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PB receberá R$ 744 mi 
em investimentos e 
novos 1.000 empregos
Governo do Estado aprovou concessão de incentivos fiscais e atualização de projetos de 29 
indústrias, que irão levar novos postos de trabalho a 14 municípios paraibanos. Página 4
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(83) 3133-3465
De segunda à sexta-feira
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Últimas

Paraíba
Campina Grande vai ganhar um 
Centro Administrativo municipal
Sede da prefeitura da cidade será erguida no Centro 
da Rainha da Borborema, onde durante décadas 
funcionou o Colégio Assta. Página 8
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Secretária de Saúde e UFPB qualificam cirurgiões dentistas nos 
cuidados em saúde bucal no contexto da covid-19. Página 8

NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

90.366
3.056.312

19.958.036

2.023
101.857
732.889

Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Estado já investiu mais de R$ 177,9 milhões para enfrentar 
a pandemia da coronavírus. Página 8
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Com o calendário mantido, a Caixa Econômica Federal credita o 
saque emergencial do FGTS para nascidos em julho. Página 17

Esportes
Foto: Divulgação

Novo técnico Gaúcho, Rogério Zimmermann 
desembarca hoje, em João Pessoa, para comandar o 
Botafogo, com a promessa de levar o Belo a uma boa 
campanha no Brasileirão. Página 16

Em defesa do livro Entidades protestam 
contra proposta de tributar publicações. Página 9

Cultura

Plenária Quarta reunião do ODE contemplou a região 
de Cajazeiras, Pombal e Sousa com obras e serviços. Página 

Garantia Safra beneficia 
mais de 53 mil agricultores 
Governo do Estado efetua pagamento de aporte no valor 
de R$ 5,4 milhões para socorrer quase 700 famílias 
que vivem da agricultura familiar. Página 12

Feira do Gado é inaugurada 
no município de Itapororoca
Espaço, erguido em uma área de 1.189 m2, irá beneficiar 
pequenos, médios e grandes produtores e promete 
movimentar a economia da região. Página 12

Arquidiocese muda data e 
horário da Romaria da Penha
Tradicional procissão será realizada no dia 12 de 
dezembro, mas em forma de carreata, para prevenir 
a transmissão do coronavírus. Página 4

Diversidade

Governador João Azevêdo endossa Nota Técnica da Secretaria de 
Saúde, que alerta para uma nova onda de contágio por coronavírus 
em decorrência da exposição dos alunos. Página 5

Aulas presenciais não 
têm data para voltar, 
avalia Governo 
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No domingo passado, uma efeméride criada pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), em 1995, passou quase que despercebi-
da pela população brasileira: o Dia Internacional dos Povos Indíge-
nas. Parece que essas comunidades, aqui e alhures, são invisíveis aos 
olhos dos cidadãos que residem nas áreas urbanas e, pior, invisíveis 
aos olhos das autoridades constituídas.  

No Brasil e no mundo, o processo de segregação dos povos indígenas 
virou uma chaga que se perpetua ao longo das décadas.  

Agora, com a pandemia de covid-19, os índios brasileiros passam por 
um período de extrema vulnerabilidade. Nunca essas nações estiveram 
tão ameaçadas em sua integridade por causa de uma política, do Governo 
Federal, que nega os seus direitos e é omissa para criar um sistema de 
proteção quando esse contingente populacional mais necessita. Apesar 
de os indígenas viverem, em sua maioria, em áreas remotas do país, a pan-
demia chegou com força total até eles, conforme atesta a Articulação dos 
Povos Indígenas do Brasil (Apib): o vírus já infectou 23 mil indivíduos e 
matou 650, de acordo com o último levantamento da entidade. A situação 
é tão grave que o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), ligado à Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), afirmou, recentemente, que 
“a população indígena corre o risco de ser dizimada pelo coronavírus”. Os 
números óbitos nas comunidades comprovam o quanto a pandemia está 
sendo devastadora para os índios. Pelos dados levantados recentemente, 
quatro índios morrem, em média, todos os dias no Brasil. 

Ora, se o governo brasileiro, por meio do seu presidente, já adota uma 
atitude negacionista em relação à covid-19 para toda a população do país, 
no que tange aos povos indígenas, o descaso é infinitamente maior.       

O descaso para com os indígenas é tão flagrante que o Judiciário foi pro-
vocado pelo Legislativo a agir, de modo a obrigar o governo brasileiro a ofe-
recer proteção aos índios contra a disseminação da covid-19 nas aldeias. Na 
semana passada, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), por unani-
midade, determinaram que a gestão de Jair Bolsonaro crie barreiras sani-
tárias na entrada dos territórios indígenas e expulse todos os invasores das 
terras, por que estes são vetores em potencial da doença – a determinação 
do STF foi em resposta a uma ação protocolada contra o governo por seis 
partidos: PT, PSB, PCdoB, PDT, Rede e PSOL, além da Apib.  

Não seria uma obrigação do governo ter adotado essas medidas 
antes, sem que tivesse sido necessário haver uma determinação ju-
dicial? A isso chamamos descaso.  

Vulnerabilidade indígena 
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O menor trabalhador

Artigo Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Aos quinze anos conheci o valor do 
trabalho, graças à minha mãe, dona Va-
ninha, que me conseguiu um emprego na 
Rique S/A – Crédito, Financiamento e In-
vestimentos, empresa do grupo do parai-
bano Newton Rique, dirigida pelo execu-
tivo Lafayette Coutinho Torres, um velho 
amigo da família Jurema. Ainda um garo-
to, sem qualquer experiência,  iniciei como 
office-boy, levando correspondências, des-
pachando malotes e até mesmo servindo 
cafezinho aos visitantes e companheiros 
de trabalho.

Estudava no período da tarde/noite 
no Colégio Estadual André Maurois e, até 
então, tinha muito tem-
po ocioso. Passava o dia 
na rua jogando bola com 
os amigos e não valori-
zava o dinheiro que me 
permitia  ir ao cinema ou 
comprar um Chicabom. 
Não possuía noção de 
economia e  jamais havia 
entrado em uma agência 
bancária .

Foi lá, no prédio da 
Rua da Assembleia, no Centro do Rio de 
Janeiro, que recebi as minhas primeiras li-
ções de que na vida é preciso plantar para 
colher. Que nada nos chega de graça. Que 
é necessário esforço e perseverança para 
conquistar o que almejamos. Que a brin-
cadeira cessa quando precisamos realizar 
tarefas e cumprir obrigações. E, principal-
mente, o prazer  que representa receber a 
remuneração proveniente do nosso pró-
prio esforço.

No Brasil, o Estatuto da Criança cria 
muitos obstáculos ao trabalho de adoles-
centes, não permitindo que exerçam ati-
vidade profissional remunerada, nem que 
seja na quitanda do  pai, ajudando no caixa 
ou arrumando as suas mercadorias. Sob 

o entendimento de que “lugar de menor é 
na escola”, impede-se que os pais orientem 
os  filhos para o  trabalho como elemen-
to indispensável à sua formação moral, ao 
conceito de hierarquia, à necessidade do 
cumprimento de obrigações para, aí, sim, 
ter direito ao lazer e aos prazeres que a 
vida oferece.

É constrangedor assistir a jovens e 
crianças nas ruas,  desolados e desespe-
rançados, pedindo dinheiro para com-
prar alimento ou, pior,  alimentar o vício 
da droga. É doloroso constatar quantas 
crianças estão por aí, vendendo crack,  se 
prostituindo  e trabalhando para bandi-

dos, enquanto a socieda-
de lhes veda portas para 
oportunidades que possam 
favorecer a construção do 
seu caráter.

Na semana em que se 
comemorou o Dia dos País, 
um vídeo divulgado na in-
ternet, gravado por uma 
câmera de segurança,  co-
moveu milhares de pesso-
as. Um menino, entre 8 e 9 

anos, levando uma caixa de engraxate nos 
ombros, entra numa loja de miudezas com 
o objetivo de  comprar um relógio, de R$ 
29,00,  para presentear o pai, com o fruto 
do seu trabalho. Sensibilizado, o dono da 
loja parabeniza a criança e ainda lhe de-
volve o dinheiro:

- Continue assim e você será um gran-
de homem! Seu pai deve se orgulhar muito 
de você.

Também me comovi com a cena.  Fi-
quei a lembrar de um tempo, não tão dis-
tante assim, em que era comum observar 
menores que, ao invés de portar armas, 
munidos apenas de uma caixa de madeira, 
uma lata e uma flanela, perguntavam:  

- “Vai uma graxa aí?” 
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Artigo Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com  | Colaborador

O tributo, o descaminho
Dias hão de chegar em que os cri-

minosos maiores serão condenados ao 
exílio sideral. Colocados num foguete e 
despachados para os confins do sistema 
solar. Aqueles mais graves, ou reniten-
tes, poderão ser relocados nos planetas 
mais frios, ou mais quentes, conforme 
sua ficha criminal 

Veja o caso desse massacre ocor-
rido em Recife recentemente: quatro 
vítimas fatais e mais alguns feridos. Se 
condenados, os autores dessa violên-
cia, depois de cumprirem uma fração 
da pena, sairão pela porta da frente do 
presídio.

Em qual categoria devem ser consi-
derados os super-criminosos, esses que 
têm negócios fabulosos 
com os governos? Ne-
gócios ou negociatas 
pagas com o dinhei-
ro arrecadado junto à 
população inocente, às 
vezes indigente? Quan-
do eu era dizimeiro da 
ativa, constrangia-me 
cobrar o imposto dos 
mais pobres. Mas às 
vezes isso era inevitável. Quando com-
pram um sabonete qualquer, os pobres 
pagam seu imposto igualmente aos ri-
cos, pois as alíquotas são as mesmas  
para gregos e baianos. Alguns produ-
tos têm alíquota zero, como a maconha, 
mas seu comércio é perigoso.

Por que não isentar gêneros como 
o feijão e a farinha, e o pão da frança, e 
transferir a diferença para outros pro-
dutos? Mesmo que seja por pouco tempo, 
por um período experimental, digamos 
assim. O sistema atual de arrecadar im-
postos é irracional e dispendioso, o que 
estimula o comércio ao descaminho, 
ao contrabando e à sonegação de todas 
as formas. E o alto custo do fisco deixa 

pouco lucro para o Estado. Tentativas 
foram feitas de se usar o consumidor 
como fiscal, mas isso não tem perma-
nência, dado seu limitado sucesso.

Lembre-se da “Nota Quente”, na Pa-
raíba, e uma experiência similar no Rio 
Grande do Norte. Ambas fracassaram 
na tentativa de fazer de cada consumi-
dor um fiscal, levando o feirante a exi-
gir nota de tudo que comprar. E torna a 
transação de compra e venda uma oca-
sião de mal-estar entre o comerciante 
e o consumidor. Há outros meios de se 
exigir a nota. Consulte-se outros países 
sobre o assunto. Mas qualquer que seja 
a solução a se adotar, ela será uma re-
volução cultural – pois implicará na mu-

dança da mentalidade 
coletiva: o cidadão tem 
de não só pagar seu 
tributo, mas fiscalizar 
o esforço da arrecada-
ção e sua aplicação.

Até recentemente 
o tributo de cada brasi-
leiro servia principal-
mente para o financia-
mento das campanhas 

eleitorais dos partidos tanto do governo 
como da oposição. Assim, estaria garan-
tida a continuidade da mamata. Um po-
lítico ser preso era impossível. O mesmo 
se pode dizer dos grandes empresários, 
financiadores da farra democrática. 
Mas nos últimos tempos a realidade tem 
mudado, e alguns empresários experi-
mentaram ver a paisagem por trás das 
grades, assim como figurões do mundo 
empresarial.

O tributo muitas vezes é negociado 
entre as partes da transação, que po-
dem ser o capitalista, o Estado e o fiscal.

– Não vamos dar este dinheiro todo 
ao governo não – diz o sonegador. Va-
mos dividir pra nós três...

 Por que não isentar 
gêneros como o feijão e a 

farinha, e o pão da frança, e 
transferir a diferença para 

outros produtos?   

 É constrangedor assistir a 
jovens e crianças nas ruas,  

desolados e desesperançados, 
pedindo dinheiro para comprar 
alimento ou, pior,  alimentar  

o vício da droga.   
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Estabelecimentos da Grande João Pessoa baixaram o valor do metro cúbico para R$ 2,99; em Campina Grande, também houve baixa

Após a PBGás reduzir 
em 16,9% a tarifa do me-
tro cúbico do GNV para os 
postos de combustíveis, o 
preço do GNV nas bombas 
já pode ser encontrado a R$ 
2,99 nos postos de combus-
tíveis localizados na Grande 
João Pessoa. Até a manhã 
de ontem, nove postos bai-
xaram o valor do GNV para 
R$ 2,99 e oito postos redu-
ziram o preço para R$ 3,00, 
apenas três estabelecimen-
tos continuam com o valor 
anterior.  

Segundo dados do apli-
cativo “Preço da Hora”, o 
menor preço no GNV na 
Grande João Pessoa pode 
ser encontrado a R$ 2,99, 
uma redução de R$ 0,14 em 
relação ao verificado na se-
mana passada, enquanto o 
da gasolina mais barata é 
de R$ 3,79.   Neste contex-
to, o GNV passa a ter uma 
competitividade de 36% no 

comparativo com a gasoli-
na, de acordo com a relação 
valor do combustível, de-
sempenho e distância per-
corrida, em comparação à 
gasolina. 

Em Campina Grande, a 
redução foi bastante signifi-
cativa, o metro cúbico, que 
era R$ 3,54, caiu para R$ 
3,24 nas bombas, enquanto 
o litro da gasolina mais bai-
xo é encontrado a R$ 4,07. 
Lá a competitividade do 
GNV em relação à gasolina 
chega a 36%. 

Para se ter ideia da eco-
nomia na “ponta do lápis”, 
o motorista de João Pes-
soa que rodar 100km por 
dia, por exemplo, terá uma 
economia de aproximada-
mente R$ 378,00 por mês e 
R$ 2.536,00 no ano. Já em 
Campina Grande, caso o mo-
torista rode 100km ao dia, 
economizará R$ 407,56 por 
mês e R$ 4.890,00 por ano.  

O diretor técnico comer-
cial da PBGás, Paulo Campos, 
destacou o esforço que a com-
panhia vem tendo desde no-
vembro de 2018 para a me-
lhoria da competitividade da 
tarifa do GNV e que, somente 
este ano, já foram adotadas 
três reduções consecutivas, 
elevando a sua competitivi-
dade do gás natural em 36% 
em relação à gasolina. 

“Entendemos esse mo-
mento delicado por que 
passam os setores da in-
dústria e do segmento au-
tomotivo, que representam 
os maiores volumes de 
consumo de gás na Paraí-
ba, em todo esse período 
de pandemia. Por isso, não 
medimos esforços para aju-
darmos os nossos clientes a 
retomarem suas atividades 
de forma gradual e na medi-
da do possível, fortalecendo 
a economia em nosso Esta-
do”, completou.  

Com redução da PBGás, preço
do GNV tem queda nos postos

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

O processo de eleição indireta 
de prefeito e vice-prefeito em 
Bayeux teve novo desdobramen-
to: a Câmara Municipal impug-
nou a candidatura da vereadora 
Lucília Freitas para o cargo de 
vice-prefeita na chapa de Inaldo 
Andrade, presidente do Legis-
lativo. Marcada para a próxima 
quinta-feira, a eleição pode até 
não ocorrer: existe a possibilida-
de de ser judicializada.  

Impugnação e judIcIalIzação 
Presidente da Câmara Munici-
pal de João Pessoa, João Co-
rujinha (PP) informa à coluna 
que até o final deste mês as 
atividades presenciais no Le-
gislativo municipal serão reini-
ciadas: “A Mesa Diretora está 
se reunindo com a equipe mé-
dica da Casa para decidirmos 
a melhor forma de voltarmos 
às atividades presenciais sem 
maiores transtornos”.  

“Estou na base do governo e gosta-
ria de ter o apoio do governador”. 
Do deputado Eduardo Carneiro, pré-
-candidato do PRTB a prefeito de João 
Pessoa, reafirmando que pretende 
construir esse diálogo com o Cidada-
nia. Além dele, há outros integrantes 
da base governista que almejam tal 
condição: Anísio Maia (PT), Wilson Fi-
lho (PTB) e Raoni Mendes (DEM). 

apoIo do governador 

ana cláudIa exalta a boa polítIca e crava: é precIso  

acabar com o clIchê de que a polítIca não vale a pena 

sessões presencIaIs 

A criminalização da política se tornou prática corriqueira no país desde que começaram 
a espocar denúncias e condenações, por corrupção, de vários agentes políticos, sobre-
tudo a partir de 2017. De modo equivocado, parte da população brasileira passou a 
identificar na política algo nocivo à coletividade, colocando todos os políticos na vala 
comum da corrupção, da desonestidade, do engodo, da falta de caráter, da ausência 
de ética. Porém, é uma falácia considerar que todos os políticos agem do mesmo modo. 
No encontro dos pré-candidatos a vereador do Podemos, em Campina Grande, essa foi 

uma tônica na fala da pré-candidata a prefeita Ana Cláudia Vital. “A gente precisa 
mostrar que a política faz parte, sim, da vida das pessoas, desde a hora em que a 
gente acorda até a hora em que a gente dorme”, argumentou, fazendo referência 
direta à ideia enviesada de que a política, em vez de gerar benefícios à popula-
ção, é um instrumento que serve à prática de atos de corrupção: “Acredito na 

boa política. Nós precisamos acreditar, nós precisamos sonhar e sabemos que 
temos uma missão aqui e não podemos passar com acomodação, mantendo 
esse clichê de que a política não vale a pena”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A ALPB fará sessão extraordinária amanhã para 
eleger o novo 1º vice-presidente do Legislativo 
estadual – o cargo ficou vago após a morte do 
deputado Genival Matias, em julho. Parlamen-
tares que queiram concorrer têm até as 17 ho-
ras de hoje para fazer a inscrição. Detalhe: a 
escolha será por meio do sistema eletrônico de 
votação da Casa, por voto secreto.    

alpb vaI escolher vIce-presIdente 
por voto secreto, na quarta-feIra

entre 0 paI e o fIlho 

no formato drIve-In 

No próximo sábado, o MDB de Guarabira se reú-
ne para decidir quem será o candidato do partido 
a prefeito. A tendência é que o indicado seja o 
ex-governador Roberto Paulino, porém, não está 
afastada a possibilidade de o seu filho, o depu-
tado Raniery Paulino, assumir essa condição. A 
propósito, ele tirou licença de 120 dias para se 
dedicar às atividades de pré-campanha.   

A reunião do diretório do MDB para a escolha do 
candidato a prefeito de Guarabira ocorrerá de for-
ma, digamos, inusitada. Por sugestão de Roberto 
Paulino, ela será realizada em forma de drive-in, no 
pátio do Shopping Cidade Luz. Com a licença de Ra-
niery Paulino, ganhou cadeira na ALPB o suplente 
Jullys Roberto (MDB), que já tomou posse. 
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Consumidores da capital e de Campina Grande já sentem o efeito da queda da tarifa da PBGás no preço final do GNV

Foto: Edson Matos

A Secretaria da Recei-
ta da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) lan-
çou ontem o Domicílio Tri-
butário Eletrônico (DTE), 
uma ferramenta para faci-
litar a comunicação entre 
a Secretaria da Receita e o 
contribuinte. O DTE é uma 
caixa postal eletrônica dis-
ponibilizada no Portal do 
Contribuinte, onde serão 
postadas e armazenadas 
as correspondências en-
viadas, tais como: cientifi-
cação de atos, notificações, 
intimações, decisões admi-
nistrativas, recebimento e 
envio de documentos e avi-
sos em geral.

O secretário da Receita 
Municipal, Max Bichara, co-
mentou que neste contexto da 
pandemia da covid-19, a Pre-
feitura passou a se preocupar 
em fazer uso de instrumentos, 
ferramentas e funcionalida-
des que tragam maior facili-
dade e economicidade para o 
contribuinte, a exemplo dos 
novos serviços disponibiliza-
dos no Portal, do atendimento 
remoto através de e-mails, do 
agendamento dos atendimen-
tos presenciais e do pagamen-
to com cartão de crédito.

“Agora trazemos o DTE, 
que diminuirá a necessidade 
do comparecimento do con-
tribuinte à Secretaria da Re-

ceita Municipal, evitará a per-
da de prazos e alguns direitos 
por parte do cidadão, mitigará 
as falhas nos processos de co-
municação com a nossa Se-
cretaria, enfim, permitirá uma 
maior celeridade e aperfei-
çoamento em todo o processo 
de comunicação e interação 
com os nossos contribuintes”, 
acrescentou Max Bichara.

 
Como funciona
O cadastramento será 

feito, automaticamente, para 
todos os contribuintes de ISS 
que se encontram obrigados à 
entrega da Declaração de Ser-
viços Prestados ou Tomados. 
O acesso ao DTE será feito 

com mesmo login e senha da 
Declaração de Serviços (DS).

Em seguida, também 
passarão a ser obrigados ao 
cadastramento no DTE, todo 
o contribuinte e cidadão que 
ingressar com processo ou 
procedimento no âmbito da 
Secretaria da Receita Munici-
pal, e o cadastramento se dará 
no momento da abertura do 
processo.

“Os demais contribuin-
tes e cidadãos poderão se ca-
dastrar de forma facultativa 
no DTE. Para isto, deverão fa-
zer a solicitação, diretamente 
à nossa Secretaria”, comen-
tou o secretário da Receita 
Municipal.

Caixa postal eletrônica vai facilitar 
comunicação com contribuinte em JPEm live realizada on-

tem o presidente da Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP), João Corujinha (Pro-
gressistas), destacou a pro-
dução da Casa neste período 
de isolamento social e fez 
um balanço sobre seu man-
dato. O gestor ainda anun-
ciou para o final deste mês 
a retomada das atividades 
presenciais da Casa.

O parlamentar enfatizou 
que os trabalhos do Legisla-
tivo pessoense continuaram, 
devido ao empenho dos ser-
vidores do Núcleo de Tecno-
logia da Informação (NTI) da 
Casa e de ferramentas do In-
terlegis, além do Sistema de 
Deliberação Remota (SDR) 
da Casa, que permitiram a 
discussão e votação remota 
de matérias sujeitas à apre-

ciação do plenário, a partir 
de soluções tecnológicas que 
dispensam a presença física 
dos  parlamentares no Ple-
nário.

João Corujinha também 
elencou ações apresentadas 
pela CMJP neste período de 
isolamento tais como a su-
gestão da vacinação contra 
gripe em ‘drive thru’ e a apro-
vação da abertura de crédito 
extraordinário de R$ 45 mi-
lhões no Orçamento Munici-
pal para ações de combate à 
pandemia da covid-19 na ca-
pital paraibana.  Ele destacou 
que através de economia rea-
lizada na sua gestão conse-
guiu fazer uma devolução de 
R$ 300 mil para que a Prefei-
tura Municipal de João Pes-
soa (PMJP) pudesse comprar 
materiais na área de saúde.

CMJP retoma atividade
presencial no fim do mês



Incentivos fiscais por meio do Fain vão garantir a geração de 1.000 empregos diretos em várias regiões da Paraíba

O Governo da Paraíba, 
por meio do Conselho Deli-
berativo do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Indus-
trial da Paraíba (Fain), apro-
vou a concessão de incenti-
vos fiscais e a atualização de 
projetos para a implantação, 
ampliação, revitalização ou 
relocação de 29 indústrias 
no Estado. Os projetos so-
mam investimentos de mais 
de R$ 744 milhões e estão 
gerando mais de 1.000 em-
pregos diretos nas cidades 
de João Pessoa, Santa Rita, 
Bayeux, Cabedelo, Campi-
na Grande, Distrito de São 
José da Mata, Queimadas, 
Esperança, Coremas, Juazei-
rinho, Conde, São Domingos 
de Pombal, Sousa e Catolé 
do Rocha. 

O governador João Aze-
vêdo fez o anúncio em seu 
programa semanal “Fala Go-
vernador”, transmitido por 
uma cadeia estadual de rá-
dios, e destacou a importân-
cia de incentivar a abertura 
e ampliação de empresas 
de vários setores da cadeia 
produtiva. 

“Todo investimento 
feito no sentido de possibi-
litar a implantação de no-
vas empresas e indústrias 
na Paraíba tem um reflexo 
direto não só na receita do 
Estado, mas, acima de tudo, 
na geração de emprego. Nós 
estamos retomando as ati-
vidades dos segmentos eco-
nômicos e queremos que a 
abertura de novos postos de 
trabalho aconteça de forma 
mais positiva”, ressaltou.

 Na 199ª reunião reali-
zada no dia 12 de julho de 
2020, oito empresas foram 
aprovadas na categoria de 
projetos novos e 21 em-
presas foram aprovadas 
na categoria de atualiza-
ção de projetos, conforme 
a exigência do Governo do 
Estado, por meio do Decre-
to 38.069/2018. Nas atua-
lizações, há empresas que 
tiveram um aumento no in-
centivo fiscal e outras que 
tiveram a concessão do be-
nefício para a fabricação de 
novos produtos. Desta for-
ma, os novos projetos irão 
gerar mais de R$ 73 milhões 

de investimentos, além de 
460 empregos diretos. E as 
atualizações já estão geran-
do mais de R$ 670 milhões 
de investimentos no Estado 
e mais de 540 empregos.

“É importante desta-
car, que com a política de 
interiorização, esses incen-
tivos estão pulverizados 
ao longo de 15 municípios. 
Então são empregos distri-
buídos ao longo do Estado 
e investimentos pra movi-
mentar a economia não só 
da capital, mas também ao 
longo de toda a Paraíba”, 
enfatiza Rômulo Polari, di-
retor presidente da Com-
panhia de Desenvolvimen-
to da Paraíba.

Governo atrai R$ 744 mi em 
investimentos de 29 indústrias
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João Azevêdo entrega obras 
para municípios do Sertão

Novos investimentos em 
obras e projetos foram anun-
ciados pelo governador João 
Azevêdo na noite de ontem 
para a população das regiões 
de Cajazeiras, Pombal e Sousa 
(9ª, 13ª e 10ª região, respecti-
vamente). Na ocasião, o chefe 
do Executivo fez a entrega sim-
bólica de obras que já estão 
sendo utilizadas pela popula-
ção e ainda uma série de no-
vas ações que serão realizadas 
pelo Estado nas regiões e que 
representam R$ 15,6 milhões.  
Devido ao momento de pan-
demia do novo coronavírus, 
as obras foram entregues de 
maneira simbólica, através da 
plenária virtual. 

Para a região de Caja-
zeiras foram anunciados a 
entrega de: pavimentação 
de rua, entrega de 67.885 
máscaras reutilizáveis distri-
buidas pela região, equipa-
mentos para o Corpo de Bom-
beiros, investimentos para o 
Projeto Cooperar que irá re-
verter R$ 4,420 milhões em 
investimentos para cidades 
com áreas rurais como Ber-
nardino Batista, Monte Hore-
be, São João do Rio do Peixe, 
Poço Dantas, Poço de José de 
Moura, Santa Helena, Bonito 
de Santa Fé e São José de Pi-
ranhas. Novos investimentos 

de pavimentação asfáltica e 
sinalização em Uiraúna, com 
cerca de R$ 1 milhão a serem 
investidos; pavimentação 
asfáltica em cerca de 4km 
de extensão entre Bonito de 
Santa Fé e a entrada do Es-
tado do Ceará; reconstrução 
da escola Professor Manoel 
Mangueira Lima, em Cajazei-
ras, os investimentos serão 
de R$ 5.362.394; manuten-
ção da ECIT Niceia Claudino 
Pereira, em Cajazeiras, com 
o valor de R$ 458,994 mil. O 
Mercado Público de São João 
do Rio do Peixe também re-
ceberá obras na ordem R$ 
450.956.

Já na 10ª Região, polari-
zada por Sousa, o governador 
João Azevêdo fez a entrega 
simbólica da reforma e am-
pliação de uma escola José 
Gadelha, em Aparecida, com 
um investimento de R$ 1,780 
milhão; a distribuição de es-
crituras do Conjunto Zu Silva, 
em Sousa, para famílias que 
ocupam 403 casas que foram 
entregues ainda em 1984. 
Para os moradores, o governo 
solicita que o contato com a 
Cheap seja feita para iniciar o 
processo de retirada da escri-
tura; 42.954 máscaras reutili-
záveis foram distribuídas para 
todas as cidades da região. O 
Corpo de Bombeiros da região 
também recebe novos equipa-
mentos com investimento de 

R$ 319.149; R$ 252 mil foram 
destinados ao Projeto Coope-
rar, em Nazarezinho.

Implantação e pavimen-
tação asfáltica de acesso para 
a comunidade Ramada, no 
município de São Francisco, 
no valor de R$ 2,55 milhões; 
Construção de ginásio coberto 
com vestiário na escola Celso 
Mariz, em Sousa, o valor da 
obra é de R$ 2.327.104; e a 
manutenção do bloco anexo 
do Hospital de Sousa, no valor 
de R$ 818 mil.

A 13ª região polarizada 
por Pombal recebeu um total 
de 15.228 máscaras foram dis-
tribuídas para as 8 cidades. O 
Corpo de Bombeiros recebeu 
equipamentos no valor de R$ 
74.665; São Bentinho, Vista 
Serrana e Cajazeirinhas rece-
beram o investimento de R$ 
390 mil para o Projeto Coope-
rar. Além dessas, Condado, La-
goa, Paulista e São Domingo de 
Pombal fazem parte da região. 

A participação popular 
está aberta através do voto no 
http://digital.pb.gov.br/. 

O Orçamento Partici-
pativo Estadual continua na 
próxima quarta-feira, às 18h, 
para as regiões contempladas 
serão a 6ª Região, referente a 
Patos, 7ª Região, Itaporanga, 
e 11ª em Princesa Isabel. A 
transmissão on-line serão nas 
páginas do Governo do Estado 
e Rádio Tabajara. 

