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Governo apresenta 
Polo Cabo Branco ao 
Ministério do Turismo
Em reunião com representantes do ministério, João Azevêdo destacou a infraestrutura 
preparada pelo governo para assegurar a atração de investimentos. Página 3
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ANS decide que planos têm 
de cobrir teste sorológico
Convênios serão obrigados a realizar testes para 
detectar a presença de anticorpos produzidos pelo 
organismo de quem contraiu covid. Página 17
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Geral

7 de setembro deste ano não 
terá o tradicional desfile
Para evitar aglomerações, o evento em comemo-
ração à Semana da Pátria será substituído por 
uma programação virtual. Página 5
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Câmara de JP aprova voto 
de repúdio a Chico César
Motivo é uma música composta e lançada pelo 
paraibano em que ele associa apoiadores do 
presidente Bolsonaro a “demônios”. Página 4

Funcionários dos Correios se 
mobilizam para greve dia 18
Na Paraíba, categoria se reúne um dia antes, em 
assembleia geral, para tratar sobre a paralisação 
pela manutenção do dissídio coletivo. Página 5

Foto: Francisco França/Secom-PB

Eleição para prefeito segue indefinida em Bayeux
Após muita briga na esfera judiciária, Legislativo municipal não consegue realizar votação e deve lançar um novo edital para o pleito nos próximos dias. Página 13
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A crise em números
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Pesquisadores brasileiros descobrem soro produzido por 
cavalos com anticorpos para tratamento da covid. Página 14

No encontro, João Azevêdo ressaltou 
o trabalho da administração estadual 
para manter a eficiência na gestão fiscal

Para comitê, PB atingiu o pico 
de óbitos por coronavírus
Baseado em dados, Consórcio Nordeste aponta 
uma tendência de queda no número diário de 
mortes pela doença no Estado. Página 4
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Não há dúvidas de que a única saída para solucionar o impasse em que 
vive o mundo hoje, paralisado em função da pandemia causada pelo novo 
coronavírus, é o surgimento da vacina. Diversos países vêm anunciando 
pesquisas e até a conclusão da vacina contra o covid-19, como no caso da 
Rússia. Mas essas vacinas são eficientes? Falemos primeiro da vacina da 
Rússia, já em fase de conclusão.

Na terça-feira, dia 11, a Rússia aprovou a primeira vacina do mundo con-
tra o novo coronavírus (SARS-CoV-2), conforme anunciado pelo presidente 
Vladimir Putin. Na ocasião, foi informado que a imunização em massa da po-
pulação contra a covid-19 deve começar ainda em outubro. A produção do 
imunizante vem gerando debates e polêmicas.

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, por exemplo, afirmou 
ontem que os dados sobre a vacina russa contra o novo coronavírus ainda 
são incipientes e que a melhor opção continua sendo a vacina de Oxford. 
Na verdade, o Brasil assinou em julho com o laboratório AstraZeneca um 
documento que dará base para o acordo de parceria na elaboração da va-
cina de Oxford, batizada de ChAdOx1 e em teste no país. O acordo prevê 
que a Fiocruz (RJ) será responsável pela produção da substância no país, 
seu envase e o controle de qualidade.

Em meio à desconfiança do governo brasileiro, o renomado 
jornalista e escritor Fernando Morais publicou no Antagonista 
depoimento de um amigo que, segundo ele, é especialista em as-
suntos da Rússia. Eis o depoimento: 

 “A Rússia herdou da União Soviética o maior centro de pesquisas 
de guerra biológica do mundo. Eles temiam ataques biológicos desde os 
anos 1920, ao final da Revolução, e começaram a pesquisar antídotos. No 
tempo da Guerra Fria isso cresceu, perdeu um pouco a importância de-
pois do fim da URSS, mas a Rússia não descartou suas pesquisas e cepas 
biológicas. Eles têm culturas preservadas até de doenças erradicadas. 
Ao chegar ao poder, Putin voltou a investir no centro de pesquisas Vec-
tor, que hoje é o maior do mundo. Se há um lugar capaz de descobrir uma 
vacina rapidamente, é lá, pois esta é a função dos cientistas especializa-
dos que trabalham no Instituto Vector. Como se trata de uma instalação 
militar, dificilmente irão divulgar dados da pesquisa, mas pela experiên-
cia deles, jogo minhas fichas lá.”

Quem está com a razão? Não podemos duvidar da capacidade da Rússia 
(nem de outros países) de criar a vacina para combater o covid-19. O que te-
mos é a expectativa de que logo, logo estaremos livres dessa pandemia. 

Vacina da Rússia
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O americano mais amado na Rússia

Crônica Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Um dos componentes da viagem do Cur-
so de Artes, do “Zarinha - Centro de Cultura”, 
que, ao percorrer a Praça Vermelha, não dei-
xou de visitar o Kremlin, igrejas, shopping, 
o mausoléu de Lenin e os túmulos dos heróis 
da Revolução de 1917, numa alta e extensa pa-
rede, à esquerda do Kremlin, com o nome de 
cada um. Essa pessoa teve espantosa surpre-
sa, ao descobrir, dentre tais heróis, o jazigo do 
norte-americano John Reed, considerado herói 
pelo povo russo. Então, disse-lhe que tinha 
observado essa relevante homenagem a esse 
jornalista, que cruzou os mares, até aprender e 
falar aquela língua eslava, quando passei duas 
semanas por lá, em 1981, juntamente com os 
padres José Trigueiro do Vale 
e Marcos Augusto Trindade, 
ambos ex-reitores da Unipê. 
Parece até que facilmente o 
mundo gira em baixo dos nos-
sos pés, encurtando distâncias 
e revelando-nos coisas surpre-
endentes, diferentes daquelas 
que vemos e ouvimos pela mí-
dia. Também assim girou John 
Reed, famoso autor do livro “Dez dias que aba-
laram o mundo”, cuja história está na película 
norte-americana, de 1981, escrita num roteiro 
de um belo drama biográfico: Reds. Graças ao 
isolamento social, tive tempo de muito traba-
lhar em casa e, sossegadamente, rever esse ex-
traordinário filme. 

Verdadeiramente John Reed não é russo. 
Nasceu em Portland, no Oregon, em 22 de ou-
tubro de 1887, filho de família endinheirada, de 
pai empreendedor e seguidor da ideologia libe-
ral, naquele país. De formação em convivência 
com a Universidade de Harvard, tornou-se um 
escritor de mão cheia, culto, procurado para 
escrever crônica sobre o mundo revolto que ele 
estava sempre a observar. Irrequieto, justifica-
va essa sua inquietude: “Gosto de estar onde 
acontecem as coisas...” Os acontecimentos so-
ciais o comoviam, fossem eles manifestações, 

greves, comícios ou feitos sociais, protagoni-
zados pela gente da periferia. Parecia ser esse 
o seu meio, demonstrando verdadeira paixão 
pelos surtos revolucionários do século XX. 

Em 1913, a revista Metropolitan o en-
via para escrever uma reportagem sobre a 
revolução mexicana. Enfrenta riscos de mor-
te, aventurando-se numa sacrificada vida de 
pobreza; reúne excelentes crônicas que re-
sultaram no livro “México Insurgente”. Esses 
textos nos propiciam “um toque de humor 
profundamente humano”, descobrindo-nos 
ternura na dureza de Francisco Villa; e sa-
bedoria, no analfabetismo, no mundo não le-
trado e na lógica de Zapata. Antes de partir 

para outras águas e revolucio-
namentos políticos, Reed muito 
aprendeu no México campesino 
e revolucionário.

Converteu-se, depois dessa 
experiência, num ativo militan-
te de caráter socialista. Cobre, 
enquanto jornalista, os longos 
episódios da I Guerra Mundial; 
deprime-se com as inúteis mor-

tes, com as ruínas e as misérias da guerra, mas 
fortalece suas convicções político-ideológicas. 
É quando rompem os indícios da Revolução 
de 1917, na Rússia, e ele se dedica, nas ruas, a 
conversar com soldados e camponeses; a en-
trevistar líderes; a se reunir com cidadãos, do 
que concluiu que dali viriam à luz “os dolorosos 
partos da História” ou quando sucederiam “os 
dez dias que comoveram o mundo”. John Reed 
morreu de tifo, em 1920, na Rússia. Foi sepulta-
do em Moscou, em frente às muralhas do Kre-
mlin. Tinha apenas 32 anos e estava casado 
com a periodista e escritora Louise Bryant, sua 
companheira de luta e dos últimos dias. Lá, em 
Moscou, continua exposto à visitação o ilustre 
americano mais amado pelos russos, tal qual 
foi visto pelos alunos e alunas de Zarinha. Na 
falta da viagem, o filme Reds, de Warren Beat-
ty, é imperdível. 
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“Pariceiros” de janela
Em isolamento social a janela 

do ambiente de estudo vem se cons-
tituindo no elo mais forte de minha 
presença no mundo. 

Em momentos diversos por ela 
passam nuvens rechonchudas com 
saudades de chuvas fartas, céus azuis 
em prévia de estiagens, sóis tremu-
lantes tingindo poentes púrpuras 
multiplicados nas águas do açude 
grande, luas crescentes e minguan-
tes espalhando réstias de luz prate-
ada por frestas e retalhos de chãos, 
pássaros e aves tantas que dividem o 
urbano com humanos e barulhos de 
buzinas e motores.

Mas, quanta 
surpresa e encanta-
mento atraem meus 
olhos para aqueles 
saltitantes e mi-
núsculos seres que, 
guiados por silvos e 
ágeis movimentos, 
transformam os fi-
nos e instáveis fios 
da rede elétrica em 
cenário para pirue-
tas e malabarismos.

Passa o primei-
ro e, como guia, vai 
trazendo o grupo de poucos que, des-
toando dos sons, cores e paisagens da 
cidade, empresta beleza e inusitada 
curiosidade ao cotidiano de minha ja-
nela de mundo, dividindo com vozes 
humanas e sons artificiais confusos o 
ar das manhãs.

Depois da exímia exibição nos fi-
nos e tremulantes fios da rede elétri-
ca o grupo vai partilhando as copas 
das árvores da rua. Quem sabe a cata 
de algum fruto comestível ou mesmo 
de resinas que escorrem das feridas 
abertas em galhos e troncos. Ali-

mentos que, improvisados, possam 
saciam ou minimizar os efeitos famé-
licos de quem, invertendo a natural 
ordem do mundo, se aventura pelas 
trilhas e tortuosas vias humanas de 
cidades e universos artificiais.

Mas, o ponto mais aprazível das 
inusitadas criaturas é a frondosa 
copa da mangueira que, crescida ren-
te ao muro da antiga sede da AUC (As-
sociação Universitária de Cajazeiras), 
espalha galhos e sombra pela calçada, 
sendo pouso e abrigo de bem-te-vis, 
pardais, andorinhas e outros tantos 
viajantes e nativos que, ao final do 
dia, fazem de suas ramagens ponto 

de pernoite.
E, por dias que 

o isolamento meta-
morfoseia em inter-
mináveis tempos, o 
bando se torna uma 
presença constante 
na paisagem de mi-
nha janela, interca-
lando intervalos de 
ausências. Manhãs, 
finais de tarde, 
meios dias. Estavam 
lá com seus sibilos e 
performances. Até 

que a exigência da ordem urbana de-
termina a poda das árvores e os min-
guados ramos que sobrevivem ficam 
nus de ramagens e proteção.

E os saguis que dividiram dias 
e cenários com minha janela para o 
mundo saem de cena. Tento apurar 
as “oiças” na cata de seus sons estri-
dentes. Mas apenas vozes difusas e 
buzinas apressadas escapam por en-
tre redes elétricas e solitários fiapos 
de nuvens que destoam do profundo 
azul do céu cajazeirense nestes tem-
pos quentes e pandêmicos.

 Mas apenas vozes difusas e 
buzinas apressadas escapam por 
entre redes elétricas e solitários 

fiapos de nuvens que destoam do 
profundo azul do céu cajazeirense 

nestes tempos quentes e 
pandêmicos.   

 Lá, em Moscou, 
continua exposto à 
visitação o ilustre 

americano mais amado 
pelos russos.   
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Governador mostrou à equipe do Governo Federal o plano que disponibiliza lotes para instalação de equipamentos turísticos

O governador João Aze-
vêdo se reuniu, ontem, com 
representantes do Ministério 
do Turismo, ocasião em que 
realizou uma exposição sobre o 
projeto do Polo Turístico Cabo 
Branco, que disponibiliza lotes 
para instalação de serviços de 
hotelaria, animação, comercial 
e serviços em uma área estra-
tégica de João Pessoa. Após a 
reunião, o gestor também apre-
sentou o Palácio da Redenção à 
equipe da Secretaria Nacional 
de Turismo. 

Na oportunidade, o chefe 
do Executivo estadual eviden-
ciou as potencialidades turísti-
cas e a localização estratégica 
do Estado e destacou a infraes-
trutura preparada pelo gover-
no para assegurar a atração de 
investimentos no Polo Turís-
tico Cabo Branco. “Já existem 
grupos interessados e que nos 
enviaram propostas, que estão 
sendo analisadas, e também 
temos o foco de tornar esse 
equipamento em um ponto de 
atração nas áreas de animação 
e comércio”, comentou. 

 Ele também ressaltou o 
trabalho da administração es-
tadual para manter a eficiência 
na gestão fiscal. “Nós perma-
necemos com rating B junto à 
Secretaria do Tesouro Nacional, 
lançamos um programa de in-
vestimentos de R$ 800 milhões 
em obras para retomar a gera-
ção de emprego e renda e ga-

rantimos o pagamento dentro 
do mês dos servidores públicos 
e dos fornecedores e antecipa-
mos o pagamento do décimo 
terceiro salário”, sustentou. 

 O secretário do Turismo 
e do Desenvolvimento Econô-
mico, Gustavo Feliciano, classi-
ficou a reunião como produtiva. 
“Nós lançamos, recentemente, 
a segunda etapa, que está foca-
da nas atrações turísticas, e o 
ministério se comprometeu a 
apresentar esse projeto dentro 
e fora do Brasil, e a Paraíba se 
prepara para reagir à pandemia 
o quanto antes, com prioridade 
nas ações de desenvolvimento 
econômico e turismo”, disse. 

 O presidente da Compa-
nhia de Desenvolvimento da 
Paraíba (Cinep), Rômulo Po-
lari, destacou a importância 
das parcerias para garantir a 
captação de investimentos. “O 
projeto é grande, está muito 
bem estruturado do ponto de 
vista de modelo de negócio e 
está em um momento de bus-
ca de atração de investidores. 
Existe uma Secretaria Nacio-
nal especializada nisso, o que 
é uma peça fundamental nesse 
time para somar a essa ação”, 
falou. 

 O secretário executivo do 
Ministério do Turismo, Daniel 
Diniz, afirmou que “o projeto é 
completo e agressivo para atra-
ção de investimentos. Logo que 
a pandemia passe, precisamos 

João Azevêdo apresenta projeto 
do Polo Turístico ao ministério

Editoração: Lênin BrazEdição: Clóvis Roberto

“Não dá para fazer cara de pai-
sagem num país que tem mais de 
100 mil mortes por covid-19”, diz 
Efraim Filho, ao se referir a recen-
te encontro entre Jair Bolsonaro, 
Rodrigo Maia e David Alcolum-
bre. “A relação está melhor entre 
Congresso e Palácio do Planalto. 
É hora de deixar as diferenças de 
lado para superar a crise econô-
mica e sanitária. Não dá para dis-
cutir crise política”.

Sem fazer cara de paiSagem 
Correligionário de Maia e Al-
columbfre, o deputado Efraim 
Filho – ele é líder do Democra-
tas na Câmara dos Deputados 
– garante que o tema da eleição 
nas duas Casas não é priorida-
de do partido nesse momento: 
“Só vamos discutir isso depois 
da campanha eleitoral, em de-
zembro. É hora de deixar a su-
cessão de lado e trabalhar para 
que o Brasil volte a crescer”.  

