0001-01
Valor: R$ 62.844,50
- PHARMAPLUS LTDA
CNPJ: 03.817.043/0001-52
Valor: R$ 301.697,50
- C DE A FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 33.330.526/0001-99
Valor: R$ 19.000,00
- MEGAMED COMERCIO LTDA
CNPJ: 05.932.624/0001-60
Valor: R$ 403.765,00
- NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 15.218.561/0001-39
Valor: R$ 1.846.490,00
- GLOBAL COMERCIAL EIRELI – ME
CNPJ: 17.892.706/0001-08
Valor: R$ 52.592,50
- MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES – LTDA
CNPJ: 23.993.232/0001-93
Valor: R$ 12.915,00
- ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – EPP
CNPJ: 09.478.023/0001-80
Valor: R$ 23.311,00
- INTERJET COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 59.403.410/0001-26
Valor: R$ 6.300,00
- BLUE OCEAN CONFECÇÕES S.A.
CNPJ: 03.475.822/0001-17
Valor: R$ 170.000,00
- MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS - EIRELI EPP
CNPJ: 05.022.486/0001-82
Valor: R$ 40.140,00
- DIABÉTICOS EIRELI – EPP
CNPJ: 28.675.331/0001-40
Valor: R$ 6.000,00
- CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CNPJ: 07.626.776/0001-60
Valor: R$ 50.380,00
- NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUSTOS MEDICOS-HOSPITA-

LARES LTDA
CNPJ: 32.737.279/0001-87
Valor: R$ 6.890,00

Santa Rita - PB, 18 de setembro de 2020.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Julgamento dos recursos

Tomada de Preço nº 007/2020
Processo n° 115/2020

Tomada de Preço n° 007/2020 para Contratação de empresa especializada para pavimentação 
de diversos bairros do Município de Santa Rita/PB

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
que foi protocolado nos dias 10 e 11 de setembro de 2020, recurso das empresas EXTRA CONS-
TRUÇÕES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI e MINDELO CONSTRUCOES E 
INCORPORACOES LTDA-EPP. Devido os recursos interpostos, a Comissão de Licitação dará o 
prazo para as contrarrazões conforme Lei

8.666/93, prazo a contar a partir da publicação deste aviso.O teor dos recursos encontra-se à 
disposição a quem interessar possa na Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio 
Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita – PB.

Santa Rita, 16 de setembro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

Tomada de Preço nº 007/2020
Processo n° 115/2020

Tomada de Preçon° 007/2020 para Contratação de empresa especializada para pavimentação 
de diversos bairros do Município de Santa Rita/PB

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
que foi protocolado nos dias 10 e 11 de setembro de 2020, recurso das empresas EXTRA CONS-
TRUÇÕES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI e MINDELO CONSTRUCOES E 
INCORPORACOES LTDA-EPP. Devido os recursos interpostos, a Comissão de Licitação dará o 
prazo para as contrarrazões conforme Lei

8.666/93, prazo a contar a partir da publicação deste aviso.O teor dos recursos encontra-se à 
disposição a quem interessar possa na Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio 
Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita – PB.

*Republicado Por Incorreção*
Santa Rita, 17 de setembro de 2020.

Maria Neuma Dias 
Presidente - CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE RESULTADO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS 00005/2020
A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 
00005/2020, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de 
pavimentação em vias públicas no Município de Santa Luzia-PB, conforme Contrato de Repasse 
N° 885809/2019/MDR/CAIXA, o Resultado do Julgamento das propostas de preços. Considerações 
da Comissão: Empresas Classificadas: 

1º Lugar: BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA Valor: 239.504,65;
2° Lugar: OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA, Valor: 

246.464,99;
3° Lugar: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA, 

Valor: 249.343,17;
4° Lugar: ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, Valor: 267.521,51.
Informa ainda aos licitantes que as propostas de preços está a disposição dos mesmos e que 

a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que 
o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão de 
licitação situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa 
Luzia/PB – CEP 58.600-000.

Santa Luzia/PB, 18 de Setembro de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

PRESIDENTE DA CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

Tomada de Preços n° 006/2020
Processo nº 108/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO 
BAIRRO HEITEL SANTIAGO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que 
foi protocolado no dia 09 de setembro de 2020, recurso da empresa MINDELO CONSTRUCOES E 
INCORPORACOES LTDA-EPP. Devido orecurso interposto, a Comissão de Licitação dará o prazo 
para as contrarrazões conforme Lei8.666/93, prazo a contar a partir da publicação deste aviso.O teor 
do recurso encontra-se à disposição a quem interessar possa na Comissão Permanente de Licitação, 
sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita – PB.

Santa Rita, 17 de setembro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE REUNIÃO

Pregão Presencial Nº 073/2020
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 1º de 

outubro de 2020, ás 09:30 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto:Contratação de pessoa jurídica 
para aquisição de filtros e lubrificantes, conforme termo de referência anexo, com o objetivo de 
atender as necessidades das secretarias/órgãos demandantes da prefeitura municipal de Sousa-PB, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência no Anexo I deste Edital, os quais é 
parte integrante do mesmo. O edital encontra-se disponível no portal de transparência em www.
sousa.pb.gov.br e na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos 
os dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, PB17 de Setembro de 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para “dar 

continuidade” à execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedos em Colchão de 
Areia em diversas ruas da sede do município, em conformidade ao CT 1023336-59/2015. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 
00110/2018 - R F Servicos de Construcao Civil Eireli - 8º Aditivo - prorroga o prazo por mais 3 
meses. ASSINATURA: 18.09.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Dispensa nº DP00007/2020. OBJETO: Aquisição de Epis (equipamentos de Prote-
ção Individual) Destinados ao Combate da Pandemia do Covid–19 Neste Município. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Suprema Distribuidora de Medicamentos e 
Material MedicoHosp - CNPJ 34.236.576/0001-74. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Dirson 
Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP.