Secretário alerta que é preciso 
seguir protocolos sanitários

A Paraíba ultrapassou 
a marca dos 2 mil mortos 
pela covid-19. São 90.366 
casos de contaminação. 
Para o secretário estadual 
de Saúde, Geraldo Medei-
ros, é preciso que a popu-
lação siga atenta aos pro-
tocolos de segurança. Ele 
alerta que a flexibilização 
não significa que a pande-
mia acabou e que se faz ne-
cessário evitar as aglome-
rações de pessoas e manter 
o distanciamento social. 

“Estamos vendo a Ale-
manha com a população 
aglomerando em massa. 
Essa atitude, o vírus não 
perdoa. Então, consequen-
temente, nós teremos um 
aumento do número de 

casos e, infelizmente, de 
mortes. Se as pessoas não 
entenderem que não é que 
a pandemia acabou, não é 
que o vírus foi embora… 
mas sim, ele está presente 
e pode contaminar se as 
pessoas não adotarem me-
didas de restrição sanitá-
ria”, observou o secretário.

Até o momento, apro-
ximadamente 74% dos 
óbitos já registrados são de 
pessoas acima de 60 anos. 
Para essas pessoas, os cui-
dados e o isolamento preci-
sam ser mantidos rigorosa-
mente. “Infelizmente, dois 
mil paraibanos evoluíram 
para óbito. É claro que a 
população não pode ficar 
em tempo interminável de 
quarentena e surge a ne-
cessidade de uma flexibili-
zação responsável, gradual 

e lenta”, declarou Geraldo 
Medeiros.

Para encarar uma pos-
sível segunda onda com au-
mento exorbitante no nú-
mero de casos, o secretário 
informou que a Paraíba 
está preparada caso essa 
previsão seja confirmada. 
“O Estado está preparado, 
como esteve durante esses 
cinco meses. É um dos pou-
cos estados que não teve 
o colapso da rede pública 
hospitalar. Consequen-
temente, nós temos hoje 
uma posição confortável de 
ocupação de leitos de UTI 
e enfermaria, estamos pre-
parados para alguma even-
tualidade e um aumento 
súbito no número de casos. 
Desde que alguns segmen-
tos que preocupam não se-
jam abertos”. 

PB tem mais de 90 mil infectados
De acordo com o boletim diário 

divulgado ontem pela Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), a Paraíba chegou 
a 90.366 casos de contaminação pela 
covid-19. Destes, 44.155 conseguiram 
se recuperar e 2.023 evoluíram para 
o óbito. No boletim de ontem, novos 
284 casos e 23 óbitos foram contabili-
zados. A média de número de cidades 
mantém-se a mesma: são 221 de 223 
cidades atingidas. 

A baixa confirmação de casos 
diária se dá devido ao menor volume 
de expediente nas secretarias e vigi-
lâncias municipais. Não tendo relação 
com a redução da contaminação pela 
covid-19. A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) 
em todo o Estado é de 44%, uma das 
menores médias desde o pico atingido 
em maio e junho. Na Região Metro-
politana de João Pessoa, Campina 

Grande, Sertão, a taxa de ocupação 
é de, respectivamente, 49%, 41% e 
43% dos leitos de UTI para adultos 
ocupados.  

Com 261.856 testes para o 
diagnóstico para covid-19 realizados 
em todos os municípios do Estado, 
apenas os municípios de Ouro Velho 
e São Domingos seguem sem confir-
mação de casos. Nas demais cidades, 
João Pessoa segue liderando a lista 
com 23.012, seguida por Campina 
Grande que tem 11.222 contami-
nados.

 As mortes confirmadas ontem fo-
ram ocorridas nos municípios de João 
Pessoa (12), Guarabira e São Bento (2 
em cada), Santa Rita, Lucena, Sousa, 
Cabedelo, João Pessoa (12), São Do-
mingos do Cariri, Diamante e Pedras 
de Fogo, com um caso de falecimento 
em cada cidade.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

A tradicional Romaria 
da Penha, que leva cente-
nas de milhares de fiéis as 
ruas de João Pessoa, será 
realizada este ano no dia 
12 de dezembro. Devido 
à pandemia do novo coro-
navírus, a Romaria ganha 
uma data e formato espe-
cial, com a realização de 
uma carreata.

A celebração normal-
mente acontece no quarto 
domingo de novembro. 
Mas, devido às alterações 
realizadas no calendá-
rio eleitoral por conta da 
pandemia de covid-19, o 
segundo turno das elei-

ções municipais acontece 
no mesmo dia que ocor-
reria a Romaria. Sendo as-
sim, a data foi modificada 
para o mês de dezembro.

O monsenhor Nereu-
do Freire Henriques, Rei-
tor do Santuário da Penha, 
explicou que “evidente-
mente vamos nos reunir 
para definir toda a forma-
tação do evento, porque 
precisamos da anuência 
das autoridades sanitá-
rias, da prefeitura e Gover-
no do Estado". 

Ele acrescentou que 
"estamos em uma pande-
mia e nossa preocupação 

maior é preservar vidas, 
mas entendemos também 
que a Romaria da Penha 
movimenta não só a Ar-
quidiocese da Paraíba, 
mas todo o Estado e que-
remos celebrar a festa e a 
devoção a Nossa Senhora 
da Penha".

Mosenhor Nereudo 
Freire frisou ainda que 
"também estamos cientes 
que precisamos esperar 
como a curva de conta-
minação irá se comportar 
nos próximos meses, e as-
sim, em reuniões futuras, 
decidirmos a programação 
como um todo”.

Romaria da Penha acontecerá 
em dezembro como carreata

Através dos incentivos 
obtidos através do Fain, 

29 empresas estão 
sendo implantadas, 

revitalizadas, ampliadas 
ou relocadas. 

Governador anunciou a realização de várias obras para as regiões polarizadas por Cajazeiras, Pombal e Sousa

Foto: José Marques | Secom-PB
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Recursos e covid-19
Nos últimos meses foram muitos os investimentos feito pelo 
Governo do Estado para combater a covid-19, como aquisição 
de equipamentos, testes e máscaras.  Página 8
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Exposição de alunos pode aumentar risco de contágio do novo coronavírus para população mais vulnerável

A retomada das aulas po-
deria provocar uma segunda 
onda de contágio da covid-19 
na Paraíba, segundo o gover-
nador João Azevêdo. Durante 
a transmissão ao vivo do pro-
grama “Fala, Governador”, o 
gestor reforçou a nota técnica 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, que recomenda que as 
atividades educacionais pre-
senciais continuem suspen-
sas, devido ao risco de conta-
minação não só do alunado, 
mas também de pessoas de 
grupos de riscos que convi-
vem com estes. “Não é hora 
de retornar às aulas (presen-
ciais)”, enfatizou.

Durante a transmissão 
feita pela Rádio Tabajara, 
emissora da Empresa Parai-
bana de Comunicação, João 
Azevêdo pontuou as preocu-
pações acerca da retomada 
das aulas presenciais. Segun-
do ele, atualmente, no Estado 
são cerca de 160 mil pessoas 
com algum problema de saú-
de ou na faixa etária acima 
dos 60 anos e que convivem 
com crianças e adolescentes 
entre 13 e 17 anos. 

“Retornar agora as au-
las presenciais faria com que 
toda essa faixa, todo o aluna-
do, fosse exposto, em alguns 
municípios, à condição de ter 
contato com o vírus. E tendo 

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Governo: aulas presenciais 
continuam suspensas na PB

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

contato, levaria para dentro 
de casa esse vírus e essas pes-
soas, que são mais frágeis e 
suscetíveis com relação a pró-
pria covid-19, poderiam ter e 
ser contaminadas”, explicou.

A nota técnica da SES-PB 
foi divulgada no último sába-
do, afirmando que “a retoma-
da das atividades educacio-
nais são certamente o maior 
desafio que todo o mundo 
tem enfrentado em tempos 
de pandemia da covid-19”. Na 

Paraíba, são mais de 575 mil 
estudantes matriculados em 
unidades de educação da rede 
pública municipal e estadual. 

O secretário executivo 
de Saúde, Daniel Beltrammi 
também se manifestou sobre 
o assunto, enfatizando a real 
possibilidade de pessoas mais 
vulneráveis se infectarem 
com o novo coronavírus. “Se 
30% destas pessoas mais vul-
neráveis forem infectadas por 
estas crianças e adolescentes, 

majoritariamente portadoras 
assintomáticas do vírus, uma 
vez retomadas as atividades 
presenciais, mesmo que em 
menor frequência diária de 
aulas, serão necessários, en-
tre os meses de setembro e 
dezembro de 2020, pelo me-
nos, mais 254 leitos de UTI 
disponíveis ao mês e mais 332 
leitos de enfermaria, também 
disponíveis em cada mês, 
considerando que se mante-
nham estáveis as atuais de-

mandas por internações pela 
covid-19”, disse.

A SES-PB propõe, a par-
tir da nota divulgada, que os 
órgãos de ensino construam 
e disponibilizem recomen-
dações para a preparação 
da retomada das atividades 
presenciais de educação, de 
maneira lenta e gradual. Es-
tas serão aplicadas assim que 
as análises de prevalência e 
incidência da doença causa-
da pelo novo coronavírus no 

Estado estejam disponíveis 
e indiquem índices seguros 
para a volta das aulas. Além 
desses dados, é importante 
ressaltar que as atividades 
educacionais presenciais só 
estão permitidas na classi-
ficação de “bandeira verde” 
do Plano Novo Normal PB, 
do Governo Estadual – junta-
mente com autorização dos 
órgãos sanitários.

Beltrammi reitera que 
“em momento algum o siste-
ma de saúde do Estado exau-
riu-se, posto que nenhuma 
família paraibana ficou em 
filas de espera por leitos de 
enfermaria e de UTI. Inúmeras 
vidas foram salvas ao garantir-
mos de forma sustentada os 
níveis de isolamento social em 
torno de 40% e também o uso 
de máscaras e a lavagem das 
mãos, como práticas cotidia-
nas em nossas vidas. Não po-
demos retroceder, ou colocar 
a perder tudo que pudemos 
conquistar com muito esforço 
pessoal e coletivo na Paraíba”.

Com os protocolos vigen-
tes e visando garantir a qua-
lidade do serviço de saúde 
estadual, a Nota Técnica des-
taca que será permitida a re-
tomada de atividades práticas 
presenciais de cursos que se-
jam de graduação em áreas da 
saúde em fase de conclusão – 
os últimos quatro semestres 
de Medicina e últimos dois 
dos demais cursos.

Foto: Secom-PB

Na Paraíba, mais de 575 mil estudantes matriculados em unidades de educação da rede pública municipal e estadual estão com as aulas suspensas

Casa do Estudante  faz 83 
anos de história no Estado
Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

Situada no histórico 
bairro do Varadouro, em 
João Pessoa, funciona uma 
instituição que, há 83 anos, 
participa da história de 
vida de muitos que defini-
ram o destino da Paraíba. 
Pela Casa do Estudante da 
Paraíba, administrada pela 
Secretaria de Estado da Edu-
cação (SEE), já passaram os 
governadores Wilson Braga 
e Dorgival Terceiro Neto, o 
ex-ministro Mailson da Nó-
brega, o ex-senador François 
Leite Chaves, além do poeta 
Jansen Filho, o jornalista e 
escritor Gonzaga Rodrigues 
e o cantor Chico César.

Para celebrar também 
o legado da casa, a Secreta-
ria de Estado da Educação 
promove o Dia do Estudan-
te com uma live transmitida 
pelo canal da SEE no YouTu-
be, logo mais, às 16h30, com 
o secretário de Educação, 
Ciência e Tecnologia, Cláu-
dio Furtado, o diretor-exe-
cutivo de Desenvolvimento 
Estudantil, Tulhio Serrano, 
e os alunos Yron Ramos Bar-
bosa (do programa Ouse 
Criar), Jamilly Sales de Assis 
(do Primeira Chance) e Vic-
tor Silva Marques dos San-
tos (do Gira Mundo). Victor 
é enfermeiro, atuou na linha 
de frente do atendimento às 
vítimas da covid e morou na 
Casa do Estudante.

 História
Fundada em 1937, pelo 

governador Argemiro de Fi-
gueiredo, a antiga Fundação 
Casa do Estudante da Paraí-
ba (Funecap) destinava-se 
a abrigar em princípio estu-
dantes dos municípios onde 
não havia Ensino Médio ou 
técnico-profissionalizante. 
Hoje, a instituição, que abri-
ga 70 deles (homens ape-
nas) matriculados no En-
sino Médio e Técnico, tem 
capacidade de receber 96 
no total, em um espaço de 
3,8 mil m², contendo quatro 
blocos, com 48 apartamen-
tos, mais auditório, quadra 
poliesportiva, cozinha, re-
feitório, biblioteca, sala de 
informática e de tevê e área 

administrativa. Há acesso 
gratuito à internet e biblio-
teca, quatro refeições diárias 
orientadas por nutricionista e 
serviço de lavanderia.

“Porém, por causa da 
pandemia, apenas 18 ficaram, 
porque conciliam estudo com 
estágio ou trabalho. Aqueles 
que apenas estudam de for-
ma remota tiveram que vol-
tar para casa. Isso faz parte 
de uma medida de controle 
para preservar os residentes 
da contaminação”, informa o 
coordenador da Casa, David 
Arthur de Souza. Para o po-
tiguar Bruno Veloso, 25, que 
cursa Direito numa faculdade 
particular e estagia no Pro-
con Estadual, a instituição é 
essencial para seguir no cur-
so: “Venho de família humil-
de e não teria condições de 
arcar com despesas para me 
manter, seja com moradia, ali-
mentação ou livros”, diz. Por 
ser beneficiário do Progra-

ma Universidade para Todos 
(ProUni), ele se candidatou 
a uma vaga do edital. “Neste 
momento de crise na saúde e 
várias incertezas, é ainda mais 
importante ter este suporte. 
Temos acesso ao laboratório 
de informática e à bibliote-
ca, o que torna a quarentena 
mais produtiva”, sustenta.

 
Gira Mundo
Além da gestão macro da 

Casa, Tulhio Serrano, também 
responde pelo Programa Gira 
Mundo, por meio do qual alu-
nos da rede estadual passam 
um período entre cinco e seis 
meses morando no exterior – 
tempo correspondente a um 
semestre letivo. O projeto, que 
existe desde 2016, faculta ao 
jovem escolher para qual país 
ir. “Quando chega lá, ele fica 
hospedado na casa de uma 
família e mergulha totalmen-
te na cultura local. O nível de 
proficiência exigido na prova 

de seleção vale como um in-
termediário – e todos retor-
nam basicamente fluentes. 
Fora isso, como a percepção 
de mundo deles se amplia, 
voltam mais amadurecidos e 
com uma visão diferente do 
mercado de trabalho”, salienta 
ele, que aponta que 90% dos 
intercambistas conseguem ser 
aprovados no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem).

Entre junho e julho pas-
sados, retornaram 220 alunos 
do Canadá, Espanha, Reino 
Unido, Colômbia, Argentina 
e Portugal. “Agora estamos 
aguardando a pandemia pas-
sar e os calendários escolares 
nossos e dos países parceiros 
se ajustarem para lançarmos 
novos editais”. Glenda Targi-
no, 17, do 3º ano médio em 
João Pessoa, acabou de voltar 
de Carbonear, cidade da pro-
víncia canadense de Newsou-
land. Na chegada, experimen-
tou um gelo de -17 °C.

Foto: Secom-PB

Fundada em 1937, a Casa teve moradores ilustres como Dorgival Terceiro Neto, Wilson Braga e Chico César
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Estudante foi assassinada com vários golpes de faca porque suspeito não aceitava o fim do relacionamento 

Polícia procura suspeito de 
matar namorada em Zabelê

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho
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A Terceira Câmara Espe-
cializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba condenou a 
Energisa Paraíba – Distribui-
dora de Energia a pagar R$ 
1.860,00 de indenização, por 
danos materiais, e R$ 2 mil, a 
título de danos morais, em fa-
vor de uma comerciante que, 
durante a festa de São João, 
perdeu o estoque de merca-
dorias para venda em razão 
da falta de energia por mais 
de 12 horas. A Apelação Cível, 
oriunda da 4ª Vara da Comar-
ca de Patos, teve a relatoria do 
desembargador Marcos Caval-
canti de Albuquerque.

Na Primeira Instância, a 
demanda foi julgada improce-
dente. A parte autora recorreu 
da sentença, alegando a má 
prestação de serviço, eis que 
teria perdido e deixado de 
vender todo o seu estoque de 
bebidas para o primeiro dia da 

festa de São João, por falta de 
energia, acumulando o prejuí-
zo de R$ 1.860,00.

A empresa, por sua vez, 
disse que tudo ocorreu por fa-
tos de terceiros e que a falta de 
energia ocorrera apenas por 
duas horas.

Julgando o caso, o desem-
bargador Marcos Cavalcanti 
observou que as alegações da 
concessionária de energia elé-
trica não têm como prosperar, 
tendo em vista que somente 
acostou uma documentação 
unilateral, informando que 
a ausência de energia se deu 
por fato de terceiro. “O serviço 
da concessionária deve estar 
apto a recuperar o serviço ra-
pidamente, não podendo um 
serviço tão essencial ficar sem 
atendimento por aproxima-
damente 12 horas, o que foge 
qualquer tipo de razoabilidade 
justificável”, destacou o relator.

Energisa deve indenizar 
comerciante na Paraíba

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) flagrou 
na tarde de domingo 
(9), em Campina Gran-
de, um motorista diri-
gindo embriagado após 
a realização de uma ul-
trapassagem perigosa 
na contramão em local 
proibido.

Policiais realiza-
vam rondas na BR 230 
quando perceberam um 
veículo VW Spacefox re-
alizando uma ultrapas-
sagem perigosa em um 
local proibido para esse 
tipo de manobra. Foi 
dado ordem de parada 
ao veículo e solicitado ao 
condutor que realizas-
se o teste do etilômetro. 
Ficou constatado que o 
condutor, um homem de 
57 anos, havia ingerido 

bebida alcoólica. O resul-
tado do teste constatou 
o teor de 0.6 miligramas 
de álcool por litro de ar 
expelido pelos pulmões. 
O motorista foi detido e 
conduzido à Polícia Civil. 

Além da prisão, o ho-
mem foi multado em R$ 
4.597,28, teve 14 pontos 
registrados na sua Car-
teira Nacional de Habi-
litação (CNH) e poderá 
ter o direito de dirigir 
suspenso. Ele foi multa-
do  por dirigir sob efeito 
de álcool e também  por 
ultrapassar pela contra-
mão em local proibido.

Apenas este ano, a 
PRF na Paraíba já flagrou 
556 motoristas dirigindo 
sob efeito de álcool, sen-
do que 87 pessoas foram 
detidas.

Policiais penais da 
Penitenciaria Desembar-
gador Sílvio Porto, que fica 
em Mangabeira, Zona Sul 
de João Pessoa, intercep-
taram neste domingo (09) 
um drone que sobrevoava 
as imediações do presídio. 
Uma quantidade de maco-
nha foi encontrada presa 
ao equipamento.

De acordo com os 
agentes, esse tipo de ação 
com o uso de drone não 
é comum na penitenciá-
ria. Eles revelaram que há 
tentativas de arremessar 
drogas, entorpecentes e 
celulares, mas nada com o 
auxílio de um equipamen-
to como esse. O operador 
do drone não foi localizado.

PRF flagra motorista 
dirigindo embriagado

Drone com droga é 
interceptado em JP

Ouvidoria geral da Seds 
dá início a atendimento

A Ouvidoria Geral da Se-
cretaria da Segurança e da De-
fesa Social (Sesds) está funcio-
nando em novo endereço. Os 
atendimentos acontecem ago-
ra na Avenida Camilo de Holan-
da, 905, Centro de João Pessoa. 
O serviço acontece de forma 
presencial das 8h às 16h30 e 
os cidadãos ainda dispõem do 
número 0800 281 9010 e do e-
-mail ouvidoriadepolicia@ses-
ds.pb.gov.br, para o encaminha-
mento de denúncias, sugestões 
e também elogios ao trabalho 
desenvolvido pelas instituições 
ligadas à Segurança Pública. 

De acordo com o ouvidor 
geral, advogado Mário Júnior, 
a mudança da sede do prédio, 
que funcionava na Avenida 
Tabajaras, também no Centro 
da capital, acontece em obe-
diência ao artigo 34 da Lei 
13.675/2018 (Sistema Único 

de Segurança Pública), que pre-
vê independência e autonomia 
desses órgãos no exercício de 
suas atribuições. 

Ele também ressaltou que 
o atendimento presencial está 
obedecendo todos os protoco-
los sanitários. “Há a verificação 
de temperatura, álcool 70% 
disponível para esterilização 
das mãos, é obrigatório o uso 
de máscaras e mantemos o dis-
tanciamento necessário, para 
que o serviço seja prestado 
com segurança para os servi-
dores e para a população. Para 
aqueles que moram no interior, 
temos os canais via telefone 
e internet”, frisou o ouvidor, 
destacando que a Ouvidoria 
pretende estender os horários 
de atendimento durante as 
eleições deste ano e também 
em eventos, após o período de 
pandemia.

A Polícia Civil está solici-
tando o apoio da população, 
através do Disque Denúncia 
- 197 para localizar Matheus 
Loketa, de 20 anos, suspei-
to de assassinar a estudante 
Ana Clara Teixeira Feitosa, de 
15 anos. O feminicídio acon-
teceu no início da manhã de 
ontem, na cidade de Zabelê, 
no Cariri paraibano. Ela foi 
atingida por vários golpes de 
faca nas costas e no pescoço. 
O Samu esteve no local, mas 
constatou o óbito.

O delegado Gilson Duarte 
tomou conhecimento que os 
pais de Ana Clara eram contra 
o namoro, inclusive a jovem 
havia encerrado o romance, 
mas Matheus não aceitou. A 
polícia também solicita apoio 
das autoridades de Pernam-
buco, pois o suspeito reside 
na cidade de Sertânia. Até o 

Fotos: PMPBArsenal

PM localiza três armas, munições e 
drogas ao atender caso de disparo

O atendimento a um 
caso de disparo de arma 
de fogo levou a Polícia 
Militar a descobrir e 
apreender um arsenal 
dentro de uma residên-
cia no Bairro de Tibiri, 
em Santa Rita. No local 
os policiais encontraram 
dois coletes balísticos e 
três armas de fogo, sen-
do um revólver calibre 
357, uma pistola 9 milí-
metros e uma pistola ca-
libre 40. Também foram 
encontrados sete carre-
gadores e 635 munições 
de calibres diversos, 
dentre elas 407 unida-
des de fuzil 556. No local 
ainda foram encontra-
dos quatro quilos e meio 
de substância análoga 
a maconha e um alicate 
corta frio.

Segundo informa-

ções dos policiais que 
atenderam a ocorrência, 
no final da manhã de sá-
bado (8) uma guarnição 
do 7º BPM se dirigiu até 
o Bairro de Tibiri para 
atender a uma ocorrên-
cia de disparo de arma 
de fogo e no local encon-
trou uma criança de nove 
anos ferida por um tiro 
na perna. 

Enquanto uma equi-
pe deslocava-se até o 
hospital para verificar o 
estado da criança, outra 
guarnição se dirigiu até a 
residência onde o fato te-
ria ocorrido, localizando 
sobre uma cama a arma 
de onde supostamente 
teria saído o disparo que 
atingiu a vítima. Na casa 
encontrava-se uma se-
gunda criança, o irmão 
da vítima, e uma senhora 

que se apresentou como 
tia dos dois irmãos, mas 
que se comportou de for-
ma pouco colaborativa e 
com atitude suspeita na 
presença dos policiais.

Diante dos fatos, foi 
realizada uma varredu-
ra no local, com o apoio 
da Companhia de Poli-
ciamento com Cães (CP-
Cães) do Batalhão de 
Operações Especiais, o 
que culminou na locali-
zação de todo o material. 
No local ainda foram en-
contrados quatro qui-
los e meio de substância 
análoga a maconha e um 
alicate corta frio.

Segundo levanta-
mento feito pelos poli-
ciais ficou comprova-
do que todo material 
apreendido pertencia ao 
companheiro da tia das 

crianças que se apre-
sentou voluntariamente 
na Delegacia e assumiu 
a propriedade de tudo. 
Contra o rapaz, que tem 
25 anos, foi constatado 
que já havia um manda-
do de prisão em aberto, 
expedido pela Vara de 
Execução Penal de João 
Pessoa, pelos crimes de 
roubo e porte ilegal de 
armas de fogo.

Segundo boletim 
divulgado pelo serviço 
de assistência social do 
Hospital de Emergência e 
Trauma, a criança conti-
nua internada e o estado 
de saúde dela é conside-
rado estável. O Conselho 
Tutelar de Tibiri foi acio-
nado e tomará providên-
cias quanto aos cuidados 
e procedimentos relati-
vos às duas crianças.

Drone foi visto sobrevoando o Sílvio Porto com maconha

Também foram apreendidos dois coletes balísticos, sete carregadores, um alicate e quatro quilos e meio de substância análoga à maconha

final da tarde ele ainda não 
havia sido localizado.

Litoral norte 
Um homem foi preso na 

cidade de Mamanguape por 
tentativa de feminicídio ocor-
rida na manhã de ontem, no 
bairro de Cruz das Armas, em 
João Pessoa. A mulher de 32 
anos se encontra internada 
no Hospital de Emergência e 
Trauma, na Capital e seu es-
tado clínico é estável. Ao ser 
preso, ele alegou não saber o 
motivo que o levou a atentar 
contra a ex-companheira. 

A delegada Amindonzele 
Carneiro, soube que a vítima 
seguia para o trabalho quan-
do foi abordada pelo ex-com-
panheiro. Após a tentativa de 
feminicídio, o suspeito deixou 
a arma no local e fugiu, mas a 
faca foi localizada. Ela foi atin-
gida com golpes de faca na re-
gião do rosto e teve parte dos 
cabelos arrancados. 
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Docas adota os requisitos de segurança locais, nacionais e internacionais, aplicados aos navios, instalações e operações portuárias

Cerca de 40% das car-
gas que transitam no Porto 
de Cabedelo são granéis lí-
quidos como gasolina e die-
sel, por exemplo. Para pre-
venir eventuais acidentes, a 
Companhia Docas da Paraí-
ba (Docas-PB) segue proto-
colos de segurança locais, 
nacionais e internacionais, 
aplicados tanto aos navios 
quanto às instalações e ope-
rações portuárias, além de 
obedecer a uma fiscalização 
rigorosa dos órgãos anuen-
tes. A discussão sobre a segu-
rança portuária dos portos 
brasileiros veio à tona após a 
explosão no Porto de Beirute 
capital do Líbano, ocorrida 
na semana passada. 

O Código Internacional 
para Proteção de Navios e 
Instalações Portuárias (ISPS 
Code, na sigla em inglês) foi 
criado após o atentado ter-
rorista às Torres Gêmeas, 
no emblemático 11 de Se-
tembro de 2001. Desde en-
tão, os portos no mundo 
todo devem cumprir diver-
sos requisitos para receber 
o certificado de segurança 
portuária, que no Brasil é 
emitido pela Comissão Na-
cional de Segurança Pública 
nos Portos (Conportos) e 
Comissão Estadual de Se-
gurança Pública nos Portos 
(Cesportos-PB).

A presidente da Compa-
nhia Docas Paraíba Gilmara 
Temóteo destaca que o Por-
to de Cabedelo tem realiza-
do todos os protocolos de 
segurança para prevenir e 
antecipar qualquer tipo de 
acidente. “Seguimos normas 
internacionais de seguran-
ça, trabalhando dentro das 
conformidades para evitar 
qualquer tipo de sinistro. 
Entre as ações de prevenção 
estão: implementação de 
sistema de combate a incên-
dio, licenças ambientais e 
operacionais, renovação do 
certificado de segurança do 
ISPS Code junto a Conpor-
tos, além de exercícios simu-
lados de emergência realiza-
dos anualmente”, citou.

Diversas empresas e ati-
vidades estão envolvidas no 
ambiente portuário. Sendo 
assim, a fiscalização precisa 
passar por todos estes seto-
res. No caso do Porto de Ca-
bedelo, a presidente reforça 
o diferencial de alguns ór-
gãos anuentes terem escritó-
rios no entorno do cais, o que 
favorece uma fiscalização 
permanente das atividades.

“Atuamos em parceria 
com diversos órgãos para 
garantir a segurança nas 
operações do Porto de Cabe-
delo. Cada órgão, como a Po-
lícia Federal, Capitania dos 
Portos da Paraíba, Agência 
Nacional dos Transportes 
Aquaviários, Receita Fede-

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com 

Porto de Cabedelo segue 
protocolos de segurança
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ral, desempenha seu papel 
na fiscalização das ativida-
des e segurança portuária. 
Deste modo, é possível pre-
venir possíveis acidentes”, 
informou.

Por fim, a presidente 
da Docas-PB presta solida-
riedade aos familiares das 
vítimas de Beirute. “Esta tra-
gédia abalou a todos e cau-

sa aflição nos gestores que 
atuam no setor portuário, 
mas também serve de aler-
ta para que estejamos bus-
cando aprender e melhorar 
sempre. Emanamos energias 
positivas as pessoas que per-
deram seus entes queridos 
nessa tragédia”, declarou.

Exercícios simulados 

As simulações traçam 
uma estratégia diferente 
a cada ano com o intuito 
de orientar a comunidade 
portuária como deve pro-
ceder em caso de acidente. 
“Uma vez ao ano fazemos 
esta simulação junto ao 
Governo do Estado, Prefei-
tura de Cabedelo, empre-
sas que lidam com a ativi-

dade portuária e demais 
órgãos. Não basta ter os 
equipamentos de combate 
a incêndio ou uma brigada 
dentro do porto. É preciso 
que a comunidade portuá-
ria que reside no entorno 
do porto esteja atenta a 
possíveis acidentes que es-
peramos nunca acontecer”, 
finalizou.