Rodrigo Maia e David Alcolumbre, 
ambos do Democratas, almejam ser 
reconduzidos às presidências da Câ-
mara dos Deputados e do Senado, 
respectivamente. Mas o assunto foi 
judicializado pelo PTB, que ingressou 
com ação no STF para barrar a reelei-
ção de ambos – o relator da matéria 
será o ministro Gilmar Mendes. A elei-
ção ocorrerá em fevereiro de 2021. 

foi para o tapetão 

governador preferiria que o candidato foSSe veneziano, 

afirma o deputado adriano galdino Sobre eleição em cg 

“apóS a campanha eleitoral” 

Semanas atrás – a coluna registrou –, o presidente da ALPB, Adriano Galdino (PSB), afirmou que o melhor 
nome para unir a oposição e vencer a eleição em Campina Grande é o do senador Veneziano Vital do 
Rêgo (PSB). Pois bem, ontem, o deputado revelou que esta é também a leitura feita pelo governador 
João Azevêdo (Cidadania). “Por que o nome de Veneziano é muito forte, teria uma grande chance 
para ser eleito prefeito de Campina”, afirmou. No que diz respeito à disputa eleitoral em João Pes-

soa, Galdino fez outra revelação, ao ser provocado a falar sobre o que percebeu ao conversar com 
o governador sobre o assunto. E citou duas situações: “Percebi uma leve tendência dele de apoiar 

Cícero Lucena, [caso não tenha] algum candidato da base com viabilidade eleitoral. Se um candidato 
da base tiver viabilidade eleitoral, ele estaria disposto a apoiar. Mas o governador não foi taxativo 

[quanto ao teor da conversa]. Não sei qual será a decisão, mas acho que essa decisão já deve 
estar na cabeça dele”. Para o parlamentar, o governador está justamente avaliando os 

cenários para anunciar uma posição. Há quatro pré-candidatos a prefeito de João 
Pessoa que integram a base do governador: Wilson Filho (PTB), Raoni Mendes (De-
mocratas), Eduardo Carneiro (PRTB) e Anísio Maia (PT). Cícero Lucena já manteve 

diálogo com o governador e com o presidente do Cidadania, Ronaldo Guerra.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Posto como um dos pré-candidatos do Cida-
dania a prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra 
negou ter conversado com Cícero Lucena so-
bre eleição na capital: “Lá atrás, saiu matéria 
nos portais dizendo que eu seria vice de Cícero. 
Mas eu não sentei com ele para conversar sobre 
eleição”. Confirmou apenas ter bom relaciona-
mento o pré-candidato do PP.

léo bezerra nega ter converSado  
Sobre eleição com cícero lucena 

“o prefeito entende” 

“Sou obrigado, juridicamente” 

Na base do prefeito Luciano Cartaxo (PV), há 
vereadores de partidos que têm pré-candidato a 
prefeito de João Pessoa e por isso não podem – 
ou não querem – declarar apoio à Edilma Freire. 
Luiz Flávio (PSDB), que não participou da reu-
nião agendada pelo prefeito, se posicionou: “Vou 
acompanhar a candidatura de Ruy [Carneiro], 
mas continuo na base. O prefeito compreende”.  

O mesmo dilema vive o vereador Thiago Lucena, cujo 
partido, o PRTB, lançou a pré-candidatura de Eduar-
do Carneiro. Ele confirmou ter participado da reunião 
com Cartaxo – “Foi um bate-papo transparente”, des-
creveu –, e disse que deixou claro a sua posição: “Sou 
obrigado a acompanhar o meu partido. Mesmo que 
eu não quisesse, sou obrigado, juridicamente”.
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estar preparados para aprovei-
tar as oportunidades e nós po-
demos auxiliar nessa facilidade 
de atração de resorts.”. 

O secretário nacional de 
Atração de Investimentos, 
Parcerias e Concessões, Lucas 
Fiuza, também elogiou a inicia-
tiva da gestão estadual. “Vocês 
estão saindo na frente, gerando 
um novo ambiente de negócio, 
com segurança jurídica, legisla-
ção aprovada e infraestrutura. 
Podem contar com todo nosso 

suporte no processo de atração 
de investidores”, acrescentou.

Também estiveram pre-
sentes na reunião, Higino Viei-
ra (secretário executivo adjun-
to do Ministério do Turismo), 
Ruth Avelino (presidente da 
Empresa Paraibana de Turis-
mo - PBTur); Gilson Lira (se-
cretário executivo do Turismo 
e do Desenvolvimento Eco-
nômico); e Adauto Fernandes 
(secretário executivo da Repre-
sentação Institucional). 

 Polo Turístico
O Polo Turístico Cabo 

Branco, maior polo turístico 
planejado do Nordeste, possui 
uma área de 654 hectares com 
35 lotes, sendo 19 para o se-
tor hoteleiro, 5 para o setor de 
animação, 10 para comercial 
e serviços e 1 para o setor de 
eventos. 

Um novo edital de cha-
mamento público para a im-
plantação de empresas no Polo 
Turístico Cabo Branco foi divul-

gado no final de julho deste ano. 
Neste segundo edital, estão sen-
do oferecidos cinco lotes que 
contemplam além do setor ur-
banístico hoteleiro, áreas para 
comércio, serviços e animação 
turística. 

O projeto conta com água, 
gás, saneamento básico e ener-
gia. O complexo disponibiliza 
ainda fibra óptica de 10 gigaby-
tes que poderá ser aumentada 
para 40 Gb ao final de sua im-
plantação.

Foto: Francisco França | Secom-PB

Governador expõs o projeto do Polo Turístico Cabo Branco a técnicos do Ministério do Turismo durante audiência ontem no Palácio da Redenção

Justiça manda faculdades de JP reduzirem mensalidade
A 11ª Vara Cível da Capital 

deferiu ontem, em parte, a tu-
tela antecipada requerida pelo 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) em ação civil pública 
ajuizada contra cinco estabe-
lecimentos de ensino privados 
localizados em João Pessoa e 
determinou que eles reduzam 
o valor das mensalidades dos 
cursos de graduação e pós-
graduação presenciais que te-

nham sido convertidos para a 
modalidade à distância (EaD), 
devido à pandemia da co-
vid-19. Com isso, a Faculdade 
de Ciências Médicas, o Unipê, 
a Famene/Facene, o Uniesp e a 
Faculdade Maurício de Nassau 
devem conceder aos alunos 
desconto de 25% nas mensali-
dades desses cursos. A medida 
deve ser cumprida assim que 
as instituições de ensino re-

ceberem a citação da decisão 
judicial. Ela terá validade en-
quanto for mantida a prestação 
do serviço na modalidade EaD.

A ação civil pública foi 
ajuizada em julho deste ano 
pelo MPPB, visando reaver e 
garantir o equilíbrio contra-
tual entre as partes. Ela é as-
sinada pela 45ª promotora de 
Justiça de João Pessoa, Pris-
cylla Maroja, e pelo 44° pro-

motor de Justiça da capital e 
vice-diretor-geral do Progra-
ma de Proteção e Defesa do 
Consumidor (MP-Procon), 
Francisco Bergson.

Segundo eles, o isolamen-
to social e a suspensão das 
aulas presenciais - medidas 
exigidas pelas autoridades de 
saúde e pelo poder público 
para conter a propagação do 
novo coronavírus e evitar o 

colapso nos serviços de saúde 
– inviabilizaram a prestação 
do serviço educacional pelas 
instituições de ensino na for-
ma originalmente contratada 
(a modalidade presencial) e, 
os alunos foram os mais preju-
dicados pela situação, porque 
a diminuição com as despesas 
operacionais e o menor cus-
to das aulas remotas para os 
estabelecimentos não foram 

repassados nas mensalidades.
A situação levou os pro-

motores a instaurarem pro-
cedimentos administrativos 
e a requisitarem, inclusive, a 
apresentação das planilhas 
de custos aos estabelecimen-
tos para verificar o impacto 
financeiro dessa mudança, o 
que não foi atendido pelas ins-
tituições de ensino, levando ao 
ajuizamento da ação.



A presidente da EPC, Naná Garcez, participou da programação virtual promovida pelo Corecon

Foto: Reprodução

Expectativa é que ocorra a partir de agora uma redução na média de óbitos provocados pela covid-19 no Estado

A Paraíba chegou a 
93.794 casos de contami-
nação pelo novo corona-
vírus, sendo 2.092 óbitos 
em decorrência do agrava-
mento da doença e 48.585 
casos já recuperados. On-
tem a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou 
novos 897 casos e 21 fale-
cimentos. O número de ci-
dades atingidas se mante-
ve, sendo 222 com casos. O 
Comitê Científico do Con-
sórcio Nordeste avalia que, 
de acordo com dados, a Pa-
raíba já atingiu um pico de 
óbitos e há uma tendência 
de decaimento de óbitos 
diários para as próximas 
semanas. Não há, contudo, 
evidência de estabilização 
da série de óbitos.  

Ontem foram regis-
trados 21 óbitos, sendo 
quatro ocorridos entre a 
quarta-feira e a quinta-
feira e, sendo assim, diá-
rios. As demais corres-
pondem a temporalidade 
de 21 de abril e 12 de 
agosto. Os pacientes ti-
nham a faixa etária de 39 
a 103 anos, sendo 80,9% 
deles maiores de 65 anos. 
Cinco vítimas não pos-
suíam comorbidades e 
as demais apresentaram 
diabetes, hipertensão, 
cardiopatia, obesidade 
e doenças respiratórias 
como fatores de risco.

As mortes foram em 
João Pessoa (14), Campina 

Grande, Santa Rita, Itapo-
roroca, Guarabira, Mon-
teiro, Bayeux e Pedras de 
Fogo possuem um registro 
cada.

Apesar disso, o diagra-
ma de risco aponta ainda 
para alto risco epidêmico 
já que na última semana 
o número de novos casos 
subiu e a concentração de 
casos ativos nos últimos 

14 dias ainda é alta; Os 
números apresentam ten-
dência de deslocamento 
para regiões de maior ris-
co, indicando um suposto 
crescimento de casos ati-
vos no Estado.

Com 222 das 223 ci-
dades atingidas, apenas 
Ouro Velho não possui ca-
sos. Conforme o boletim di-
vulgado pela secretaria de 
saúde de Ouro Velho, sete 
casos estão sendo investi-
gados como suspeitos para 
a contaminação do novo co-
ronavírus. Todos estão em 
isolamento domiciliar com 
acompanhamento da secre-
taria e vigilância do muni-
cípio. Além dos suspeitos, 
outros cinco também estão 

sendo monitorados por 
apresentarem sintomas gri-
pais. Cerca de 234 casos fo-
ram descartados.

O crescimento de ca-
sos continua sendo obser-
vado nas demais cidades. 
De acordo com o Comitê 
Científico do Consórcio 
Nordeste, as cidades da 
Paraíba com o maior cres-
cimento de casos na sema-
na foram Solânea, com 473 
casos, Patos que chegou a 
3.173, Diamante tem 162, 
Belém possui 935 e Ba-
yeux tem 1.644. Além des-
tes, as cidades com maior 
incidência de casos são: 
João Pessoa tem 23.963, 
seguida por Campina 
Grande que tem 11.567 
contaminados e Guarabira 
tem 3.691 casos.

A atual ocupação total 
de leitos de UTI (adulto, 
pediátrico e obstétrico) em 
todo o Estado é de 42%. A 
Região Metropolitana de 
João Pessoa, tem uma taxa 
de ocupação que chega a 
46%. Campina Grande tem 
40% dos leitos de UTI adul-
to ocupados. Já no Sertão a 
mesma taxa é de 49%. A 
média vem se mantendo há 
duas semanas. No entanto, 
o Comitê Científico observa 
a possibilidade de um pico 
de hospitalizações que de-
verá ocorrer em setembro, 
segundo projeções. O índi-
ce de Isolamento Social foi 
de apenas 37,55%, consi-
derado baixo em relação à 
meta de 70% e à mínima de 
50%. 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Covid-19: Consórcio avalia que 
Paraíba atingiu pico de mortes
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Brasil notifica mais 60.091 casos

O Brasil registrou  mais  60.091 
casos do novo coronavírus, o ter-
ceiro maior índice diário, informou 
ontem, o Ministério da Saúde. As 
contaminações agora contabilizam 
3.224.876. Entre a quarta-feira e 
ontem, foram 1.262 mortes infor-
madas em decorrência da doença. 
O total de óbitos registrados no país 
é de 105 463.

Região mais afetada pela co-
vid-19, o Sudeste concentra mais 
de um terço dos casos (1.124.404) 

e 45% das mortes (47.405). Na 
sequência, aparecem a região 
Nordeste (996.038 contaminações 
e 31.687 óbitos), Norte (464.039 
e 12.582, respectivamente), Cen-
tro-Oeste (333.136 e 6.933) e Sul 
(307.259 e 6.856).

Em números totais, o Brasil fica 
somente atrás dos Estados Unidos. 
De acordo com o Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças (CDC, na 
sigla em inglês), são 5.176.018 
de infecções em solo americano 
(56.307 a mais do que ontem) e 
165.148 mortes (1 497 registradas 
em 24h).

Mateus Fagundes
Agência Estado

A Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP) 
aprovou ontem, por unani-
midade, um voto de repú-
dio ao cantor e compositor 
paraibano Chico César, por 
conta de uma música com-
posta pelo artista. O motivo 
foi a letra da canção ‘‘Bol-

sominions são demônios’’, 
na qual o cantor critica a 
atuação de grupos favorá-
veis ao presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido).

O requerimento foi de 
autoria da vereadora Eli-
za Virgínia (Progressistas) 
que justifica a propositura 
alegando que parte do tre-
cho da canção ofende aos 
evangélicos. A parte em 

questão diz “‘Bolsominions 
são demônios’ que saíram 
do culto para brincar de 
amigo oculto com Satan 
no condomínio”, na qual a 
parlamentar justifica que 
“culto” é o nome que costu-
meiramente são chamadas 
as celebrações da igreja 
evangélica, o que, para Eli-
za, seria demonstração de 
intolerância religiosa.

Câmara de JP repudia música 
de protesto de Chico César
Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

No boletim divulgado 
ontem pela SES, 

foram registradas 
mais 21 mortes e 897 
infecções, totalizando 
2.092 óbitos e 93.794 

contaminações

Dia do Economista

Correio das Artes recebe 
homenagem do Corecon

Em comemoração ao Dia 
do Economista, o Conselho 
Regional de Economia da Pa-
raíba (Corecon-PB) promoveu, 
na noite de ontem, uma sole-
nidade on-line, para entregar 
outorgas e honrarias para no-
mes e instituições que foram 
destaques no ano para o de-
senvolvimento e incentivo da 
economia no Estado na pres-
tação de serviços e à memória 
de Celso Furtado, economista 
que faria 100 anos em 2020. 
Entre os agraciados, o Jornal 
A União entra na categoria de 
homenagens especiais pelo 
suplemento literário Correio 
das Artes, edição de julho, que 
homenageou o centenário do 
economista paraibano.

Para receber a honraria, 
Naná Garcez, diretora-presi-
dente da Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC), par-
ticipou da cerimônia virtual. 
Ela lembrou o papel do jornal 
em manter viva a memória e o 

legado de personalidades pa-
raibanas.

“Para mim é uma honra 
muito grande. Aproveito para 
realçar o trabalho de toda 
equipe do Correio das Artes, 
essa não foi a primeira edição 
sobre Celso Furtado. Mas foi 
mais uma oportunidade para 
enfatizar a pessoa que pensou 
o desenvolvimento, subdesen-
volvimento e principalmente o 
Nordeste. Vou usar uma frase 
dele: ‘Creio que a minha con-
tribuição para o Nordeste foi 
pensar os problemas da região 
e indicar linhas de luta e de 
trabalho para solucioná-los’. 
Então sempre que nós puder-
mos reforçar e representar to-
das as lições de Celso Furtado 
na sua simplicidade, clareza de 
pensamento e coerência é im-
portante para a Paraíba e para 
o Brasil”, ressaltou.

Para Celso Mangueira, 
presidente do Corecon-PB, a 
comemoração do Dia do Eco-
nomista é muito mais do que 
uma data já que este profis-
sional assume uma posição 

de extrema importância para 
o desenvolvimento do mundo. 

“É o economista o único 
profissional que estuda os fe-
nômenos relacionados com a 
produção, distribuição e con-
sumo de bens e serviços que 
envolvam dinheiro ou não. 
Hoje, elas assumem impor-
tância absolutamente decisiva, 
criam-se assim as ciências eco-
nômicas tendo o economista 
como ator principal de seus es-
tudos”, disse Celso Mangueira.

O economista e ex-presi-
dente do Fórum Celso Furtado 
de Desenvolvimento da Paraí-
ba, Francisco Nunes, recebeu 
o destaque Economista 2020, 
entre outros homenageados. 
Na ocasião, também houve a 
formalização do contrato do 
Corecon-PB com a SMN - Tec-
nologia da Informação para a 
produção de Dashboards (pai-
neis virtuais gráficos) que de-
monstram as pesquisas feitas 
pelo Conselho. A partir de ago-
ra o Corecon-PB publicará pes-
quisas e levantamentos desen-
volvidos por seus membros. 

João Carlos Salles critica cortes 
de recursos para universidades

Mesmo com o papel autô-
nomo e protagonista das uni-
versidades públicas figuram 
durante o período pandêmico 
no enfrentamento à covid-19, 
o Governo Federal projeta no-
vos cortes no investimento ao 
ensino para 2021. O impac-
to pode ser de R$ 1 bilhão no 
orçamento das instituições 
públicas federais. Para João 
Carlos Salles, reitor da Uni-
versidade Federal da Bahia 
(UFBA) e entrevistado do pro-
grama Giro Nordeste na noite 
de ontem, a medida é um ab-
surdo e pede pela mobilização 
para tentar reverter da decisão 
primária. 

“Um corte de verbas des-
sa ordem pode levar a univer-
sidade, que já convive com o 
déficit orçamentário, a insol-
vência. Não se trata somente 
de recursos que serão voltados 

à pesquisa, mas a serviços bá-
sicos que serão, cada dia mais, 
necessários. Esse corte de 
18% é da ordem do absurdo 
e nós não podemos ser reféns 
e nem cúmplices desse absur-
do. Por isso considero uma 
questão de sobrevivência lutar 
para reverter isso mobilizando 
a sociedade e o Congresso Na-
cional. Esse governo trata a ad-
ministração pública como uma 
coisa só, sem compreender o 
papel social da universidade”, 
declarou o reitor.