Sertãozinho - PB, 18 de Setembro de 2020
VALDEY JÚNIO XAVIER CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Outubro de 2020, por 
meio do site https://bll.org.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANÁLISE HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO. 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, 18 de Setembro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 01 de Outubro de 2020, por 
meio do site https://bll.org.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto 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, 18 de Setembro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2020 - UASG 925302
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET - 90108/2020

PROCESSO Nº 19.000.001742.2020
Comunicamos a quem interessar, que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 

no REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE PATINETE MOTORIZADO DE DUAS RODAS, 
destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, com abertura agendada para o 
dia 18/09/2020 às 09h (nove horas), fica ADIADO para o dia 01/10/2020. 

CADASTRO CGE Nº 20-00907-5
                                                                    João Pessoa, 17 de setembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação 

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE DIAS20 (VINTE) DIAS

Nº DO PROCESSO: 0840474-70.2018.8.15.2001
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

EXEQUENTE: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
EXECUTADO: EDILSON ALEXANDRE DE PAIVA

COMARCA DE JOÃO PESSOA. CARTÓRIO JUDICIAL UNIFICADO. EDITAL DE CITAÇÃOCOM 
PRAZO DE 30 DIAS. Processo nº0840474-70.2018.8.15.2001. Ação:EXECUÇÃO DETÍTULOEX-
TRAJUDICIAL (159). O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 1ª. Vara Regional deMangabeira, em virtude 
da Lei, etc. Faz saber que fica(m) CITADOS(S) pelo presente edital o(a) EXECUTADO: EDILSON 
ALEXANDRE DE PAIVA, que se encontra em lugar incerto e nãosabido, para, querendo, contestar 
a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena depresumir-se aceitos pelo réu, como 
verdadeiros, os fatos alegados pela parte autora; advertido deque será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Tudo conforme despacho prolatado nosautos da açãoEXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (159).Processo nº 0840474-70.2018.8.15.2001que tramita nesta 1ª Vara Regional 
Cível de Mangabeira, Comarca daCapital, promovida por EXEQUENTE: UNIMED JOAO PESSOA 
COOPERATIVA DETRABALHO MEDICO em face de EXECUTADO: EDILSON ALEXANDRE DE 
PAIVA. E para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, mandei expedir o presente edital, 
que será afixadona sede deste Juízo, no local de costume e publicado na forma da lei. CUMPRA-SE. 
Dado e passadonesta cidade de João Pessoa/PB, 26 de agosto de 2020. Eu, DANIELLE PONCE 
LEONMEDEIROS, Técnico Judiciário, desta Vara, o digitei. Drª. Leila Cristiani Correia de Freitas 
eSousa, Juíza de Direito.

EDITAL DE INTIMAÇÃO C/PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.
A DRA. GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO MARINHO, Juíza de Direito em exercício nesta-

Segunda Vara Cível da Capital, no uso de suas atribuições, e de acordo com a lei.
FAZ SABER, que tramita perante o Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Capital, os 

autos da açãode MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO (cumprimento de sentença), Processo: 
º0832501-64.2018.8.15.2001, ajuizada pela UNIMED JOÃO PESSOA – COOPERATIVA DETRA-
BALHO MÉDICO, contra ADELINO ALVES DA ROCHA, atualmente residente e domiciliado emlocal 
incerto e não sabido, tem o presente, a finalidade de INTIMAR oexecutado para que, no prazo de 
15(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 
acrescido de custas e despesasprocessuais, que importa R$ 2.050,90 (dois mil e cinquenta reais 
e noventa centavos).Fica a parte executadaadvertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 
523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias paraque, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 
pagamentovoluntário no prazo do art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 
cento e, também, de honorários de advogadode dez por cento. Para que não se alegue ignorância, 
é expedido o presente edital, indo publicado na forma lei. Cumpra-se. Jpa, 31/08/2020. Eu, José 
Alberto de A Melo – Chefe de Cartório. 

Juíza GIANNE DECARVALHO TEOTONIO MARINHO.
Juiz(a) de Direito

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

REAVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020

O Ministério Público Estadual, através do seu Pregoeiro Eletrônico, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 012/2020,   tipo Menor Preço Global para o Lote Ofertado,  tendo como objeto a 
Contratação de empresa especializada para aquisição de Servidores de Rede,  com instalação, 
configuração, garantia e suporte para atender as necessidades do Ministério Público da Paraíba, 
conforme as especificações constantes no Termo de Referência do Edital. O Pregão será realizado 
no dia 05/10/2020, às 10:00 horas, em sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, através do site da plataforma eletrônica do Banco do Brasil www.licitacoes-
-e.com.br. Os interessados terão, ainda, acesso ao Edital pela internet no site www.mppb.mp.br   
ou na sede do Ministério Público da Paraíba, localizado na Rua Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, 
nesta Capital, de segunda à quinta-feira, no horário das 13:00 às 18:00 horas e, na sexta-feira das 
08:00 às 13:00 horas. Outras  informações pelo fone: (83) 2107 6073/2107 6064. 

João Pessoa, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS JUNIOR

Pregoeiro 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 19 de setembro de 2020 18
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