Cerca de 40% das cargas que passam pelo Porto de Cabedelo são granéis líquidos, como gasolina e diesel, o que demanda um rigoroso processo de fiscalização

Foto: Ascom/Docas-PB

Foi divulgado no Diário 
Oficial do Estado (DOE) do 
último sábado (8), o resul-
tado preliminar da primeira 
etapa da seleção para o Es-
critório Social, equipamento 
que oferecerá ao egresso do 
sistema prisional do Estado 
um amplo serviço de apoio e 
suporte necessário para que 
os detentos, que já cumpri-
ram pena, sejam reinseridos 
dignamente na sociedade, 
evitando assim a reincidên-
cia ao mundo do crime. O 
acordo firmado entre o Go-
verno do Estado, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e o 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba está entre os primeiros do 
Brasil. 

A lista divulgada pela Se-
cretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano (Sedh), 
juntamente com a Escola 
do Serviço Público da Paraí-
ba (Espep) e a Comissão do 
Processo Seletivo Simplifi-
cado, traz os nomes dos 99 
profissionais da pedagogia, 
psicologia, assistência social 
e advocacia habilitados a par-
ticipar da segunda etapa do 
processo, que contará com 
entrevista e selecionará os 10 
profissionais que atuarão nos 
escritórios de João Pessoa, 
com inauguração marcada 
para o final do mês, e Campi-
na Grande. 

Estão envolvidos no 
projeto o Ministério Público 

da Paraíba (MPPB), Defen-
soria do Estado, Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJ-PB), 
Legislativo, secretarias de 
Estado da Administração, 
Administração Penitenciária, 
Desenvolvimento Humano, 
Mulher e Diversidade Hu-
mana, Empreender PB. Qua-
lificação profissional, docu-
mentação, saúde, educação e 
encaminhamento ao merca-
do de trabalho serão alguns 
dos serviços oferecidos. A 
rede de apoio prevê também 
assistência aos familiares 
dos egressos. “Nós vamos 
trabalhar numa perspectiva 
intersetorial, encaminhando 
essas pessoas  para a rede só-
cio-assistencial para que elas 
possam ter acesso à saúde, 
educação e mercado de tra-
balho, entre outros suportes, 
de forma digna”, reforça Anna 
Paula Batista, gerente do Es-
critório Social na Paraíba.

O secretário da Mu-
lher e Diversidade Humana, 
Tibério Limeira, falou do 
importante passo que está 
sendo dado em relação à 
consolidação de políticas já 
trabalhadas no Estado. "É a 
materialização da priorida-
de que o Governo vai dando 
à política para os egressos do 
sistema penitenciário, uma 
vez que já existe uma resso-
cialização tocada no âmbito 
da secretaria de Adminis-
tração Penitenciária, mas é 
importante dar esse passo à 
frente. Fazer com que a gen-
te possa atuar efetivamente 

na reinserção desses egres-
sos na vida em sociedade 
propriamente dita".

O Escritório Social irá 
trabalhar junto às Unidades 
Prisionais e à Vara das Execu-
ções Penais. “Já estamos pe-
gando esses dados e iremos 
até essas pessoas com o obje-
tivo de oferecer esse suporte. 
Acreditamos que haverá uma 
boa adesão e nós iremos tra-
balhar para captar o maior 
número de egressos possível”, 
frisou Anna Paula Batista.  

A coordenadora, na Pa-
raíba, do programa Justiça 
Presente do CNJ, explicou 
que no Escritório Social o 
acompanhamento começa-
rá ainda com pré-egressos. 
“Que são aquelas pessoas 
que em seis meses sairão do 
cárcere, de modo que quan-
do receberem o alvará de 
soltura a equipe já terá um 
perfil de necessidades tra-
çado”. A entrevistada lembra 
que a adesão por parte dos 
egressos do sistema ao pro-
grama é feita de forma volun-
tária. “São pessoas marcadas 
por uma série de estigmas, 
olhares que impõem dificul-
dades. Uma coisa é sair do 
cárcere sem perspectiva, são 
inúmeros os casos de egres-
sos que não sabem como 
agir após o cumprimento da 
pena, por isso a necessidade 
de um aparato institucional 
que os ajudem nesse proces-
so.” Não é apenas o egresso e 
familiares que ganham com 
o projeto, o resultado pode 

ser sentido pela socieda-
de como um todo, inclusive 
no que diz respeito à segu-
rança. “A experiência piloto 
realizada no Espírito Santo 
constatou que a reincidência 
cai fortemente. Além do que 
o Estado passa a cumprir 
tanto as Resoluções do CNJ 
quanto à própria Constitui-
ção Federal.”

 Escritório Social
O Escritório Social, fo-

mentado desde 2016 pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aposta na articulação 
entre Executivo e Judiciário 
e sociedade civil para quali-
ficar o retorno de egressos 
do sistema prisional à socie-
dade. A expansão e melhoria 
de fluxos do Escritório Social 
é uma das ações do progra-
ma Justiça Presente, parceria 
entre o CNJ, o Programa das 
Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD) e o 
Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública para enfrentar 
problemas estruturais do sis-
tema prisional brasileiro.

Escritório Social: DOE divulga resultado 
preliminar da primeira etapa da seleção 

A lista divulgada pela 
Sedh, juntamente com 
a Espep e a Comissão 
do Processo Seletivo 

Simplificado, traz nomes 
dos 99 profissionais

Laura Luna
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Trens Urbanos

Aumento de viagens 
não atrai usuários

Mesmo a Companhia 
Brasileira de Trens Urba-
nos (CBTU) tendo aumen-
tando o número de viagens 
(20 por dia), o fluxo de 
passageiros na Região Me-
tropolitana de João Pessoa 
teve uma queda considerá-
vel. Segundo informações 
do gerente operacional da 
CBTU-PB, Ottho Magno, 
antes da pandemia os trens 
urbanos faziam 27 viagens 
e circulavam com cerca de 
8 mil passageiros ao dia. 
Mas por causa da covid-19, 
o número de usuários per-
manece oscilando, mas já 
chegou a cair para cerca de 
700 usuários por dia. 

Ottho Magno revelou 
ainda que o número de 
usuários também sofreu 
queda porque os trens 
permanecem parados aos 
sábados. Os Veículos Leves 
sobre Trilhos (VLTs) que 
estavam parados desde o 
mês de março por ordem 
judicial, voltaram a circu-
lar no dia 15 de junho com 
apenas nove viagens. On-
tem, foram acrescentadas 
mais seis viagens. 

A maior parcela dos 
usuários de trens urba-
nos é de trabalhadores 
da construção civil e do 
comércio da capital. “O 
trabalhador da constru-
ção civil é a categoria que 
mais utiliza o trem entre os 

municípios de Santa Rita e 
Bayeux até Cabedelo, onde 
existem diversas obras em 
andamento”, disse Ottho 
Magno. Ele informou que 
o aumento no número de 
viagens teve o objetivo de 
atender a flexibilização do 
horário de funcionamento 
do comércio. 

Com a ampliação dos 
horários, os trens come-
çam a circular a partir das 
05h25 para Cabedelo e das 
05h29 para Santa Rita até 
às 10h45, encerrando na 
estação João Pessoa. No pe-
ríodo da tarde, os Vlt’s rei-
niciam as viagens às 13h19 
para Cabedelo e às 13h33 
para Santa Rita, terminan-
do a operação comercial às 
18h55 em João Pessoa. 

A CBTU informa que 
o uso de máscaras de pro-
teção facial permanece 
obrigatório no sistema de 
trens e nas composições. 
A finalidade é evitar a con-
taminação no sistema. A 
Companhia realiza desin-
fecção e sanitização perió-
dica das estações e trens, 
e disponibilizou pias com 
água, sabão e papel toalha 
na Estação Central. 

A companhia também 
colocou dispenser com ál-
cool em geral no ingresso 
ao sistema, sinalizou áreas 
de filas com marcação de 
dois metros de distância 
e abriu as janelas do VLTs 
para garantir a circulação 
de ar no interior do trem. 

José Alves 
zavieira2@gmail.com
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Todos os dados sobre recursos destinados ao enfrentamento da covid-19 na Paraíba estão no Portal da Transparência

O Governo da Paraíba já 
investiu R$ 177,932.702,47 
para as ações de combate 
à covid-19. As informações 
estão no Portal da Trans-
parência que disponibiliza 
para a população os dados 
sobre recursos utilizados 
pela gestão estadual para o 
enfrentamento da pande-
mia. 

Até o momento, a re-
ceita direcionada para o 
enfrentamento da covid-19 
é de R$ 358,8 milhões, des-
tes R$ 177 milhões já foram 
utilizados de março a julho, 
por meio das Secretarias de 
Estado de Saúde, do Desen-
volvimento Humano e da 
Educação, por exemplo, nas 
ações de assistência social e 
saúde no enfrentamento da 
covid-19. 

O secretário de Saúde, 
Geraldo Medeiros, expli-
ca que “o investimento em 
saúde contempla o custeio 
das unidades hospitalares, 
aquisição de equipamentos 
e insumos”. Do recurso des-
tinado pelo Fundo Nacional 
de Saúde, R$ 29 milhões já 
foram utilizados para cus-
teio dos Centros de Referên-
cia covid em todo Estado, 
R$ 9 milhões para aquisição 
dos Testes Rápidos. 

Mais de R$ 177 milhões foram 
investidos contra o coronavírus

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

A Controladoria Geral 
do Estado explica que a apli-
cação dos recursos federais, 
sob a forma de Apoio Finan-
ceiro, destinado exclusiva-
mente a ações de Assistência 

Social e Saúde ao enfrenta-
mento da covid-19, faz par-
te de um plano de aplicação 
específico, que inclui, entre 
outras ações, a aquisição de 
equipamentos médico-hos-

pitalar já em licitação para 
ampliação da assistência a 
população, no fortalecimen-
to do apoio diagnóstico com 
a aquisição de kits labora-
toriais para covid-19, na 

aquisição de medicamentos 
utilizados no tratamento 
hospitalar dos pacientes 
covid-19 por meio de utili-
zação  de ata que estão em 
tramitação no Ministério 

da Saúde, no valor de R$ 18 
milhões e também para pa-
gamento de folha dos pro-
fissionais que estão traba-
lhando na linha de frente da 
covid-19.

O secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, ressaltou que o investimento contemplou unidades hospitalares, aquisição de equipamentos e insumos que foram distribuídos em todo o Estado da Paraíba

Foto: Marcus Antonius

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

CG terá Centro Administrativo

O prefeito Romero Ro-
drigues (PSD) anunciou on-
tem, numa live pelo perfil 
pessoal do Facebook, a cons-
trução do Centro Administra-
tivo Municipal de Campina 
Grande. A obra, orçada em R$ 
6,5 milhões, vai ocupar a área 
original de 4 mil m2 do antigo 
Colégio Assta, pertencente à 
Diocese de Campina Grande 
(na Rua Vigolvino Vanderlei, 
Ponto de Cem Réis, no bairro 
da Conceição), à qual serão 
acrescidos 3,5 mil m2 de es-
trutura metálica para com-
portar todas as secretarias e 
repartições públicas.

A localização, próxima 
ao Centro, favorecerá a mo-
bilidade urbana, que passará 
por modificações, segundo 
o gestor. “Trinta e duas ruas 
próximas serão asfaltadas 
ou recapeadas e formaremos 
um binário entre as ruas Pro-
fessor Mauro Luna e a Vigol-
vino Vanderlei – um sonho 
antigo, que ficará pronto na 
próxima gestão. Vamos de-
sapropriar um antigo galpão 

Projeto arquitetônico foi pensado para comportar todas as secretarias e repartições públicas do município

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, fez o anúncio ontem

Foto: Codecom-CG

Foto: Codecom-CG

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), em parceria com 
a Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) e com o apoio do 
Conselho de Secretarias Muni-
cipais de Saúde (Cosems-PB), 
iniciou ontem o curso online 
de “Cuidados em Saúde Bucal 
no Contexto da Pandemia da 
Covid-19”. A qualificação tem 
a carga horária de 45h e tem 
como público-alvo cirurgiões 
dentistas da Estratégia de Saú-
de da Família do Estado. 

O curso tem o objetivo de 
capacitar os profissionais de 
saúde bucal da Atenção Pri-
mária da Paraíba, por meio de 
atividades teóricas e discur-
sivas, com temas pertinentes 
às ações de promoção e pre-
venção das atividades clínicas 
odontológicas minimamente 
invasivas a serem desenvolvi-
das pela Equipe de Saúde Bucal 
(ESB) no contexto da pande-
mia. A qualificação ocorre de 
forma descentralizada, uma 
vez que cirurgiões dentistas de 
167 municípios realizaram a 
inscrição, o que equivale a 82% 
de toda a Rede da Paraíba. 

Na aula inaugural que 
aconteceu na tarde de ontem, 
a secretária executiva da Saú-
de da Paraíba, Renata Nóbrega, 
pontuou que o curso possibili-
tará a discussão sobre o novo 
desafio que os profissionais de 
saúde bucal terão diante do 
contexto da pandemia. “Essa 
é uma importante troca de 
experiência, pois a academia 
vem com um grande potencial 
para qualificar esses profissio-
nais com novas práticas nesse 
momento difícil que estamos 
vivenciando. A SES divulgou 
os protocolos sanitários para 
atendimento nos serviços de 
Atenção Primária e o curso 
vem contribuir para qualificar 
esse retorno nas atividades de 
forma segura”, destacou. 

A secretária reforçou que 
desde 2019 a odontologia tem 

se inserido mais no processo 
de qualificação e já conta com 
um curso de residência em 
saúde bucal aprovado e que 
terá início em breve, no mo-
mento oportuno. “A Paraíba 
tem hoje 93% de cobertura na 
área de odontologia no âmbito 
estadual, uma das maiores do 
país. Essa qualificação só vem 
a contribuir na construção de 
um novo normal das necessi-
dades da odontologia no Esta-
do”, afirmou. 

A presidente do Cosems
-PB, Soraya Galdino, também 
destacou a importância da 
agenda e curso em sua fala. 
“Enquanto gestores, entende-
mos que a odontologia é uma 
profissão de risco por conta do 
aerosol, do motor, entre outras 
coisas. Sabemos que muitos 
profissionais estão assustados 
com essa volta das atividades, 
então o curso foi um passo im-
portante”, pontuou. 

Um dos palestrantes da 
aula inaugural, o professor da 
UNB Gilberto Alfredo Pucca Ju-
nior, afirmou que o curso é um 
ótimo exemplo de como o apa-
relho acadêmico pode aprofun-
dar e qualificar toda a Rede. “A 
Paraíba é exemplo no país de 
como se constrói saúde pública 
de qualidade. Quero parabeni-
zar os gestores pela iniciativa”.

O curso “Cuidados em 
Saúde Bucal no Contexto da 
Pandemia da Covid-19” será 
realizado no período de 10 de 
agosto a 28 de setembro e será 
dividido em cinco módulos: 
Biossegurança no contexto da 
Covid-19; Acolhimento, avalia-
ção, classificação de necessida-
de de saúde bucal e análise de 
vulnerabilidade; Cárie dentá-
ria: conceitos atuais, prevenção 
e tratamento; Conceitos e prá-
ticas de Odontologia Minima-
mente Invasiva; Ferramentas 
para tomada de decisão e am-
pliação da eficiência da prática 
odontológica.

Dentistas têm curso 
voltado para covid-19 

O prédio terá quatro pa-
vimentos – um a mais que o 
existente. O térreo será o local 
de atendimento ao público, 
com espaço de espera para 
100 pessoas, mais Protocolo 
Geral, triagem informatizada, 
setor de Vigilância Sanitária, 
Geoprocessamento e praça 
de alimentação. Na recepção, 
uma mesa digital apontará 
para qual local o visitante 
deve ir conforme a sua de-
manda. O primeiro andar 
terá as secretarias de Educa-
ção e Esporte; o segundo, um 
memorial em homenagem ao 
trabalho filantrópico de Frei 
Matias e as secretarias de 
Cultura, Ação Social, Obras, 
Serviços Urbanos e Meio Am-
biente; no terceiro, os gabine-
tes do prefeito e vice, a chefia 
de gabinete, cerimonial, audi-
tórios, secretarias de Comu-
nicação, Agricultura e Guarda 
Civil; e no quarto, a Secretaria 
de Administração, auditó-
rio, espaço de contemplação 
e outros serviços ainda não 
apresentados.

Com uma proposta aces-
sível e sustentável, a Prefeitu-

ra disse que vai investir em 
placas de energia solar, reuso 
da água e vãos mais abertos 
para aproveitar ao máximo 
a iluminação natural e redu-
zir o gasto com energia elé-
trica. Também vai construir 
rampas, elevadores e adotar 
a sinalização em Braille e ca-
racteres ampliados em toda a 
área comum para os usuários 
cadeirantes, com mobilidade 
reduzida, cegos e com baixa 
visão.

Um concurso interno 
apresentou propostas de re-
vitalização da fachada assina-
das por arquitetos da PMCG, 
que foram apresentadas 
durante a transmissão: até a 
próxima sexta (14), o melhor 
projeto será escolhido. Rodri-
gues anunciou que a gestão 
está ultimando o laudo para 
autorizar o pagamento pela 
desapropriação para uso do 
galpão e do antigo colégio. 
“Tão logo avancemos esta 
etapa, a Secretaria de Planeja-
mento vai avaliar o orçamen-
to da parte complementar e 
de revitalização da edificação 
para lançar a licitação”, disse.

na Rua Severino Verônica 
para ser a via de acesso ao 
estacionamento do Centro 
Administrativo, que terá ca-
pacidade para 150 carros e 
30 motos”, anunciou. A Vigol-
vino Vanderlei passará a ser 
mão única, no sentido Cen-
tro-bairro, com duas faixas, 
sendo a da direita reservada 
para ônibus, com uma parada 
em frente à entrada do órgão.

 
Estrutura



Posse na APLJ
Em solenidade realizada hoje, Alberto Jorge Dantas Sales 
assumirá a presidência da Academia Paraibana de Letras 
Jurídicas para o triênio 2020-2023. Página 11
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Na Paraíba, proposta do Ministério da Economia de tributar as publicações também é vista negativamente

Entidades nacionais criam o 
manifesto ‘Em Defesa do Livro’

A repercussão da propos-
ta do Ministério da Economia 
de voltar a tributar livros pro-
vocou repercussão negativa 
em âmbito nacional no mer-
cado editorial. A Associação 
Brasileira de Editores de Li-
vros Escolares (Abrelivros), 
a Câmara Brasileira do Livro 
(CBL) e o Sindicato Nacional 
dos Editores de Livros (Snel), 
dentre outras, lançaram o ma-
nifesto ‘Em Defesa do Livro’.

No documento, as institui-
ções relembram a história da 
isenção de impostos aos livros. 
“Está na tradição da formu-
lação das leis brasileiras e na 
história das decisões jurídicas, 
bem fundamentadas e anali-
sadas em vários períodos dife-
rentes da nossa história, que o 
livro é disseminador de conhe-
cimento em lato senso, e que 
deve contribuir para o combate 
à desigualdade de formação da 
população brasileira”, diz tre-
cho do manifesto.

Ainda no texto do mani-
festo, as entidades apontam 
o fato de o livro ser um pro-
duto isento de impostos des-
de a Constituição de 1946, 
medida que foi mantida pela 
atual Carta Magna, de 1988. 
Em 2004, o mercado edito-
rial foi desonerado também 
do PIS e Cofins, que, pela 
proposta do governo, seria 
substituído pela Contribui-
ção Social sobre Operações 
com Bens e Serviços (CBS), 
que tornaria os livros sujei-
tos à tributação mais uma 
vez, sob alíquota de 12%.

A recente proposta de re-
torno da tributação de livros, 
incluída no projeto de refor-
ma tributária do Ministério da 
Economia, também causou re-
ação negativa na Paraíba. “Isso 
é um absurdo, porque o livro é 
importante para a cultura do 
povo brasileiro e, além disso, 
a pandemia já vem causando 
prejuízos ao setor. Acho que 
é um retrocesso. O Governo 
Federal quer acabar com as 
universidades, as livrarias e a 
cultura”, disse Ricardo Pinhei-
ro, proprietário da Livraria do 
Luiz, a mais antiga e tradicio-
nal de João Pessoa.

O editor paraibano Juca 
Pontes foi outro a se posicio-
nar contrário à medida. “O li-
vro é fundamental para a vida 
de todo mundo, por ser uma 
forma de se obter informação 
e cultura e, por isso, acho que 
pode ser um retrocesso, pois 
está na Constituição, e não po-
demos voltar atrás”. 

“O livro já é um artigo 
caro no Brasil, já que o nú-
mero de leitores não é tanto, 
pela falta do hábito da leitura. 
A tiragem de uma obra gira, 
normalmente, em torno de 
três mil exemplares. É uma 
quantidade reduzida e, por 
isso, o custo é alto para o lei-
tor”, explica Pinheiro. “E, se a 
tributação for aprovada, acre-
dito que algumas livrarias e 
editoras possam encerrar as 
suas atividades, por tornar o 
livro um produto ainda mais 
oneroso, pois os custos vão 
estar embutidos no preço fi-
nal para o consumidor. Seria 

um absurdo, pois ficaria um 
artigo quase inviável”.

O proprietário da Livra-
ria do Luiz também frisou os 
efeitos negativos que a pande-
mia vem causando nos negó-
cios, desde o início da quaren-
tena, em meados de março. 
“As vendas caíram em torno 
de 60% a 70%, neste período, 
e o que tem melhorado são as 
vendas on-line”, disse Ricardo 
Pinheiro, para quem “o livro 
não é um artigo de luxo, mas 
uma necessidade e, se a pro-
posta for aprovada, a situação 
vai ficar delicada demais”.

Prejuízos
De acordo com Juca Pon-

tes, a sua estimativa é de pre-
juízos em torno dos 70% aos 

80% nos negócios, por causa 
dos efeitos da crise sanitária 
mundial. O editor observou 
também que a realização de 
transmissões ao vivo pela In-
ternet para lançamentos lite-
rários é o que tem contribuído 
para manter as atividades.

“Seria desastroso para 
a indústria, um retrocesso 
grande”, criticou, em entre-
vista concedida para o Es-
tadão, o presidente do Snel, 
Marcos da Veiga Pereira, para 
quem o efeito será o aumento 
do preço do livro e que a isen-
ção de impostos para livros 
“não deveria ser questioná-
vel” em qualquer hipótese. 
“É uma conquista de quase 
75 anos. Caímos em um ca-
suísmo ou uma tecnicalidade, 

que é o fato de você ter uma 
contribuição, e não um im-
posto, sendo que a base de 
tributação é mesma, a venda 
de livros”, acrescentou. 

 O presidente da Câmara 
Brasileira do Livro, Vitor Ta-
vares, também em entrevista 
para o mesmo jornal, lamen-
tou a medida. “Se a propos-
ta for aprovada do jeito que 
está, o efeito para o mercado 
editorial, desde a produção 
do papel até chegar ao lei-
tor final, é que o preço do 
livro provavelmente será 
majorado. Somos um país 
com carência tremenda de 
difusão de cultura e conhe-
cimento por meio do livro, e 
isso vai ficar ainda mais difí-
cil. Empresas como editoras 

e livrarias, que já estão em 
dificuldade, vão passar por 
situações ainda mais compli-
cadas. O livro é um produto 
tão importante para uma so-
ciedade que se diz moderna 
e democrática que tem que 
ficar imune à tributação”.

“O cidadão será prejudi-
cado enormemente”, colocou 
Tavares, ao explicar que, por 
ser o próprio governo res-
ponsável pela aquisição de 
49% da produção de livros 
didáticos, o aumento no va-
lor dessas obras obrigaria o 
poder público a gastar mais 
com recursos provenientes 
do contribuinte, ou a comprar 
menos, dificultando o acesso à 
educação para a parcela mais 
carente da população.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Divulgação

Livro é um produto isento de impostos desde 
a Constituição de 1946, medida que foi 
mantida pela atual Carta Magna, de 1988

Através do QR Code acima, 
acesse o manifesto

‘Em Defesa do Livro’

A União Brasileira de Es-
critores - seção Paraíba (UBE
-PB) realiza hoje a retomada 
de reuniões mensais, agora 
no âmbito virtual. O evento 
será transmitido ao vivo pelo 
Google Meet, a partir das 20h, 
sobre “A Lei Maria da Penha e 
Outras Marias”, que será abor-
dado pela confreira, advogada 
e escritora Rose Pereira, auto-
ra do livro In Guarda.

O tema é relativo ao 14º 
aniversário da promulgação 
da Lei Maria da Penha, em 
uma abordagem com lingua-
gem mais simples sobre o que 
está acontecendo sobre o au-
mento do número de feminicí-
dio e à diminuição de denún-
cias durante a quarentena. 
“A Maria da Penha foi eleita 
como uma das três melhores 
leis no âmbito mundial contra 
a violência à mulher, mas vejo 
como uma lei muito bem es-
truturada, mas que, na prática, 
não funciona”, critica Rose.

A escritora que passou 
por abuso quando criança 
e foi violentada pelo mari-
do depois de adulta, relata, 

tanto por sua experiência 
pessoal como vítima, como 
pela experiência profissio-
nal enquanto advogada, que 
as mulheres passam por di-
versos obstáculos na hora 
de denunciar. “Há muitos 
aspectos que tornam tudo 
muito mais difícil. A lei é 
linda, mas há uma grande 
burocracia por trás, há a fal-
ta de apoio dos familiares e 
isso é algo muito regional”, 
aponta, lembrando de seu 
caso pessoal com o marido, 
em Porto Velho (RO). “Eu di-
zia para a minha mãe e ela 
me julgava. Quando me mu-
dei para a Paraíba e comecei 
a abordar esse assunto, as 
mulheres diziam que tam-
bém era muiro difícil, mas já 
observo um grande avanço 
em relação ao Norte”.

Sua biografia romancia-
da, In Guarda, retrata os de-
talhes de seus casos de abuso 
intrafamiliar. “A violência con-
tra a mulher era ensinada e 
repassada como algo normal, 
e isso sempre mexeu muito 
comigo. Eu me casei muito 
cedo e sempre quis um dia 
poder ajudar as mulheres 
com o que aprendi, além de 

não repassar a naturalização 
da violência para os meus 
filhos. Eu me casei com um 
homem muito violento, do 
qual eu pensei em me livrar 
por cinco anos, mas não tinha 
nenhuma segurança para isso 
e ninguém me apoiava. Hoje, 
superei isso tudo, sou advo-
gada, escritora e faço dança 
como parte da terapia”.

Apesar de ser uma Lei 
bastante abordada na mídia, 
Rose destaca que, para muitas 
mulheres, a Maria da Penha é 
uma utopia. “É um marco na 
história trabalhar com uma 
Lei voltada às mulheres, mas 
ainda falta muito para que ela 
consiga de fato fazer valer”.

Além da violência em 
si do parceiro, a mulher lida, 
muitas vezes, com o deboche 
da delegacia, sem mencionar 
todo o processo burocrático. 
“Muitas vezes a mulher já está 
em uma situação delicada e 
volta da delegacia com mais 
medo ainda. O que leva mui-
tas outras a nunca irem de-
nunciar. O que falta, para a so-
ciedade, é enxergar a violência 
doméstica como uma violação 
dos direitos humanos. As pes-
soas não veem, de forma clara, 

que a violência contra a mu-
lher é um crime”.

Para um resultado no 
avanço contra a violência 
doméstica, Rose Pereira 
continua. “Precisa haver a 
priorização da base, traba-
lhar na educação da criança 
para entendermos que, os 
homens que fazem isso hoje 
são nossos filhos. Eu, que 
tenho dois filhos homens, 
procurei trabalhar isso com 
eles para enxergarem as 
mulheres como seres dig-
nos de respeito, e hoje sou 
grata por eles terem essa 
consciência”, finaliza.

UBE-PB realiza ‘live’ sobre Lei Maria da Penha
Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, acesse 
a reunião pelo Google Meet

Autora da autobiografia ‘In Guarda’, 
advogada Rose Pereira irá esmiuçar 
a lei no evento on-line de hoje

Fotos: Divulgação

Editor Juca Pontes (foto acima), 
acha um retrocesso a tributação, 
apontando uma estimativa 
de prejuízos entre 70% e 80% 
nos negócios; já o proprietário 
da Livraria do Luiz, Ricardo 
Pinheiro (foto abaixo), teme 
pelo fechamento das atividades 
de livrarias e editoras
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Semana passada fui alertado por 
um amigo que ele tinha um amigo que 
estava se “desapegando” de alguns itens 
de uma (boa) coleção de DVDs e blu-rays. 
Não demorei a chegar ao link que des-
cortinava um acervo tentador. Em meio 
a edições especiais da Versátil e filmes 
de super-herói, dei de cara com um li-
vro que há muito procurava: História do 
Cinema: Dos Clássicos Mudos ao Cinema 
Moderno, de Mark Cousins, lançado em 
2004 e editado pela Martins Fontes em 
2013, atualmente fora de catálogo.

O livro é um curso de cinema, com 
duração de 512 páginas. Parte do mo-
mento em que surgiu a eletricidade, 
passa pela criação do cinema propria-
mente dito – do ponto de vista técnico 
– e passeia pelo mundo da Sétima Arte, 
focando em produções de diversos paí-
ses (com uma certa rejeição ao circuitão 
de Hollywood, sem, contudo, ignorá-lo) 
ao longo de mais de 100 anos.

Entrei em contato com o cidadão e 
pedi para reservar o livro, já que eu ti-
nha interesse em comprá-lo. Foi quando ele me disse algo que me 
surpreendeu: “Nem precisa reservar. Ninguém procura esse livro. 
Cinéfilo está em extinção!”. Eu, como um aprendiz da Sétima Arte, 
fiquei sem acreditar: “Como é?!”. “Bem, pelo menos o cinéfilo que 
lê os livros”, ponderou.