O corte planejado pelo 
Ministério da Educação 
(MEC) é de R$ 4,2 bilhões no 
orçamento das despesas não 
obrigatórias para 2021. A re-
dução de 18,2% representa 
um corte de R$ 1 bilhão nas 
universidades e institutos fe-
derais de ensino que sofrem 
com o sucateamento do en-
sino há alguns anos. O corte 
está no Projeto de Lei Orça-
mentária Anual para o próxi-

mo ano, feito pelo Ministério 
da Economia e confirmado 
pelo MEC. O documento ain-
da passará pelo Congresso 
Nacional antes da aprovação, 
possibilitando mudanças nos 
valores propostos.

“Imagine como nossa res-
posta não seria melhor se não 
tivéssemos uma defasagem, 
se tivéssemos tido um investi-
mento mais em educação. As 
universidades assumem um 
papel estratégico com pesqui-
sas em andamento desde o di-
mensionamento da pandemia 
até as grandes empreitadas 
pela produção de uma vacina. 
E nada disso está sendo res-
peitado por um governo que 
quer retirar o orçamento da 
universidade”, avalia o reitor.

Na ocasião da entrevista 
com participantes dos estados 
do Nordeste e dois do Sudes-
te, a Paraíba foi representada 
pelo jornalista Marcos Vital, da 
TV UFPB.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com
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Nas Três Lagoas
O entorno da comunidade Três Lagoas, em João Pessoa, passa 
por obras para reduzir danos causados pelas chuvas; previsão é 
que o trabalho seja concluído em novembro. Página 7 Fo
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Assembleia geral da categoria está marcada para próxima semana e decidirá sobre paralisação dos serviços 

Os funcionários dos 
Correios, na Paraíba, se 
preparam para paralisar as 
atividades no próximo dia 
18. A categoria, que se re-
unirá em assembleia já no 
próximo dia 17, reivindica 
a manutenção do dissídio 
coletivo deferido em de-
corrência da última greve, 
realizada em setembro de 
2019. 

Segundo o Sindica-
to dos Trabalhadores dos 
Correios do Estado da Pa-
raíba (Sintect), houve uma 
quebra do acordo por par-
te da empresa, gerando 
prejuízo aos colaborado-
res. Caso não volte atrás, a 
greve por tempo indeter-
minado será deflagrada. 

“Não estamos reivindi-
cando nada a mais do que 
já temos direito e do que foi 
decidido junto ao Tribunal 
Superior do Trabalho. Caso 
não volte atrás e mantenha 
a retirada dos direitos, a 
greve vai sair”, anunciou 
Tony Sérgio, secretário ge-
ral do Sintect na Paraíba. 
“Aumento na mensalidade 
do plano de saúde e do va-
lor da coparticipação, re-
dução da licença materni-
dade, redução do valor do 
vale alimentação… das 79 
cláusulas conquistadas, a 
empresa está suspendendo 
70 o que significa muitas 
perdas”, acrescentou Tony 
Sérgio.

Os quase 1.300 fun-

cionários dos Correios na 
Paraíba entraram em Es-
tado de Greve no início do 
mês. “Os serviços estão 
mantidos, o estado de gre-
ve funciona como uma es-
pécie de aviso à sociedade 
de que nós podemos en-
trar em greve”. No momen-
to, os Correios trabalham 
normalmente e a empresa 
mantém os seus indicado-
res de qualidade acima de 
90%, apesar da liberação 
de profissionais que estão 
enquadrados no grupo de 
risco para a covid-19.

O secretário geral do 
Sintect-PB falou também do 
esforço do Governo Federal 
no sentido de privatizar a 
estatal se valendo de falá-
cias para convencer a popu-
lação. “Há uma campanha 
que aponta o servidor pú-
blico como sendo dotado de 
privilégios. Mas nem todos 
sabem que muitos funcioná-
rios dos Correios recebem 
menos que um salário míni-
mo depois que são feitos os 
descontos”. 

Tony exemplifica resul-
tados da privatização em 
outros países para ilustrar 
que este não deve ser o ca-
minho seguido pelo Brasil. 
“ Na Argentina e em Portu-
gal, por exemplo, as tarifas 
subiram, houve demissão 
de funcionários e preca-
rização dos serviços. Não 
é interessante à iniciativa 
privada ter uma agência em 
uma pequena cidade ou em 
um bairro mais afastado, 
por exemplo”. 

Laura Luna  
lauraragao@gmail.com

Funcionários dos Correios se 
mobilizam para greve na PB 
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Empresa vai garantir continuidade de entregas
Sobre o indicativo de greve 

dada pelo sindicato que repre-
senta a categoria, a superinten-
dência da empresa sustenta que 
já tem alternativa caso a parali-
sação se concretize. “A empresa 
ressalta que já possui um plano 
de contingência formulado para 
garantir a continuidade de suas 
atividades, sobretudo nesse mo-

mento em que os serviços são 
ainda mais essenciais para pes-
soas físicas e jurídicas”.

A nota afirmou, ainda, que “a 
empresa apresentou uma propos-
ta que visa a adequar os benefí-
cios dos empregados à realidade 
do país e da estatal”,  que as ade-
quações e ajustes estão previstos 
na CLT, e outras legislações, e que 

os direitos dos empregados estão 
sendo resguardados.

A superintendência dos Cor-
reios no Estado explicou que 
há uma orientação do Governo 
Federal no sentido de buscar o 
reequilíbrio financeiro, reduzindo 
as concessões que extrapolem a 
legislação e onerem as finanças 
da empresa.

Foto: Marcus Antonius

Sindicato dos trabalhadores da empresa alega que acordos trabalhistas não estão sendo cumpridos e Correios afirma que apresentou suas propostas

7 de Setembro

Desfile vai ser substituído 
por comemoração virtual

O desfile de 7 de Se-
tembro, que ocorre tradi-
cionalmente na Avenida 
Duarte da Silveira, em João 
Pessoa, não vai acontecer 
esse ano, devido à pande-
mia da covid-19. A aglo-
meração de cerca de 5 mil 
pessoas entre escolas e 
militares, além do público 
médio entre 4 e 6 mil pes-
soas, faz com que o evento 
seja considerado um risco 
à saúde da população. O 
evento será substituído por 
uma comemoração virtual, 
na Paraíba, em alusão à Se-
mana da Pátria, durante os 
dias 1º a 7 de setembro. A 
decisão foi confirmada, on-
tem, pelo secretário execu-
tivo Chefe da Casa Militar 
do Governador, o coronel 
Anderson Henrique Bene-
vides Pessoa. 

Durante o período de 
comemoração, serão divul-
gadas fotos, vídeos e falas 
de comandantes das For-
ças Armadas serão divulga-
das nas redes sociais, entre 

outras programações que, 
segundo explicação do se-
cretário, ainda está sendo 
fechada e deve ser divulga-
da nas próximas semanas. 
“O governo se posicionou 
dessa forma, porque o 
evento ocorre em média 
com 5 mil pessoas desfi-
lando e mais um público de 
4 a 6 mil pessoas. Devido à 
pandemia, não vai ser pos-
sível. Não vamos comemo-
rar o 7 de Setembro, mas a 
Semana da Pátria iremos, 
com uma programação vir-
tual”, disse

O coronel ressaltou 
que o principal objetivo é 
manter a tradicional co-
memoração protegendo a 
saúde da população. “O go-
vernador é a nossa grande 
referência. O Governo do 
Estado lutou pela seguran-
ça da população desde o 
início da pandemia, e não 
seria diferente agora. É um 
gesto de cuidado e zelo. Ele 
orientou para que a gente 
evitasse as aglomerações e 
por esse motivo tomamos 
essa decisão”. 

Além da decisão do 

Governo do Estado, o Mi-
nistério da Defesa pu-
blicou, no último dia 5 
de agosto, uma portaria 
orientando que as Forças 
Armadas não realizassem 
o desfile no país. “As con-
dições atuais indicam que 
tal recomendação (de evi-
tar aglomerações) deva 
ainda vigorar durante o 
mês de setembro, abran-
gendo, assim, o período 
de celebração do 198º 
Aniversário da Proclama-
ção da Independência do 
Brasil. Em consequência e 
de acordo com as coorde-
nações realizadas com a 
Presidência da República, 
determino aos Comandan-
tes da Marinha do Brasil, 
do Exército Brasileiro e da 
Força Aérea Brasileira que 
orientem suas respectivas 
Forças para se absterem 
de participar de quaisquer 
eventos comemorativos 
alusivos ao supracitado 
evento como desfiles, pa-
radas, demonstrações ou 
outras que possam causar 
concentração de pessoas”, 
diz documento.

O idoso José Vicente 
Bezerra, de 103 anos, re-
cebeu alta ontem (13) em 
Campina Grande, no Agres-
te da Paraíba, após se recu-
perar da covid-19. Foram 
15 dias de internação para 
tratar da doença, sete no 
Hospital de Emergência e 
Trauma e oito no Hospi-
tal das Clínicas. De acordo 
com Rafaela Carvalho, da 
direção assistencial desta 
última unidade de saúde, o 
paciente respondeu muito 
bem ao tratamento da equi-
pe médica e assistencial e, 
por isso, já está em casa. 

“Ele permaneceu in-
ternado e contou com todo 
o suporte da equipe. É uma 
gratificação muito grande ele 
receber alta em boas condi-
ções”, comemorou a diretora.

Conforme o médico 
cirurgião intensivista e 
diretor técnico do Hospi-
tal das Clínicas, Jhony Be-
zerra, durante o período 
de tratamento, o paciente 
teve necessidade de oxigê-
nio suplementar. Com isso, 
chegou a ir para a Unidade 

Aos 103 anos, idoso recebe 
alta após contrair covid-19
Juliana Cavalcanti  
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

de Terapia Intensiva (UTI) 
do Hospital de Trauma com 
suporte de oxigênio, mas 
não chegou a ser entubado. 

Já no Hospital das Clí-
nicas, o paciente não preci-
sou ir para a UTI, mas ainda 
necessitou de um suporte 
de oxigênio, por ter apre-
sentado desconforto respi-
ratório. “Toda equipe ficou 
muito feliz e realizada com 
essa vitória”, completou o 
médico Jhony Bezerra.

A diretora ressaltou que 
a instituição tem atualmente 
uma taxa de ocupação de 
aproximadamente 40% e 
que, além disso, a unidade 
de saúde vem se destacando 

por conseguir dar alta a vá-
rios idosos e pessoas do gru-
po de risco para a covid-19. 
“Nós tivemos outras altas 
de pacientes de 100 anos e 
obesos que são pacientes 
que fazem parte do grupo de 
risco”, comentou.

Conforme a assessoria 
de imprensa do Hospital 
de Trauma (CG), a partir do 
momento em que o idoso 
recebeu a alta, ele e a família 
receberam todas as orienta-
ções para restabelecimento 
em casa. Como ele mora na 
cidade de Queimadas, será 
acompanhado pelo progra-
ma “Melhor em casa”, com a 
equipe de saúde municipal.
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José Vicente esteve internado por 15 dias na cidade de Campina Grande

Iluska Cavalcante  
cavalcanteiluska@gmail.com
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MDMA é uma substância desenvolvida em laboratório, com poder de alterar bruscamente a regulação dos neurotransmissores

Polícia Militar realiza ações 
e apreende droga sintética

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

Diversos tipos de drogas foram apreendidos em bairros diferentes; nas duas ações, os responsáveis conseguiram fugir quando os policiais chegaram ao apartamento e ao carro onde estavam os entorpecentes

A Polícia Federal 
na Paraíba deflagrou na 
manhã de ontem, a ope-
ração “Quimera” com 
o objetivo de desarti-
cular um grupo crimi-
noso especializado na 
realização de fraudes 
bancárias mediante uso 
de documentos falsos, 
como obtenção de em-
préstimos consignados, 
de financiamentos ban-
cários, de restituição 
antecipada de impos-
to de renda e abertura 
de contas bancárias de 
passagem. 

Segundo a Polícia 
Federal, a investigação 
demonstrou que inte-
grantes do grupo crimi-
noso acessam bancos 
de dados de instituições 
financeiras e de órgãos 
públicos para obter da-
dos e forjar documentos 

que são utilizados para 
realização de fraudes 
bancárias causando pre-
juízo estimado em R$ 4 
milhões.

De acordo com a 
PF, os integrantes, com 
uso de documentação 
falsa, conseguiam obter 
empréstimos consigna-
dos, de financiamentos 
bancários, de restituição 
antecipada de imposto 
de renda e abertura de 
contas bancárias de pas-
sagem.

Durante toda a ma-
nhã os policiais fede-
rais cumpriram onze 
mandados de busca e 
apreensão nas cidades 
de João Pessoa, Campi-
na Grande e Sousa, bem 
como em Recife e Natal, 
respectivamente capi-
tais de Pernambuco e 
Rio Grande do Norte.

A Polícia Militar, em 
duas ações realizadas na 
noite de quarta-feira (12) 
desarticulou esquemas de 
tráfico de drogas em pontos 
diferentes em João Pessoa. 
Entre os tipos de drogas 
apreendidos está uma por-
ção de MDMA (metileno-
dioximetanfetamina), que é 
uma droga desenvolvida em 
laboratório, com poder de 
alterar bruscamente a regu-
lação dos neurotransmisso-
res dos usuários. 

A apreensão da dro-
ga sintética aconteceu em 
apartamento no Bairro Jar-
dim Cidade Universitária, na 
zona sul da Capital. No local, 
equipes da Força Tática do 5º 
Batalhão apreenderam en-
torpecentes de quatro tipos 
diferentes. Além da MDMA 
também foram apreendidos 

pelos policiais vários compri-
midos de ecstasy da cor azul, 
frasco com loló, maconha ar-
mazenada em potes e saco, 
além de balanças de precisão. 

Segundo o sargento Mil-
ton Kélio, que comandou a 
operação, o local foi desco-
berto após denúncias anôni-
mas. Assim que os policiais 

cercaram o apartamento, que 
estava com a porta aberta 
avistaram todo o material. 
“Possivelmente, o acusado 
que gerenciava o esquema ti-
nha acabado de fugir, ao per-
ceber a presença da PM, mas 
ele já foi identificado”, reve-
lou o sargento.

A outra ação aconteceu 

na comunidade Nova Trinda-
de, no bairro Jardim Veneza, 
onde equipes do BEPMotos 
interceptaram a entrega de 
quase 12 kg de maconha. A 
droga foi apreendida dentro 
de um carro, abandonado por 
traficantes quando percebe-
ram a presença dos policiais 
na localidade.

A apreensão aconteceu 
quando os policiais avista-
ram o carro, com as placas 
de Natal-NOB-3700 parado 
em um local suspeito. Ao se 
aproximar, os policiais en-
contraram o veículo aberto. 
Ao revistar o automóvel, en-
contraram onze tabletes e 
duas porções de maconha, 

em cima do banco de passa-
geiro. Os traficantes teriam 
fugido por uma área de mata.

Todo material apreendi-
do nas duas ações foi levado 
para a Central de Flagrantes, 
no Bairro do Geisel. As sus-
peitas são de que o veículo 
seja clonado, o que ainda será 
investigado.

No Litoral Norte

Seis pessoas são detidas em área indígena
Uma operação realiza-

da, na manhã de ontem, pela 
Polícia Civil em área indíge-
na de Rio Tinto, litoral nor-
te do Estado, prendeu seis 
pessoas suspeitas de envol-
vimento com homicídios, 
assaltos e tráfico de drogas 
naquela região. Dos seis 
presos, cinco perderam o di-
reito à liberdade por ordem 
judicial após a Polícia Civil 
encontrar indícios da parti-
cipação deles nos crimes in-
vestigados. Houve a apreen-
são de 15 quilos de drogas e 
duas armas de fogo.

A nova fase da Opera-
ção “Malhas da Lei” teve a 
coordenada da Polícia Civil e 
contou com apoio da Polícia 
Militar e Corpo de Bombei-
ros. Um representante da 

Fundação Nacional de As-
sistência ao Índio (Funai) 
acompanhou os trabalhos 
porque um dos alvos residia 
em aldeia indígena. 

Segundo informações do 
delegado Walter Brandão, as 
prisões foram resultados de 
dois meses de intensas inves-
tigações. “Os alvos desta ope-

ração são indivíduos de alta 
periculosidade, investigados 
como suspeitos no envolvi-
mento em homicídios, tráfico 
de drogas e crimes patrimo-

niais na região” afirmou. Cer-
ca de 40 policiais foram mobi-
lizados nos trabalhos. 

Cães policiais treinados 
para farejar drogas também 

foram empregados na ação. 
Uma das prisões ocorreu em 
flagrante delito, após armas 
serem encontradas durante 
buscas pelos policiais. 

Mais um homem sus-
peito de matar a compa-
nheira foi preso na Paraí-
ba. O crime aconteceu em 
Monteiro e o corpo da mu-
lher foi encontrado dentro 
de casa no dia 19 do mês 
passado, por um amigo 
do suspeito, em avançado 
estado de decomposição. 
Kleane Ferreira do Nasci-
mento, de 21 anos foi mor-
ta por estrangulamento.

A prisão do suspeito 
de 35 anos aconteceu na 
manhã de ontem naquela 
cidade do Cariri paraiba-
no. Segundo informações 
da Polícia Civil, no depoi-
mento o homem preferiu 
ficar calado, mais ao ser 
perguntado o seu estado 
civil respondeu, ironica-
mente, “sou viúvo”. 