Na verdade, entendo o que ele quis dizer: é raro, hoje, você 
conversar com alguém que realmente lhe forneça uma apreciação 
sólida de um filme. Tenho 45 anos e na maioria das vezes só consigo 
ouvir de pessoas da minha idade, ou mais velhas, uma boa avaliação 
crítica de um filme, bem fundamentada, partindo de alguém que se 
dispôs a ir além do filme. 

Participo de muitos grupos no WhatsApp e Facebook com 
pessoas que se dizem “cinéfilas”, ou que “amam cinema”, ou ainda 
“não saem do cinema” (ou não saíam, antes da pandemia), e sem-
pre há embates sobre o melhor filme de chuva, ou o melhor filme 
com cãezinhos poodle, ou ainda o melhor filme de Scorsese ou a 
melhor abordagem para filmes com extraterrestres. 

Vira e mexe, alguém sempre cria uma lista pretensiosa como 
“Os filmes para entender o cinema de terror”, em que o(a) jovem 
subestima Hitchcock ou ignora a importância de O Iluminado. 
Outro dia, alguém deve ter ficado chateado comigo quando torci 
o nariz, com minha coleção de figurinhas irônicas, à afirmação de 
que Drácula de Bram Stoker, lançado por Coppola em 1992, era o 
melhor Drácula da história do cinema. Os argumentos de quem de-
fendeu a tese? “Tem os melhores efeitos!”, ouvi (não calado, óbvio). 

Esses ditos amantes do cinema 
costumam achar que, por gostarem de 
filmes, são críticos natos. E olhe que um 
cinéfilo não é, necessariamente, um bom 
crítico, mas todo bom crítico de cinema é, 
antes de tudo, um cinéfilo. 

Penso que, no fim da contas, o ago-
ra ex-proprietário de História do Cine-
ma tem razão, afinal, sou de um tempo 
em que o crítico de cinema era um dos 
maiores intelectuais da redondeza, ao 
lado do crítico de arte e do crítico lite-
rário. Figuras que realmente têm algo 
a dizer, não por terem feito um curso 
on-line de 30 horas sobre cinema com 
algum “crítico” que faz sucesso em redes 
sociais, mas que dedicaram boa parte da 
vida a investigar as razões que fizeram 
Bergman a dirigir Morangos Silvestres, 
John Ford conceber Vinhas da Ira e Truf-
faut a realizar Os Incompreendidos, antes 
mesmo de passar a estudar cada minuto 
dessas, e de tantas outras obras-primas. 

Penso no que diria o saudoso Antô-
nio Barreto Neto, um dos maiores pen-

sadores do cinema na Paraíba, com um valioso legado, impresso 
aqui mesmo, em A União. Vejo transparecer a invejável formação 
acadêmica de João Batista de Brito ao resenhar um filme. As aná-
lises sociais, humanas e filosóficas de Isabela Boscov, capaz de 
deixar Tarantino boquiaberto ao conversar com ela sobre faroeste 
– veja a entrevista através do QR Code.

Cito apenas esses três – há outros, no meio acadêmico e jorna-
lístico do nosso convívio – como um modelo a ser seguido pela “ga-
rotada” que se propõe a seguir na análise de filmes, independente-
mente da plataforma que eles escolham. Eles precisam entender 
que não é só de “achismo” que se faz o crítico. E como o futuro é 
deles, é de agora  que se constrói a base para que sejam influencia-
dores de fato e de direito.

Em tempo: o livro de 
Cousins deu origem a uma 
série documental produzida 
(e narrada) por ele em 2011, 
The Story of Film: An Odyssey. 
Ela chegou a ser lançada em 
DVD pela Europa Filmes com o 
nome de A História do Cinema: 
Uma Odisseia que, de repente, 
você encontra no Youtube, e 
com legendas em português. 
Boa aula!
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O sexo das pessoas, que já foi motivo de distorções 
e danos evidentes, não se deve prestar como fator de de-
sigualdade jurídica. Será isso o fim dos tempos ou o iní-
cio de uma nova era de direitos? O Plenário do Supremo 
Tribunal Federal começou a julgar, há algumas semanas, o 
recurso extraordinário, com repercussão geral reconheci-
da, em que se discute a possibilidade de reconhecimento 
de união estável e de relação homoafetiva concomitantes 
para fins de rateio de pensão por morte. Explico: um cida-
dão era casado com uma mulher, mantinha relação está-
vel e tinha um caso com outro homem. Falecendo aquele, 
bens e direitos são divididos?

O caso envolve, de um lado, o companheiro de um 
homem falecido, com o qual manteve relação por 12 anos 
reconhecida judicialmente em primeira instância. Do ou-
tro lado, está a mulher que tinha com o falecido uma união 
estável reconhecida pela Justiça em definitivo, na qual ti-
veram um filho. Conforme observado no relatório, os autos 
não permitem assegurar qual das relações é mais antiga, 
comprovando-se apenas que a mulher foi a primeira a acio-
nar a Justiça para obter o reconhecimento da união estável 
e o consequente recebimento da pensão por morte.

Ao proferir seu voto pelo desprovimento do recurso 
e pela impossibilidade da divisão da pensão, o ministro 
Alexandre de Moraes afirmou que o reconhecimento, pelo 
STF, da união homoafetiva como entidade familiar não 
era relevante para a solução do caso: “O que se pede é o 
reconhecimento retroativo da bigamia para fins de rateio 
da pensão por morte”. Para o relator, a existência de de-
claração judicial definitiva de uma união estável, por si só, 
impede o reconhecimento de outra união concomitante e 
paralela, “seja essa união heteroafetiva ou homoafetiva”.

Ao julgar a apelação, o TJ-SE reconheceu a possibilida-
de de proteção jurídica do convívio homoafetivo como en-
tidade familiar. Rechaçou, contudo, a existência de uniões 
estáveis paralelas e concomitantes. No caso concreto, a 
pensão por morte foi deferida à companheira e à filha do 
segurado instituidor. O recorrente, a seu turno, pretende 
ver reconhecida a união estável que alega haver mantido 
com o instituidor, bem como os respectivos efeitos previ-
denciários. A controvérsia, portanto, não se projeta para a 
possibilidade de reconhecimento jurídico da união estável 
homoafetiva, matéria já pacificada pela Suprema Corte, no 
julgamento que mobilizou o país. 

 
Antes de tudo igualdade
Para o ministro Edson Fachin (que tem vários livros 

na área do Direito de Família), “o sexo das pessoas, salvo 
disposição constitucional expressa ou implícita em sen-
tido contrário, não se presta como fator de desigualação 
jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do 
art. 3º da Constituição Federal, por colidir frontalmen-
te com o objetivo constitucional de “promover o bem de 
todos”. Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do 
concreto uso do sexo dos indivíduos como saque da kel-
seniana “norma geral negativa”, segundo a qual “o que 
não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está 
juridicamente permitido”. Reconhecimento do direito à 
preferência sexual como direta emanação do princípio da 
“dignidade da pessoa humana”: direito a autoestima no 
mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à 
busca da felicidade. Salto normativo da proibição do pre-
conceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. 
O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da 
vontade das pessoas naturais. Empírico uso da sexualida-
de nos planos da intimidade e da privacidade constitucio-
nalmente tuteladas”.

Portanto, por maioria, o Tribunal Supremo entendeu 
que, uma vez não comprovado que ambos os companhei-
ros concomitantes do segurado instituidor, na hipótese 
dos autos, estavam de má-fé, ou seja, ignoravam a conco-
mitância das relações de união estável por ele travadas, 
deve ser reconhecida a proteção jurídica para os efeitos 
previdenciários decorrentes. Assim, foi dado provimen-
to ao recurso extraordinário, possibilitando o rateio da 
pensão por morte entre os conviventes. É surpreendente 
como as relações humanas se renovam e nos deixam bo-
quiabertos, a todo momento, com evolução de postulados 
sociais, religiosos e jurídicos. E ai daquele que não acom-
panhar essa evolução! Como se diz em tempos de pande-
mia, temos de acompanhar o “novo normal”.

Sexo x igualdade

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

Fernando

Colunista colaborador

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Cinéfilos em extinção

Existem  vozes que são inconfundíveis 
quando cantam. Seus tons e timbres são 
exclusivos. Vozes que têm uma persona-
lidade e um encantamento, e também 
originalidade, e que ecoam no meu cora-
ção de forma arrebatadora. E essas vozes 
são as de Caetano Veloso e Chico Buarque. 
No caso de Caetano, claro que tem Maria 
Betânia e Gal Costa, que conseguem essa 
façanha. E no de Chico, o enigma ainda é 
maior, pois dizem que ele não tem uma voz 
assim poderosa, mas uma canção dele can-
tada por ele, ninguém consegue dar aquele 
tom intimista, meio tímido, meio malan-
dro, meio tudo, que nós todas amamos.

Começo falando da voz, para chegar 
no evento. Sexta-feira finalmente tivemos 
a tão esperada live de Caetano Veloso. 
Junto com seus filhos, Moreno, Zeca e 
Tom; e na sua sala, um show com 27 mú-
sicas para tirar qualquer um das noites 
sombrias e apreensivas desta pandemia. 
Claro que, fã de Caetano desde os 13 
anos, com ‘Alegria Alegria’, me preparei: 
com vinho, queijinhos e um coração va-
gabundo. Sozinha no meu quarto, não dei 
conta de tanto contentamento.

As redes sociais explodiram de fotos, 
e “parabéns pra você” de uma legião de 
famosos e anônimos, com um amor trans-
cendental que sentimos por esse artista. 
Me sentindo tão íntima também, enviei a 
minha mensagem carinhosa. A escritora 
Martha Medeiros, de quem sou fã, falou 
por mim: “Por toda poesia, por todas as 
camaleoas, irenes, tigresas, vacas profa-
nas, pela bahia, por ‘London London’, por 
terra, pelos flying saucers in the sky, pelos 
teus filhos, pelos doces bárbaros, pelo sol 
de quase novembro, pela tua voz, pelos 
quereres, por outras palavras, por todas as 
palavras, pela paz, pela luta, obrigada mil 
vezes. Feliz Aniversário!

Caetano abriu o show com ‘Milagres 
do Povo’, o que já foi suficiente para eu me 

remexer por entre a cama e a TV. Impa-
gável. Digo, a música claro! Também nos 
brindou com músicas das trilhas das nos-
sas vidas, como: ‘Sampa’, ‘Cajuína’, ‘Tigresa’ 
e ‘Leãozinho’. Mas também me revirou as 
entranhas e me levou ao tempo longínquo 
dos anos 1980 em Baía Formosa , com 
loucuras e des-encontros perdidos rumo 
ao farol ou Marrakesh, ao som de ‘Queixa’, 
‘Qualquer Coisa’, e ‘Trilhos Urbanos’. Com 
‘Nine Out of Ten’, viajei por Portobelo , 
lugar das minhas andanças, em tantas 
vezes que por lá fui, na feira aos sábado, 
atrás do mundo, dos brincos e do mul-
ticulturalismo londrino – “I walk down 
Portobello road to the sound of reggae, 
I`m alive...”. Fui abduzida  até Notting Hill, 
à ditadura militar, e à prisão revoltante de 
Caetano e Gil. Com ‘Reconvexo’, como não 
lembrar de Kubi Pinheiro e das suas festas 
de aniversário?! Caetano ainda cantou a 
“partitura musical”, ‘Pulsar’, de um poema 
dos irmãos Campos, poesia concreta, 
música abstrata e arrebatadora. Estreou 
‘Talvez’, do seu filho Tom. 

Foi trilha de uma legião de afetos de 
todas as idades. Sou muito grata de ter 
vivido no seu tempo e mais, no de Chico, 
Gil, Betânia, Gal, os meus Doces Bárbaros! 
Como confidenciou Regina Casé ‘Rapte-me 
Camaleoa’, eu também sonhei muito com 
esse Caetano. Até sonhos eróticos! Sempre 
o achei lindo: de batom, de saia, de terno, 
com dancinhas, nos falsetes e graves, vaia-
do nos Festivais – ‘É proibido proibir’. O 
seu canto, a sua cabeça, o seu estar na vida, 
tudo pra mim era/é objeto não identifica-

do. E de desejo! A minha androginia Wool-
fiana! Minhas amigas achavam essa minha 
atração inconcebível, por o considerarem 
um homem feio. Para mim, a transgressão, 
a inteligência e o pensamento são sim 
zona erógenas! E de mistério! Até que nem 
tão esotérico assim... E sempre tive uma 
ligeira impressão de que ‘Tigresa’  tinha 
sido composta para mim. Com as devidas 
proporções com a sua inspiração. Sonhar, a 
gente pode! Mas um sonho infinito!

Sempre me perguntei: mas e os filhos 
de Caetano? Esses rapazes tão bem com-
portados! Moreno? Cantou ‘Sertão’, mas 
“ternura”, é a palavra que o define; Zeca, o 
falsete do pai e ‘Todo homem precisa de 
uma mãe’ e Tom? Cujo nome não  nega. 
‘Musical’ e ‘Talvez’ um caçula que se apre-
senta descalço ou de meias! Poderia muito 
bem ter saído um que se contrapusesse 
a tudo isso, até mesmo a rebeldia incon-
testável do pai. Um beberrão. Um fora da 
curva. Ou para o outro lado que não é de 
espelho... mas, como comentou minha 
amiga Marta Pessoa: “Ele é um alento para 
mim. A prova de que se pode ser  rebelde 
e responsável. Transgressor e gente fina. 
Ateu e cristão”.

Caetano, 78 anos! cantando esse 
‘Homem Velho’, com sua voz melodiosa 
inconfundível, calçando “mules” bordados 
(presente de Preta Gil),  numa harmonia 
quase divina com seus filhos homens. Cae-
tano também não fugiu da política: falou 
dos Índios, e cantou ‘Um índio’; do des-
governo e dos famigerados Ministérios da 
Saúde e do Meio Ambiente, e dos nossos 
dias sombrios e abandonados na pande-
mia. E anda enalteceu o Ballet Folclórico da 
Bahia quando cantou ‘Odara’! Música essa 
também dos dias e festas de nós todas.

‘Odara’! Salve Caetano! E muito 
obrigada! Por existir, a que será que se 
destina? você, nu com sua música! Um 
diamante verdadeiro!

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

Odara
 Sou muito grata de ter 

vivido no seu tempo e mais, no 
de Chico, Gil, Betânia, Gal, os 

meus Doces Bárbaros! 

Foto: Divulgação

Obra de Cousins: verdadeiro curso de cinema, fora de catálogo

Através do QR Code acima, 
acesse a entrevista da

Isabela Boscov com Tarantino

Destaque

Inscrições para o Fest Aruanda 
se encerram nesta terça-feira

As inscrições de curta e longas-metragens para o 15° Fest 
Aruanda se encerram hoje. As inscrições devem ser feitas na 
página oficial do evento (www.festaruanda.com.br). Segundo 
a organização, já foram cadastradas mais de 500 produções 
até o momento. O Festival será realizado em dezembro.
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Alberto Jorge Dantas Sales vai 
assumir a presidência da APLJ

Prosseguir com as 
ações já implementadas 
pela atual gestão da enti-
dade e também estimular, 
cada vez mais, a produção 
jurídico-literária, o que in-
clui lançamentos de mais 
livros sobre a temática. 
Eis as principais metas do 
novo presidente da Acade-
mia Paraibana de Letras 
Jurídicas (APLJ), Alberto 
Jorge Dantas Sales, que 
assume o cargo hoje, com 
os demais integrantes da 
diretoria da chapa elei-
ta para cumprir mandato 
correspondente ao triênio 
2020-2023.

A solenidade está pre-
vista para ocorrer no início 
da tarde, obedecendo às 
regras de distanciamento 
social, com assinatura e 
formalização do registro de 
ata e o termo de posse em 
cartório na cidade de João 
Pessoa. No entanto, diante 
da pandemia da covid-19, a 
ressocialização será aguar-
dada para outra data ainda 
não prevista, para que o 
evento venha a acontecer 
presencialmente, de forma 
solene e festiva.

“Eu sucedo o presiden-
te da Academia Paraibana 
de Letras Jurídicas, Ricar-
do Bezerra, que fez uma 
gestão operosa e que darei 
continuidade, aperfeiçoan-
do as ações, de forma ino-
vadora, mas à luz do que 
foi feito”, disse Alberto Sa-
les, que foi eleito em cha-

pa única, por aclamação, 
em pleito realizado com 
os 41 membros da APLJ, 
no dia 29 de agosto do ano 
passado, para ocupar, pela 
primeira vez, a presidência 
da entidade. “Por causa da 
pandemia, todas as ações 
inerentes à gestão dar-se
-ão on-line”, antecipou.

De acordo com ele, 
as  reuniões da Academia 
serão remotas entre os  
membros e o lançamento 
dos boletins informativos 
da entidade estarão entre 
essas atividades.

O novo presidente da 
APLJ confessou que sua 
expectativa é a de “manter 

a elogiada, vibrante e sem-
pre muito ciosa” gestão do 
seu antecessor, que trouxe 
ações positivas e, por isso, 
está plenamente ciente de 
sua responsabilidade.

Alberto Jorge Dantas 
Sales disse que a APLJ será 
a instituição dos operado-
res do Direito, o que inclui, 
por exemplo, dos docentes 
até os que atuam nas es-
colas superiores do Direi-
to, como também a todos 
os demais que compõem a 
justiça, como advogados, 
membros da Defensoria 
Pública, do Ministério Pú-
blico e da magistratura.

Além do defensor pú-
blico especial Alberto Sales 
como o presidente, a enti-
dade terá como secretária 
geral Maria da Glória Virgí-
nio Barbosa; como primei-
ro secretário Boisbraudran 
de Oliveira Imperiano; o 
tesoureiro Jairo Rangel 
Targino; no Conselho Fis-
cal, os acadêmicos Evandro 
Dantas da Nóbrega, Renata 
Torres da Costa Mangueira 
e Carlos Pessoa de Aquino, 
e, como primeiro suplente, 
Josinaldo Malaquias.

A Academia Paraibana 
de Letras Jurídicas foi fun-
dada em 1977 por Afonso 
Pereira da Silva, que tam-
bém se tornou o primeiro 
presidente da entidade. 
Em 2013, a APLJ foi rees-
truturada pelo então pre-
sidente, Ricardo Bezerra, 
que agora deixa o cargo. 
Alberto Jorge Dantas Sales 
se torna, agora, no terceiro 
dirigente da instituição.

Posse

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Para mim o Nordeste é a Canaã, a verdadeira terra 
que Deus deixou para os judeus. 

(Lourdes Ramalho. Paraíba na Literatura)

Paraíba na Literatura (João Pessoa: Ed. A União, 2019) 
é uma publicação que reúne o perfil de 20 escritores pa-
raibanos ou aqui radicados há muitos anos e recebeu o 
patrocínio do Governo do Estado com apresentação do 
governador João Azevêdo. A edição contou com a partici-
pação efetiva da Empresa Paraibana de Comunicação e a 
colaboração de jornalistas, escritores e intelectuais.  

O livro é uma obra de arte, capa dura, formato 22 x 
28cm, miolo em papel couché fosco e com 76 páginas. A 
belíssima ilustração da capa é uma foto em alto relevo de 
um azulejo português. Contém fotos dos escritores, capas 
de livros, capas de folhetos de cordel. Estão presentes 20 
paraibanos que contribuíram (os que já se foram) e con-
tribuem (os vivos) para o engrandecimento das letras 
na Paraíba. Esta publicação deve constar em todas as bi-
bliotecas escolares da rede estadual de ensino. Os jovens 
precisam conhecer os homens e mulheres que fizeram e 
fazem a história da Paraíba.  

Nessa seleta coletânea, encontram-se romancistas 
(Aldo Lopes, Ariano Suassuna, Ivan Bichara, José Américo, 
José Lins do Rego, Maria Valéria Resende, Marília Arnaud); 
poetas (Augusto dos Anjos, Bráulio Tavares, Jomar Morais 
Souto, Leandro Gomes de Barros, Políbio Alves, Ronaldo 
Cunha Lima, Sérgio de Castro Pinto, Violeta Formiga); tea-
trólogos (Ariano Suassuna que tanto é romancista como 
teatrólogo e poeta, Lourdes Ramalho, Paulo Pontes); cro-
nistas (Edilberto Coutinho, Luiz Gonzaga Rodrigues); his-
toriador (Coriolano de Medeiros, um dos idealizadores da 
Academia Paraibana de Letras).  

Naná Garcez, diretora-presidente da EPC, ressalta que 
a Empresa tem múltiplas funções – “produzir, difundir, es-
timular e apoiar a criação artística, a literatura, o conheci-
mento científico, o exercício crítico da cidadania.” Esse livro 
vem comprovar a veracidade da afirmativa de Naná. 

Com lançamento virtual, ocorrido no dia 16 de julho, 
Espelhos de Papel (João Pessoa: Ed. A União, 2020),  contou 
com a organização dos  jornalistas William Costa e Alexan-
dre Macedo. É mais uma parceria com a EPC. A antologia 
produzida pela Editora A União reúne crônicas selecio-
nadas de 19 colaboradores que escrevem atualmente no 
jornal. Cada um foi contemplado com três crônicas. É mais 
um livro que deve circular nas mãos dos alunos do ensino 
fundamental e do nível médio em escolas públicas e parti-
culares da Paraíba, quiçá de outros estados.   

A live de lançamento do livro contou com a participação 
dos cronistas Ana Adelaide Peixoto, Luiz Augusto de Paiva e 
Germano Romero, tudo sob a coordenação da jornalista Gi 
Ismael e do gerente da editora Alexandre Macedo.

No texto de apresentação, William Costa ressalta que 
a crônica tem dado uma extraordinária contribuição à his-
tória, ao jornalismo e à literatura. Para William, que tam-
bém é um bom cronista, esse gênero literário pode ser uma 
fonte de prazer e de reflexão, pois cabe “a poesia, o humor, 
a ironia, a crítica ácida ou dulcificada”.

Naná Garcez, na orelha do livro, afirma que, diaria-
mente, nas páginas de A União, as crônicas estão presentes, 
“trazendo um pouco do universo onde vivemos, de modo 
humano, com argumentos, tocando corações e mentes”. 

Guilherme Cabral, em texto publicado no caderno de 
Cultura (A União, 16/7/20), ressaltou a importância dessa 
antologia com depoimentos de vários participantes, como 
Ana Adelaide Peixoto, Gonzaga Rodrigues, Tiago Germano 
e de um dos organizadores do livro, William Costa. 

Espelhos de Papel está disponível para venda na Li-
vraria do Luiz. Paraíba na Literatura pode ser encontrado 
nas bibliotecas públicas do Estado. São leituras prazerosas 
que trazem conhecimentos diversos para todos os leitores, 
adequando-se perfeitamente para os jovens.

Nota literária: Clemilde no Céu 
Clemilde Torres Pereira da Silva partiu e deixou 

a Academia Feminina de Letras e Artes da Paraíba 
(Aflap)  desfalcada de uma atuante acadêmica. O Ar-
quivo Afonso Pereira, sob sua coordenação, foi sede de 
muitas reuniões da entidade. Com fidalguia, marca de 
sua personalidade, as acadêmicas eram recebidas na 
casa que guarda a memória de seu patrono. 

 Educadora, arquivista, memorialista, escritora, 
Clemilde teve uma vida  dedicada à educação e à pes-
quisa. Como Irene, do poema de Manuel Bandeira, cer-
tamente não precisou pedir licença para entrar no céu, 
as portas estavam abertas e foi recebida com muito ca-
rinho por seu querido Afonso.   

Literatura da PB 
para jovens

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora

Foto: Divulgação

Defensor público especial dará continuidade às ações da gestão anterior

A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) 
abre inscrição para o edital 
‘Ação de Formação para ela-
boração de Projetos de Cur-
ta-metragem’ e realiza hoje 
a sua quinta edição do ‘Pai-
nel Funesc’.

A partir das 19h, haverá 
o debate virtual sobre o tema  
“Juventude protagonista na 
arte”, com transmissão ao 
vivo via o canal oficial no 
Youtube da instituição (/fu-
nescpbgov).

Com mediação da jor-
nalista e produtora cultural 
Laianna Janu, as debatedoras 
para essa edição serão as se-
guintes convidadas:

Isadroga, que é grafitei-
ra, técnica em música, slam-
mer e trancista. Produtora do 
Slam Subversivo, Slam Viral e 
o Slam e a Batalha da Paz.

A atriz do Grupo de Tea-
tro Galharufas e Cia. Argo-
nautas, Fernanda Maranho, 
que atua em peças em João 
Pessoa e em filmes indepen-
dentes, como Avesso por den-
tro e Rapadura. 

Lis Dália, que é bachare-
landa em Música pela UFPB e 
foi bolsista da Orquestra Sin-
fônica Jovem da Paraíba (OS-
JPB), entre 2015 e 2019.

O ‘Painel Funesc’ es-
treou no dia 14 do mês 
passado, quando o tema de-
batido foi “Dramaturgia do 
teatro paraibano com foco 

em Lourdes Ramalho”. Dió-
genes Maciel e Paulo Vieira 
foram os debatedores. Se-
mana passada, o tema foi “30 
anos da Gibiteca Henfil”, com 
os quadrinistas Thaïs Gual-
berto e Henrique Magalhães 
(fundador da Gibiteca).

Edital
Estão abertas até o pró-

ximo sábado as inscrições 
para preenchimento de 10 
vagas da ‘Ação de Formação 
para elaboração de Projetos 
de Curta-metragem’, que tem 
como objetivo auxiliar reali-
zadores no desenvolvimento 
de projetos escritos, acompa-
nhando as etapas necessárias 
para formatação de um pla-
nejamento audiovisual.

A ação, inteiramente 
gratuita para todos os parti-
cipantes, será executada pela 
Gerência Operacional de Au-
diovisual da Funesc e Direção 
de Núcleo do Cine Bangüê. Os 
encontros virtuais terão du-
ração de 1h30 cada e serão 
realizados entre os dias 20 
de agosto e 5 de novembro, 
através da ferramenta digital 
Google Meet.

Poderão se inscrever 
pessoas maiores de 18 anos 
e que apresentem um argu-
mento ou sinopse com um 
mínimo de 10 linhas, descre-
vendo a ideia de um curta-
metragem a ser desenvolvido 
durante o curso. As vagas dis-
poníveis são para residentes 
na Paraíba. O formulário on-

line está disponível no site 
oficial da Funesc.

O preenchimento das 
vagas se dará por ordem de 
inscrição e atendimento aos 
requisitos para participação. 
A divulgação dos seleciona-
dos ocorrerá no dia 17.

Grafiteira Isadroga (foto) é a convidada do ‘Painel Funesc’ junto com a atriz Fernanda Maranho e a musicista Lis Dália

Pela Internet

Funesc debate ‘Juventude protagonista 
na arte’ e lança edital para audiovisual

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da 

Funesc



Governo do Estado garantiu o aporte de R$ 5,4 milhões, assegurando o benefício aos pequenos produtores 

Garantia Safra beneficia mais 
de 53 mil agricultores na PB

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Agricultura Familiar e De-
senvolvimento do Semiári-
do, realizou o pagamento do 
aporte ao Programa Garantia 
Safra. O valor do aporte como 
contrapartida foi de R$ 5,4 
milhões e assegura que 53 
mil 696 famílias irão receber 
o benefício.

Segundo o secretário 
Luiz Couto, com o aporte 
pago pelo Governo do Esta-
do, para que as famílias de 
agricultores aderidos rece-
bam o benefício é necessário 
que os gestores que tenham 
comprovadamente decreta-
do perdas efetuem o paga-
mento da contrapartida dos 
seus municípios.

 “Ressalto aqui o esforço 
do Governo da Paraíba que, 
mesmo em tempos difíceis 
para a economia do Estado, 
pode realizar essa impor-
tante ação que, sem dúvidas, 
vai reforçar o enfrentamento 
dessas famílias agricultoras  
perante esse tempo de pan-
demia. É uma iniciativa lou-
vável”, disse o secretário.

 O Garantia Safra está em 
execução em todas as regiões 
do Estado e a Coordenação 
Geral do Programa informa 

que o pagamento terá início 
após o relatório de acesso 
aos dados entre União, Esta-
do e municípios. 

 “Logo que houver a ob-
tenção de todos os dados e 
cruzamentos de informações 
pelo TCU (Tribunal de Con-
tas da União), o pagamento 
vai começar a ser realizado. 
Queremos começar no início 
de setembro”, ressalta o co-
ordenador do Programa no 
Estado, Alessandro Silva.

O Garantia-Safra é uma 
ação do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultu-
ra Familiar (Pronaf), que tem 
como objetivo garantir condi-
ções mínimas de sobrevivên-
cia aos agricultores familiares 
de municípios sistematica-
mente sujeitos a perda de sa-
fra por razão do fenômeno da 
estiagem ou excesso hídrico.
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Obras pela Paraíba

Moradores de Itapororoca ganham 
nova Feira do Gado e mais uma escola

O Governo da Paraíba 
inaugurou a nova Feira do 
Gado construída no municí-
pio de Itapororoca, que tam-
bém ganhou uma nova esco-
la com seis salas de aula. A 
solenidade não foi aberta ao 
público, em virtude da pan-
demia do coronavírus, mas 
a inauguração simbólica foi 
transmitida pelas redes so-
ciais da Prefeitura Municipal 
e da Superintendência de 
Obras do Plano de Desenvol-
vimento do Estado (Suplan). 

A Feira foi construí-
da em uma área total de 
1.189.90m², e nesse es-
paço, foram investidos R$ 
607.353,33. A escola, no va-
lor de R$ 646.546,03, é re-
sultante de parceria entre o 
Governo do Estado, por meio 
do Pacto do Desenvolvimen-
to Social, e a Prefeitura local.