O delegado Gilson 
Duarte, da 14ª Seccional 
da Polícia Civil da Paraíba, 
explicou que durante as 

investigações ficou com-
provado que a jovem foi 
morta por estrangulamen-
to. O crime de feminicídio 
praticado pelo suspeito 
ocorreu, acredita a polícia, 
no dia 15 de julho quando 
o casal reatou o relaciona-
mento por insistência do 
companheiro de Kleane. A 
jovem havia encerrado o 
relacionamento por conta 
de ciúmes dele. 

No dia do crime o ca-
sal saiu para ingerir bebi-
da alcoólica no açude da 
cidade, onde o suspeito 
tentou afogar a mulher. A 
prisão do suspeito já foi 
comunicada a justiça de 
Monteiro.

Somente esta sema-
na a Polícia Civil prendeu 
outros dois suspeitos de 
feminicídio, em Cruz do 
Espírito Santo e na cida-
de de Zabelê, no Cariri 
paraibano.

As visitas sociais de 
familiares aos detentos do 
sistema prisional da Paraí-
ba serão retomadas de for-
ma gradual e responsável 
neste fim de semana (dias 
15 e 16) com apenas um 
visitante com esposas (os), 
companheiras (os). Os pá-
tios dos presídios foram 
preparados com cadeiras 
com distanciamento re-
comendado, os visitantes 
ao entrarem passarão por 
todos os protocolos como 
passar álcool em gel nas 
mãos, verificação do uso 
de máscaras e medição de 
temperatura. Não haverá 
contato físico nesse e será 
liberado um visitante por 
detento com intervalos de 
30 dias.

Durante a visitação, 
tanto o preso como o visi-
tante deverão respeitar o 
uso obrigatório da másca-
ra. Será disponibilizado o 
uso do álcool 70%. Os vi-

sitantes que apresentarem 
sintomas gripais ou estado 
febril terão a visitação sus-
pensa. Não será permitida 
a entrada de materiais ou 
gêneros alimentícios com 
os visitantes. 

O secretário da Admi-
nistração Penitenciária do 
Estado, (Seap), Sérgio Fon-
seca, ressaltou a impor-
tância desses cuidados no 
tocante às vidas dos ape-
nados e seus familiares. 

A retomada da visita 
social faz parte da Eta-
pa 1 do plano elaborado 
pelo Sistema Penitenciá-
rio da Paraíba que leva 
em consideração os de-
cretos estaduais, portaria 
dos Ministérios da Saúde 
e da Justiça e Segurança 
Pública e a declaração da 
condição de pandemia de 
infecção humana pelo Co-
ronavírus definida pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

Homem é preso um mês 
após matar a esposa

PF age contra grupo 
suspeito de fraudes

Seap retoma visitas 
nos presídios da PB

Malhas da Lei: Além de prender 
suspeitos, operação da Polícia Civil  
apreendeu drogas e armas de fogo

Fotos: PMPB

Foto: Polícia Civil
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Comunidade no bairro Jardim Veneza, que sofre alagamentos constantes, será beneficiada pelo projeto da Seinfra

O viaduto das Três La-
goas, em João Pessoa, sofre 
atualmente algumas inter-
venções. Uma delas é a obra, 
executada pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seinfra) que é a instalação 
de um novo sistema de dre-
nagem. Além disso, a Coorde-
nadoria Municipal de Defesa 
Civil está fazendo a desobs-
trução e desassoreamento 
das lagoas. A proposta seria 
amenizar os impactos das 
chuvas na comunidade Três 
Lagoas, no Jardim Veneza, 
tais como os alagamentos na 
região. Nesse ano, não houve 
nenhuma inundação naque-
la área durante os últimos 
meses de inverno na capital. 
A previsão é que a obra seja 
concluída até o final de no-
vembro.

De acordo com o coor-
denador da Defesa Civil, Noé 
Estrela, as obras de escava-
ção da terceira lagoa nas pro-
ximidades do Viaduto Ivan 
Bichara, na BR-230, são par-
te do projeto de ampliação 
da rede de escoamento das 
Três Lagoas e têm o objetivo 
de evitar maiores alagamen-
tos na comunidade próxima.

“Na realidade, no ano 
passado tivemos uma situa-
ção muito complicada nas 

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com 

Viaduto das Três Lagoa recebe 
obras contra impacto da chuva

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel Noronha

As obras de escavação da terceira lagoa nas proximidades do Viaduto Ivan Bichara, na BR-230, são parte do projeto de ampliação da rede de escoamento das Três Lagoas e têm o objetivo de evitar mais alagamentos

Fotos: Roberto Guedes

Três Lagoas, onde a maioria 
das famílias ficou com suas 
casas inundadas, por con-
ta da elevação da água. Isso 
se deu por conta da tubula-
ção de saída da lagoa que foi 
obstruída e a gente teve que 
conter essa tubulação, loca-
lizar pra poder tirar e fazer 
essa substituição. Pra isso, 
teve que ser feito um projeto, 
um levantamento topográ-
fico porque essa tubulação 
passa por baixo da BR-230 e 

tem mais de sete metros de 
profundidade. Teve que ser 
feito um levantamento pra 
encontrar essa tubulação 
onde estava obstruída, arran-
car a tubulação antiga e fazer 
uma substituição”, detalhou o 
coordenador da Defesa Civil.

Ele acrescenta que uma 
das lagoas estava bem asso-
reada, isto é, o nível estava 
quase acima da primeira. 
Com isso, a água não estava 
passando para fazer a liga-

ção de uma lagoa para ou-
tra. Assim, foi preciso fazer 
a escavação e a retirada de 
material. Por isso, existia a 
possibilidade de um eventual 
acúmulo de água. 

“A Defesa Civil está fa-
zendo um trabalho de de-
sobstrução da lagoa que fica 
embaixo do viaduto. Com 
isso tem-se em vista que 
ocorra alagamento na outra 
lagoa porque acumula mais 
água. A gente está retirando 

muito material com aprofun-
damento para que ela tenha 
capacidade maior de arma-
zenamento e evitar que na 
lagoa onde fica a comunida-
de ocorram inundações”, ex-
plicou Noé Estrela.

Já a Seinfra realiza a mu-
dança do sistema de drena-
gem. Segundo a assessoria 
de comunicação do órgão, 
isto inclui a substituição de 
uma tubulação de 800 milí-
metros por outra com a ca-

pacidade de 1.500 milíme-
tros para duplicar a vazão 
das águas e elas possam ser 
redirecionadas para o Rio Ja-
guaribe.

Além dessa obra, a se-
cretaria ainda está respon-
sável pela limpeza das la-
goas, o desassoreamento e 
desobstrução dos poços de 
visitas, para aumentar a va-
zão da passagem da água no 
local, evitando novos alaga-
mentos.

Em Bayeux 

MPPB recomenda reestruturação das 
bibliotecas escolares da rede municipal 

O Ministério Público 
da Paraíba (MPPB), através 
da 2ª promotora de Justiça 
do Município de Bayeux, 
Ana Caroline Almeida, 
recomendou à Prefeitu-
ra Municipal de Bayeux, 
Secretaria de Educação 
e às direções de escolas 
do município que fossem 
reestruturadas todas as bi-
bliotecas, bem como a cria-
ção de bibliotecas em cada 
escola do município que 
ainda não tiver o espaço. A 
recomendação tem como 
objetivo garantir o cum-
primento da Lei de Univer-
salização das Bibliotecas, 
Lei n° 12.244/10 de maio 
de 2010, que determina a 
instalação de bibliotecas 
em instituições de ensino 
públicas e privadas de to-
dos os níveis de ensino do 
país em um prazo máximo 
de dez anos.

De acordo com a 
promotora Ana Caroli-
ne Almeida, uma vistoria 
realizada pelo Conselho 
Regional de Bibliotecono-
mia, a pedido da Promo-
toria de Justiça, constatou 
irregularidades na biblio-
teca municipal, além disso 
também foram encontra-
dos problemas estruturais 
e funcionais em todas as 
bibliotecas ou salas de lei-

tura nas escolas munici-
pais de Bayeux. 

O prazo para que as 
irregularidades apontadas 
pelo Ministério Público 
sejam resolvidas é de 150 
dias, no entanto a promo-
tora Ana Caroline Almeida 
determinou que em 30 dias 
devem ser enviados docu-
mentos que mostrem as 
medidas iniciais tomadas 
pela Prefeitura de Bayeux 
para cumprir a recomen-
dação. O prazo se encerra 
no início de setembro. 

Na Biblioteca Pública 
Central do Município Virgi-
nius da Gama e Melo, ainda 
foram constatados proble-
mas como a falta de clima-
tização do espaço e poucas 
cadeiras e mesas para os 
usuários. A falta de autono-
mia do bibliotecário, bem 
como a ausência de catálo-
gos e também o fato de me-
tade do acervo não dispor 
de catalogação ou classifi-
cação física ou eletrônica, 
ainda foi constatado que os 
alunos da rede municipal de 
ensino não possuem livre 
acesso ao acervo, tanto para 
consultas ou empréstimos. 

Ainda durante a visto-
ria realizada pelo Conselho 
Regional de Bibliotecono-
mia foi constatado que em 
algumas escolas não exis-
tiam biblioteca ou salas 
de leitura e as escolas do 
município que tinham es-

ses espaços, estavam todas 
com irregularidades.

Entre as medidas a se-
rem adotadas pela Prefei-
tura de Bayeux, Secretaria 
de Educação e as direções 
escolares está a aquisição 
da mobília necessária e no-
vos acervos, além do aces-
so a informações digitais 
e horário de atendimento 
adequado a toda a comuni-
dade escolar.

Ainda segundo a re-
comendação do Ministério 
Público, as bibliotecas de-
vem dispor de área mínima 
de 50m2 (cinquenta me-
tros quadrados), isso é o 
que determina a Resolução 
CFB nº 199/2018. As esco-
las que não tiverem biblio-
tecas, mas que possuam 
salas de leitura, o espaço 
deverá ser exclusivamente 
para a utilização da comu-
nidade escolar como sala 
de leitura e deverá pos-
suir espaço suficiente para 
acomodar todo o acervo e 
ainda garantir a acessibili-
dade.

O município ainda de-
verá contratar bibliotecá-
rios enquanto não for rea-
lizado concurso público, 
um para cada biblioteca. Os 
profissionais deverão ter a 
sua autonomia garantida 
e administrar os espaços 
dentro das normas técni-
cas e legislações existentes.  

Ainda foi recomenda-

do que  a prefeitura adote 
providências para sanar a 
falta de isolamento acús-
tico, de climatização, de 
sinalização externa, de 
mobiliário suficiente e de 
acesso ao acervo pelos 
usuários na Biblioteca Pú-
blica Central do Município. 
Além da ausência de catá-
logo físico ou eletrônico do 
acervo, de computadores e 
acesso à internet e falta de 
classificação ou etiqueta-
ção de metade do acervo.

A Prefeitura Municipal 
de Bayeux através da Coor-
denação de Comunicação 
afirmou já existir um pro-
jeto de leitura que contem-
pla a criação e adequação 
das salas de leitura já exis-
tentes. Ainda de acordo 
com a prefeitura, antes do 
período de distanciamento 
social já estava sendo reali-
zada a formação de profis-
sionais que irão atuar nes-
ses espaços. 

Handerson Gonçalves 
de Souza, atual secretário 
de Educação de Bayeux, 
afirmou em um primeiro 
contato que havia assumi-
do a Secretaria de Educa-
ção na quarta-feira e que 
ainda não tinha conheci-
mento da recomendação. 
Ao fim da tarde de ontem, 
horário combinado para 
que a ligação fosse retor-
nada, não obtivemos res-
postas.

Chão de Estrelas, Céu 
de Giz. Com esse título, 
a Fundação Casa de José 
Américo (FCJA) deu início, 
na manhã de ontem, a um 
projeto que levará persona-
lidades paraibanas ao palco 
virtual da instituição duran-
te todo o mês de setembro. 
O primeiro nome a reluzir 
foi o do renomado econo-
mista Celso Furtado, cujo 
centenário é celebrado este 
ano. A sua obra foi discutida 
pelos palestrantes Cidoval 
Morais, sociólogo, e Marti-
nho Campos, economista, 
mediados pela professora e 
economista Zélia Almeida. 
Com apresentação de Fer-
nando Moura, presidente 
da FCJA, a live contou com 
a participação da jornalista 
Rosa Freire d’Aguiar Furta-
do, viúva do homenageado, 
e aconteceu no canal oficial 
da fundação no YouTube.

Rosa Furtado falou 
sobre o seu trabalho para 
resguardar o legado de Cel-
so Furtado, que faleceu em 
2004. Nesses 16 anos, ela se 
dedicou a recuperar as suas 
obras principais, lançar edi-
ções definitivas e organizar 
o vasto material deixado por 
ele, como os artigos, manus-
critos e entrevistas, entre 
outros, que resultaram na 
“Coleção Arquivos de Celso 
Furtado”, e o livro “Diários 
intermitentes”, que reúne 
anotações deixadas por ele 
ao longo de seis decênios e 
meio de sua vida, entre 1937 
a 2002. “A obra autobiográfi-
ca e os diários de Celso falam 
muito sobre a sua relação 

com o Nordeste e a Paraíba”, 
disse a jornalista.

Logo depois de Rosa, 
Cidoval Morais, que tam-
bém é escritor e jornalista, 
desenvolveu o tema “Celso 
Furtado: um peregrino da 
esperança”. Segundo ele, 
Celso tinha um projeto de 
nação. “Ele visitava o Nor-
deste por estradas esbu-
racadas, abrindo cancelas. 
Simbolicamente, isso tem 
um sentido muito forte. Ele 
abria portas para pensar o 
desenvolvimento regional – 
e era a partir da região que 
ele pensava a nação”, disse. 
“O objetivo da economia, na 
visão de Celso, deveria ser 
a integração nacional. Num 
chamado que ele fez na dé-
cada de 1990, ele ressaltou 
que, aos intelectuais, cabia 
aprofundar a percepção so-
cial e projetar luz sobre os 
crimes cometidos pelos que 
abusam do poder”, disse.

“Perspctivas da econo-
mia pós-pandêmica à luz 
da visão de Celso Furtado” 
foi o título da apresentação 
do economista Martinho 
Campos. “Celso nasceu dois 
anos depois de uma pan-
demia, e hoje celebramos 
o seu centenário em outra”, 
disse. Para ele, é preciso ho-
menagear Celso Furtado de 
maneira positiva e histórica, 
mas também buscando pôr 
em prática o trabalho dele, 
que defendia o aumento da 
participação e do poder po-
pular nos centros de decisão 
do país como um caminho 
para enfrentar momentos 
como o que vivemos hoje. 

FCJA: Celso Furtado 
é pioneiro em projeto

Nilber Lucena
Especial para A União 
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Executado pelo Governo Estadual, programa prioriza questões como acesso à água e possíveis impactos ambientais

A preservação do meio 
ambiente é uma das princi-
pais preocupações na exe-
cução do Programa PB Rural 
Sustentável, que tem como 
objetivos financiar subpro-
jetos de acesso à agua, re-
dução da vulnerabilidade 
agroclimática e acessos a 
mercados dos 222 municí-
pios do Estado da Paraíba. 
Assim, todos os projetos 
passam por licenciamento 
ambiental, análises, moni-
toramento e avaliação para 
identificação dos impactos 
e adoção das medidas miti-
gadoras e preventivas.

O PB Rural Sustentável 
é um programa executado 
pelo Governo do Estado da 
Paraíba, por intermédio da 
Secretaria da Agricultura 
Familiar e do Desenvolvi-
mento do Semiárido (Sea-
fds) e Projeto Cooperar, 
em parceria com o Banco 
Mundial, que vai garantir 
a segurança hídrica de fa-
mílias de agricultores, com 
a implantação de sistemas 
de abastecimentos d’água 
completos e sistemas de 
dessalinização, além da 
construção de cisternas e 
de passagens molhadas, 
nessa primeira etapa.

Por isso, a questão do 
meio ambiente é um aspec-
to que é levado em conside-
ração dentro do programa 

PB Rural Sustentável. “É 
esse o compromisso que te-
mos tanto com a população 
rural paraibana, como com 
o Bird, que tem princípios e 
diretrizes operacionais cla-
ras em consonância com a 
política de salvaguardas so-
cioambientais assegurando 
o desenvolvimento susten-
tável dos projetos – bene-
fícios ambientais, sociais, 
econômicos de longo pra-
zo”, argumenta o coordena-
dor geral do Projeto Coope-
rar, Omar Gama.

As Salvaguardas So-
cioambientais têm por 
objetivo assegurar o cum-
primento das legislações 
federais, estaduais e mu-
nicipais. Todos os proje-
tos, segundo Omar Gama, 
passam por licenciamento 
ambiental antes da implan-
tação do subprojeto bem 
como análises, monitora-
mento e avaliação onde são 
identificados os impactos e 
adotadas as medidas miti-
gadoras e preventivas du-
rante o ciclo do subprojeto.