O secretário Deusdete 
Queiroga, de Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e do 

Meio Ambiente, represen-
tou o governador João Aze-
vêdo na entrega simbólica. 
Ele destacou que a Feira de 
Gado beneficia pequenos, 
médios e grandes produto-
res, e promete movimentar a 
economia através da cadeia 
produtiva da região. “É uma 
alegria estar aqui represen-
tando o governador João 
Azevêdo. Que essa obra que 
estamos entregando sim-
bolicamente hoje (sábado) 
possa cumprir o seu papel, 
com a importância que vai 
ter de tirar a feira de gado do 
Centro da cidade, para um 
ambiente adequado; propí-
cio, e poder dar continuida-
de à sustância econômica do 
município”, disse.

A prefeita da cidade, 
Elissandra Brito, agradeceu 
ao Governo da Paraíba pelo 
compromisso com a popu-
lação de Itapororoca. “Este é 
um sonho que se torna rea-

lidade. Uma obra belíssima, 
digna de um município que 
vive um novo tempo. Digna 
de homens e mulheres hon-
radas. Viva Itapororoca!”, co-
memorou.

O deputado estadual 
Ricardo Barbosa também 
esteve presente e ressaltou 
que a cidade é protagonista 
da maior feira de gado da Pa-
raíba. “Essa cidade cresceu, 
se potencializou e se fortale-
ceu a partir da feira de gado”, 
observou, destacando outras 
potencialidades da agricultu-
ra e reafirmando que “Itapo-
roroca é uma das mais pro-
missoras cidades do Vale do 
Mamanguape”. 

A Feira é ampla, tem 
curral de chegada e saída, 
espaço para descanso dos 
animais, praça de alimen-
tação com quiosques, espa-
ço administrativo e banhei-
ros, estrebaria, currais com 
bebedouro, aprisco, ban-

galôs coberto, circulação 
central e área de lavagem de 
animais. O local tem sistema 
de prevenção e combate a 
incêndio e amplo estaciona-
mento.

 Já a obra da nova Esco-
la Municipal de Ensino Fun-
damental Carmelita Lima de 
Oliveira foi realizada pela 
Secretaria de Estado da Edu-
cação, Ciência e Tecnologia, 
em parceria com a Secreta-
ria da Articulação Municipal 
e Prefeitura de Itapororoca.

Também esteve presen-
te o secretário de Agricul-
tura do município, Severino 
do Ramo. A solenidade se-
guiu as recomendações das 
autoridades sanitárias, ob-
servando o distanciamento 
social entre os presentes, 
sem a presença da popula-
ção, que pôde acompanhar 
por meio das redes sociais 
da Suplan e da Prefeitura de 
Itapororoca.

Até 29 de dezembro, 
micro e pequenas empre-
sas com débitos no Simples 
Nacional considerados de 
difícil recuperação podem 
pedir o parcelamento em 
quase 12 anos com descon-
to nas multas e nos juros. A 
Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN) re-
gulamentou o parcelamento 
especial para os negócios 
de pequeno porte afetados 
pela pandemia.

Somente dívidas com 
classificação C e D – de recu-
peração difícil ou muito difícil 
– poderão ser parceladas. Dí-
vidas de pequenos negócios 
falidos ou em recuperação ju-
dicial automaticamente serão 
consideradas irrecuperáveis, 
segundo a PGFN.

O contribuinte deverá 
demonstrar à PGFN os im-
pactos financeiros sofridos 
pela pandemia. O órgão esti-
mará a capacidade de paga-
mento da micro e pequena 
empresa e formalizará uma 
proposta de parcelamento.

Débitos do Simples 
podem ser parcelados

Para que as famílias de 
agricultores aderidos recebam 

o benefício é necessário 
que os gestores efetuem o 

pagamento da contrapartida 
dos seus municípios

Foto: Secom-PB

Wellton Máximo 
Da Agência Brasil

Municípios do Cariri investem na produção de mel

No primeiro semestre 
deste ano, a Paraíba regis-
trou mais de uma tonelada 
e meia de mel produzido no 
Cariri Ocidental. De acordo 
com a mobilizadora social do 
Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável do Cariri, Seridó 
e Curimataú (Procase), Jo-
seane Bezerra, a pandemia 
da covid-19 afetou um pouco 
a comercialização. No entan-
to, a produção não foi atingi-
da e é ainda melhor do que 
nos anos anteriores, quando 
não se alcançava nem 100kg 
de mel por ano. Muitas das 
vendas aconteciam no mer-
cado local, no município de 
Serra Branca e nas feiras da 
região, inclusive em Montei-
ro. Agora, os comerciantes 
realizam entregas.

“Eles estão evitando sair 
de casa, mas estão se dedi-
cando mais ainda. Hoje são 

11 produtores que desenvol-
vem essa atividade de forma 
contínua. É um produto que 
tem uma qualidade diferen-
ciada na região e gera renda 
para as famílias. Tem gente 
que fez empréstimo porque 
disse com a venda desse ano, 
vai pagar o banco tranqui-
lamente e no ano que vem 
quer fazer outro empréstimo 
pra investir mais no terreno”, 
comemora. 

O mel pode ser obtido o 
ano todo, se tiver flores no 
espaço, embora alguns pro-
dutores já alimentem as abe-
lhas com produtos caseiros. 
O presidente da Associação 
dos Apicultores e Meliponi-
cultores de Pedra Lavrada, 
Manoel Bezerra, afirmou 
que os 1.550kg de mel pro-
duzidos entre janeiro e agos-
to deste ano é um número 
superior ao ano completo de 
2019, com uma tonelada.

“Durante a pandemia, 
não alterou muita coisa a 

respeito de colher o mel e 
trabalhar com as abelhas. 
No ano passado foi atingido 
uma tonelada porque só co-
lheram mel seis apicultores.
Agora são mais, sendo dois 
de Serra Branca”, explicou o 
apicultor. 

O Procase atua na agri-
cultura e agropecuária in-
centivando a zona rural, o 
agricultor e o pequeno pro-
dutor para que trabalhem-
na subsistência e acesso à 
própria água. Na apicultu-
ra, segundo a mobilizadora 
no Cariri Ocidental, Joseane 
Bezerra, os investimentos 
envolvem 100 melgueiras, 
100 baldes, 40 defumadores, 
13 macacões, 100 apiários, 
40kg de cera e um decanta-
dor, além da casa de extração 
de mel higienizada e regu-
lamentada pela Anvisa e 20 
kg de sementes de girassol. 
Todo o material foi adquiri-
do pelo projeto por meio de 
um convênio de 2015 no va-

lor de R$ 130 Mil.
“Também perfuramos 

um poço, com kit de irriga-
ção para que pudessem plan-
tar girassol, jerimum, plan-
tas que produzam flores, 
porque as abelhas precisam 
de pasto apícola (com plan-
tas que produzem néctar)”, 
pontuou. 

O Procase é resultado 
da parceria entre o Governo 
do Estado e o Fundo Interna-
cional de Desenvolvimento 
Agrícola (Fida), organismo 
das Nações Unidas (ONU) 
que beneficia 56 municí-
pios de cinco territórios do 
Semiárido paraibano, com 
baixos índices de desenvol-
vimento e secas acima de 
90%. No Cariri Ocidental, o 
programa trabalha nas cida-
des de Amparo, Assunção, 
Camalaú, Congo, Coxixola, 
Ouro Velho, Parari, Livra-
mento, Monteiro, Prata, São 
João do Tigre, São José dos 
Cordeiros, São Sebastião do 

Umbuzeiro, Serra Branca, 
Sumé, Taperoá, Zabelê. Po-
rém, também desenvolve 
atividades no Cariri Oriental, 
Curimataú, Seridó e Médio 
Sertão.

“No Cariri Ocidental, foi 
um projeto muito bem ela-
borado porque foi de acordo 
com a necessidade da comu-
nidade. Para nós, é um sen-
timento de dever cumprido. 
Eram três produtores que 
tinham somente a vontade 
de produzir, mas o Procase 
entrou com toda a estrutura 
física, de equipamentos. Foi 
uma coisa importante por-
que também a gente propor-
cionou assistência técnica, 
durante mais de um ano e a 
higienização para produzir 
com mais qualidade e o re-
sultado foi muito positivo”, 
concluiu Joseane Bezerra. 

Investimento
Em agosto de 2019, o 

Governo do Estado através 

do Procase entregou a Uni-
dade de Extração e Processa-
mento de Mel da Associação 
dos Apicultores e Melipo-
nicultores, na comunidade 
Pedra Lavrada em São José 
dos Cordeiros. Foram inves-
tidos mais de R$ 160 mil, por 
meio de uma parceria com o 
Fida beneficiando 10 famí-
lias de produtores rurais. O 
local foi projetado conforme 
os padrões ambientais e de 
segurança no manuseio do 
produto. A casa tem almo-
xarifado, cisterna e um poço 
perfurado. 

“A casa de extração de 
mel melhorou muito a co-
lheita na parte até higiênica. 
No período que a gente não 
tinha casa de extração era 
muito difícil a gente colher 
porque tinha que ser nas 
casas da gente. A noite, às 
vezes as abelhas ferroavam 
as crianças, era muito sofri-
mento. Hoje não tem mais 
isso”, disse Manoel Bezerra. 

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com 

A nova Feira do Gado no município de 
Itapororoca foi construída em uma área 
total de 1.189.90m², com investimentos 
da ordem de R$ 607.353,33
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Técnico novo
Um gaúcho de 55 anos, Rogério Zimmermann, chega hoje em João 
Pessoa para assumir o Botafogo que vive uma crise pela eliminação no 
Campeonato Paraibano e a derrota na estreia da Série C. Página 16
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Governador João Azevêdo também garante que os cuidados com a pandemia da covid-19 permanecem como prioridade

O governador João Azevê-
do (Cidadania) destacou, on-
tem, as ações administrativas 
para impulsionar a economia 
no Estado, durante o programa 
‘Fala Governador’, transmitido 
pela Rádio Tajabara FM (105,5). 
Ao comentar a avaliação do Te-
souro Nacional sobre a Paraíba 
anunciada na semana passada, 
o gestor salientou que o gover-
no está “numa pisada firme para 
a retomada econômica, mas os 
cuidados com a pandemia não 
acabaram”.

Azevêdo detalhou a infor-
mação repassada pelo Tesouro 
de que o Estado segue com o 
‘rating B’ em relação à sua ges-
tão fiscal. A nota é baseada na 
capacidade de endividamento, 
poupança corrente e liquidez. “A 
Paraíba continua bem, mesmo 
diante da pandemia, e apenas 
nove estados do Brasil têm essa 
nota, fazendo com que o Estado 
tenha aval da União para receber 
novos empréstimos”, disse. Os 
recursos que podem ser adqui-
ridos pelo Estado, neste ano de 
2020, são da ordem de R$ 800 
milhões. 

Ainda na temática econô-
mica, o governador destacou a 
chegada de empresas à Paraíba, 
gerando novas oportunidades 
de trabalho para a população de 
várias cidades nos próximos me-
ses. “São empresas que recebe-
ram incentivos e vão continuar 
gerando emprego e renda para 

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Paraíba está focada na 
retomada da economia

Justiça & Adjacências

Política em Movimento

Atividade Eleitoral

Abertura de vagas
A Defensoria Pública do Estado da Paraíba 
(DPE-PB) recebe até o próximo sábado (15) 
currículos de profissionais interessados em 
integrar a equipe multidisciplinar do projeto 
‘Criança e adolescente: futuro do Brasil’. Serão 
abertas 38 vagas para assessores jurídicos, 
assistentes sociais, psicólogos, psicopedago-
gos, agentes administrativos e condutores 
de veículos. A seleção se dará por análise de 
currículo e entrevista. Os interessados devem 
enviar o currículo até o final do prazo para o 
e-mail protocolo@defensoria.pb.def.br

‘Corrente do Bem’
No próximo sábado (15), as ações da 
‘Campanha Corrente do Bem – Em Tempo 
de Pandemia’ vão beneficiar 130 famílias 
que moram em 83 barracos em uma co-
munidade quilombola localizada em Mu-
çumago, em João Pessoa. No local, residem 
idosos acamados e, ainda, 62 crianças, das 
quais algumas foram diagnosticadas com 
transtorno do espectro autista (TEA). Na 
parceria entre o TJPB e a organização não 
governamental ARC – Ação Social, para 
cada família será doada uma cesta básica.

Nos distritos sanitários
“A criação do Centro de Especialidades 
Médicas, em cada distrito sanitário, irá 
oferecer ao cidadão pessoense uma maior 
agilidade no diagnóstico e oferecer uma 
contrarreferência da rede especializada 
mais eficaz”, garante o pré-candidato a 
prefeito de João Pessoa, deputado federal 
Ruy Carneiro (PSDB), durante live.

Videoconferências
No período de 1º de maio a 4 de agos-
to, o Poder Judiciário brasileiro realizou 
366.278 videoconferências por meio da 
Plataforma Emergencial de Videoconferên-
cia para Atos Processuais, a maioria voltada 
para a realização de audiências e sessões 
de julgamentos. O dado foi apresentado no 
dia 7 de agosto pelo presidente do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Dias Toffoli. “O uso da 
videoconferência tornou-se vital para que a 
Justiça brasileira continue ativa”.

Pros e PV em Itabaiana
Pros e PV firmam aliança e lançam pré-
candidaturas a prefeito e a vice-prefeito 
do município de Itabaiana, na região do 
Agreste paraibano. A chapa será enca-
beçada pelo atual vice-prefeito da cida-
de, Sinval Neto (Pros). O Partido Verde 
vai participar com a indicação do vice de 
Sinval. Pelo PV, o escolhido para a aliança 
é Antônio Andrade, empresário do ramo 
de eventos e diretor de uma rádio comu-
nitária. Sinval Neto é filho da ex-deputada 
estadual e ex-prefeita Dona Dida, que mor-
reu recentemente.

Guarda Municipal
Eduardo Carneiro, pré-candidato a prefeito 
de João Pessoa pelo PRTB, participou de re-
união com integrantes da Guarda Municipal 
para debater ações de segurança pública. 
“Também é função do gestor municipal de-
senvolver ações para a redução da violência 
e nosso plano de governo traz propostas de 
segurança pública”, disse.

Foto: Secom-PB

Recursos para vereador
O PSoL nacional aprovou a destinação de 
mais recursos a candidaturas de vereador 
mulheres (30%); negros (50%); indígenas, 
quilombolas e LGBT (15%); e pessoas com 
deficiência-PCD (10%), em relação a candi-
daturas de homens brancos. Foi ratificada a 
unidade da oposição de esquerda e centro
-esquerda contra o governo Bolsonaro.

sairmos o mais rápido possível 
da estagnação que a covid-19 
trouxe para o Estado”, celebrou.

Apesar dessas ações, João 
enfatizou que algumas restri-
ções seguem sendo necessárias, 
como, por exemplo, a suspensão 
das aulas presenciais. Na avalia-
ção do governador, com cerca de 
160 mil pessoas dentro da po-
pulação vulnerável, ainda não é 
prudente falar em retorno no se-
tor. “As pessoas que são mais frá-
geis poderiam ser contaminadas 
e é isso que estamos passando 
para a população, de que não é a 
hora de retomar as aulas”.

Para melhorar o desempe-
nho das aulas remotas, o gover-
no tem ampliado as condições 
de acesso dos alunos ao material 
didático e aos professores, com 
aulas virtuais e até transmitidas 
pela Rádio Tabajara. “Pedimos 
um pouco mais de paciência. 
Retorno ainda não é o momen-
to, poderíamos provocar uma 
segunda onda de contaminação 
dessa maneira”, alertou. Aze-
vêdo também apelou para que 
a população siga com as reco-
mendações de saúde para evitar 
aglomerações e usar máscaras.

Ainda durante o programa 

‘Fala Governador’, João Azevêdo 
salientou dois temas importan-
tes para os paraibanos. O pri-
meiro foi sobre os seis mil aten-
dimentos feitos a mulheres pela 
Patrulha Maria da Penha neste 
primeiro ano de instalação do 
programa desenvolvido “para le-
var o mínimo de conforto a essas 
mulheres vítimas de violência”. 
O segundo foi sobre a importân-
cia das plenárias digitais do Or-
çamento Democrático. Azevêdo 
lembrou que elas terminam esta 
semana, mas que as votações 
por parte da população seguem 
até o dia 16.

No programa ‘Fala Governador’, transmitido pela Rádio Tabajara, João Azevêdo destacou a chegada de empresas à Paraíba

Assembleia vai eleger o substituto de 
Genival Matias na sessão de amanhã

Antes da sessão semanal de 
amanhã, a Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) vai eleger 
o novo primeiro-vice-presidente 
da Casa, substituto do deputado e 
presidente estadual do Avante, Ge-
nival Matias, que morreu no mês 
passado. A eleição cumpre decisão 
regimental que estabelece que, 
diante da vacância de qualquer 
cargo a mais de 90 dias da próxima 

eleição da Mesa Diretora, a escolha 
deve se proceder através de elei-
ção e decisão do plenário. Ontem, 
um nome já havia se inscrito para 
a disputa: Felipe Leitão (Avante).

O nome a ser eleito amanhã 
ocupará o cargo somente até o co-
meço de fevereiro do próximo ano, 
quando terminam os dois anos de 
gestão da atual mesa da Casa. O 
presidente Adriano Galdino (PSB) 
continua no cargo porque foi elei-
to antecipadamente para o biênio 
2021-2022, que terá para o segun-

do biênio o deputado Tião Gomes 
(Avante), como primeiro-vice-pre-
sidente.

O anúncio da eleição do pri-
meiro-vice está no calendário de 
atividades desta semana da ALPB 
que, para ontem, previa três reu-
niões. Uma da Comissão de Serviço 
Público e outra da Comissão de Fis-
calização e Acompanhamento da 
Atividades do Período de Calami-
dade Pública. A terceira foi da CPI 
do Feminicídio, às 15h.

Hoje, a partir das 10h, aconte-

ce a reunião semanal da Comissão 
de Constituição e Justiça e, para 
amanhã, estão previstas a reunião 
de escolha do vice e a sessão plená-
ria que, como tem se repetido nes-
se período de pandemia, será por 
meio de videoconferência.

Na quinta-feira, dia 13, a re-
união já programada é a da Co-
missão de Desenvolvimento do 
Semiárido e, terminando a sema-
na, na sexta-feira também às 10h, 
uma reunião da Comissão do Di-
reito da Mulher.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Bancada na ALPB

Oposição define esta 
semana o novo líder

O deputado estadual Cabo 
Gilberto (PSL), disse ontem 
que a bancada de oposição na 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB) deverá se reunir 
no decorrer desta semana para 
tratar da escolha do líder que 
substituirá Raniery Paulino 
(MDB), e também para indicar 
o nome que deverá ser lançado 
para concorrer ao cargo de pri-
meiro-vice-presidente da Casa, 
vago desde a morte do deputa-
do Genival Matias (Avante).

Ele explicou que ainda não 
há dia nem hora definidos, mas 
que será esta semana. “Vamos 
marcar um almoço para tra-
tar dos dois temas e de outros 
pontos relacionados à atuação 
da bancada na Casa”, promete.

“Iremos debater e argu-
mentar para saber qual o me-
lhor caminho e, independente 
da escolha do líder, vamos de-
finir se lançamos candidato ou 
não à vice-presidência. Nosso 
trabalho vai continuar da mes-
ma forma e, como todos sa-
bem, é de oposição ao governo 
socialista”, concluiu.

A Mesa Diretora da Câma-
ra de Bayeux negou ontem o 
pedido de impugnação de cinco 
das seis chapas registradas para 
disputar a eleição indireta de 
prefeito marcada para depois 
de amanhã. Ainda ontem, a Cha-
pa 3, encabeçada pelo vereador 
Inaldo Andrade (PRB), ainda 
não havia decidido se permane-
cia na disputa ou se compunha 
com a chapa do prefeito interino, 
Jefferson Kita (Cidadania).

Inaldo e Kita estão recor-
rendo à Justiça tentando cance-
lar a eleição. Inaldo está com sua 

chapa sub judice, devido a pro-
blemas de filiação partidária da 
sua candidata a vice, a vereadora 
Lucília de Freitas (DEM).

Com o novo quadro, con-
tinuam na disputa a Chapa 1, 
formada por Carlos Antônio dos 
Santos (prefeito), e Amanda Fer-
nandes (vice); a 2, com os verea-
dores Luciene Andrade Gomes 
e Adriano Martins; a 4, com o 
coronel Ardinildo Moraes dos 
Santos e Janicleide de Lima Pai-
va; a 5, com o atual prefeito inte-
rino de Bayeux, Jefferson Luiz, e 
Fabiano Constâncio do Rego; e 
a Chapa 6, com o vereador Roni 
Perterson de Alencar e Fernan-
do Ramalho Diniz.

Bayeux: eleição segue 
com seis candidaturas

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com
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Adiamento das eleições poderá  
beneficiar candidato ficha-suja
Isso pode acontecer se até a realização do pleito, em novembro, a punição de oito anos de políticos já estiver extinta

Pedro Caramuru e 
Daniel Weterman
Agência Estado

O adiamento das elei-
ções municipais em função da 
pandemia de covid-19 pode-
rá beneficiar candidatos hoje 
enquadrados na Lei da Ficha 
Limpa. Isso porque a pror-
rogação abre caminho para 
que políticos condenados por 
práticas ilegais até outubro de 
2012 participem do pleito de 
novembro, quando a punição 
de oito anos já estiver extinta. 
O assunto ainda será anali-
sado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), mas, em tese, 
tem potencial para aumentar o 
número de postulantes aptos a 
disputar um cargo de prefeito 
ou vereador.

Parecer elaborado pela 
assessoria técnica do tribu-
nal, ao qual o Estadão/Broad-
cast, sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado, 
teve acesso, aponta que a 
prorrogação das eleições não 
pode barrar a candidatura de 
políticos classificados como 
ficha-suja apenas até outu-
bro. O entendimento tem o 
apoio de ao menos três dos 
sete ministros que compõem 

o TSE. Segundo um integrante 
do tribunal, normas restriti-
vas de direito não merecem 
interpretações elásticas.

Condenados em órgãos 
colegiados por abuso de poder 
econômico e político - a par-
tir de práticas como compra 
de voto e uso indevido da má-
quina pública - não podem se 
candidatar a cargos públicos 
por um período de oito anos. 

Desta forma, caso o primeiro 
turno de 2020 ocorresse em 4 
de outubro, conforme previsto, 
esses políticos ainda estariam 
inelegíveis.

Segundo o parecer, os 
prazos de inelegibilidade de-
vem observar o critério da 
data, e qualquer mudança 
nesse sentido exigiria apro-
vação do Congresso Nacional, 
que já se negou a alterar re-

gras da Lei da Ficha Limpa em 
função da pandemia.

“Por todo o exposto, consi-
deram-se aplicáveis às eleições 
2020 as disposições das súmu-
las 19 e 69 deste tribunal supe-
rior (que trazem regras sobre a 
aplicação da lei), de modo que a 
contagem dos prazos de inele-
gibilidade deve observância ao 
critério dia a dia”, ressalta o do-
cumento, que é só consultivo.

TSE julgará consulta
Provocado pelo deputado federal Célio 

Studart (PV-CE), o TSE deve julgar nos próximos 
meses uma consulta feita com base em questio-
namentos do Movimento de Combate à Corrup-
ção Eleitoral (MCCE) a respeito da aplicação da 
lei nestas eleições.

O parlamentar sustenta que tanto o Senado 
quanto a Câmara Federal falharam em não por-
menorizar a questão, apesar dos esforços durante 
a votação da Proposta de Emenda à Constituição 
que adiou as eleições.

No Senado, os parlamentares foram cobra-
dos, mas decidiram não mudar os prazos da Ficha 
Limpa. Em sessão com o presidente do TSE, Luís 
Roberto Barroso, o diretor do MCCE, Melillo Dinis, 
solicitou a mudança, mas não obteve sucesso.

No parecer, a assessoria técnica do TSE 
considera ter havido uma escolha por parte do 
Congresso “pela manutenção das disposições 
legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso”.

O diretor de Assuntos Técnicos e Jurídicos da 
Presidência do Senado, Carlos Eduardo Frazão, 
pontuou que mudanças na aplicação da lei não 
poderiam ter sido determinadas pelos parlamen-
tares durante a PEC.

Parecer do TSE aponta que prorrogação das eleições não pode barrar políticos que deixarão de ser ficha-suja em outubro

Foto: José Cruz/Agência Brasil

Dados da Lava Jato

Edson Fachin mantém 
decisão contra a PGR
Paulo Roberto Netto
Agência Estado

O ministro Edson Fa-
chin, do Supremo Tribunal 
Federal, manteve ontem a 
decisão que travou o com-
partilhamento de dados 
da Lava Jato com a Procu-
radoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR). Em despacho, o 
relator informa que levará 
o caso para o plenário da 
Corte e pede, em até cin-
co dias, manifestação dos 
procuradores das forças-
-tarefas de Curitiba, São 
Paulo e Rio.

“Intimem-se os pro-
curadores da República 
coordenadores dos grupos 
de trabalho que atuam em 
casos da Operação Lava 
Jato nos Estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Paraná 
para contrarrazões ao agra-
vo regimental, no prazo de 
cinco dias”, determinou o 
ministro. “Assento desde 
logo que a matéria será 
submetida à deliberação do 
Tribunal Pleno”.

Fachin revogou na 
última segunda-feira (3) 
liminar concedida pelo pre-
sidente do Supremo, Dias 
Toffoli, durante o recesso 
do Judiciário e que permi-
tiu o compartilhamento 
de dados da Lava Jato com 
a PGR. A medida travou a 
análise de informações que 
já haviam sido colhidas por 
Augusto Aras, que apresen-
tou pedido de reconsidera-
ção na última sexta (7), por 
meio de seu vice, Humberto 
Jacques.

Segundo Jacques, a 
Secretaria de Perícia, Pes-
quisa e Análise (SPPEA), 
ligada ao gabinete de Aras, 

deverá ‘examinar em pro-
fundidade para certifica-
ção ao Supremo Tribunal 
Federal da existência ou 
inexistência de dados e 
investigações relativos a 
atos ilícitos cometidos por 
autoridades com foro no 
Supremo’.

Reclamação da PGR
A reclamação da PGR 

foi apresentada ao Supre-
mo após os nomes dos pre-
sidentes da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), e do 
Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), aparecerem em 
uma investigação da Lava 
Jato Curitiba. A Procura-
doria suspeita que a força-
-tarefa esteja avançando 
sobre autoridades que 
detém foro privilegiado. O 
líder da força-tarefa para-
naense, Deltan Dallagnol, 
alegou que a inclusão dos 
nomes dos parlamentares 
era ‘irrelevante’ e que am-
bos não eram alvos de in-
vestigações.

A investida da cúpula 
da PGR faz parte do que 
Aras chamou de ‘correção 
de rumos’ da operação. 
Após obter dados da Lava 
Jato enquanto a liminar de 
Toffoli estava em vigor, o 
PGR disse que a força-ta-
refa de Curitiba tinha 350 
terabytes de informações 
e dados de 38 mil pessoas 
- o Ministério Público Fe-
deral como um todo tem 
40 terabytes.

“Ninguém sabe como 
foram escolhidos, quais 
os critérios, e não se pode 
imaginar que uma unidade 
institucional se faça com se-
gredos”, disse Aras, durante 
um evento no final de julho.

Agência Estado

O primeiro-ministro do 
Líbano, Hassan Diab, anun-
ciou ontem a sua renúncia ao 
posto. Em meio a uma crise 
econômica, Diab ficou ain-
da mais fragilizado no cargo 
após a grande explosão ocor-
rida há alguns dias no porto 
de Beirute, que provocou 
uma onda de protestos e in-
satisfação popular.

Em seu discurso de des-
pedida, Diab atribuiu a explo-
são à corrupção e disse espe-
rar uma investigação do fato. 
A explosão da semana passa-
da deixou 154 mortos e mais 
de 6 mil feridos.

Pelo segundo dia segui-
do, Beirute foi sacudida por 
violentos protestos contra o 

governo, a quem os milhares 
de manifestantes acusam de 
negligência no caso da explo-
são no porto da cidade, no 
dia 4, que devastou metade 
da capital libanesa. Dois mi-
nistros renunciaram no do-
mingo (9) e houve uma nova 
tentativa de tomada do Parla-
mento, com confrontos entre 
os manifestantes e as forças 
de segurança do país.

Manal Abdel Samad, 
ministra da Informação, foi a 
primeira a deixar o cargo. Em 
seguida, Damianos Kattar, do 
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento, também pediu demis-
são. Ainda no domingo, mais 
um deputado renunciou ao 
cargo. Michael Mouawad foi o 
sétimo a abandonar a cadeira 
desde o dia da explosão.

Sob pressão, premiê 
do Líbano renuncia

Nostalgia dos 
sentidos

Xavier
Thiago

thiagoxavierjp@gmail.com

Que vista! O grande portão verde nos recebia 
de braços abertos. O homem da garrafinha e do 
picolé ganhava seu trocado. Uma enorme árvore, 
da qual não lembro o nome, despejava sombra e 
folhas pelo pátio. As salas de aula e seus grandes 
ventiladores, alvos de petecas, matavam o calor. 
O sábio e amedrontável quadro negro flertava-
nos orgulhoso pelos que ajudou a formar. O olhar 
aconselhável e amoroso do gordo inspetor nos co-
locava no nosso devido lugar.

Todas as idades circulavam por um mundo 
que prometia um futuro. O sol ofuscava os olhos 
enquanto, enfileirados, cantávamos o hino nacio-
nal encarando a Diretora. Seria injusto transforma 
- lá em uma bruxa como nas fábulas que imagi-
namos. Circulava pomposa e atenta. Culpando os 
culpados. Inocentando os inocentes e amando a 
todos.