Ele frisou que a gran-
de preocupação do PB Ru-
ral Sustentável do Projeto 
Cooperar é manter o meio 
ambiente de maneira sus-
tentável. “É essa a contri-
buição que o PB Rural vai 
oferecer para o meio am-
biente na Paraíba: garantir 

PB Rural Sustentável estimula 
a proteção do meio ambiente

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

Paraíba: todos os cantos Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Fotos: Teresa Duarte

A Prefeitura Municipal de Cabedelo publicou novos decretos autorizando a liberação de 
diversos serviços e atividades na cidade portuária. A visitação ao Parque do Jacaré e o funciona-
mento de suas lojas comerciais estão liberados, ficando proibida apenas a presença de ônibus 
de turismo no local. Também está autorizada a permanência de catamarãs nas imediações do 
parque, com limite de 60% de sua capacidade e com o uso obrigatório de máscaras em seu 
interior. Também foi liberado o uso da faixa de areia e banho nos rios e praias, cuja a perma-
nência só será permitida respeitando o distanciamento social, o uso de máscaras e a vedação 
de aglomerações.

Barra do Camaratuba

Bananeiras

Cabedelo

ConDE

A Prefeitura de Conde publicou novo decreto no último dia 6, autorizando o retorno 
das atividades no segmento da hotelaria, restaurantes, bares, lanchonetes e quiosques, 
seguindo os protocolos estabelecidos pelo Comitê de Monitoramento à Covid-19. A rede 
de hotéis e pousadas não pode ultrapassar os 70% de sua capacidade enquanto durar 
as determinações do decreto municipal. Devido à flexibilização, a Prefeitura de Conde 
divulgou no próprio decreto o Protocolo de Medidas Preventivas para o Funcionamento 
do Setor Hoteleiro, com diversas orientações e determinações sobre práticas sanitárias. 
O decreto prevê também a obrigatoriedade de fornecimento de álcool 70% em locais 
estratégicos como entrada, lobby da recepção, balcão de recepção, banheiros e áreas 
sociais, restaurantes, acompanhados de informativos com orientações de higiene social 
para funcionários e hóspedes.

Romaria 
A Romaria da Penha, que leva centenas de milhares de fiéis às ruas de João Pessoa, 

neste ano será realizada no dia 12 de dezembro. Devido à pandemia do novo coronavírus, a 
Romaria vai ganhar formato especial, com a realização de uma carreata. Tradicionalmente 
a Romaria da Penha ocorre no 4° domingo de novembro, mas devido as alterações realiza-
das no calendário eleitoral, o segundo turno das eleições municipais acontece no mesmo 
dia que ocorreria a Romaria, sendo assim, a data foi modificada para o mês de dezembro. 

nnnnnnnnnnnnnn

A Barra do Camaratuba é um destino incrível, com experiências inusitadas e deli-
ciosas. Nada melhor que aproveitar toda esperança dos dias melhores e do controle da 
pandemia, para sonhar com sua próxima viagem de forma segura. Uma equipe trabalhou 
para a retomada do turismo, composta por consultores do turismo, Secretaria do Turismo 
do município e investidores do turismo local, fazendo as adequações ao novo normal e 
implantação de inovações a partir da formatação da Associação de Turismo e Artesanato 
Barra do Camaratuba - ASTURA. Tudo pronto para receber o turista com segurança.

O processo do “novo normal” no 
município de Bananeiras, região 
do Brejo, vem acontece de forma 
gradual, iniciado há quinze dias, 
os meios de hospedagem já vivem 
a realidade seguindo o protocolo 
sanitário desenvolvido pelo município 
para garantir segurança e evitar o 
avanço da doença na região. Bares e 
restaurantes do município retomaram 
as suas atividades na última quarta-
feira (12) respeitando todos os cuidados 
determinados pela Organização 
de Saúde, ou seja, medidas como 
distanciamento, uso de máscaras, 
capacidade de 50% e álcool 70%.

que os temas ambientais e 
sociais sejam avaliados e 
monitorados durante todo o 
ciclo do projeto e reduzindo 
os riscos tanto técnicos, am-
bientais e sociais durante 
a preparação, construção e 
execução do projeto”, afir-
mou Omar.

Conforme a Assesso-
ria Técnica da Coordenação 
de Salvaguardas Sócio Am-
biental do Projeto Cooperar, 
destacam-se a aplicação das 
seguintes políticas de Salva-
guardas nos subprojetos fi-
nanciados:  as salvaguardas 
ambientais, com avaliação 

ambiental, habitats naturais; 
florestas, controle de pragas, 
patrimônio cultural físico e 
segurança de barragens; e 
as salvaguardas sociais, com 
reassentamento involuntá-
rio e povos indígenas.

Para a operacionalização 
da política ambiental é necessá-

rio também a implementação 
do Plano de Gestão Socioam-
biental composto de Progra-
mas como Educação Sanitária 
e Ambiental, Práticas Agrícolas 
Sustentáveis e Segurança, por 
meio dos quais as comunidades 
receberão capacitação durante 
a execução dos subprojetos.

Um dos objetivos das políticas adotadas pelo programa é garantir que os temas ambientais estejam presentes em todas as etapas de sua realização

Foto: Secom-PB



‘Gata de Rua’
Banda Gatunas lança hoje seu primeiro EP, reunindo cinco 
músicas que mostram, do blues ao carimbó, a luta do grupo 
paraibano pelo protagonismo feminino. Página 11
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Em setembro, curta-metragem paraibano ‘Remoinho’ concorre em um dos mais prestigiados eventos audiovisuais

Filme com a atriz Zezita Matos é 
finalista no Festival de Gramado

Concorrendo ao tradicio-
nal Festival de Gramado (RS) 
na categoria de Curtas-metra-
gens Brasileiros, a Paraíba está 
representada por Remoinho, 
cujo elenco conta com as atri-
zes Zezita Matos e Cely Farias. 
O evento acontece entre os dias 
18 e 26 de setembro em forma-
to inédito, totalmente on-line e 
com transmissão via streaming 
e pelo Canal Brasil.

No enredo da produção 
paraibana, após um longo pe-
ríodo de afastamento, uma jo-
vem retorna à casa de sua mãe. 
Ela está decidida sair do remoi-
nho que a fez voltar.

Para o diretor Tiago A. Ne-
ves, a indicação traz luz para 
o audiovisual paraibano inde-
pendente. “Ela ainda consolida 
a ideia do cinema instantâneo 
nacionalmente e também va-
loriza os artistas paraibanos no 
cenário atual, além de revelar 
um pouco as pesquisas estéti-
cas e ressaltar as ancestralida-
des universais, mesmo se pas-
sando no interior”.

Sem dúvidas, o cronogra-
ma para o filme sofreu altera-
ções devido à pandemia, mas, 
para o cineasta, as exibições 
virtuais também têm suas van-
tagens. “Alcançamos um pú-
blico de todo o mundo, o que 
enriquece ainda mais o debate. 
Apesar de não haver o gesto do 
aplauso como nas edições pre-
senciais, recebemos bastante 
mensagens de feedback, talvez 
até mais. A maior desvantagem 
é não podermos festejar as in-
dicações e exibições juntos”.

Remoinho foi inteiramente 
realizado no formato de cine-
ma instantâneo. Produzido no 
município de Ingá, localizado 
no Agreste do Estado, e reali-
zado em parceria com a Uni-

versidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) e a Secretaria Munici-
pal de Cultura, o curta foi ro-
dado em única diária, em um 
domingo, após uma semana de 
oficinas realizadas no local.

“Passamos o dia inteiro 
gravando e, na segunda-feira, 
já tínhamos um corte do filme. 
Foi um processo muito rápido. 
Fizemos algumas exibições de 
teste para amigos e pessoas da 
equipe e, já neste ano, o inscre-
vemos na Mostra de Tiraden-
tes, na qual aconteceu a estreia 
do filme para o público. A sala 
estava lotada e tivemos um de-
bate bem interessante”, lembra 
Tiago A. Neves.

Zezita Matos – que integra 
o elenco junto com Cely Farias, 
Ícaro Farias e Joh Albuquer-
que – revela que ainda está 
se adaptando com a migração 
para as ferramentas on-line, 
fortemente adotadas durante 
o isolamento social. “Está ten-
do uma avalanche de coisas e 
não tem como acompanhar 
tudo. Há dificuldade de ma-
nusear nas plataformas, mas 
é interessante como a gente 
interage por elas”.

Embora haja a vantagem 
de poder acessar os filmes 
disponibilizados na Internet 
em qualquer ferramenta, as 
telas de celular e computa-

dor não se comparam com as 
telonas do cinema. “Perde a 
qualidade, sem dúvidas”, ad-
mite a atriz. “Mas temos que 
abrir mão um pouco da von-
tade de estar juntos e fazer 
como podemos”.

No mínimo desafiador, 
o momento atual de distan-
ciamento social não impede 
outros processos de se fazer 
cinema. Agora, Tiago A. Neves 
revela que a equipe está fo-
cando em criar ações on-line 
e promover o filme, além de 
apoiar outras iniciativas de 
realizadores, coletivos e fes-
tivais. “Essa crise no cinema 
sempre existiu, mas é algo 
cíclico”, opina. Ele menciona 
a extinção da Embrafilmes 
em 1990 e a atual crise na 
Cinemateca Brasileira, que 
também sofre ameaças. “Mas, 
através de atos de resistência, 
estamos nos posicionando a 
favor da preservação da me-
mória do cinema nacional”.

Ainda para o cinema, Zezi-
ta Matos está participando de 
novas experiências a convite de 
diretores como o pernambuca-
no Carlos Kamara, o potiguar  
Bucka Dantas e o paraibano Ta-
ciano Valério, mas sua primeira 
experiência inteiramente vir-
tual foi pelo teatro, através do 
Coletivo Alfenim.

“Foi um pavor”, conta a 
paraibana de Pilar. “Me pedi-
ram para gravar uma cena com 
uma luz me pegando de baixo 
para cima, e então eu me dei 
conta que não tinha nenhum 
abajur funcionando em casa. 
Pedi para meu filho comprar 
uma lâmpada e trazer para 
mim. Fiquei louca, pois precisa-
va enviar no dia seguinte. Pela 
manhã, lembrei da luz emitida 
pela máquina de costura. Eu 
me preparei, fiz a maquiagem e 
realizei a cena como tinham so-
licitado, tudo sozinha. Quando 

chegou a noite, meu filho trou-
xe a lâmpada”.

Além do cinema, o teatro 
também demanda uma série 
de encontros, desde o proces-
so de ensaios até as apresen-
tações. “Somos os primeiros a 
parar e seremos os últimos a 
voltar”, afirma a atriz. “Estáva-
mos realizando as leituras de 
A Mãe, de Bertolt Brecht, para 
o Coletivo Alfenim, e tivemos 
que parar devido à pandemia. 
Não sei como poderemos nos 
reinventar, o teatro é inteira-
mente presencial”.

Os encontros com a tru-
pe são parte de uma rotina da 
qual Zezita mais sente falta 
neste período. “A gente seguia 
um ritual completo. Chegáva-
mos na Casa Amarela, abría-
mos as portas, fazíamos uma 
faxina coletivamente e depois 
começávamos a preparação e 
o ensaio”, recorda. “Estou in-
dignada com as mortes que 
estão acontecendo e acredito 
que os artistas deverão abor-
dar essa temática da pande-
mia nos próximos trabalhos. 
O Brasil está desgovernado 
e está ficando cada vez mais 
claro o que é o capitalismo. 
Temos que fomentar esse mo-

vimento quando passar essa 
pandemia”, analisa.

Acesso ao cinema da PB
Zezita Matos, que tam-

bém é professora e presidenta 
da Academia Paraibana de Ci-
nema (APC), aponta uma au-
sência de público no cinema 
nacional.

“Os jovens, principal-
mente, não conhecem o cine-
ma nacional. Estão focados 
nos ‘enlatados’ e nós estáva-
mos tentando reverter isso 
em uma campanha antes da 
pandemia, focados na realiza-
ção de workshops nas esco-
las, porque acredito que seja 
necessário. O cinema brasi-
leiro tem muita coisa boa e a 
gente não conhece. Tanto os 
jovens como pessoas de mais 
idade se acomodam com a te-
levisão e abandonam o cine-
ma”, critica a atriz.

Zezita fala que muitos  
não conhecem as produções 
ambientadas no interior pa-
raibano. “Menino de Engenho 
é um filme atualíssimo, e o 
livro sempre é indicado nas 
escolas, mas sugiro sempre 
para antes ver o filme. É o que 
acontece também com Jorge 

Amado e Machado de Assis. 
Todos têm adaptação para o 
cinema e acho que isso pode 
atrair os mais jovens a querer 
ler a obra depois de assistir 
aos filmes. Temos que trazer 
essas opções à tona”.

Com outros projetos em 
mente, Zezita Matos reforça a 
importância de se conhecer os 
clássicos do cinema paraiba-
no, como Aruanda (1960), de 
Linduarte Noronha, ambien-
tado em Santa Luzia. “Quem 
da Paraíba realmente assistiu 
Aruanda? É um curta-metra-
gem de referência no mundo 
inteiro para o documentário, 
indicado em todos os cursos 
de cinema, mas muita gente 
daqui não conhece”.

A intenção da atriz e pre-
sidenta da APC é, portanto, 
buscar democratizar o acesso 
ao cinema paraibano, levando
-o às escolas do Estado, plano 
que deverá ser retomado com 
o fim da pandemia.

Por enquanto, resta explo-
rar as plataformas em busca de 
um catálogo com obras nacio-
nais, como Pacarrete (2019), 
premiado longa com Marcélia 
Cartaxo e Zezita, e aplaudido 
de pé nos festivais.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Divulgação

Cely Farias (E) e Zezita (D) protagonizam 
a obra dirigida por Tiago A. Neves, única 
da PB na categoria de Curtas-Metragens 
Brasileiros de Gramado (RS)

Com a seleção para o festival 
gaúcho, filme consolida a 
ideia do cinema instantâneo: 
produzido no município de 
Ingá, no Agreste do Estado, 
o curta foi rodado em apenas 
um dia, após uma semana de 
oficinas realizadas no local 
com parceria da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) 
e da Secretaria Municipal 
de Cultura

Foto: Divulgação

 Os jovens, 
principalmente, não 
conhecem o cinema 

nacional. Estão focados nos 
‘enlatados’ e nós estávamos 
tentando reverter isso em 
uma campanha antes da 

pandemia 
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Para celebrar o aniversário do realizador de clássicos como ‘Asas do Desejo’, oito de seus filmes chegam ao ‘streaming’

‘Senhor Cinema’, diretor alemão 
Wim Wenders completa 75 anos

Nos anos 1980, ele era 
chamado de ‘Sr. Cinema’ –  
Wim Wenders. Nenhum ou-
tro diretor, naquele momento, 
parecia tão habilitado a falar 
sobre relações líquidas e a im-
portância, cada vez maior, que 
o telefone, o walkie-talkie, o 
gravador, todos esses apare-
lhos que substituem o con-
tato direto, assumiam, quase 
como substitutos, na vida das 
pessoas. O contato era filtra-
do nos filmes de Wenders. É 
curioso que, hoje, em plena 
pandemia, a humanidade es-
teja voltando aos aparelhos 
para se comunicar – juntos   à 
distância. Há uma cena breve, 
tão breve, que o espectador 
talvez nem se lembre dela em 
Paris, Texas.

Travis emerge meio mor-
to do deserto, resgatado pelo 
irmão. Reassume seu lugar no 
mundo dos vivos, e, no início, 
o tema de Wenders é o reen-
contro dos irmãos. Não é um 
processo fácil. Travis tenta fu-
gir repetidas vezes, voltar ao 
inferno. A cunhada faz a pon-
te, ele se reaproxima do filho 
e só então a busca da mulher 
se impõe. A eterna tragédia, já 
filmada por Jean-Luc Godard 
em O Desprezo, de 1964, 20 
anos antes.

A Odisseia. A mulher mo-
derna não é mais Penélope, 
mas isso porque o homem 
também não é mais Ulisses. 
Depois de muita procura, 
Harry Dean Stanton, como 
Travis, reencontra a mulher, 
Nastassja Kinski, numa peep
-shop. Paris, Texas venceu, en-
tre muitos outros prêmios, a 
Palma de Ouro de 1984. Wim 
Wenders tinha 39 anos, ainda 
não ingressara nos “enta”.

Nesta sexta, ele comple-
ta 75 anos –  nasceu em 14 de 
agosto de 1945. Na sequên-

cia de Paris, Texas, ainda fez 
grandes filmes – Tokyo-Ga, 
Asas do Desejo. Depois, se-
guiu uma trajetória errática 
Deixou de ser o ‘Sr. Cinema’.

Mas no imaginário do ci-
néfilo permanecem os gran-
des momentos que ele criou. 
Nenhuma cena é mais convul-
siva do que aquela, em Paris, 
Texas. Travis, num momento 
de confusão interior, encontra 
na rua o alienado que berra 
suas imprecações contra a ci-
dade. Ele olha, aproxima-se 
e toca de leve esse homem, 
numa mistura meio confusa 
de apoio e compreensão. Tra-
vis compartilha a angústia in-
terior que ele está vivendo.

A cena lembra, de forma 
furtiva, O Rei dos Reis, de Ni-
cholas Ray, de 1960, quando 
Jeffrey Hunter, como Cristo, 
acalma o endemoniado. Não 

tem a ver, necessariamente, 
com cristianismo. Ray, nos 
anos 1950, transformara-
se no grande poeta maldito 
de Hollywood, filmando re-
beldes aparentemente sem 
causa. Independentemente 
de ser católico ou não, de ser 
cristão ou não, toda a trajetó-
ria de Ray no cinema de gê-
nero o levava a encontrar no 
Cristo a paz interior para os 
tormentos que consumiam 
seus personagens. Wenders 
buscou essa mesma pacifica-
ção em Paris, Texas.

Filmes a la carte
Para comemorar os 75 

anos do autor, o Belas Artes 
a La Carte está lançando, no 
streaming, uma programação 
especial que começou ontem, 
13. Durante oito semanas, 
serão lançados, a cada quin-

ta-feira, um filme importante 
que ele fez. A série começa 
com O Amigo Americano, uma 
adaptação de Patricia Highs-
mith, Ripley’s Game. Bruno 
Ganz trabalha na restauração 
de quadros. Conhece Ripley/
Dennis Hopper num leilão, 
num episódio que envolve 
uma falsificação. Ganz está 
morrendo e o outro o conven-
ce a participar de uma trama 
de assassinatos, para deixar a 
família com algum dinheiro. 
Nicholas Ray participa como 
ator, e logo em seguida, em 
Nick’s Movie, Wenders filma-
ria a morte do próprio Ray. 
Na trilha aberta por O Amigo 
Americano, virão, nas quin-
tas seguintes, Tokyo-Ga (dia 
20), Tão Longe Tão Perto (27), 
Identidade de Nós Mesmos (3 
de setembro), Paris, Texas 
(10), Asas do Desejo (17), Mo-

vimento em Falso (24) e Alice 
nas Cidades, já em outubro.

Wenders iniciou-se no 
curta. Provocou impacto 
com O Medo do Goleiro Dian-
te do Pênalti, de 1971. A ex-
pulsão pelo árbitro leva o 
goleiro a matar uma jovem 
sem explicação. Começam 
as deambulações – Alice nas 
Cidades, Movimento em Fal-
so, No Decurso do Tempo. 
Wenders define o seu estilo, 
propõe rupturas e a negação 
de princípios narrativos, vira 
arauto da pós-modernidade 
com imagens hiper-realis-
tas que batem na tela como 
simulacros. Baudrillard – a 
realidade deixou de existir e 
as pessoas passaram a viver 
e dar mais importância às 
representações da realidade 
transformadas em verdades 
absolutas pela mídia.

A trajetória é ascenden-
te até Paris, Texas, cuja ideia 
foi sugerida por uma imagem 
nas Crônicas de Motel, de Sam 
Shepard. O homem que deixa 
a autoestrada e se enfurna no 
deserto. Tokyo-Ga é o tributo 
de Wenders ao mestre Ya-
sujiro Ozu, que filmou, com 
minimalismo, as transfor-
mações da família japonesa 
após a Segunda Grande Guer-
ra. Asas do Desejo virou êxito 
planetário – o maior sucesso 
de Wenders. Uma história de 
anjos, sob o céu de Berlim.

Convertido em celebri-
dade, Wenders corre o mun-
do fotografando, filmando 
e dando palestras. Foi um 
dos debatedores do projeto 
Fronteiras do Pensamento, 
pelo qual veio ao Brasil em 
2019 falar do futuro que já 
havia chegado.

Seu tema, por meio da 
errância de seus persona-
gens, sempre foi a comuni-
cação humana – a dificulda-
de que as pessoas têm para 
se comunicar.

Não é escusado pensar 
que, aos 75 anos, e em pleno 
isolamento social da pande-
mia, cada vez mais os temas 
tradicionais de Wenders ad-
quiram uma nova dimensão. 
O deserto como metáfora, a 
busca pelo toque regenerador. 
É tempo de repensar Wenders 
à luz do novo normal que se 
desenha no horizonte.

Luiz Carlos Merten
Agência Estado

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do 
Belas Artes a La Carte

Convertido em celebridade, atualmente 
o cineasta de filmes como ‘Paris, Texas’ 
corre o mundo fotografando, filmando 
e dando palestras

Foto: Divulgação

Poemas soltos e livres, os de Vitória Lima. Por isso 
mesmo, podem dar a falsa impressão de que a autora 
procede com desleixo no que tange ao aspecto for-
mal de cada um deles. Ledo engano, pois, fosse assim, 
Vitória não teria publicado apenas dois livros – Anos 
bissextos e Fúcsia –, ambos magrinhos, enxutos, esbel-
tos, como magrinhos, enxutos e esbeltos são a maioria 
quase absoluta dos poemas que o compõem. Quero 
dizer: a produção quase bissexta de Vitória já confirma 
e chancela o seu rigor e a sua disciplina na elaboração 
do poema. Portanto, não deve o leitor confundir espon-
taneidade – mas uma espontaneidade obtida à duras 
penas – com negligência formal ou desdouro com rela-
ção à linguagem, ao discurso poético.

Não se pense, porém, que os poemas de Vitória 
são regidos exclusivamente pelo racionalismo, pois, 
antes de submetê-los à água do alguidar de que fala 
o eu lírico de “Catar feijão”, ela os escreve munida de 
uma paciência meio atenta e meio distraída, conforme 
a concepção de Mario Quintana sobre a fenomenologia 
poética. E ainda de acordo com o lírico de Alegrete, 
talvez ela parta do princípio de que, mesmo acreditan-
do na inspiração, a poesia, “como todo verdadeiro jogo, 
é uma luta da astúcia contra o acaso”. Em suma, se a 
inspiração chega de forma abrupta, dádiva do acaso, 
dos céus, dos deuses, cabe ao poeta investir no próprio 
acaso, para, com astúcia, paciência, engenho e arte, im-
primir ao poema o sinete da literariedade. É o que faz a 
autora de Fúcsia.

Por outro lado, Vitória alija “as lebres de vidro do 
invisível”, o inefável, o etéreo, os temas metafísicos, em 

prol de um discurso firmado na carnadura do cotidiano, 
do dia a dia, valendo-se, algumas vezes, de uma dicção 
calcada na oralidade, numa espécie de conversa ao pé do 
ouvido com o leitor: “Quando olho no espelho / lembro 
da amiga que dizia / ‘Quanto mais choro / mais passo 
batom’”.  Contudo, essa conversa ao pé do ouvido, longe 
de se isolar num solipsismo claustrofóbico, fechado em 
si mesmo, converte-se numa caixa de ressonância capaz 
de amplificar em muitos decibéis o lirismo, que teria 
tudo para se confinar nos estreitos limites do “lirismo 
raquítico”, “funcionário público”, “sifilítico”, segundo as 
expressões utilizadas por Manuel Bandeira para concei-
tuar o lirismo menor, falho de expressividade.

Outras vezes, no entanto, e à maneira de Walt Whit-
man, Vitória imprime aos seus poemas um tom discur-
sivo, como o faz em Eu vi os homens trabalhando. Mas, 
mesmo discursivo, eu diria que a sua linguagem substan-
tiva opera uma espécie de síntese capaz de aproximar os 
extremos, de unificá-los, a exemplo do Magro Stan Laurel 
e do Gordo Oliver Hardy, conforme procurei demonstrar 
no poema De como o magro é continuação do gordo, do 
meu livro A Ilha na ostra, Edições Sanhauá, 1970, com 
capa de Flávio Tavares: “o magro / no gordo existe / como 
uma roupa / existe no cabide. // o magro / se ajusta ao 
gordo / como uma roupa / se ajusta ao corpo. // o magro 
/ existe no gordo/ como em ambos / existe / o chapéu / 
coco. / do gordo é o magro / continuação intensa: / um 
ponto dentro / de uma circunferência”.

Apenas dois livros, é verdade, mas suficientes para 
distinguir e diferençar a voz de Vitória Lima entre as mui-
tas que compõem a produção poética feita na Paraíba.

Relendo Vitória Lima
Foto: Marcos Russo

Poetisa é colunista do Jornal ‘A União’ e autora de ‘Anos bissextos’ e ‘Fúcsia’

Sérgio de Castro Pinto 
sergiodecastropinto@gmail.com | colaboradorArtigo
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Gatunas lança nesta sexta-feira 
o seu primeiro EP, ‘Gata de Rua’

A banda Gatunas lança 
hoje, depois de quase três anos 
de trabalho, o seu primeiro EP: 
Gata de Rua. A obra, que reúne 
cinco canções autorais e mos-
tra a versatilidade dos inte-
grantes, vai ser disponibilizada 
no canal do próprio grupo no 
Youtube e nas plataformas di-
gitais. O lançamento da mídia 
física acontecerá depois, pro-
vavelmente após passar o pe-
ríodo de isolamento social. 

Morgana Morais, baixista 
e uma das vocalistas da banda, 
não escondeu a satisfação pela 
chegada desse momento para 
a banda. Ela é a autora das can-
ções ‘Transborda’ e ‘Fula’, além 
da parceria com a guitarrista e 
também cantora das Gatunas, 
Ruanna Gonçalves, na música 
‘Frida’. “É uma produção inde-
pendente ‘dependente’, por-
que tivemos o apoio de vários 
parceiros, como os produtores 
musicais Rayan Pontes e Felipe 
Gomes e artistas convidadas”, 
disse Morgana.

Segundo ela, o grupo veio 
disponibilizando as músicas 
durante esta semana, através 
do canal no YouTube, inclu-

sive a faixa-título do EP, ‘Gata 
de Rua’, lançada no formato de 
lyric vídeo (uma espécie de cli-
pe com a letra acompanhando 
a melodia). 

A baixista comentou que 
‘Gata de Rua’ é uma compo-
sição cedida de presente por 
Jonathas Falcão, da banda Seu 
Pereira. “Essa música casou 
muito com a história da nossa 
banda, pois fala da mulher que 
sai às ruas para cantar e a usa-
mos como abertura dos nossos 
shows”, disse ela, explicando 
também que o grupo imprimiu 
sua identidade a essa canção.

Empoderamento 
“O EP ainda contém a mú-

sica ‘Negra de Ginga’ e mostra 
– do blues ao carimbó – a luta 
de Gatunas pelo protagonismo 
feminino. Prova disso é que 
convidamos apenas artistas 
mulheres, como Val Donato, 
Priscila Fernandes, Katiusca 
Lamara, Laís Oliveira e Del 
Santos. As músicas trazem o 
protagonismo feminino como 
principal tema”, destacou Mor-
gana Morais.

A guitarrista Ruanna Gon-
çalves também explicou a ra-
zão da escolha do repertório. 
“O objetivo é mostrar as fases 

de uma personagem que passa 
por situações complicadas em 
relacionamentos amorosos e, 
no decorrer das músicas, vai se 
empoderando e se libertando. 
Nesse EP, o discurso político 
vem mais nas entrelinhas. Dife-
rente de outros materiais que 
já lançamos. Mas, em todas as 
canções, a luta feminina está 
presente, mesmo que seja em 
processos mais subjetivos”.

Morgana ainda comentou 
sobre as dificuldades para a 
realização do projeto. “Sempre 
costumo dizer que ser artista 
independente é uma guerrilha, 
ser artista na e da Paraíba é 
complicado, e ser, então, artis-
ta mulher triplica as adversi-
dades, mas a gente enfrenta e 
faz o que ama. Por isso que, em 
nossos shows, tentamos diver-
sificar, seja nas músicas, seja na 
própria banda. A diversidade é 
algo pelo qual devemos lutar 
sempre, sabendo que ser mu-
lher já é um ato político”.

Por acreditar em um fe-
minismo inclusivo, a Gatunas 
contou com participações mas-
culinas na produção, a exemplo 
dos produtores musicais Felipe 
Gomes e Rayan Pontes, o fotó-
grafo Ricardo Pinto, e o desig-
ner Leonardo Guedes.

Música

Não gosto de estar em casa no final da 
tarde. Ou só gostei naqueles dias que o Ser-
tão era meu lugar. No quintal de lá tinha um 
céu maior, mais azul, mais nuvens, mais co-
res. Talvez seja essa melancolia que a capital 
tem trazido, dias menos movimentados e essa 
ideia de que se é para se aquietar, que não seja 
sob pressão, nem dentro de um apartamento. 
Quando retornei para cá tive que fazer uma 
faxina bem pesada. Apesar dos anos, ainda 
não me acostumei com a umidade e com os 
cuidados que ela exige a fim de se ter dias me-
nos insalubres. Hábito não é coisa que se cons-
trói do dia para noite. Passei 22 anos da vida 
deixando a toalha molhada dentro do quarto 
e até me secando com o lençol de dormir para 
amenizar a aridez e a secura de lá.  

Estou assistindo a série da Netflix, When 
Calls The Heart. Depois de passar pelo crivo 
da classificação etária e do gosto das crian-
ças, já vamos na terceira temporada. A série 
é baseada no livro homônimo e primeiro da 
série Canadiam West, de Janette Oke, e retra-
ta a história de uma pequena cidade do oeste 
chamada Coal Valley. Inicialmente, achei boba 
e, às vezes, ainda acho, lembra um pouco as 
novelas da TV mais antigas e os enredos que 
caminham sempre para um final feliz. Só que 
com  essa  realidade  tão  sobrecarregada,  as  
vidas,  as  histórias  daqueles  personagens  e  
sua comunidade são um verdadeiro bálsamo 
de gentileza, sororidade e união. Cabe desta-
car que a “sororidade” acontece de maneira 
natural, sem afrontas aos valores da época e 
sem grandes estardalhaços. As mulheres são 
fortes e admiráveis, mesmo dentro de uma 
mina de carvão, ou cuidando dos filhos, sendo 
esposas, empreendedoras, sendo só mulher – 
na exata expressão de quem carrega o portal 
de comunicação entre o divino e a existência. 

Esse ideal de mundo ordenando, permea-
do de valores essenciais e onde cada um sabe 
seu papel, parece cada vez mais distante. De 
fato, precisamos de um sentido para estar 
aqui para além do sobreviver. Tenho refletido 
sobre a renúncia e vários personagens da sé-
rie nos recorda que as vezes precisamos sacri-
ficar nossos gostos e até alguns planos para 
seguirmos o chamado de nossas vidas. “João, 
o tempo andou mexendo com a gente sim”. 

Sei também que andaram complicando as 
coisas para a gente. Lá no século 13, São Tomás 
de Aquino escrevia: “Conhecida a existência de 
uma coisa, resta inquirir como existe, para que 
se saiba o que é. Porém, como não podemos sa-
ber o que é Deus, mas o que não é, não podemos 
considerar como é, mas, como não é. Logo, 1º 
consideraremos como não é; 2º como é de nós 
conhecido; 3º como se nomeia. Ora, podemos 
mostrar como Deus não é removendo o que lhe 
não convém, por exemplo: a composição, o mo-
vimento, e atributos semelhantes. Portanto, 1º 
devemos tratar da sua simplicidade, pela qual 
dele se remove a composição. E sendo os seres 
corpóreos simples, imperfeitos e partes, deve-
mos tratar, 2º da perfeição de Deus; 3º da sua 
infinidade; 4º da sua imutabilidade; 5º da sua 
unidade”. São divagações e é aí onde utilizo a 
Navalha de Occam.

Usando Navalha 
de Occam

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Colunista colaboradora

Na série ‘When Calls The Heart‘, as mulheres são fortes e admiráveis

Foto: Divulgação

Foto: Ricardo Pinto/Divulgação

Novo projeto tem cinco músicas 
e mostra, do blues ao carimbó, 
a luta da banda paraibana pelo 
protagonismo feminino

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse a música homônima no 
canal do Youtube das Gatunas

Formado no Curso de 
Cinema e Audiovisual da 
UFPB, o paraibano RB Lima 
já lançou 12 curtas-metra-
gens desde 2016. E, no mo-
mento, está desenvolvendo 
um projeto que, por meio de 
10 filmes, aborda temas da 
comunidade LGBTQ+. Essa 
experiência é o que preten-
de contar, como um dos con-
vidados, durante a live do 
‘Entrevista Funesc’, que será 
realizada pelo Instagram (@
funescgovpb) hoje, a partir 

das 19h, sob o comando do 
jornalista Jãmarri Nogueira.

O outro participante do 
evento é o rapper e dançari-
no Jeff Lui e ambos ainda vão 
abordar a respeito dos jovens 
na área da cultura, dentro do 
‘Mês da Juventude’.

“Pretendo falar da mi-
nha carreira do início até o 
momento”, resumiu RB Lima, 
natural da cidade de Brejo 
do Cruz, no Sertão. Seu curta 
mais recente foi Batom Ver-
melho Sangue, lançado neste 
ano, e que relata a rotina de 
mulheres lutando pela sobre-
vivência e aceitação numa so-

ciedade cada vez mais hostil 
e preconceituosa.

O outro artista convida-
do para o bate-papo virtual, 
o pessoense Jeff Lui, também 
falará sobre o que tem rea-
lizado ao longo de seus seis 
anos de carreira. “Essa live 
é muito importante porque 
podemos divulgar a música, 
que tem valor imaterial e é 
importante para contribuir 
para a saúde mental, nesse 
momento de pandemia. Por 
isso, deverei falar sobre meu 
projeto de shows adaptado 
para lives denominado Sun-
set Acústico, que apresento 

por meio das redes sociais de 
empresas interessadas”.

O rapper concluiu as 
músicas do EP Incessan-
te, que pretende gravar na 
pós-quarentena.