O cheiro. No começo do ano letivo, a tinta das 
paredes recém-pintadas logo ganhava pegadas 
de tênis e riscos inocentes dos lápis de cera. As 
chuvas de verão, ao baterem no chão quente, le-
vantavam um mormaço que invadia os pulmões, 
dando-nos vontade de brincar entre as gotas que 
caíam do céu. O giz, munição predileta dos tra-
vessos, fazia alguns espirrarem de alergia. O livro 
novinho, ao ser aberto, emanava um perfume de 
alerta: - Cuide de mim que eu cuido de você! Ainda 
sinto um frio na barriga de medo e ansiedade ao 
recordar o cheiro de álcool nas provas.

Foge-me seu nome, mas era uma mulher que, 
com mão de ferro e um meio sorriso comandava 
a cantina. O pastel frito, feito na hora, de aguçar 
o paladar, ajudava a fase de crescimento de cen-
tenas de alunos. No fim do recreio as gotas de um 
suor feliz se misturavam à água saborosa e reno-
vadora do bebedor.

Dói, não vou mentir. Sinto falta dos apertos 
de mão secretos, sinceros e inocentes, dos velhos 
amigos de apelidos curiosos. Companheiros que 
compartilhavam dos mesmos e imensos proble-
mas: a prova de amanhã e o sofrer do primeiro 
amor. Das figurinhas e da brincadeira de bafo. As 
bolas de gude que tilintavam no meu jeans quan-
do corria pelos longos corredores. Bolas de papel. 
Traves de tênis. Craques sonhadores. As mãos ao 
encontrarem o alto do muro. Os pés ao encontra-
rem o solo. E as pernas nervosas em disparada, 
e os batimentos acelerados em plena fuga. O ato 
de gazeamento, também conhecido como cabular 
aula era sublime. Tudo porque sabíamos que logo 
poderíamos voltar.

Nem todos eram queridos, às vezes, até temi-
dos. Muitos eram vítimas das travessuras infantis. 
Mas, aqueles que, ao fim do dia, mesmo sem voz 
de tanto gritar, depois de terem tido a milagro-
sa paciência de explicar o mesmo assunto várias 
vezes a vários alunos em várias salas, e iam para 
casa de alma lavada e feliz por serem professores, 
eram, sem dúvida, os mais queridos. 

As lembranças parecem sacolejar meu cora-
ção. E por força maior da minha mente, as memó-
rias de uma época começam a evaporar. As aven-
turas vividas já não são lembradas devidamente. 
Personagens da mesma história vão sucumbindo 
através dos tempos pelo triste esquecimento.

Os toques da sineta. Só dois deles nos alegra-
vam. O do inicio do intervalo e o do fim de mais 
um dia de aula. Mas, o que agora me soa auto, é 
aquele, o mais importante, o que nos chamava 
para dentro de um refúgio onde podíamos talhar o 
nosso futuro. Era o som de: - Entrem vai começar 
a aula! Uma aula para a vida toda!

*Ex-aluno IPEP 
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Rafael Moura responde Daniel Alves

Clubes argentinos de volta aos treinos

CBF não prevê a
volta da torcida

Palmeiras faz de Luxemburgo o maior vencedor em São Paulo

Uma das referências do elenco do Goiás, 
o atacante Rafael Moura se pronunciou 
sobre os casos de coronavírus na equi-
pe, algo que levou ao adiamento da 
partida contra o São Paulo. E defendeu 
os procedimentos adotados pelo clube 
para combater a covid-19. Rafael afir-
mou que foi um dos jogadores infecta-
dos. Os exames iniciais apontaram que 
o elenco teve 10 casos de coronavírus, 
com a contraprova confirmando nove 

contaminações. Com isso, o duelo que 
seria disputada no estádio da Serrinha, 
foi adiado. A publicação de Rafael  foi 
uma resposta a Daniel Alves. Embora 
não tenha citado nominalmente, o 
jogador são-paulino, que classificou o 
incidente como "inadmissível", indicou 
insatisfação, em texto, sobre a divulga-
ção dos casos  apenas no dia da partida 
e ao próprio clube adversário - pelo nú-
mero expressivo de resultados positivos.

Os treinos no futebol da Argentina 
foram retomados, ontem. Foi a pri-
meira movimentação com bola desde 
a paralisação de todas as competições 
nacionais em decorrência da covid-19, 
que durou mais de 140 dias. Com a 
participação de clubes do país, a Copa 
Libertadores está programada para 
voltar a ser disputada em 15 de setem-
bro. Por pelo menos duas semanas, as 
sessões de treinamento acontecerão em 

grupos de apenas seis atletas, que não 
poderão entrar em contato uns com os 
outros. Mesmo com a volta dos treinos, 
nem todos os jogadores do River Plate 
voltaram aos gramados, por exemplo. 
Quatro atletas serão desfalques nos 
primeiros dias de atividade. São eles: 
o goleiro Ezequiel Centurión, Matías 
Suárez, o colombiano Juan Fernando 
Quintero e o paraguaio Robert Roja. 
Ezequiel Centurión testou positivo.

Diretamente impactado pela pan-
demia do novo coronavírus, o Cam-
peonato Brasileiro começou no fim 
de semana, bem diferente do que o 
torcedor se acostumou ao longo das 
últimas décadas. Sem torcida nos 
estádios, recheada de protocolos de 
segurança e com a maioria das equi-
pes voltando depois de longo tempo de 
inatividade, a competição é, no fundo, 
uma incógnita - mas não para todo 
mundo. O presidente da CBF, Rogério 
Caboclo, deposita grande expectativa. 
Sempre tendo o cuidado de demons-
trar preocupação com a saúde de todos 
os envolvidos, ele vê a realização do 
campeonato como fundamental para 
os clubes, principalmente em um ano 
marcado por queda brusca de receita. 
O dirigente reconhece que os portões 
fechados serão um desafio extra aos 
clubes, mas não quis cravar se os torce-
dores conseguirão ir às arenas do país 
antes do fim do campeonato. 

O título estadual conquistado com o Palmeiras no último sábado - empate de 1 a 1 no tempo normal e vitória de 4 a 3 nos 
penaltis na Arena do Allianz Parque - fez Vanderlei Luxemburgo virar um recordista. O técnico de 68 anos conquistou pela nona 
vez o Campeonato Paulista e agora é o líder isolado no ranking dos treinadores mais vitoriosos da história da competição. Antes 
de superar o Corinthians, no Allianz Parque, Luxemburgo tinha oito taças, mesmo número de Luís Alonso Pérez, o Lula, multicam-
peão com o Santos nas décadas de 1950 e 1960. Eneacampeão paulista, Luxemburgo chegou a esse número com conquistas por 
quatro clubes diferentes. Além do Palmeiras, ele comemorou títulos por Bragantino, Corinthians e Santos.

Curtas
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

MP vai debater segurança no
Clássico por videoconferência

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), através do 
Núcleo de Desporto e Defesa 
do Torcedor (Nudetor), fará 
hoje, às 15h, uma reunião 
por videoconferência com 
representantes da Polícia 
Militar, Corpo de Bombei-
ros, Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer (Sejel) e da 
Federação Paraibana de Fu-
tebol (FPF) para debater o 
esquema de segurança para 
o Clássico dos Maiorais en-
tre Campinense e Treze, jogo 

que ocorrerá amanhã, às 
16h, no Estádio Amigão pela 
primeira partida da decisão 
do Campeonato Paraibano 
desse ano.

Com episódios de aglo-
meração de torcedores antes 
e depois das partidas ocor-
ridos em Campina Grande, 
assim como em outras loca-
lidades do Estado, uma das 
preocupações é buscar evitar 
que torcedores se reúnam 
em grandes quantidades no 
entorno do estádio, algo que, 

por se tratar de um clássico 
de grande rivalidade, pode-
ria culminar em conflitos 
entre os torcedores das duas 
equipes. Diante disso, a ex-
pectativa do Procurador do 
MPPB, Valberto Lira, é que 
esse conjunto de autoridades 
seja capaz de coibir novas 
aglomerações na partida da 
próxima quarta-feira.

“O clássico está nos 
preocupando, pois vemos a 
reincidência de uma série 
de irresponsabilidades que 

estão sendo denunciadas ao 
Ministério Público com di-
reito à confraternização de 
torcedores com jogadores no 
estádio, após o jogo da últi-
ma quarta-feira. Diante des-
ses fatos, vamos fazer essa 
reunião para que possamos 
adotar as providências para 
que essa situação não volte 
a ocorrer”, explicou o procu-
rador.

Além das aglomerações, 
o MPPB está preocupado 
com a aglomeração de pesso-

as em bares e o descumpri-
mento das normas vigentes 
em Campina Grande. Além 
de uma série de notícias fal-
sas sobre a redução das res-
trições em relação à Pande-
mia que estão circulando na 
internet, entre elas, a infor-
mação de que o Clássico dos 
Maiorais já aconteceria com 
a presença de torcedores no 
estádio.  

“Trata-se de uma fake 
news. Não acredito que nin-
guém que tenha o mínimo 

de responsabilidade possa 
pensar em fazer jogos com 
torcida nesse momento, 
mas infelizmente Campina 
Grande está se tornando um 
lugar com situações impon-
deráveis e repletas de irres-
ponsabilidades durante essa 
pandemia. Um sinal disso são 
os bares superlotados duran-
te os jogos e a clara demons-
tração de que os decretos 
vigentes não estão sendo res-
peitados na cidade”, afirmou 
Valberto Lira.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Representantes 
da PM, do Corpo 

de Bombeiros, 
da Sejel e da 

FPF preparam 
ações para os 

jogos finais entre 
Campinense 

e Treze

O Campinense segue se preparando 
para os jogos finais contra o Treze 
que serão disputados amanhã 
e no próximo sábado

Foto: Daniel Lins/Campinense

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Campinense encerra a preparação para jogo com o Treze

Em busca de mais um título 
estadual e de romper a con-
dição de vice-campeão obtida 
nas duas últimas temporadas, 
o Campinense encerrará hoje a 
sua preparação para o Clássico 
dos Maiorais que decidirá o 

Campeonato Paraibano deste 
ano, uma disputa que não ocor-
re nesse patamar desde 2008, 
ano em que a Raposa triunfou 
diante do seu rival.

O time que obteve a sua 
classificação batendo o Sousa 
nos pênaltis na última terça-
feira (4), desde o dia seguinte, 
quando assistiu o Treze se clas-

sificar diante do Botafogo - tam-
bém em grandes penalidades 
– está mantendo uma rotina de 
treinamentos capitaneada pelo 
treinador Nei Junior.

A equipe já sabe que, para 
o jogo de amanhã, não contará 
com o zagueiro Uesles, além 
dele, o lateral Vinicius Araújo e 
o goleiro Rodrigo Dias ainda são 

dúvidas, pois ambos seguem no 
Departamento Médico do clube. 
Para Juliano, meia da Raposa, 
o time está consciente das di-
ficuldades e de que precisará 
melhorar o seu desempenho 
para buscar um bom resultado 
na disputa contra o Galo. 

“Sabemos dessa grande ri-
validade e estamos trabalhando 

forte. O treinador tem buscado 
encontrar a melhor equipe para 
esse jogo e estamos confiantes 
em sair com um resultado po-
sitivo dessa primeira partida. 
Nos últimos jogos temos deixa-
do a desejar, mas acredito que 
chegaremos para esse jogo em 
ótimas condições para derrotar 
o nosso rival”.
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O Belo descendo a ladeira
O Botafogo de 2020 não é nem a sombra 

do que foi nos últimos anos, nem dentro nem 
fora de campo. A crise aumenta a cada dia, com 
o acúmulo de resultados negativos e os bastido-
res do clube fervendo. A união que havia até há 
bem pouco tempo já não existe mais. Situação 
e oposição se agridem com declarações duras 
e preocupantes em disputa por uma eleição 
que virá em outubro. Resta saber que clube vai 
herdar quem vencer.

Quando o time começou a tropeçar em 
casa em times como o São Paulo e o CSP ficou 
claro que depois de 3 anos de disparidade em 
relação aos adversários no Campeonato Parai-
bano, o clube começou a não botar mais medo 
em ninguém. A derrota para o Treze em Campi-
na Grande foi a demonstração clara e evidente 
que o clube caminha a passos largos para voltar 
a ser pequeno. Se nada for feito rapidamente, a 
Série D estará logo alí.

A derrota no último domingo contra o 
Ferroviário, na estreia da Série C, foi um aviso 
de que do jeito que está não pode mais ficar. 
E não adianta aqui botar a culpa em Warley. 
Aliás, ele foi muito corajoso e armou um time 

para vencer em Fortaleza. Nada de covardia, 
de jogar se defendendo porque estava na casa 
do adversário. Mas, ficou evidente que o elenco 
do Belo é ruim, com muitos jogadores de baixo 
nível técnico. O problema não é só de treinador, 
é muito maior do que se pensa. Há muito tempo, 
venho dizendo nos meus comentários, na Rádio 
Tabajara, que o meio de campo do Botafogo não 
existe em termos de criação. A bola não chega 
com qualidade aos atacantes, que se limitam a 
chegar ao gol do adversário, através das bolas 
paradas. Fora a partida contra o Bahia, quando 
o time deu um show de bola no segundo tempo, 
o Belo tem sido razoável no início das partidas 
e terrível na segunda etapa. Foi assim que eu vi 
nos dois jogos contra o Treze e domingo contra 
o Ferroviário.

Se não bastasse a falta de técnica, alguns 
jogadores estão se arrastando dentro de campo. 
A desculpa do longo tempo parado por causa 
da pandemia do coronavírus já não cola mais. O 
clube já jogou várias partidas após o reinício das 
atividades e ainda não encontrou um ritmo de 
jogo que empolgue o torcedor. Muito pelo con-
trário, assistir jogos do Botafogo hoje dá uma 

mistura de raiva e de pena a sua torcida.
Como explicar isso, se hoje o clube tem 

uma folha salarial mais alta do que nos anos 
anteriores, com alguns jogadores ganhando sa-
lários inimagináveis para o futebol paraibano e 
não produzindo nada ? Não dá mais para negar 
que tem muita roupa suja para ser lavada no 
clube. É preciso tomar atitudes drásticas, antes 
que seja tarde demais.

O clube voltou a dever, coisa que não acon-
tecia há vários anos, perdeu o tetracampeonato 
paraibano e perdeu muito dinheiro que vinha 
ganhando nos últimos anos com a Copa do 
Brasil e a Copa do Nordeste. Quem garante que 
do jeito que o time está consegue passar numa 
pré-Copa do Nordeste? E se cair para a Série D, 
a coisa vai ser ainda pior, será uma falência total, 
o fim de um trabalho de anos para se chegar ao 
patamar que o Belo chegou no cenário nordesti-
no e brasileiro.

Clássico dos maiorais
Campina Grande está em festa com um 

clássico dos maiorais decidindo o Campeonato 
Paraibano. Há muito tempo não acontecia isto. 

A hegemonia do futebol paraibano estava na Ca-
pital com o Botafogo. Agora, a Raposa e o Galo 
chegam com justiça as finais e prometem muita 
emoção para o torcedor. Mas eu não espero 
grandes jogos do ponto de vista técnico, porque 
as duas equipes, formadas recentemente, ainda 
não mostraram um grande futebol. É mais raça 
do que qualidade. O Campeonato Paraibano de 
2020 foi nivelado por baixo e bastante castigado 
pela pandemia do coronavírus.

Público nem pensar
A diretoria do Treze defende a realiza-

ção das finais com público. É uma insensatez 
misturada  com irresponsabilidade. Os núme-
ros de infectados com o coronavírus continua 
muito alto no Estado e no país. Nem mesmo a 
Alemanha, onde a doença chegou primeiro e foi 
melhor combatida do que no nosso país, está 
havendo jogos com público. Ainda bem que 
temos um ministério público atuante e que não 
vai permitir uma coisa desta. Se sem público e 
obedecendo um rígido protocolo os jogadores 
estão se contaminando, imagina o que aconte-
ceria em um aglomerado de torcedores.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Treze volta atenções para decisão do Campeonato Estadual

Com o adiamento da partida 
contra o Imperatriz, programada 
para a estreia do Treze no último 
domingo, os jogadores do Galo, 
que já estavam no Amigão, aca-
baram fazendo um treino já de 
olho na primeira partida da deci-
são do Campeonato Paraibano, 
amanhã, contra o Campinense. 
A CBF ainda não informou a 
data do confronto pela Série 
C, que não se realizou, porque 
12 dos 19 jogadores do clube 
do Maranhão testaram positivo 
para covid. O próximo jogo do 
Treze na Série C será contra o 
Santa Cruz, no próximo dia 18, 
às 20 horas, no Arrudão, em 
Recife. Já o Imperatriz enfrentará 

a Jacuipense, no próximo sába-
do, às 19 horas, no Estádio Frei 
Epifânio, em Imperatriz.

O resultado pegou todo 
mundo de surpresa. Os jogado-
res e a comissão técnica do Im-
peratriz já se preparavam para 
deixar o hotel em direção ao 
Estádio Amigão, quando foram 
avisados pela CBF, já no início 
da tarde de domingo. Os testes 
foram realizados na sexta-feira, 
mas os resultados só chegaram 
à CBF no início da madrugada 
de domingo. O Treze também só 
soube do adiamento momentos 
antes da partida.

Alguns jogadores do Galo la-
mentaram bastante o adiamento 
do jogo, em cima da hora.”É uma 
desorganização total o nosso fu-
tebol. Teve a semana inteira para 

fazer estes testes. Por que não 
fizeram estes testes na quarta ou 
quinta-feira? Deixam tudo para a 
última hora. A gente cumpre um 
rigoroso protocolo, se tranca em 
um hotel, no dia dos pais, e no 
final não tem jogo. Já pensou se 
tivéssemos jogado assim mesmo. 
Teríamos nos contaminado e pro-
vavelmente iríamos contaminar 
nossa família também”, desaba-
fou o zagueiro Breno Calixto, em 
uma rede social.

No Imperatriz, o clima tam-
bém foi de revolta, depois de 
uma longa e cansativa viagem 
do Maranhão até Campina 
Grande. O clube retornou on-
tem a Imperatriz - na saída da 
delegação, mais duas pessoas 
estavam infectadas após um 
novo exame rápido - . Os joga-

dores sem Covid-19 voltaram de 
avião e os infectados de ônibus. 
O técnico Paulinho Kobayashi 
pediu demissão, logo após saber 
que o jogo tinha sido adiado. A 
diretoria do colorado se apres-
sou e já escolheu o novo técnico, 
que vai comandar o treino de 
hoje. Trata-se de Luís dos Reis, 
que viria para o clube assumir o 
cargo de coordenador técnico. 
O último clube do treinador foi 
o Sobradinho, de Brasília.

A diretoria da Imperatriz 
anunciou neste domingo as 
contratações de Henal e An-
derson Cavalo. O clube ainda 
pretende anunciar mais reforços 
esta semana. A expectativa dos 
dirigentes é de fazer um time 
forte para conseguir o acesso à 
Série B.

Rogério Zimmermann, de 55 anos, chega nesta terça e será apresentado ainda hoje em entrevista por videoconferência

Técnico gaúcho é nova aposta
do Botafogo para o Brasileiro

Um gaúcho de 55 anos, 
Rogério Zimmermann, che-
ga nesta terça-feira em João 
Pessoa para assumir o Bota-
fogo, que vive em crise pela 
eliminação no Campeonato 
Paraibano e a derrota na 
estreia da Série C, domingo 
passado, para o Ferroviário, 
por 2 a 0. A informação foi 
repassada, no início das tar-
de de ontem, pelo presiden-
te Sérgio Meira, que garan-
tiu a apresentação para hoje 
na Maravilha do Contorno, 
quando, em videoconferên-
cia, fará o anúncio oficial ao 
lado do técnico que irá res-
ponder diversas perguntas 
da imprensa.

Zimmermann tem pas-
sagens por várias equipes 
gaúchas, a última foi o Bra-
sil de Pelotas. Ele vai en-
contrar um ambiente pesa-
do, após mais uma derrota, 
2 a 0 para o Ferroviário, na 
estreia da Série C. O clima 
no Botafogo ficou ainda 
pior, com muita pressão 
por parte da torcida e da 
diretoria do clube, incon-
formadas com o desempe-
nho da equipe nos últimos 
jogos. Em Fortaleza, o time 
foi mais uma vez apático. 
Fez um razoável primeiro 
tempo e depois foi inteira-
mente dominado pelo ad-
versário, lembrando o que 
aconteceu na derrota para 
o Treze, na semana passa-
da, só que desta vez tentan-
do o ataque, sem sucesso. 

Para a próxima parti-
da, o Belo não poderá con-
tar com o zagueiro Fred, 
que foi expulso em Forta-
leza. Ele terá de cumprir 
suspensão e o candidato a 
substituí-lo na zaga é Mar-
celo Xavier, que já entrou 
no lugar dele após a expul-
são na Arena Castelão.Além 
do substituto de Fred, ou-
tras modificações na equi-
pe devem acontecer.

Alguns jogadores estão 
bem abaixo tecnicamente 

e fisicamente falando. Co-
menta-se até na Maravi-
lha do Contorno que não 
será nenhuma novidade se 
o clube dispensar alguns 
atletas. Com a derrota, por 
2 gols de diferença, o Bota-
fogo precisa vencer o Ma-
naus, jogo programado para 
a próxima segunda-feira, no 
Almeidão, para se manter 
entre as primeiras posições 
na tabela de classificação. 
No momento, o Belo é o lan-
terna do grupo A.

Outros resultados
Além do Ferroviário, 

que lidera o grupo A, ape-
nas outro clube conseguiu 
vencer na primeira rodada 
da Série C. O Remo do Pará 
foi a Bahia e venceu a Jacui-
pense por 2 a 1. Outros dois 
jogos terminaram empata-
dos: No Amazonas, Manaus 
1 x 1 Vila Nova e no Pará, 
Paysandu 0 x 0 Santa Cruz. 
A partida entre Treze x Im-
peratriz foi adiada, porque 
vários jogadores do time 
do Maranhão testaram po-
sitivo para a covid. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Reprodução/Instagram/Botafogo

O técnico gáucho Rogério Zimmermann chega para substituir Mauro Fernandes com o objetivo de recolocar o Botafogo no caminho das vitórias
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Coremas/PB, torna público que realizará através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Maria Alves Barbosa, S/N (Auditório do Centro Cul-
tural), Centro, Coremas/PB, às 10:00 (Dez horas) do dia 24 de Agosto de 2020, por meio do site 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço por item, para: Aquisição de Combustíveis para abastecimento da frota municipal, 
sendo o abastecimento realizado na sede do Município de Coremas/PB, conforme especifica-
ções contidas no termo de referência. 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. E-mail: prefeituradecoremas.pb1@gmail.com. Edital: http://
www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos/ano-2020/pregao-eletronico-2020.html; 
http://www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas - PB, 10 de agosto de 2020
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

A Prefeitura Municipal de Coremas/PB, torna público que realizará através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Maria Alves Barbosa, S/N (Auditório do Centro Cul-
tural), Centro, Coremas/PB, às 14:00 (Quatorze horas) do dia 24 de Agosto de 2020, por meio 
do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço por item, para: Aquisição de Combustíveis para abastecimento da frota mu-
nicipal, sendo o abastecimento realizado na cidade de João Pessoa/PB, conforme especifica-
ções contidas no termo de referência. 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. E-mail: prefeituradecoremas.pb1@gmail.com. Edital: http://
www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos/ano-2020/pregao-eletronico-2020.html; 
http://www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas - PB, 10 de agosto de 2020
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 153/2018

Pregão Presencial Nº 005/2018. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Ca-
valcanti Auto Pecas Ltda, CNPJ: 11.897.295/0001-67. Considerando a necessidade de conti-
nuação do fornecimento dos produtos contratados e a utilização do saldo contratual serviços 
prestados pela contratada a vigência passará de 18/06/2019 a 18/06/2020, para a nova vigên-
cia de 18/06/2020 a 31/12/2020, e ainda e por se tratar de serviços de natureza continuada, 
desta forma fica justificada a prorrogação da vigência. Ficam ratificadas todas as demais cláu-
sulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Francisca das 
C. A. de Oliveira (Prefeita) e a Sra. Narcisa Maria F. Cavalcanti (Pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 170/2019

Pregão Presencial Nº 016/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas/PB. Contra-
tada: Antonio Francisco Matias-ME, CNPJ nº 09.687.339/0001-82. Considerando o serviço ob-
jeto da avença, ora aditado, fica acrescido até 31/12/2020, o presente contrato, fundamentado 
na cláusula quarta. Considerando a necessidade de continuação do fornecimento dos produtos 
contratados e a utilização do saldo contratual serviços prestados pela contratada a vigência 
passará de 25/07/2019 a 25/07/2020, para a nova vigência de 25/07/2020 a 31/12/2020, e ainda 
e por se tratar de serviços de natureza continuada, desta forma fica justificada a prorrogação 
da vigência. Considerando que está Gestão sempre teve o compromisso com a ética e res-
peitando os princípios gerais de direito público, as prescrições do Art. 49 da Lei Federal nº 
8.666/93, em defesa do interesse e conveniência municipalidade. Ficam ratificadas todas as 
demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: 
Francisca das C. A. de Oliveira (Prefeita) e O Sr. Antônio Francisco Matias (Pela contratada).

Coremas/PB, 13 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

Comunicado de Falecimento de Pessoa não identificada/não reclamada
O Instituto de Polícia Científica do estado da Paraíba comunica que se encontra nas dependências 

do Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, NUMOL, da cidade de João Pessoa PB, um cadáver 
NÃO RECLAMADO. Identificado como sendo da MARLUCE DA COSTA GOMES, do sexo, feminino, 
com idade aproximada de 50 anos. Cor parda, cabelos encaracolados; estatura 145cm, constituição 
física boa, sem sinais particulares, morador de rua: Falecido em 12/03/2020, no Complexo Hospitalar 
de Mangabeira. Informações adicionais estão disponíveis no NUMOL, sitio à Rua Antônio Teotônio 
S/N. Bairro do Cristo Redentor da cidade de João Pessoa PB.

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
Registro CGE Nº 20-00151-3

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020 (Obras de Iluminação Ornamental 
das Ligações Urbanas em João Pessoa: Jardim Cidade Universitária / Portal do Sol; Ernesto 
Geisel / Colinas do Sul e Mangabeira / Valentina de Figueiredo) , que após análise detalhada nas 
documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em 
epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte 
ordem: 1º lugar: CASTRO & ROCHA LTDA- R$ 728.597,10; 2º lugar: BKL CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 
764.539,58; 3º lugar: EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - R$ 904.610,67;4º lugar - DIRETRIX 
ENGENHARIA EIRELLI– R$ 910.339,96;  5º lugar:- EXECUTAR ENERGIA E SERVIÇOS LTDA 
ME.- R$ 951.633,50; 6º lugar - FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA – R$ 
959.329,33 e 7º lugar - LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – R$ 1.210.981,91.

 A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, será(ão) feito(s) no protocolo do DER/

PB que encontra-se aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 10 de agosto de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020
Registro CGE Nº 20-00211-4

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes do TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020, que transcorreu o prazo sem 
nenhuma empresa impetrar recuso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao 
julgamento que habilitou às empresa: CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP, TCPAV- TECNOLOGIA 
EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, 
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA, AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA e AQ CONSTRUTORA EIRELI EPP  e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de 
Preços para o dia 13/08/2020 às 10: 00 horas.

João Pessoa, 10 de agosto de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020
Registro CGE Nº 20-00373-2 

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes do TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020, que transcorreu o prazo sem nenhuma 
empresa impetrar recuso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que 
habilitou às empresa: SIGA CONSTRUTORA EIRELI, CLPT CONSTRUTORA EIRELI, SECULAR 
COMERCIO CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI e AQ CONSTRUTORA EIRELI EPP  e 
marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 13/08/2020             às 11: 00 horas.

João Pessoa, 10 de agosto de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A SRG Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Com CNPJ 20.682.801/0001-91, torna público que 
em 27 de Julho de 2020, deu entrada ao processo número 1.722/20, requerendo uma Autorização 
Ambiental para Limpeza de Área à Coordenadoria de Meio Ambiente da Secretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande, para a Limpeza Mecanizada 
de Área, situado em Avenida Projetada no Bairro do Itararé em Campina Grande - PB.

TIAGO MARTINS FORMIGA, CPF: 051.447.734-27, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA 
– SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AGRICULTURA DE CABEDELO A LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR SITUADA NO CONDO-
MINIO BOSQUE DE INTERMARES LOT 36, QD A, BR 230 KM 09, INTERMARES, CABEDELO-PB.

Caixa credita saque emergencial 
do FGTS para nascidos em julho
Calendário foi mantido, apesar da MP que instituiu o saque emergencial ter perdido validade na semana passada
Wellton Máximo
Agência Brasil

Os trabalhadores nascidos 
em julho começaram a rece-
ber ontem o crédito do saque 
emergencial do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) de até R$ 1.045. O pa-
gamento será feito por meio da 
conta poupança digital da Caixa 
Econômica Federal.

Apesar de a Medida Pro-
visória 946, que instituiu o 
saque emergencial, ter per-
dido a validade na semana 
passada, a Caixa manteve o 
calendário de saques, com 
base no princípio da seguran-
ça jurídica. Ao todo, o gover-
no pretende injetar R$ 37,8 
bilhões na economia, bene-
ficiando cerca de 60 milhões 
de pessoas.

Anunciado como instru-
mento de ajuda aos trabalha-
dores afetados pela pandemia 
do novo coronavírus, o saque 
emergencial permite a retirada 
de até R$ 1.045, considerando 
a soma dos saldos de todas as 
contas no FGTS. O valor abran-
ge tanto as contas ativas quanto 
as inativas.

Nesta fase, o dinheiro 
poderá ser movimentado 
apenas por meio do aplica-
tivo Caixa Tem. A ferramen-
ta permite o pagamento de 
boletos (água, luz, telefone), 
compras com cartão de débi-
to virtual em sites e compras 
com código QR (versão avan-
çada de código de barras) em 
maquininhas de cartão de 
lojas parceiras com débito 
instantâneo do saldo da pou-
pança digital.