‘Funesc Entrevista’

Edição de hoje aborda cinema e rap
Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o Instagram da Funesc

Cineasta paraibano RB Lima (E) e o rapper e dançarino Jeff Lui (D) são os convidados do bate-papo dentro da programação do ‘Mês da Juventude’

Foto: Divulgação
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Com capa assinada pelo designer 
Leonardo Guedes, trabalho aposta 
no protagonismo feminino: foram 
convidadas para participar apenas 
artistas mulheres, a exemplo de Val 
Donato, Priscila Fernandes, Katiusca 
Lamara, Laís Oliveira e Del Santos
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Objetivo é promover os conhecimentos sobre a origem, a aplicação e o controle dos recursos públicos

Escola da Sefaz-PB dá início ao
projeto Conectando Cidadania

Promover os conhe-
cimentos sobre a origem, 
aplicação e o controle dos 
recursos públicos, além de 
despertar o interesse pela 
cidadania ativa entre estu-
dantes, professores, servi-
dores públicos, contribuin-
tes e da sociedade em geral. 
Este é o objetivo principal 
do projeto “Conectando Ci-
dadania”, idealizado pela 
Gerência Operacional de 
Educação Fiscal, que foi lan-
çado nesta semana com uma 
série de vídeos sendo distri-
buídos em aplicativos como 
WhatsApp e no perfil do 
Instagram Escola de Admi-
nistração Tributária, @esa-
tpb. A Gerência Operacional 
de Educação Fiscal integra o 
núcleo da Esat, que é vincu-
lada à Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB).

O projeto, que terá pu-
blicação de vídeos semanais 
de várias temáticas por ges-
tores públicos, foi pensado 
devido ao contexto viven-
ciado e os desafios enfren-

tados nesta época em que a 
pandemia da covid-19 con-
tinua assolando o mundo, o 
país e a Paraíba. 

Semanalmente, os de-
poimentos dos gestores pú-
blicos em vídeo serão pos-
tados no perfil da Escola de 
Administração Tributária 
@esatpb sobre uma série 
de temas, tendo como foco 
a importância do papel ci-
dadão como fiscalizador do 
patrimônio público. A ideia 
é de sensibilizá-lo sobre os 
valores arrecadados dos tri-
butos, que são públicos e de 
todos, por isso, devem ser 
tratados com zelo, respeito 
e seriedade cada centavo 
arrecadado.

Neste mês de agosto, 
quatro vídeos já estão pro-
gramados para serem pos-
tados. A gerente operacional 
de Educação Fiscal da Sefaz
-PB, Ciliana Nunes, fez o ví-
deo de abertura nesta sema-
na. A primeira mensagem foi 
sobre o “Projeto Cidadania: 
Empoderando o Cidadão”. 

Os estudantes, professores, 
servidores públicos, contri-
buintes e da sociedade em 
geral podem conferir a men-
sagem por meio do link ht-
tps://www.instagram.com/
esatpb/?hl=pt-br

 
Vídeos de agosto
No próximo dia 17 de 

agosto, será a vez do secre-
tário de Estado da Fazenda, 
Marialvo Laureano, que vai 
falar sobre “a Campanha 
Nota Cidadã e o Exercício da 
Cidadania”. Já no dia 24 de 
agosto, quem grava o vídeo 
para o perfil do Instagram é 
o secretário Chefe da Con-
troladoria Geral do Estado 
(CGE), Letácio Guedes Jú-
nior. Ele abordará o tema 
“O Controle Social e o Exer-
cício da Cidadania”. O mês 
de agosto será encerrado a 
gerente executiva da ESAT, a 
auditora fiscal Elaine Carva-
lho César, sobre a temática 
“Educação Fiscal e Cidada-
nia”. O vídeo será disponibi-
lizado no dia 31 de agosto.
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Para combater a covid-19

Multinacional doa mais de 
48 mil sabonetes à Paraíba

A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) recebeu 
nesta semana uma doação 
de 48.698 sabonetes em 
barra da multinacional 
Colgate Palmolive. A doa-
ção irá beneficiar diversas 
instituições e contribuir 
nas rotinas de higiene, 
frente à pandemia do novo 
coronavírus. A SES irá dis-
tribuir os materiais para 
as Secretarias de Estado 
do Desenvolvimento Hu-
mano e da Administração 
Penitenciária e organiza-
ções não governamentais.

Anteriormente, a 
empresa já havia doado 
250 caixas com escovas 
de dente e mais 800 com 

cremes dentais. A doação 
foi destinada aos pacien-
tes internados na rede de 
saúde estadual. De acordo 
com a assistente de gabi-
nete da SES, Ilara da Nó-
brega Costa, uma parte 
da nova doação também 
será destinada aos pa-
cientes da rede estadual. 
“Os sabonetes em barra 
são importantes para os 
pacientes que conseguem 
se higienizar sozinhos e 
que têm capacidade de se 
movimentar, uma vez que 
a assepsia na UTI é feita 
com sabonete líquido”, ex-
plica.

 Até a última terça-
feira (11), a Paraíba já 

recebeu 784.522 cestas 
básicas, kits de limpeza 
e kits de higiene pessoal. 
Para ter acesso ao núme-
ro de doações, ou saber 
como contribuir, a popu-
lação pode acessar o site 
https://paraibasolida-
ria.pb.gov.br/.

Foto: Secom-PB

LBV promove atividades 
socioeducativas a distância

As unidades da Legião 
da Boa Vontade - LBV, pro-
movem atividades socioe-
ducativas, as quais visam 
fortalecer os vínculos fami-
liares e comunitários, além 
de prevenir situações de ris-
co que envolvam as crianças, 
adolescentes, jovens, idosos 
em vulnerabilidade social. 
Para o enfrentamento da 
covid-19, e seguindo as re-
comendações do Ministério 
da Saúde, a LBV suspendeu 
o atendimento presencial 
em suas Unidades na Paraí-
ba. Com isso, surgiu um novo 
desafio, oferecer o serviço 
Criança: Futuro no Presen-
te!, a distância, utilizando 
ferramentas tecnológicas e 
impressas.

As gestoras adminis-
trativas, Ana Paiva e Zelin-
da Viana, esclarecem que 
os educadores e técnicos da 
LBV, preparam atividades 
bem didáticas e lúdicas, que 
se aproximam da vivência 
que eles tinham na institui-
ção, fortalecendo os vínculos 
e proporcionando momentos 
de reflexão e diversão, dian-
te de uma situação tão difícil 
que todos se encontram.

Cada criança recebe as 
atividades impressas, além 
do material necessário, 
como lápis para colorir, lá-
pis para escrever, borracha, 
cola, tesoura, entre outros. 
Os responsáveis buscam as 
atividades uma vez por se-
mana na unidade da LBV, de 

forma alternada para não ge-
rar aglomeração.

A Instituição, tem as-
sistido as famílias, desde o 
mês de março, com cestas de 
alimentos e kits de limpeza, 
através da Campanha LBV 
– SOS Calamidades, para en-
frentarem os efeitos da pan-
demia.

A solidariedade não pode 
parar, por isso, a LBV solicita a 
todos que continuem ajudando, 
acessando o site www.lbv.org e 
faça a sua doação. Em João Pes-
soa, a unidade da entidade está 
situada à Rua das Trincheiras, 
703, Jaguaribe. Já em Campina 
Grande, à Rua Bráulio Araújo 
de Gusmão, 702 – Bairro Dis-
trito Industrial. Informações: 
0800 055 50 99.

A SES irá distribuir os materiais para duas secretarias do Estado e organizações não governamentais

A doação irá beneficiar 
diversas instituições e 
contribuir nas rotinas 
de higiene, frente à 
pandemia do novo 

coronavírus

into-me bem à vontade para tratar em 
em menos de 50 linhas de um tema de 
21 séculos depois de Cristo: a civili-
zação.  O “à vontade” é por motivos 

simples.        
          No auge de meu radicalismo ideológico, 
quando cheguei a resistir à ditadura numa 
condição de clandestinidade, tinha como 
meta a civilização - e não foram poucas as 
vezes em que divergi de companheiros de 
partido porque eles achavam uma inutilida-
de as minhas preocupações com os patrimô-
nios históricos de cidades como João Pessoa 
e Salvador. Eram incapazes de entender que 
o nosso confronto ao sistema ditatorial não 

A abertura intelectual no comunismo
incluía a necessidade da 
“terra arrasada”.        
            No auge de meu 
radicalismo estético, quando 
abracei o tropicalismo e fui 
um dos autores do “Inven-
tário do feudalismo cultural 
nordestino”, tinha como 
meta a civilização - e não fo-
ram poucas as vezes em que 
divergi de companheiros de 
vanguarda artística porque 
eles achavam que as orques-
tras sinfônicas não tinham 
a importância das nossas guitarras elétri-

cas. Eram 
incapazes 
de prever ou 
aceitar que, 
anos depois, 
o grupo de 
rock pesado 
Metallica faria 
uma histórica 
apresentação 
com a orques-
tra Sinfônica 
de San Fran-
cisco.

          “Engraçado” é que pseudo 

S
esquerdistas de hoje, que nunca leram Karl Marx 
(ilustração), recorrem à frase “a religião é o ópio 
do povo” como base para a criação de outros 
“ópios”: um deles, a contraposição à necessidade 
da civilização.
         Então, recorro a uma consideração feita por 
Joseph Schumpeter, no livro “Capitalismo, socialis-
mo e democracia”:
        “Marx era pessoalmente civilizado o bastante 
para fazer como os socialistas vulgares, que não 
reconhecem um templo quando o vêem. Marx era 
perfeitamente capaz de compreender os valores 
e realizações de uma civilização. Não pode haver 
melhor testemunha de sua abertura intelectual do 
que sua brilhante descrição dessas realizações do 
capitalismo no próprio Manifesto Comunista”.
         Marx estava referindo-se a verdadeiras obras 
de arte. Enfim, à civilização.

Se toda a América tivesse escutado Joan Baez
       Algumas vozes femininas passaram por meu coração 
sonoro. Que sejam eternas, para alegrar as dores e as 
próprias  alegrias (pois nunca são suficientes). Sem elas, a 
música não existe. Se contrapõem ao cantochão. São magias 
completando os sons dos ventos e dos silêncios, seguindo 
correntes, todos os elementos e nos dando alegria.
         Se as cantoras fossem mais ouvidas ainda, o mundo 
estaria melhor. Ah, se toda a América tivesse escutado Joan 
Baez (foto à dir.) com muito mais atenção naqueles anos 60. 
Como um copo vazio está cheio de ar, é sempre bom lembrar 
que Joan Baez também gravou “Imagine”. Como o mundo 
seria melhor se praticasse o que está na letra de “Imagine” e 

não se limitasse a comprar discos de John Lennon ou lembrar o 
dia de sua morte... “Imagine no religion too”...  (esta frase é uma 
chave, um código, um selo: as religiões aumentaram em muito 
os sofrimentos da humanidade  através de séculos). Lembrando 
Gregório de Mattos: quem tiver dinheiro pode ser Papa?

nnnnnnnnnn
      
        Peço que leiam o que está escrito invisivelmente na minha 
camisa: “You’ve got a friend”...
         No mais, posso ir embora com minha roda viva, pois, como 
cantou Chico Buarque, “o tempo rodou num instante nas rodas 
do meu coração”.
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Atenção ao jogo
Treze e Campinense estão na preparação final para a partida de amanhã, que vai 
definir o campeão paraibano de 2020. Embora na vantagem, o técnico do Treze, Moacir 
Júnior, não quer saber de excesso de confiança e pede dos jogadores atenção. Página 16
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Mesa diretora da Câmara de Vereadores marca reunião e deve elaborar um novo edital para o pleito

A disputa judicial que en-
volve a eleição indireta para pre-
feito-tampão de Bayeux trans-
formou-se em uma “verdadeira 
novela”. A eleição marcada para 
ontem não ocorreu e, durante a 
sessão plenária na Câmara Mu-
nicipal de Bayeux (CMB), o presi-
dente interino da Casa, vereador 
Inaldo Andrade (Republicanos), 
anunciou a retirada de uma das 
seis chapas concorrentes ao plei-
to e uma nova reunião da mesa 
diretora para confirmar se a últi-
ma decisão judicial, que impede 
a eleição, é definitiva, para que 
outro edital seja preparado e pu-
blicado visando a realização do 
pleito. Na prática, a eleição indi-
reta permanece indefinida.

As candidaturas retiradas do 
pleito são da Chapa 1, compostas 
por Carlos Antônio dos Santos, 
candidato a prefeito, e Amanda 
Fernandes, como vice-prefeita. 
(vice). A última decisão judicial 
foi a da desembargadora Maria 
das Graças Morais Guedes, ontem 
pela manhã, que suspendeu a rea-
lização da eleição, atendendo a 
agravo de instrumento protocola-
do pela vereadora Lucília Freitas 
(Democratas). Lucília teve o regis-
tro de candidatura impugnado e 
alegou problemas no edital.

A eleição já havia sido sus-
pensa outra vez, mas, na noite de 
anteontem, atendendo manda-
do de segurança impetrado pelo 
também vereador Adriano Mar-

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Eleição indireta em Bayeux 
permanece sem definição

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Notas & Fatos

Pelas Prefeituras

Atividade Eleitoral

Distribuição de chips
O vereador João Dantas (PSD) protocolou 
na Câmara Municipal de Campina Grande 
(CMCG) projeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo, em caráter excepcional, durante o 
período de suspensão das aulas em razão de 
situação de emergência e calamidade pública, 
a distribuir chip com internet móvel 3G/4G 
aos alunos de baixa renda da rede municipal 
de ensino do município de Campina Grande. 
O chip terá a finalidade de auxiliar na inclusão 
digital dos alunos, possibilitando acesso às 
aulas que estão ocorrendo remotamente.

Recurso negado
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu 
negar, por unanimidade, o recurso impetra-
do pelos advogados de defesa do prefeito de 
Alhandra, Renato Mendes (Democratas), no 
caso do crime de posse ilegal de arma e muni-
ções. Em documento emitido pelo STJ, cons-
ta que foram apreendidas nove munições 
de pistola Beretta calibre 6.35 e uma pistola 
Glock .380 com dez munições e que, mediante 
o fato “não há como afastar a tipicidade mate-
rial da conduta. O prefeito tentou afirmar que 
a pistola pertencia a um segurança, porém, a 
tese foi rechaçada na sentença.

Ataques à democracia
A Polícia Federal (PF) na Paraíba intimou e 
ouviu, na última quarta-feira (12), dois inte-
grantes do movimento ‘Direita Mover’ para 
prestarem esclarecimentos acerca de mani-
festações políticas registradas no decorrer 
do ano em João Pessoa, com ataques à demo-
cracia e provocando aglomerações em plena 
pandemia. Em vídeo, os próprios depoentes 
afirmam que as manifestações foram alvo de 
denúncias e investigações e que não seria a 
primeira vez que estariam sendo convoca-
dos para prestar esclarecimentos.

Com o saldo zerado
A Receita Federal reteve do FPM as parce-
las de obrigações correntes e obrigações 
devedoras não recolhidas da competência 
do mês junho. Segundo a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), esse foi um 
motivo para algumas prefeituras terem o 
saldo zerado quando ocorreram as trans-
ferências do Fundo. A entidade destaca 
que as Portarias ME 139 e 245 diferenciam 
os pagamentos da contribuição patronal 
do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) somente referente às competên-
cias dos meses de março, abril e maio.

Plano de governo
Montando o seu plano de governo com par-
ticipação popular e online, o pré-candidato a 
prefeito de Guarabira, Roberto Paulino (MDB), 
participou de reunião remota e recebeu um 
plano de desenvolvimento para o setor pro-
dutivo da cidade, elaborado pelo analista do 
Sebrae, Leonel Pontes. Roberto Paulino é ex-
governador e ex-deputado federal.

Incubadoras de empresas
O pré-candidato a prefeito de João Pessoa 
Eduardo Carneiro (PRTB) pretende implan-
tar na capital um programa de incubadoras 
de empresas para estimular o empreende-
dorismo entre os jovens. Ele garante que 
essa iniciativa ajuda a transformar o proje-
to de empresa em uma startup mais madu-
ra e vai garantir aos jovens acesso a finan-
ciamento e a formação específica, além de 
consultoria para criação e organização do 
Microempreendedor Individual (MEI) e das 
micro e pequenas empresas.

Fotos: Marcus Antonius

tins (MDB), o juiz da Comarca de 
Bayeux Francisco Antunes Batista 
havia determinado que a Câmara 
realizasse a eleição.

Ao amanhecer do dia de on-
tem, com a decisão da desembar-
gadora, a eleição voltou à condição 
de indefinida. O presidente Inaldo 
Andrade agora terá que elaborar 
um novo edital e convocar nova 
data para a eleição. Não foi esta-
belecido prazo para que isso ocor-
ra. A eleição indireta ocorreria 
ontem, com seis chapas inscritas 
para concorrer no pleito.

A eleição indireta em Bayeux 
ocorre por causa da vacância no 

cargo provocada pela renúncia do 
prefeito Berg Lima (PL), que re-
nunciou ao cargo no mês passado. 
Como o vice, Luiz Antônio (PSDB), 
havia sido cassado no ano ante-
rior, o cargo ficou vago. A vaga na 
prefeitura é ocupada atualmente 
interinamente pelo presidente da 
Câmara, Jefferson Kita (Cidadania).