O dinheiro só será libera-
do para saque ou transferência 
para outra conta bancária a 
partir de 17 de outubro, para 
os trabalhadores nascidos em 
julho. O calendário de crédito 
na conta poupança digital e de 
saques foi estabelecido com 
base no mês de nascimento do 
trabalhador. Até agora, a Caixa 
creditou o saque emergencial 
do FGTS para os trabalhadores 
nascidos de janeiro a junho. 
Os beneficiários nascidos em 
fevereiro tiveram o dinheiro 
liberado para saque no último 
sábado (8).

A Caixa orienta os traba-
lhadores a verificar o valor do 
saque e a data do crédito nos 
canais de atendimento eletrô-
nico do banco: aplicativo FGTS, 
site fgts.caixa.gov.br e telefone 
111 (opção 2). O pagamento do saque do FGTS será feito por meio da conta poupança digital da Caixa Econômica Federal

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

RESULTADO FINAL 
- CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - RETIFICADO -

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS, Estado da Paraíba, no uso 
das atribuições legais a que lhe compete, divulga o RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO, 
PARA O CARGO DE CIRURGIÃO-DENTISTA, lançado através do Edital nº 001/2019, com classifica-
ção em ordem decrescente de pontos, conforme regramento contido no Edital Regulador do certame. 

Outrossim, esclarece que os critérios de desempate foram aplicados de acordo com o estabelecido 
no item XIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE do Edital Regulador. Publique-se. Cumpra-se. 

Aroeiras - PB, 03 de abril de 2020. 
À Comissão
Contemax Consultoria

Cargo: CIRURGIÃO DENTISTA

Classif. Nº 
Inscrição: Nome do candidato: PNE Nasc. RG. P.O. Prova 

de título N.F.

1 39872
DIEGO MARIANO DA 
SILVA

Não 30/01/1991 3658679 79.00 4.00 83.00

2 45954
ÉRICK TÁSSIO BARBO-
SA NEVES

Não 01/11/1991 3473744 75.00 5.50 80.50

3 48632
MARIA STEFANY ARRU-
DA BARBOSA

Não 06/10/1998 8595661 76.00 1.00 77.00

4 48582
VICTOR MENDES DE 
VASCONCELOS

Não 06/07/1996 3991142 74.00 2.50 76.50

5 47392
MARCEL ALVES AVELI-
NO DE PAIVA

Não 02/10/1992 3599266 73.00 3.50 76.50

6 39623 ÉRIKA PORTO Não 13/10/1993 3573038 71.00 5.50 76.50

7 41334
BRUNA DANTAS DA 
SILVA

Não 21/11/1992 3573186 74.00 1.50 75.50

8 45946
SEVERINO MATHEUS 
PEDROSA SANTOS CLE-
MENTE

Não 23/02/1997 3350939 75.00 0.00 75.00

9 47266
MAYARA RAQUEL ALVES 
FERNANDES

Não 18/11/1996 3752392 73.00 1.00 74.00

10 41657
CLARA FRANCIELY DA 
MOTA SOUSA

Não 21/02/1994 8135085 68.00 4.50 72.50

11 40991
FRANCIELE DE BARROS 
PATRÍCIO

Não 18/11/1996 9521621 71.00 1.50 72.50

12 48546
WALTER GLEYBSON 
ANTAS DE MORAIS

Não 25/07/1991 3399383 72.00 0.00 72.00

13 47807
JÉSSICA HELENA DAN-
TAS DE OLIVEIRA

Não 22/08/1990 3351099 70.00 1.50 71.50

14 42489
AMANDA CAROLINE 
OLIVEIRA HENRIQUES 
MENDES

Não 03/02/1997 8734676 70.00 0.00 70.00

15 44800
GUSTAVO DIAS GOMES 
DA SILVA

Não 11/08/1994 3727423 70.00 0.00 70.00

16 40437
JENNIFER RAÍzA DE 
ARAÚJO SILVA

Não 18/04/1997 4166519 69.00 0.00 69.00

17 47051
MARIA LETÍCIA OLIVEI-
RA XAVIER

Não 01/06/1997 3921480 69.00 0.00 69.00

18 43581
GABRYELLA MUNIz AL-
MEIDA

Não 12/03/1996 3445594 68.00 1.00 69.00

19 43897
AMINADABE LUCAS DE 
VASCONCELOS VIEIRA

Não 26/02/1995 3113121 68.00 0.00 68.00

20 48984 LUzIA MICHELLE SANTOS Não 24/04/1995 3773482 68.00 0.00 68.00

21 45602
GISELE TAVARES CAR-
TAXO

Não 19/01/1993 2,0041E+12 66.00 0.00 66.00

22 46164
RUAMA FERREIRA DE 
SOUSA

Não 19/03/1993 3777906 66.00 0.00 66.00

23 41701
SABRINNA SANILY GUE-
DES LEITE

Não 25/02/1995 3494237 66.00 0.00 66.00

24 47966
S O F I A H I L U E Y  D E 
AGUIAR LEITE 

Não 19/06/1995 3580076 65.00 0.00 65.00

25 47123
SILVESTARLEY OLI -
VEIRA

Não 02/08/1989 3363616 65.00 0.00 65.00

26 41700
ALBERTO ALVES FER-
NANDES

Não 02/04/1987 2500129 64.00 0.00 64.00

27 45366
MONIKY FERREIRA NAS-
CIMENTO 

Não 11/02/1994 3769095 64.00 0.00 64.00

28 39785
LARISSA DA SILVA GON-
ÇALVES

Não 12/11/1994 3770881 64.00 0.00 64.00

29 46006
ARIANA AGUIAR FER-
NANDES DE LIMA

Não 06/04/1991 3360160 64.00 0.00 64.00

30 47550 PAULO JOSE DE LIMA Não 24/12/1984 6721371 60.00 4.00 64.00

31 45869
DÉBORA KETLEY MAR-
TINS DE ARAÚJO

Não 14/05/1996 3069946 64.00 0.00 64.00

32 48542
ELzA CRISTINA FARIAS 
DE ARAÚJO

Não 24/03/1992 3643685 63.00 0.00 63.00

33 48361
PAULO RODRIGUES DE 
LIMA FILHO

Não 01/02/1997 3827337 63.00 0.00 63.00

34 46348
CAMILA TATYANNE SAN-
TOS DE FREITAS

Não 07/07/1989 3243813 63.00 0.00 63.00

35 44896
FERNANDA RAPHAELLY 
BRITO ALVES DE ALBU-
QUERQUE RAMOS

Não 17/03/1985 2643137 63.00 0.00 63.00

36 46540
LAERTE PETRUCIO AN-
DRADE CAVALCANTE

Não 09/11/1992 3565805 63.00 0.00 63.00

37 43353
LUCAS SARMENTO 
FRADE

Não 05/09/1992 3515809 62.00 0.00 62.00

38 48688
FERNANDA LIMA DA 
SILVA

Não 16/05/1995 3789778 62.00 0.00 62.00

39 47420 GILVAN BARBOSA TITO Não 19/01/1983 2677686 62.00 0.00 62.00

40 40614
ANA CAROLINE COSTA 
NASCIMENTO

Não 11/05/1993 3595365 62.00 0.00 62.00

41 40222
ELIzABETH ALVES DE 
LIMA

Não 13/08/1994 3690143 62.00 0.00 62.00

42 45877
THAYANNE GABRIELLE 
RODRIGUES GUIMA-
RÃES

Não 22/12/1994 3645262 62.00 0.00 62.00

43 48673 CAIO ROLIM DE BRITO Não 13/09/1995 3971283 62.00 0.00 62.00

44 39583
CINTHYA PINTO SAR-
MENTO 

Não 15/06/1991 3997599 61.00 0.00 61.00

45 47409
ERNESTO LUIz LIMA 
DA SILVA

Não 27/03/1993 8890447 61.00 0.00 61.00

46 46574
PATRÍCIA RAPOSO MI-
RANDA

Não 27/03/1977 2030086 61.00 0.00 61.00

47 43841
ANDREA BRILHANTE 
GALDINO

Não 20/05/1995 4502096 61.00 0.00 61.00

48 39900
JOSÉ DAVI PEREIRA 
MARTINS

Não 03/08/1991 3538353 61.00 0.00 61.00

49 43996 THAIS PAULO DA SILVA Não 20/09/1991 8778346 60.00 0.00 60.00

50 43541
RAÍSA REBEKA SILVA DE 
ARAÚJO

Não 30/05/1988 3146936 60.00 0.00 60.00

51 48119
MARIANA MÉLANI ALE-
XANDRINO COSTA

Não 03/11/1995 4023385 60.00 0.00 60.00

52 43337
MILENA FERREIRA DE 
LUCENA

Não 15/08/1994 3745032 59.00 0.00 59.00

53 42143 TIAGO RIBEIRO LEAL Não 19/12/1988 3083491 58.00 0.00 58.00

54 46194
MARCELA MARIA ARAÚ-
JO MIRANDA

Não 16/05/1991 2,0021E+12 58.00 0.00 58.00

55 48565 ROSSANA DIAS COSTA Não 01/06/1993 3472585 58.00 0.00 58.00

56 39744 RAÍSSA LIMA TOSCANO Não 15/12/1994 3592402 58.00 0.00 58.00

57 47634
DIOVANNA DANDARA DA 
SILVA AGUIAR

Não 12/11/1996 20076009356 58.00 0.00 58.00

58 40566
DESIREE ALMEIDA TRI-
GUEIRO

Não 23/07/1987 3032799 50.00 8.00 58.00

59 47456
CAMILA KEYSS SOARES 
SALES DE OLIVEIRA

Não 14/10/1988 3119696 57.00 0.00 57.00

60 47618
ISABELLE GUIMARÃES 
SILVA

Não 22/03/1995 3320836 57.00 0.00 57.00

61 40312
MALENA JOSEFHE FER-
REIRA DE QUEIROz

Não 09/03/1994 3622219 57.00 0.00 57.00

62 44351
LARISSA GOUVEIA LOU-
RENÇO

Não 09/11/1995 3871729 56.00 0.00 56.00

63 45757
ANGELA MACHADO 
zENAIDE

Sim 29/11/1983 2075571 56.00 0.00 56.00

64 47967
EMANUELLE DE ABREU 
MOREIRA VIEIRA

Não 09/09/1996 4060935 56.00 0.00 56.00

65 47992
REINALDO CAVALCANTI 
DA SILVA JÚNIOR

Não 31/12/1985 99001179283 55.00 0.00 55.00

66 48884
ALECIO MARLON PEREI-
RA DINIz

Não 28/10/1992 1811797 55.00 0.00 55.00

67 45550
FERNANDA ARAÚJO DA 
SILVA 

Não 10/01/1993 3464422 55.00 0.00 55.00

68 40877
LÍVIA RAQUEL OLIVEIRA 
VIEIRA

Não 20/02/1989 7849546 54.00 0.00 54.00

69 45025 LUANA RODRIGUES Não 05/07/1988 20358695 54.00 0.00 54.00

70 48502
CLÁUDIA FARRANT 
BRAz ALENCAR

Não 12/07/1980 24530062 54.00 0.00 54.00

71 46250
PRISCILA OLIVEIRA DAS 
CHAGAS

Não 07/03/1993 3635601 54.00 0.00 54.00

72 45097
C A R O L I N A  L Ú C I O 
CUNHA DE ARAÚJO

Não 03/08/1996 4016595 53.00 0.00 53.00

73 44293
ALEXANDRE JOSÉ DA 
COSTA VITAL

Não 28/12/1990 3367923 53.00 0.00 53.00

74 42235
JOYCE DANTAS DE ME-
DEIROS 

Não 13/01/1996 2688470 52.00 0.00 52.00

75 48079
MARIA CLARA NEVES 
DO NASCIMENTO SILVA 

Não 27/02/1996 3101781 52.00 0.00 52.00

76 47564
FLAVIANE MARTINS VAz 
NUNES DOS SANTOS

Não 07/11/1984 2777229 51.00 0.00 51.00

77 40687
LUCAS ALMEIDA BAR-
BOSA

Não 13/03/1995 20079400951 51.00 0.00 51.00

78 49026
JOSÉ LAFAYETTE DE 
ANDRADE LIMA JUNIOR

Não 21/02/1984 6036298 51.00 0.00 51.00

79 47541
ALIENY CRISTINA DUAR-
TE FERREIRA

Não 16/06/1993 3738018 51.00 0.00 51.00

80 47779
WESLEY VILAR DE AzE-
VEDO

Não 28/09/1994 3839729 51.00 0.00 51.00

81 47462
OHANNA RAÍzA COR-
DEIRO DE OLIVEIRA

Não 28/09/1995 9281009 51.00 0.00 51.00

82 44770
CLAUDIA MEIRA RIBEI-
RO SALVIANO

Não 06/08/1981 2206763 50.00 0.00 50.00

83 40653
RAIMUNDO MORAIS 
NETO

Não 28/02/1982 2652036 50.00 0.00 50.00

84 40510
GIzELE PEREIRA DA 
SILVA

Não 23/05/1997 4072981 50.00 0.00 50.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2020, que objetiva: 
Construção da Praça Elza Soares da Silva Lima - Areia/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELLI - R$ 36.454,48.

Areia - PB, 10 de Agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00009/2020, que objetiva: 
Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas: Carlos Antônio Silva Santos e Pedro Alves Pereira 
- Areia/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - R$ 89.797,07.

Areia - PB, 10 de Agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:30 horas do dia 21 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo 0,0 (zero) km 
equipado com cesto aéreo isolado e acoplado, incluindo demais acessórios para atender os servi-
ços da Secretaria de Agri. e Abastecimento - Areia/Pb. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: 
comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 11 de Agosto de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 04 ao Contrato nº 00066/2020 – PP 00009/2020, celebrado entre o 
Município de Areia/PB, através do PREFEITURA MUNICIPALe a empresa POSTO MONTE SINAI 
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP, com base nos valores REPASSADOSaté o 
presente momento pelas distribuidoras nos preços do ÓLEO DIESEL S 500, ÓLEO DIESEL S-10 
e GASOLINA COMUM,comprovadosmediante notas fiscais de compra enviadas pela empresa, 
anexadas ao processo.

Areia, 10 de agosto de 2020.
João Francisco Batista de Albuquerque

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

Termo de Apostilamento nº 04 ao Contrato nº 00068/2020 – PP 00012/2020, celebrado entre o 
Município de Areia/PB, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEe a empresa POSTO MONTE 
SINAI COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP, com base nos valores REPASSADOSaté 
o presente momento pelas distribuidoras nos preços do ÓLEO DIESEL S 500, ÓLEO DIESEL S-10 
e GASOLINA COMUM,comprovadosmediante notas fiscais de compra enviadas pela empresa, 
anexadas ao processo.

Areia, 10 de agosto de 2020.
João Francisco Batista de Albuquerque

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO 

DE JANDAÍRA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. ADITAMENTO: Ajuste 
no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00052/2020 - Oliveira Cunha Serviços e Construções Eireli - CNPJ: 
20.930.189/0001-29 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 74.249,08. ASSINATURA: 10.08.20

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA-PB torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006, bem como 
toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço do tipo menor preço, 
em reunião que ocorrerá no departamento de licitações da Câmara Municipal de Alhandra, no dia 26 
de AGOSTO de 2020 às 10:00h00min. Objetivo: Aquisição de Veículo Novo, Tipo: Passeio/Hatch, 0 
km, Capacidade: 05 Passageiros para atender as necessidades da Câmara Municipal de Alhandra/
PB. Maiores informações e aquisição do edital completo no site: http://www.cmalhandra.pb.gov.br/ 
ou no departamento de licitações, no prédio sede da Câmara Municipal situada na Praça Nossa 
Senhora da Assunção, 06, Centro, CEP: 58.320.000, Alhandra/PB, no horário das 08:00 as 12:00.

Alhandra 07 de Agosto de 2020.
JOSÉ MARIA RODRIGUÊS DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 

09h00min (horário de Brasília) do dia 26 de agosto de 2020, através do site www.comprasnet.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de patrulha agrí-
cola, conforme proposta de nº 052325/2019 - MAPA / Governo Federal, conforme Convênio de nº 
890669/2019, para atender as necessidades do município, mediante edital e seu termo de referência. 
Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 031/2015 e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 07h00min as 
11h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaopmb2@gmail.com, www.belem.
pb.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

Belém - PB, 10 de agosto de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, através da Comissão Permanente de Licitação, comu-
nica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará 
realizar no dia 28.08.2020 às 08h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
à Rua Flávio Ribeiro, 74, Centro – Belém/PB, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS DE 
N.° 06.2020, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Reforma 
da Unidade Escolar Alice de Melo Viana, Rua Nova – Belém/PB, conforme termo de referência. 
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 
07h00min e 11h00min.

Belém - PB, 10 de agosto de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comissão

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 01.2020
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Planejamento, Organização e Execução 

do Concurso Público de provas e títulos para seleção de candidatos para o preenchimento de di-
versas vagas de cargos públicos de Nível Médio e Superior da Prefeitura Municipal de Belém – PB.

EMPRESAS HABILITADAS:
-EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA.
-FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ – FUNVAPI
EMPRESAS INABILITADAS:
-CONTEMAX – CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA
Motivos: chegou atrasada, desclassificada
-AESST – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREzINHA
Motivos: não apresentou as exigências dos subitens 8.4.7, 8.6.8 até o 8.6.13. do edital.
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, no 
email: licitacaopmb2@gmail.com. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada unanimemente pelos membros da CPL

Belém - PB, 10 de agosto de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE EDITAL

LEILÃO N° 001/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA, torna público e faz saber a quem interessar e 

quantos virem a presente convocação ou dela tiverem conhecimento, que fará realizar Leilão na 
modalidade online por intermédio do Leiloeiro Oficial, Sr. Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias, 
JUCEP 010/2014. A alienação dos lotes será em conformidade com o edital publicado e regido pela 
Lei n° 8.666/93, com suas alterações posteriores, e Lei Municipal nº 317/2020 e demais Legislações 
Pátrias em vigor, a alienação de bens inservíveis (veículos), pertencentes ao patrimônio do Muni-
cípio, vai ser realizada de forma exclusivamente online, do tipo maior lance, no dia 26 de agosto 
de 2020, a partir das 10:00 horas pelo site www.marcotulioleiloes.com.br. Maiores informações 
poderão ser elucidadas com o Leiloeiro Oficial (83) 98787-8175 ou através do e-mail: marcotulio@
marcotulioleiloes.com.br. O Edital na íntegra poderá ser adquirido gratuitamente, nos sites: www.
borborema.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br e www.marcotulioleiloes.com.br.

Borborema, 10 de agosto de 2020.
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 006/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
LIMPEzA.  Data de abertura: 21/08/2020 às 08h30min (horário local), por meio do site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no 
horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318. E-mail: cplboqueirao@
gmail.com. Edital:www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

Boqueirão, 10 de agosto de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2020

A Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO nº 0002/2020, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE VEICULOS, 
CONFORME PROPOSTA Nº 11228.592000/1200-03 do Fundo Nacional de Saúde. Data de abertura: 
21/08/2020 às 09:00hr (horário local), por meio do site httpp://www.comprasgovernamentais.gov.
br. Informações: no endereço Rua Thomaz de Aquino, nº 06, Centro, Barra de São Miguel – PB, 
horário de expediente das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min. Outras informações 
pelo E-mail cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br

Barra de São Miguel – PB 10 de agosto de 2020
ANTÔNIO AELSON CANEJO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00019/2020, para o dia 17 
de Agosto de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Edinete Abrantes 
de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 35611021. E-mail: cpl.bernardino@gmail.com. 

Bernardino Batista - PB, 10 de Agosto de 2020
MATEUS RIBEIRO DANTAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Municipal de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00015/2020, que objetiva: Contratação de Empresa 
Especializada em Software de Gestão Tributária; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A. O. S. SOFTWARE LTDA - R$ 15.000,00.

Conde - PB, 06 de Agosto de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00036/2020

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 DV00036/2020, 
que objetiva: Prestação de Serviço de Informações de Consulta ao Banco de Dados de entidade 
de informações pessoais, CPF e Débitos de diversas naturezas, para fins de identificar e localizar 
devedores de crédito tributários do Município e promover negativação de seus respectivos CPF’s 
e CNPJ’s; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CAMARA DE 
DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA - R$ 3.000,00.

Conde - PB, 17 de Julho de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00036/2020. OBJETO: Prestação de Serviço de Infor-

mações de Consulta ao Banco de Dados de entidade de informações pessoais, CPF e Débitos de 
diversas naturezas, para fins de identificar e localizar devedores de crédito tributários do Município 
e promover negativação de seus respectivos CPF’s e CNPJ’s. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, 
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIzAÇÃO: Secretaria Municipal da 
Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 17/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE FECHAMENTO E PORTAL DE SINALIzAÇÃO PARA FACILITAR O 

TRABALHO DOS AGENTES NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS/
PB, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID–19, AMPARADO PELO DECRETO MU-
NICIPAL Nº 0004/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00008/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3004.3006 – AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO 
CORONAVÍRUS 214.000001 – Transferência de Recursos do SUS para Atenção Básica 3.3.90.39.01 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 220.000000 – Transferências de 
Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 07/10/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 50801/2020 - 07.08.20 - IOA SERVICOS E 
PRODUCAO MUSICAL EIRELI - CNPJ: 08.397.547/0001-84 - R$ 24.720,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00008/2020

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 DP00008/2020, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE FECHAMENTO E PORTAL DE SINALIzAÇÃO PARA FACILITAR O 
TRABALHO DOS AGENTES NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE CARAUBAS/PB, 
COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID–19, AMPARADO PELO DECRETO MUNICIPAL 
Nº 0004/2020, DE 07 DE ABRIL DE 2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - R$ 24.720,00.

Caraúbas - PB, 07 de Agosto de 2020
LEONARDO ENEAS ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

A Prefeitura Municipal de Cabedelo torna público que fará realizar através da Comissão Per-
manente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo 
- PB, às 09:00 horas do dia 27 de Agosto de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do 
tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA 
TERCEIRA IDADE NO BAIRRO DE INTERMARES. Recursos: Próprios. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br.     

Edital: www.tce.pb.gov.br/www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia.
Cabedelo - PB, 10 de Agosto de 2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos ser-

viços de CONCLUSÃO da construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde – Tipo I, localizada 
no Conjunto Olívia Madruga, na cidade de Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00001/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 – RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO 
DE CUITEGI/FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
– SAÚDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS) = 40.000 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE – 10.301.0004.1036 – ELEMENTO DE DESPESA: 44905199 – OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até 10/02/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 
00047/2020 - 10.08.20 - CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - R$ 114.459,14.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Conceição

AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO
O presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 

licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preço Nº 00005/2020, que a empre-
saNORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA - ME - CNPJ: 22.975.820/0001-31 
impetrou recurso contra o resultado da fase de habilitação, assim abertura das propostas que será 
no dia 11 de agosto de 2020 às 09h30mim, fica cancelada. Desta forma ficam intimados os licitantes 
participante do processo, e neste mesmo ínterim fica aberto o prazo para interpor contrarrazões, 
consoante consta no Art. 109, inciso I, alínea a, §3, da Lei nº 8.666/93.

Conceição/PB, 10 de Agostode 2020.
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA

Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE Nº 0088/2017 PARTES: STTP 

/ PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA – ME. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOzE) MÊSES, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSU-
LAS INALTERADAS, ORIUNDAS DO PREGÃO PRESENCIAL 0023/2017/STTP,  COM FULCRO 
NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUO NETO / PUBLIC 
SOFTWARE INFORMATICA LTDA – ME. ASSINARTURA: 10/08/2020.FELIX ARAUJO NETO/
Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 
Bartolomeu da Costa Lima, S/N - Centro - Caraúbas - PB, às 09:30 horas do dia 25 de Agosto 
de 2020, por meio do site www.bll.org.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. 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 7:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@
caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.bll.org.br. 

Caraúbas - PB, 10 de Agosto de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00009/2020

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 DP00009/2020, 
que objetiva: Contratar carro–pipa para abastecer d’água emergencialmente os prédios públicos, da 
zona rural e urbana, atingidos pela estiagem que assola este município; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS - R$ 31.500,00.

Dona Ines - PB, 07 de Agosto de 2020
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratar carro–pipa para abastecer d’água emergencialmente os prédios públicos, 

da zona rural e urbana, atingidos pela estiagem que assola este município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00009/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona 
Ines:03.030 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – 04.122.1001.2004;6.060 – SE-
CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.361.2007.2014, 12.392.2011.2021. ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.36.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: 
até 07/11/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00103/2020 
- 07.08.20 - JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS - R$ 31.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00002/2020, que objetiva: Aquisição(ões) de Veículo(s) 
zero Quilômetro [veículo a motor de propulsão antes de seu registro e licenciamento] do tipo: 
UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, com capacidade mínima para 10 pessoas , com disponibilidade 
de acessibilidade, conforme discriminação pertinente no Instrumento Convocatório, destinado 
ao Fundo Municipal de Saúde CNPJ n 11.814.527/0001–76 deste município, em conformidade a 
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 
11814.527000/1200–06; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: FIORI VEICOLO S.A - R$ 230.000,00.

Duas Estradas - PB, 10 de Agosto de 2020
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Agosto de 2020, por 
meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material de limpeza e higiene, mobiliário e material 
permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal e Serviço de Atendimento domi-
ciliar deste Municipio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 10 de Agosto de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de mate-
rial de construção para uso em reparos e construção em várias secretarias desta municipalidade 
Aquisição parcelada de material de construção para uso em reparos e construção em várias se-
cretarias desta municipalidade. 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 1.459/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 10 de Agosto de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

 RESULTADO FASE PROPOSTA
CONVITE Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação em 
paralelepípedos em diversas ruas do município de Emas-PB, contrate de repasse - 1066035-94. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: M. J. B. PAIXAO 
EIRELI - Valor: R$ 283.102,71. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recur-
sos 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, Av. Vice-prefeito João Kennedy 
Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. E-
-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. 

Emas - PB, 10 de Agosto de 2020
ARISTOTELES BEZERRA GOMES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da 2ª (segunda) etapa das 
obras de reforma do campo o VICENTÃO, no município de Emas-PB, contrato de repasse CAIXA 
nº 1062223-30. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEzA E SERVIÇOS URBANOS LTDA - Valor: R$ 368.685,97. 
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, Av. Vice-prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. 

Emas - PB, 10 de Agosto de 2020
ARISTOTELES BEZERRA GOMES

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de colírios diversos para melhor atender as necessidades da 
população carente do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00060/2020. DO-
TAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Bens, 
Material para distribuição gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00413/2020 - 31.07.20 - 
DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 218.410,00; CT Nº 00414/2020 - 31.07.20 - NELFARMA 
COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS - R$ 20.256,24.

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020
RESULTADO FASE PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de Gurjão - PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de propostas 
de preços, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE 
QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE GURJÃO - PB. Após análise e julgamento de 
propostas, a proposta da a empresa ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LO-
CAÇÕES EIRELI – CNPJ: 05.881.170/0001-46, no valor global de R$: 180.561,04 (cento e oitenta 
mil quinhentos e sessenta e um reais e quatro centavos) teve sua proposta desclassificada por não 
atender aos seguintes itens do Edital: 7.1.1, 7.2.2, 7.2.3. 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 através do 
e-mail pmgurjao@globomail.com. Comissão Permanente de Licitação, Rua Vicente Borges Gurjão, 
nº 15 Gurjão - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Gurjão – PB, 10 de agosto de 2020.
DIEGO GURJÃO RAMOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento de Proposta de Preços do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00027/2020, com o seu objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICA 
DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO-I de Igaracy/PB. 
Conforme especificação do edital. Sendo declarada vencedora do certame a empresa: FARMA-
GUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOPISTALAR LTDA. 
Com o valor Global de R$ 388.469,66 (TREzENTOS E OITENTA E OITO MIL QUATROCENTOS 
E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).  Abre-se vistas aos interessados 
do inteiro teor da decisão.

Igaracy - PB, 10 de agosto de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00018/2020. OBJETO: Locação de veículo com 

capacidade para 07 (Sete) passageiros, com motor mínimo 1.8 Flex, direção hidráulica, câmbio 
automático, Kit multimídia, ano fabricação a partir de 2016, porta malas a partir de 500 LT, para ficar 
à disposição da equipe de monitoramento e combate ao vírus COVID19 (corona vírus) no município 
de Igaracy–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AU-
TORIzAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 07/08/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00018/2020

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 DP00018/2020, 
que objetiva: Locação de veículo com capacidade para 07 (Sete) passageiros, com motor mínimo 
1.8 Flex, direção hidráulica, câmbio automático, Kit multimídia, ano fabricação a partir de 2016, porta 
malas a partir de 500 LT, para ficar à disposição da equipe de monitoramento e combate ao vírus 
COVID19 (corona vírus) no município de Igaracy–PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA LIANI LEONARDO – ME - R$ 20.000,00.

Igaracy - PB, 07 de Agosto de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00009/2020
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020, inciso 4º 

e Decretos Municipais nºs 003/2020, 004/2020, 005/2020, 006/2020, 007/2020, 008/2020, 009,2020, 
10/2020, 11/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 19/2020, 20/2020.

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de desinfecção e higienização de prédios 
públicos e dos locais de grande circulação e vias públicas,com o objetivo de reduzir os riscos pelo 
COVID-19, atendendo as necessidades da secretaria de saúde do município de Ibiara – PB, pela 
contratação direta com a empresa JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 055470024-70, cadastrada 
no CNPJ nº 18.008.900/0001-40, com o valor global de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).  

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Ibiara -  PB, em 30 de Julho de 2020.

 FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00009/2020

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Ibiara, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 24, 

inciso IV da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020, inciso 4º e Decretos Municipais nºs 003/2020, 
004/2020, 005/2020, 006/2020, 007/2020, 008/2020, 009,2020, 10/2020, 11/2020, 14/2020, 15/2020, 
16/2020, 17/2020, 19/2020, 20/2020 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00009/2020, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, contratação de empresa para dedetização de prédios públicos em geral do município 
de Ibiara-PB, empresa JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO 055470024-70 – Contratação de empresa 
para serviços de desinfecção e higienização de prédios públicos e dos locais de grande circulação 
e vias públicas,com o objetivo de reduzir os riscos pelo COVID-19, atendendo as necessidades 
da secretaria de saúde do município de Ibiara – PB. Cadastrada no CNPJ nº 18.008.900/0001-40, 
com o valor global de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).  

            Ibiara, em 30 de Julho de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00010/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020, inciso 4º e 

Decretos Municipais nºs 003/2020, 004/2020, 005/2020, 006/2020, 007/2020, 008/2020, 009/2020, 
10/2020, 11/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 19/2020, 20/2020

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material médico hospitalar e EPI’s para 
o enfrentamento do covid-19,atendendo solicitação da Secretaria de Saúde do município de 
Ibiara-PB, pela contratação direta com a empresa DENTAL FARMA COMÉRCIO LTDA – CNPJ nº 
18.110.143/0001-11, com o valor global de R$ 46.230,00 (quarenta e seis mil duzentos e trinta reais).  

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado
 Ibiara -  PB, em  04 de Agosto de 2020.

 FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00010/2020

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Ibiara, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o Art. 24, 

inciso IV da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020, inciso 4º e Decretos Municipais nºs 003/2020, 
004/2020, 005/2020, 006/2020, 007/2020, 008/2020, 009/2020, 10/2020, 11/2020, 14/2020, 15/2020, 
16/2020, 17/2020, 19/2020, 20/2020 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00010/2020, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação direta para a aquisição de material médico hospitalar e EPI’s para o 
enfrentamento do covid-19, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde do município de Ibiara-
-PB, a empresa DENTAL FARMA COMÉRCIO LTDA – CNPJ nº 18.110.143/0001-11, com o valor 
global de R$ 46.230,00 (quarenta e seis mil duzentos e trinta reais.

             Ibiara, em 04 de Agosto de 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de Academia de 

Saúde, município de Ibiara-PB, conforme Emenda Parlamentar Nº 08892.967000/1200-04.
O Prefeito Constitucional da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, no uso de suas atribuições 

legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E:
 HOMOLOGAR e ADJUDICAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a 

Lei, considerando que foram observados os prazos recursais, fica convocado a licitante vencedora 
para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da lei. 

Vencedora: 
A empresa DEL ENGENHARIA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 17.415.942/0001-33, vencedora 

com o valor global de R$ 137.969,96 (cento e trinta e sete mil novecentos e sessenta e nove reais 
e noventa e seis centavos).

IBIARA-PB, 10 de Agosto de 2020.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 04-040/2020

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº: 2020/039689.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) 

CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS.

O pregoeiro responsável pelo procedimento licitatório em tela comunica aos interessados que a 
sessão pública definida para o dia 11/08/2020 às 09:00h foi adiada para o dia 21/08/2020 às 09:00h, 
tendo em vista falha na formação do grupo no comprasnet.

Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes
João Pessoa, 10 de agosto de 2020.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AVISO DE ADIAMENTO DA LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145374/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, AVISA aos interessados que a 
abertura da Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.006/2020, em regime de execução 
de empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios 
com abertura prevista para o  dia 02/09/2020, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como 
objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Serviços de Implantação de 
Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/
Pb (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Monte Horebe, Rua Das Macaíbas, Rua Motorista Olavo 
Faustino de Oliveira e Trav. Cidade de Monte Horebe), (Bairro Jardim Oceania: Rua Profª Ana 
Lianza Lombardi e Rua Waldir Braga) - Lote 09. FICA ADIADA para o dia 24 de setembro de 2020, 
impreterivelmente às 09 horas, por razões de um equívoco no preço unitário do item 5.18 da   pla-
nilha orçamentária.  A cópia do ADENDO ao Edital e do Anexo III - Planilha Orçamentária estarão 
disponíveis e a disposição dos interessados a partir da quinta-feira dia 13/08/2020, no endereço: 
http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Quaisquer informação será prestada na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos 
Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 
ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 10 de agosto de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33007/2020

(2ª PUBLICAÇÃO)
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Concorrência Nº 
33007/2020, em regime de execução de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação 
MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 14/09/2020, às 09:00 horas, tendo como objeto contratação de ser-
viços especializados para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIzADOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIzAÇÃO DE INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS 
E AMBIENTES DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA E ARTES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. 
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, no Portal da Transparência 
e de forma suplementar na sala de reunião da Comissão Especial de Licitação, localizada na Rua 
Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 
08:00 às 12:00h e das 13:00 as 17:00h, onde poderá ser adquirido mediante a apresentação de 
um CD/DVD ou pendrive. Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 10 de agosto de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3095/2019/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 fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.015/2020, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios  
a ser realizada no dia 23/09/2020, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a 
Contratação de Empresa Especializada para Executar Serviços de Implantação de Pavimentação 
em Paralelepípedos em João Pessoa (Bairro Seixas: Rua dos Camarões, Rua das Lagosta, Rua 
dos Mariscos, Rus dos Coqueiros, Rua das Jangadas, Ruas das Estrela do Mar, Rua Travessa 
das Jangadas; Bairro da Penha: Rua Francisco Lunga, Rua Jornalista Jair Alves dos Santos, Rua 
Antônio Ribeiro e Bairro Altiplano: Rua Orlando Di Cavalcanti Villar) – PB – LOTE IV. A cópia do 
Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da sexta-feira 
dia 14/08/2020, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer informação será prestada na Sala 
da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do 
Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h as 16h, 
Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 10 de agosto de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/140130/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 fará realizar a Lici-
tação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.014/2020, em regime de execução de empreitada 
por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios  a ser realizada 
no dia 22/09/2020, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a Contratação de 
empresa especializada para execução Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos da Rua 
Dr. Mirocene Fernando Cunha Lima – Bessa, João Pessoa - PB. A cópia do Edital e seus anexos 
estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da quinta-feira dia 13/08/2020, no en-
dereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Quaisquer informação será prestada na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos 
Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 
ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 10 de agosto de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços de solução para implantação de funcionamento do Prontuário Eletrônico do 

Cidadão – PEC. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 10002/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Juazeirinho: 02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE – 02.080.10.301.0002.2058 – ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – 10.302.0002.2076 – 
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL – 02.080.10.304.0002.2166 – ATI-
VIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – 02.080.10.305.0002.2167 – ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA – 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até 10/08/2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho 
e: CT Nº 10015/2020 - 10.08.20 - CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - R$ 171.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10002/2020, que objetiva: Serviços de solução 
para implantação de funcionamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - 
R$ 171.600,00.

Juazeirinho - PB, 10 de Agosto de 2020
NADJA GLENE GONÇALVES DA COSTA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 10002/2020, que objetiva: Serviços de 
solução para implantação de funcionamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC; ADJUDICO 
o seu objeto a: CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - R$ 171.600,00.

Juazeirinho - PB, 10 de Agosto de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO
Tomada de Preços n.º 00007/2020.

Objeto: Pavimentação de rua. A Prefeitura Municipal de Juazeirinho, através da Comissão 
Permanente de Licitações, torna público que em face da desistência da Empresa Mendonça e 
Silva Construções e Locações Ltda., do Parecer emitido pela Assessoria Jurídica e em conformi-
dade com o art. 24, XI, da Lei n.º 8.666/93, CONVOCA o licitante na ordem de classificação, A.B. 
CONSTRUÇÕES EIRELI, classificada em 2º lugar no certame, para a assinatura do contrato. 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. 

Juazeirinho, 10 de agosto de 2020.
IZAEL DOS SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de confecção 
de próteses dentárias. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: juazeirinholicita@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 10 de Agosto de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2020
Processo Administrativo nº 026/2020. Pregão Presencial nº 06.008/2020. Ata de Registro de 

Preços nº 007/2020
OBJETO: eventual aquisição parcelada de pneus, câmara de ar e protetores, destinados a atender 

as diversas Secretarias do Município. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro. 
CNPJ Nº: 09.071.622/0001-85. CONTRATADO: Milton Viegas – ME. CNPJ Nº: 24.279.655/0001-09. 
VALOR R$: 125.004,00 (cento e vinte e cinco mil e quatro reais). PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: 
Até 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente.

Lagoa de Dentro - PB, 03 de agosto de 2020.
FABIANO PEDRO DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2020

Processo Administrativo nº 026/2020. Pregão Presencial nº 06.008/2020. Ata de Registro de 
Preços nº 007/2020

OBJETO: eventual aquisição parcelada de pneus, destinados a atender ao Fundo Municipal de 
Saúde – FMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde – FMS. CNPJ Nº: 12.375.571/0001-90. 
CONTRATADO: Milton Viegas – ME. CNPJ Nº: 24.279.655/0001-09. VALOR R$: 5.836,00 (cinco 
mil, oitocentos e trinta e seis reais). PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: Até 31/12/2020. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente.

Lagoa de Dentro - PB, 03 de agosto de 2020.
ELIANE VICENTE SANTIAGO

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 065/2020
Processo Administrativo nº 027/2020. Pregão Presencial nº 06.009/2020. Ata de Registro de 

Preços nº 008/2020
OBJETO: eventual aquisição de peças para veículos, destinados a atender as diversas Secretarias 

do Município. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro. CNPJ Nº: 09.071.622/0001-
85. CONTRATADO: Milton Viegas – ME. CNPJ Nº: 24.279.655/0001-09. VALOR R$: 171.343,74 
(cento e setenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos). PERÍODO 
DA CONTRATAÇÃO: Até 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente.

Lagoa de Dentro - PB, 03 de agosto de 2020.
FABIANO PEDRO DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2020

Processo Administrativo nº 027/2020. Pregão Presencial nº 06.009/2020. Ata de Registro de 
Preços nº 008/2020

OBJETO: eventual aquisição de peças para veículos e motocicletas, destinados a atender o 
Fundo Municipal de Saúde - FMS. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde – FMS. CNPJ Nº: 
12.375.571/0001-90. CONTRATADO: Milton Viegas – ME. CNPJ Nº: 24.279.655/0001-09. VALOR 
R$: 38.135,78 (trinta e oito mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos). PERÍODO 
DA CONTRATAÇÃO: Até 31/12/2020.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente.
Lagoa de Dentro - PB, 03 de agosto de 2020.

ELIANE VICENTE SANTIAGO
Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2020
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” A “z” DO TIPO ÉTICOS, GENÉRICOS E 
SIMILAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DEMANDA JUDICIAL

EMPRESA: 
VALE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP – CNPJ: 40.940.017/0001-43
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR: VALE COMÉCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP
CNPJ: 40.940.017/0001-43

ITEM ESPECIFICAÇÃO Valor Estimado 
(Anual)

Desconto 
(%)

Valor Estimado após 
desconto (Anual)

(A) (B)  (C) = (A) – (B)

01

Tabela CMED atualizada, 
constante no site da ANVI-
SA – medicamentos éticos 

de “A” a “z”. 

R$ 160.000,00 7% R$ 148.800,00

02

Tabela CMED atualiza-
da, constante no site da 

ANVISA – medicamentos 
genéricos de “A” a “z”. 

R$ 100.000,00 23% R$ 77.000,00

03

Tabela CMED atualiza-
da, constante no site da 

ANVISA – medicamentos 
similares de “A” a “z”. 

R$ 100.000,00 23% R$ 77.000,00

TOTAL R$  302.800,00

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

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

obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 10 de Agosto de 2020.

MARIA EUNICE PESSOA DO NASCIMENTO
PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020, realizado pela 
Comissão Permanente de Licitação em 07 de Agosto de 2020 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidida a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da empresa VALE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP, 

com o valor total de sua oferta de R$ 302.800,00 (Trezentos e Dois Mil e Oitocentos Reais), pelas 
razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 10 de Agosto de 2020.
Maria Eunice do Nascimento Pessoa

PREFEITA
        

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

quando do julgamento da Pregão Presencial N.º 022/2020, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Presencial em favor da empresa VALE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP, com o 
valor total de R$ 302.800,00 (Trezentos e Dois Mil e Oitocentos Reais).

Mamanguape - PB, 10 de Agosto de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Agosto de 2020, 
por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos e materiais médico hospitalares. 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) 3390-1110. 
E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Prata - PB, 10 de Agosto de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00045/2020, em favor da empresaB. P. D SERVIÇOS E CO-
MERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA - ME; CNPJ nº 
33.872.786/0001-96,tendo como objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de 
manutenção corretiva dos equipamentos pertencentes ao Hospital DIA em combate ao Covid-19 
no município de Piancó-PB.Como valor global estimado de R$ 20.430,00 (vinte mil,quatrocentos 
e trinta reais), em consequência fica a mesmo convocada a assinar o termo contratual, conformeo 
Art. 4º, estabelece a Lei federal nº 13.979/2020, com a redação dada pela Medida Provisória nº 
926/2020art. 64, caput, e da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 10 de agosto de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00046/2020, em favor da empresaB. P. D SERVIÇOS E COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA - ME; CNPJ nº 33.872.786/0001-96,ten-
do como objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de instalação, manutenção 
corretiva e preventiva dos equipamentos pertencentes a UPA – 24h do município de Piancó-PB.Como 
valor global estimado de R$ 12.440,00 (doze mil,quatrocentos e quarenta reais), em consequência 
fica a mesmo convocada a assinar o termo contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 10 de agosto de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00045/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: B. P. D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E 

LABORATORIAL LTDA - ME; CNPJ nº 33.872.786/0001-96.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção corretiva dos 

equipamentos pertencentes ao Hospital DIA em combate ao Covid-19 no município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 20.430,00 (vinte mil, quatrocentos e trinta reais).

Piancó-PB, 10 de agosto de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
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Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00046/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: B. P. D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E 

LABORATORIAL LTDA - ME; CNPJ nº 33.872.786/0001-96.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em serviços de instalação, manutenção 

corretiva e preventiva dos equipamentos pertencentes a UPA – 24h do município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 12.440,00 (doze mil,quatrocentos e quarenta reais).
Piancó-PB, 10 de agosto de 2020.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2020, que objetiva: 
Contratação de serviços de consultoria especializada para elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) deste Município fruto do convênio n° 208/17, entre esta edilidade e 
a Funasa; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
OLIVEIRA & MAYER CONS. E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - R$ 117.263,57.Ficar desde já 
convocado o representante legal da empresa vencedora para assinatura do contrato objeto da 
presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade 
com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.

Pirpirituba - PB, 10 de Agosto de 2020.
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 21 de agosto de 2020, 
por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS – 
PB. (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2020. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitaca-
opmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.
comprasgovernamentais.gov.br.

Queimadas - PB, 10 de agosto de 2020
JOSÉ CARLOS DE SOUSA RÊGO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020
A Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que a licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020, cujo objeto 
é a aquisição de materiais construção, para atender as necessidades de diversas Secretarias do 
Município de Riachão do Bacamarte, aprazada para o dia 24/08/2020 às 9:00 horas, foi ADIADA 
para o dia 25/08/2020 às 9:00 horas, em razão do feriado municipal do dia 24/08/2020.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3316-1070, até 
o dia 20/08/2020.

 Riachão do Bacamarte(PB), 10 de agosto de 2020.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE 

 PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020
A Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, através de sua Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que a licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020, cujo 
objeto é a contratação de uma empresa de construção civil, para execução das obras de Reforma 
e Adequação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Joaquim de Araújo, no 
Município Riachão do Bacamarte, aprazada para o dia no dia 24/08/2020 às 11:30 horas, foi ADIADA 
para o dia 31/08/2020 às 9:00 horas, em razão do feriado do dia 24/08/2020.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3316-1070, até 
o dia 26/08/2020.

 Riachão do Bacamarte(PB), 10 de agosto de 2020.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE 

 PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NO VEICULOS DA 
FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO; ADJUDICO o seu objeto a: CARNEIRO DO 
NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 178.242,00; GB COMERCIO 
E SERVICOS LTDA – EPP - R$ 46.204,52; JOSE CARLOS DE SOUzA PEREIRA 04648613490 - R$ 
10.675,00; MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA - R$ 59.652,00.

Remígio - PB, 07 de Agosto de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
CAMARAS, PROTETORES E SERVIÇO DE RECAPEAMENTO NO VEICULOS DA FROTA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM 
- R$ 178.242,00; GB COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP - R$ 46.204,52; JOSE CARLOS 
DE SOUzA PEREIRA 04648613490 - R$ 10.675,00; MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E 
PNEUS LTDA - R$ 59.652,00.

Remígio - PB, 10 de Agosto de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E SERVIÇO DE RECAPEA-

MENTO NO VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 
02.010 SECRETARIA DE GESTÃO 02010 04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE GESTÃO 02.040 SECRETARIA DE SAÚDE 02040 10 301 2002 2006 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.050 SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO 02050 12 361 1001 2008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02050 12 361 
1001 2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB – 40% 02050 12 361 1001 
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 02050 12 361 1001 2014 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 02050 12 361 1001 2015 MANUTENÇÃO 
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 02.060 SECRETARIA DE TRÂNSITO 02060 26 122 2002 
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRÂNSITO 02.070 SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02070 08 122 2002 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02070 08 243 2002 2026 MANUTENÇÃO 
DO CONSELHO TUTELAR 02.080 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02080 15 
122 2002 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS 02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02090 20 122 2002 2029 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02090 
20 605 2002 2030 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 02110 10 
305 1002 2037 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE) 02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO 
DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 02.120 SECRETARIA DE 
CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02120 13 122 2002 2040 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 02.130 SECRETARIA DE ESPORTE E LAzER 02130 27 122 2002 2044 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAzER 02.140 FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02140 08 244 1003 2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02140 08 244 1003 2053 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 4490.52 EQUIPAMEN-
TOS DE MATERIAL PERMANENTE FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS 
1111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 1113 
TRANSFERENCIAS FUNDEB 40% 1120 TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO–EDUCAÇÃO 1124 
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 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 D 1311 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00163/2020 - 10.08.20 até 
10.08.20 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 
178.242,00; CT Nº 00164/2020 - 10.08.20 até 31.12.20 - GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 
- R$ 46.204,52; CT Nº 00165/2020 - 10.08.20 até 31.12.20 - JOSE CARLOS DE SOUzA PEREIRA 
04648613490 - R$ 10.675,00; CT Nº 00166/2020 - 10.08.20 até 31.12.20 - MARY SOARES & 
ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA - R$ 59.652,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00030/2020, Objeto: Con-
tratação de empresa especializada na execução de serviço de destinação final de resíduos sólidos 
em aterro sanitário ambientalmente legalizado, para o dia 17 de Agosto de 2020 às 10:00 horas, 
no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(083) 99333-5316.

 Rio Tinto - PB, 10 de Agosto de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADOS A ATENDER AS 
FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 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 0037/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: http://santahelena.pb.gov.br/. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 10 de Agosto de 2020
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

ADITIVO DE VALOR (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
Termo aditivo 02ao Contrato de Nº 00066/2019. Partes Prefeitura Municipal de São Seb. de Lagoa 

de Roça ePollyefeConstruções,Objeto:Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Execução 
de Serviços de Pavimentação e Drenagem no Perímetro Urbano do Município de São Sebastião de 
Lagoa de Roça, (Rua Francisco da Cunha - Trecho 1, Rua Francisco da Cunha - Trecho 03, Rua 
João Terto, Rua Projetada Gavião, Travessa Pedro dos Santos, Rua Projetada. Conforme Contrato 
de Repasse 1053093-59/2018, Celebrado Entre O Ministério das Cidades e a PMSSLR. Empreitada 
Por menor preço unitário, Tipo Menor Preço Global, Com Fornecimento de Mão de Obra e Todos os 
Seus Encargos, Materiais, Equipamentos, Maquinário, Ferramentas, Acessórios, Água, Energia e 
Tudo Quanto for necessário para a Perfeita Execução e Acabamento dos Serviços. Fundamento legal: 
TOMADA DE PREÇOS nº 00002/2019.02070.15.451.2009.1022-4490.51.00.00- 001/940/Cont. de 
Rep. 1053093-59/2018 M. CIDADES. Objeto do Aditivo: Refere-se o presente aditivo de acréscimo 
de valor de R$ 6.794,84. Mantendo as demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No art. 65, I “a” 
e “b” §1º da LEI Nº 8.666/93, Assinam: Severo Luís do Nascimento Neto ePolyefeConstruções.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RESULTADO FASE PROPOSTA
 TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMEN-
TAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM UMA ESTRADA RURAL LOCALIzADA NO SITIO TANQUES 
– NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: T4 ENGENHARIA 
E SERVICOS LTDA - Valor: R$ 78.876,20. 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 Jose Rodrigues Coura, 53 - 
Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (083) 3387–1066.
E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 10 de Agosto de 2020
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTA-
ÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE 
LAGOA DE ROÇA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - Valor: R$ 104.295,49. 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 Jose 
Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 10 de Agosto de 2020
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS EM UMA ESTRADA RURAL LOCALIzADA NO SITIO TANQUES – NO MUNI-
CÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - R$ 78.876,20.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 10 de Agosto de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS EM UMA ESTRADA RURAL LOCALIzADA NO SITIO TANQUES – NO MUNI-
CÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - R$ 78.876,20.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 10 de Agosto de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 
DE ROÇA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - R$ 104.295,49.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 10 de Agosto de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico nº 065/2020

A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados,que será realizado o procedi-
mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto:Aquisição 
de cinco itens para composição do fornecimento de merenda escolar ao alunado, causado pelo não 
cozimento nas repartições públicas. Estes mesmos itens poderão ser utilizados na distribuição de kits 
de alimentação (de acordo com a LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020 que indica a distribuição 
da merenda enquanto suspensas as aulas), como também nas unidades escolares caso haja o 
retorno das aulasdentro do período de vigência desta licitação.. Abertura das propostas dia 21 de 
agosto de 2020, às 9:00 horas(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos 
www.tce.pb.gov.br ewww.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, 
Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 10 de agosto de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00007/2020, que objetiva: Aquisições parceladas de 
peças automotivas diversas, destinadas aos veículos e Máquinas Pesadas deste Município – 3º 
Chamada; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 135.200,82.

Sertãozinho - PB, 10 de Agosto de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
Contratação de Empresa EspecialTCizada no Ramo de Construção Civil, para empreitada: Pavi-
mentação e Drenagem de vias urbanas, referente ao Contrato de Repasse nº 1064508–14/2019 
formalizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional; DESIGNO os servidores Ana Paula 
Evaristo de Pontes, Secretário(a), como Gestor; e Marilia Paulino Nobrega Nascimento, Engenheira 
Civil - Crea N 160168290-5, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Tomada 
de Preços nº 00002/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido 
contrato, respectivamente.

Sertãozinho - PB, 10 de Agosto de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: Con-
tratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada: Pavimentação e 
Drenagem de vias urbanas, referente ao Contrato de Repasse nº 1064508–14/2019 formalizado pelo 
Ministério do Desenvolvimento Regional; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - R$ 383.230,07.

Sertãozinho - PB, 10 de Agosto de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada: 

Pavimentação e Drenagem de vias urbanas, referente ao Contrato de Repasse nº 1064508–14/2019 
formalizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos: Obras: Pavimentação em vias públicas: 02.07.15
.451.2006.1.008.4.4.90.51.00.00.00.00.1001 02.07.15.451.2006.1.008.4.4.90.51.00.00.00.00.15
10 02.07.15.451.2006.1.008.4.4.90.51.00.00.00.00.1520. VIGÊNCIA: até 10/12/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00079/2020 - 10.08.20 - AGRESTE 
CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - R$ 383.230,07.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANI-

TÁRIAS DOMICILIARES, COM A CONSTRUÇÃO DE 41 (QUARENTA E UMA), CONJUNTOS 
SANITÁRIOS, CONFORME MDS CV 0450/2017 E PROJETO EM ANEXO AO EDITAL. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: 
CT Nº 04901/2019 - Alves ConstrucoesLtda - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 7 meses. 
ASSINATURA: 11.05.20
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM 

SÃO JOÃO DO TIGRE, COMUNIDADE CACIMBINHA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00001/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 04001/2018 - Inova Construcoes 
e Empreendimentos Eireli - 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 07.08.20
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM SÃO 

JOÃO DO TIGRE, COMUNIDADE CACIMBINHA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00001/2018. ADITAMENTO: Atualizar o valor inicial contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 04001/2018 - Inova Construcoes e Empreendimentos 
Eireli - 2º Aditivo - o valor inicial do contrato passa para R$ 273.790,45. ASSINATURA: 29.07.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 RATIFICAÇÃO 
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2020

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 
AD00001/2020, que objetiva: ADESÃO AO PREGÃO 00004/2019 DO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FATURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE FAR-
DAMENTOS DIVERSOS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E ENTREGA PARCELADA, 
EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
SÃO SEBASTIÃO DO UMBUzEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTAN-
TES NO TERMO DE REFERÊNCIA; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 
S&M–INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS L - R$ 97.910,00.

São João do Tigre - PB, 01 de Junho de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ADESÃO AO PREGÃO 00004/2019 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PARA FATURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DIVER-
SOS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E ENTREGA PARCELADA, EM ATENDIMENTO 
AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO 
DO UMBUzEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2020 - Ata 
de Registro de Preços nº 00004/2019, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 00004/2019, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO 
UMBUzEIRO. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre:03.000 SECRE-
TARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 
40% – 12 362 2041 2050 MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO–ENSINO MEDIO 
– 12 361 2017 2014 MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL 
– – 33.90.32– MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre e: CT Nº 04401/2020 - 01.06.20 - S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS 
DO VESTUARIO E TECIDOS L - R$ 97.910,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público que estar realizando licitação 
sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de fardamento em geral 
destinadas aos programas para o Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social e secretarias 
do Município de São José do Bonfim/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 
08:50 horas do dia 21/08/2020. Data e horário do início da disputa: 09:00 horas do dia 21/08/2020. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 
10.024/2019, Decreto Municipal de N° 019/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: 
Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, 
através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 10 de agosto de 2020
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO (republicação)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 08:30 horas do dia 27 de Agosto de 2020, por meio do site www.
licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: REGISTRO 
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 
de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br/categoria/editais;www.tce.pb.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 10 de Agosto de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as dis-
posições da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2020, que objetiva: 
Aquisição de material de insumo (EPI) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e 
seus órgãos visando o enfrentamento da pandemia do Covid - 19 no município de São José de 
Espinharas-PB; ADJUDICO o seu objeto a: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 
– CNPJ: 31.556.536/0001-11; VALOR: R$ 8.970,00; GLOBAL COMERCIAL EIRELI -ME – CNPJ: 
17.892.706/0001-08; VALOR: R$ 5.210,00; MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 
EIRELI – CNPJ: 31.202.451/0001-35; VALOR: R$ 1.398,00; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPOR-
TACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 15.218.561/0001-39; VALOR: 
R$ 108.793,50; NOEM MEDICAL – CNPJ: 32.737.279/0001-87; VALOR: R$ 25.112,40; PAULO 
JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA; CNPJ: 09.210.219/0001-90; VALOR: R$ 60.000,00; S D 
DE A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ:26.889.181/0001-42; VALOR: R$ 57.500,00.

Valor Total: R$ 266.983,90
São José de Espinharas, 07 de agosto de 2020.

DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO
Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, 
homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme 
abaixo: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – CNPJ: 31.556.536/0001-11; VALOR: 
R$ 8.970,00; GLOBAL COMERCIAL EIRELI -ME – CNPJ: 17.892.706/0001-08; VALOR: R$ 
5.210,00; MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – CNPJ: 31.202.451/0001-35; 
VALOR: R$ 1.398,00; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICA-
MENTOS LTDA – CNPJ: 15.218.561/0001-39; VALOR: R$ 108.793,50; NOEM MEDICAL – CNPJ: 
32.737.279/0001-87; VALOR: R$ 25.112,40; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA; 
CNPJ: 09.210.219/0001-90; VALOR: R$ 60.000,00; S D DE A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA 
LTDA – CNPJ:26.889.181/0001-42; VALOR: R$ 57.500,00.

Valor Total: R$ 266.983,90
São José de Espinharas, 07 de agosto de 2020.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO LANCHE E QUENTINHAS, DE 
FORMA PARCELADA NA CEDE DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: VALzIMAR GOMES DE 
SOUzA 40256388865 - R$ 7.500,00.

Triunfo - PB, 04 de Agosto de 2020
JOSE MANGUEIRA TORRES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00022/2020. OBJETO: Contratação de Empresa para 

Fornecimento de Refeições Tipo Lanche e Quentinhas, de Forma Parcelada Na Cede do Municipio 
de Triunfo/pb, Conforme Solicitação. 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 pos-
teriores: Valzimar Gomes de Souza 40256388865 - CNPJ 35.207.021/0001-67. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Terreo - Triunfo - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 35391369.

Triunfo - PB, 11 de Agosto de 2020
JOSE MANGUEIRA TORRES

Prefeito

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do 
Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br, no dia 24/08/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA LOCAÇÃO DE PATINETE MOTORIzADO DE DUAS RODAS, 
destinado à Polícia Militar da Paraíba - PMPB , conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de 
Licitação da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco 3, 1º Andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00907-5
Obs: Publicado no DOE de 08/08/2020. Republicado por incorreção.
                                                                                                      João Pessoa, 10 de agosto de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2020 – UASG 925302

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do 
Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br, no dia 24/08/2020 às 9:00h (nove horas - horário de Brasília) para:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIzADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, des-
tinado a Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência - FUNAD, conforme 
anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de 
Licitação da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N bloco 3 - 1º andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00808-6                                                                                                           
João Pessoa, 10 de agosto de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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