Agora, as cinco chapas re-
manescentes podem voltar a se 
inscrever no novo edital. São elas: 
Luciene Andrade Gomes e Adria-
no Martins; Inaldo Andrade e Lu-
cília Freitas; Coronel Ardinildo 
Moraes dos Santos e Janicleide 
de Lima Paiva; Jefferson Kita Luiz 

e Fabiano Constâncio do Rego; e 
Roni Perterson de Alencar e Fer-
nando Ramalho Diniz.

Vence a eleição a chapa que 
obtiver a maioria dos votos dos 17 
vereadores que compõem a Câ-
mara: Luciene de Fofinho (PDT), 
Lico (PDT), José Neto (PDT), Be-
tinho RS (PDT), Adriano Martins 
(MDB), Adriano do Táxi (PL), 
França (PL), Dedeta (PL), Guedes 
Informática (PL), Uedson Orelha 
(PL), Cabo Rubem (PL), Inaldo An-
drade (Republicanos), Noquinha 
(PTC), Josauro Pereira (PTC), Zé 
Baixinho (PTC), Roni Alencar (Ci-
dadania) e Lucília Freitas (DEM).

Guerra judicial que levou à suspensão da eleição indireta para prefeito agitou a sessão e as dependências da Câmara de Bayeux

A Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP) se 
prepara para realizar suas 
últimas sessões ordinárias 
de forma remota, desde que 
teve início o teletrabalho 
em virtude da pandemia 
do novo coronavírus (co-
vid-19), no mês de abril. 
Com retorno das atividades 
presenciais marcadas para 
o final do mês, a intenção 
é organizar o espaço físi-
co da Câmara para voltar a 
receber os parlamentares 
em plenário, além de alguns 
servidores.

Nas próximas semanas, 
a Casa iniciará o processo 
de higienização dos setores, 
tanto na sede, quanto nos 
anexos. Atualmente encon-
tra-se aberto o processo de 
contratação da empresa que 
realizará os serviços. Segun-
do o presidente da CMJP, ve-
reador João Corujinha (Pro-
gressistas), os servidores 
terão um esquema de rodí-
zio nos setores para evitar 
aglomeração e os que inte-
gram o grupo de risco serão 
mantidos em teletrabalho.

“Será um retorno gra-
dual, com todos os cuida-
dos necessários para evitar 
aglomerações. Queremos 

manter a rotina de trabalho, 
mas sem incorrer em erros 
que possam levar a novas 
infecções pela covid-19. À 
medida que a doença esti-
ver regredindo, vamos rea-
valiando e readequando a 
rotina do Poder Legislativo”, 
explicou o presidente.

Corujinha também enal-
teceu a realização dos tra-
balhos de forma remota a 
partir do empenho dos ser-
vidores do Núcleo de Tecno-
logia da Informação (NTI) e 
de ferramentas do Interlegis, 
além do Sistema de Delibe-
ração Remota (SDR) da casa, 
que permitiram a discussão 
e votação remota de maté-
rias sujeitas à apreciação do 
plenário, a partir de soluções 
tecnológicas que dispensam 
a presença física dos parla-
mentares no Plenário Sena-
dor Humberto Lucena.

O retorno ainda tem sido 
articulado com a equipe mé-
dica da Câmara Municipal 
para definir a melhor forma 
de retorno às atividades pre-
senciais. “Estamos analisan-
do um protocolo para garan-
tir a segurança de todos nós, 
com a utilização dos equi-
pamentos de segurança e a 
higienização necessária para 
possibilitar essa volta sem 
maiores transtornos”, pros-
seguiu João Corujinha.

Câmara da capital inicia preparativos 
para o retorno das sessões presenciais
Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Atendimento à população
Apesar do retorno às atividades parlamentares 

presenciais, o atendimento ao público na sede da 
Câmara Municipal seguirá suspenso até que haja 
condições para que as pessoas voltem a frequentar 
o ambiente, como é comum no Legislativo. Segundo 
informações da CMJP, haverá um expediente especial, 
com horário reduzido num primeiro momento, e o 
acesso da população às galerias ficará mais restrito.

Alguns detalhes, como o funcionamento das co-
missões permanentes da Casa, ainda serão ajustados. 
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ), Thiago Lucena (PRTB), afirmou que ainda não 
recebeu orientações da mesa diretora, mas acredita 
no retorno em breve. “Acho que poderemos mesclar 
as reuniões remotas com as presenciais. A CCJ teve 
uma produtividade muito boa nesta pandemia, mas 
a gente precisa voltar para o plenário”, avalia.

Presidente da Câmara, vereador João Corujinha, garante que o retorno será gradual

Fotos: Secom-CMJP
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Soros produzidos por cavalos
têm anticorpos para a covid-19
Trabalhos científicos foram iniciados em maio deste ano por pesquisadores brasileiros de várias instituições 

Trabalhos iniciados em 
maio deste ano por pesqui-
sadores brasileiros de várias 
instituições científicas veri-
ficaram que soros produzi-
dos por cavalos para o trata-
mento da covid-19 têm, em 
alguns casos, até 100 vezes 
mais potência em termos de 
anticorpos neutralizantes do 
vírus gerador da doença. A 
informação foi dada à Agência 
Brasil pelo coordenador do 
projeto, Jerson Lima Silva, do 
Instituto de Bioquímica Médi-
ca da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ).

Ele apresentou os resul-
tados dos estudos ontem du-
rante simpósio sobre covid-19 
na Academia Nacional de 
Medicina (ANM). Na ocasião, 
Lima Silva anunciará também 
o depósito de patente para 
garantia do processo tecnoló-
gico produzido no Brasil e a 
submissão de publicação no 
MedRxiv, que é um repositório 
de resultados preprint, ou seja, 
pré-publicados. Silva é tam-
bém presidente da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Esta-
do do Rio de Janeiro (Faperj).

Quando começou, o pro-
jeto visava a obter gamaglo-
bulina purificada, material 
biológico mais elaborado do 
que soros antiofídicos e anti-
tetânicos. Esse soro é chama-
do hiperimune ou gamaglo-
bulina hiperimune porque os 
pesquisadores inocularam o 
antígeno, durante três sema-
nas, nos plasmas de cinco ca-
valos do Instituto Vital Brazil 
(IVB), laboratório oficial do 
governo fluminense.

Os animais foram ino-
culados com a proteína S 
recombinante do novo coro-

navírus, produzida no Insti-
tuto Alberto Luiz Coimbra de 
Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia (Coppe/UFRJ) e, 
após 70 dias, os plasmas dos 
equinos apresentaram anti-
corpos neutralizantes 20 a 
100 vezes mais potentes con-
tra o novo coronavírus do que 
os plasmas de pessoas que 
tiveram covid-19 e estão em 
convalescência, disse Jerson 
Lima Silva.

O coordenador do projeto 
explicou que outra vantagem 
do estudo é que ele é comple-
mentar às possibilidades de 
vacinas contra o vírus, cuja 
maioria se baseia na proteína 
da coroa. A ideia é que o soro 
produzido a partir dos plas-
mas dos equinos inoculados 
seja usado como tratamento, 
por meio de uma imunotera-
pia, ou imunização passiva. A 
vacina seria complementar.

Após a aprovação pela 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) e pela 
Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa (Conep), o grupo 
de pesquisadores vai iniciar 
os testes clínicos, com foco 
nos pacientes com diagnós-
tico confirmado de covid-19 
que estejam internados, mas 
não se encontram em unida-
des de terapia intensiva. Os 
testes vão comparar quem 
recebeu o tratamento com 
quem não recebeu. “A gente 
está bem otimista. Mas essa é 
uma etapa que tem de ser fei-
ta”, disse Silva.

A pesquisa tem apoio 
financeiro da Faperj, do Con-
selho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológi-
co (CNPq), da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) e 
da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep).

Pesquisadores do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro apresentaram estudo sobre soros produzidos por cavalos

Foto: Instituto Vital Brazil/Divulgação

Resposta à denúncia da China

OMS afirma que não há evidência de 
que alimentos transmitam coronavírus

O comando da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) foi questionado du-
rante entrevista coletiva 
ontem sobre a notícia de 
que amostras de frango do 
Brasil testadas na China 
continham traços do novo 
coronavírus. “Vamos con-
tinuar a monitorar desco-
bertas como essa, mas não 
há evidência de que o ali-
mento ou a cadeia de ali-
mentos esteja participan-
do na transmissão desse 
vírus”, afirmou o diretor 
executivo da entidade, Mi-
chael Ryan.

Segundo Ryan, esse 
tipo de questão deve ser 
monitorada, mas “é impor-

tante que as pessoas man-
tenham sua vida comum 
sem medo, sem temor aos 
alimentos ou às embala-
gens de alimentos”. Ele con-
siderou que seria negativo 
criar a impressão de que 
existiria um problema com 
a comida ou com as cadeias 
de alimentos, “que já estão 
sob pressão” por causa da 
pandemia. As pessoas de-
vem ser sentir “confortá-
veis e seguras” sobre isso, 
comentou. “Há muitas ou-
tras razões para que prote-
jamos e devamos cozinhar 
nossa comida de modo ade-
quado”, lembrou. “Mas eu 
acho que não devemos co-
locar o covid como um risco 
nessa área”.

Ryan disse que, em re-
lação ao novo coronavírus, 

“nossa comida é segura”, 
mas que há “muitas razões 
para mantê-la segura e há 
muitos trabalhando nisso 
pelo mundo”.

Também presente na 
coletiva, a líder da res-
posta da OMS à pandemia, 
Maria Van Kerkhove, disse 
que a entidade está ciente 
sobre os relatos e comen-
tou que a China testou mi-
lhares de embalagens, en-
contrando menos de dez 
delas com o vírus. 

Ela lembrou que a OMS 
já divulgou diretrizes para 
manter as pessoas segu-
ras no trabalho na cadeia 
de alimentos. Além disso, 
afirmou: “Se o vírus estiver 
dentro da comida - e não 
temos exemplos do vírus 
sendo transmitido como 

alimento consumido - ele 
pode ser morto, como ou-
tros, se a comida for cozida”.

Análise
A Associação Brasileira 

de Proteína Animal (ABPA) 
afirmou que está anali-
sando informações sobre 
possível presença do novo 
coronavírus em embala-
gem de frango de origem 
brasileira, identificada por 
autoridades de Shenzhen, 
na China. 

O Ministério da Agri-
cultura brasileiro disse que 
ainda não foi notificado ofi-
cialmente pelas autorida-
des chinesas sobre o caso, 
mas que entrou em contato 
com a autoridade aduanei-
ra do país em busca de in-
formações.

Ministro do STJ derruba prisão domiciliar 
de Queiroz e da esposa, Márcia Aguiar

O ministro Félix Fischer, 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), decidiu derrubar 
a prisão domiciliar do ex-as-
sessor parlamentar Fabrício 
Queiroz e de sua mulher, Már-
cia Aguiar. A medida havia sido 
determinada pelo presidente 
do STJ, João Otávio de Noro-
nha, no mês passado, durante 
o recesso do Judiciário.

Fischer passou por cirur-
gia de urgência no final de ju-
lho para tratar de uma obstru-
ção intestinal ocasionada por 
uma hérnia interna. Relator do 
habeas corpus do casal Quei-
roz, o ministro retomou regu-
larmente às atividades do STJ 
na última quarta-feira, 12, ana-

lisando o caso e derrubando o 
entendimento de Noronha.

A decisão de Noronha, de 
conceder prisão domiciliar in-
clusive à mulher de Queiroz, 
que estava foragida no mês 
passado, foi duramente critica-
da por seis integrantes do tri-
bunal ouvidos reservadamen-
te pelo Estadão/Broadcast. A 
aposta dos colegas de Fischer 
era a de que o ministro der-
rubaria a decisão de Noronha 
assim que retornasse regular-
mente às atividades no STJ.

Prisão domiciliar
Queiroz está em prisão 

domiciliar desde o início de ju-
lho, quando foi beneficiado por 
decisão do presidente do Su-
perior Tribunal de Justiça, mi-
nistro João Otávio de Noronha, 
durante o recesso do Judiciário. 

A liminar também esten-
deu o benefício à esposa de 
Queiroz, Márcia Aguiar, que 
até então estava foragida da 
Justiça. A decisão de Noronha 
poderia ser revista pela Quin-
ta Turma da Corte, mas o caso 
acabou atrasado devido à li-
cença médica do relator, mi-
nistro Felix Fischer.

Na semana passada, a 
defesa de Queiroz protocolou 
pedido para que a relatoria 
do processo deixe as mãos de 
Fischer, considerado linha-
-dura entre colegas da Corte.

Pessoas próximas do 
presidente Jair Bolsonaro e 
que acompanham o processo 
já avaliavam que a divulgação 
recente de cheques envol-
vendo Queiroz e a primeira-
-dama Michelle Bolsonaro 
poderia municiar o ministro 

a revogar a prisão domiciliar.
A ordem para que o casal 

fosse detido preventivamente 
partiu do juiz Flávio Itabaiana, 
da 27ª Vara Criminal da capi-
tal fluminense, responsável 
por determinar as diligências, 
enquanto o inquérito sobre o 
suposto esquema de desvio de 
salários no gabinete de Flávio 
Bolsonaro na Assembleia Le-
gislativa do Rio correu na pri-
meira instância. 

Os dois foram acusa-
dos pelo Ministério Público 
do Rio de tentar obstruir as 
investigações. No final de 
junho, com a decisão dos de-
sembargadores da 3ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Jus-
tiça fluminense de conceder 
foro especial ao senador, o 
caso acabou transferido para 
segunda instância.

Patente brasileira
Os resultados positivos levaram ao pedido 

de patente, relativo ao processo de produção do 
soro anti-covid-19, a partir da glicoproteína da 
espícula (coroa) do vírus com todos os domínios, 
preparação do antígeno, hiperimunização dos 
equinos, produção do plasma hiperimune, pro-
dução do concentrado de anticorpos específicos 
e do produto finalizado, após a sua purificação 
por filtração esterilizante e clarificação, envase 
e formulação final. O trabalho científico envolve 
parceria da UFRJ, IVB, Coppe/UFRJ e Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). “Estamos juntando a 
expertise de várias pessoas”.

Jerson Lima Silva afirmou que o resultado da 
inoculação nos cavalos foi uma grande surpresa 
para os pesquisadores. “Os animais nos deram 
uma resposta impressionante de produção de 
anticorpos. Inoculamos em cinco e agora esta-
mos expandindo para mais cavalos”. Quatro dos 
cinco equinos responderam muito rapidamente. 
“O quinto (animal), assim como acontece nos 
humanos, teve uma resposta mais demorada, 
mas também respondeu produzindo anticor-
pos”. Os cavalos do Instituto Vital Brazil estão 
em uma fazenda do laboratório, no município 
de Cachoeiras de Macacu, região metropolitana 
do Rio de Janeiro.

Os estudos comprovaram que o soro produ-
zido por cavalos para tratamento da covid-19 é 
superior ao feito com plasma de doentes conva-
lescentes. “A gente vê que o nosso anticorpo do 
cavalo, em alguns casos, é próximo de 100 vezes 
mais alto. Entre 50 e 100 vezes”. Isso significa 
que os anticorpos produzidos pelos animais neu-
tralizam o vírus da covid-19 com até 100 vezes 
mais potência, “mesmo quando a gente vai para 
a preparação final dos soros”.

Alana Gandra
Agência Brasil

Gabriel Bueno 
Agência Estado

Rayssa Motta e 
Rafael Moraes 
Agência Estado



Na lanterna

Torrent vê Flamengo sem ritmo de 
jogo e diz que será preciso tempo

Cobrado após a segun-
da derrota do Flamengo no 
Campeonato Brasileiro, por 
3 a 0 para o Atlético Goia-
niense, na noite de quar-
ta-feira, o técnico Domènec 
Torrent responsabilizou 
mais aspectos físicos pelo 
tropeço do que as mudanças 
táticas realizadas por ele na 
formação que era adotada 
por Jorge Jesus.

Em entrevista coletiva, 
o treinador afirmou que re-
petiu o esquema tático do 
português na derrota por 
1 a 0 para o Atlético-MG, na 
estreia do time na competi-
ção, e considerou a respos-
ta boa. Já na noite de quarta, 
a derrota foi acachapante. 
E o time teve duas trocas 
na formação: Rodrigo Caio 
atuou improvisado na late-
ral direita e Vitinho substi-
tuiu Arrascaeta.

"No primeiro jogo, 
começamos com o 4-4-2, 
como o Jorge Jesus. Acho 
que jogamos muito bem no 
primeiro tempo do primei-
ro jogo e poderíamos fazer 
mais gols. Hoje, começamos 
no 4-3-3 e, depois, no 4-2-
3-1. Respeito o trabalho do 
ano passado, não fiz muitas 
alterações, mas eu falo que 
é difícil ganhar novamente. 

É muito difícil. O ambiente 
com a pandemia é muito di-
fícil", afirmou.

Torrent apontou falta 
de ritmo do Flamengo pelo 
longo tempo sem jogos após 
a conquista do Campeonato 
Carioca e avaliou que o time 
não apresenta o mesmo rit-
mo e intensidade dos adver-
sários, o que só vai conseguir 
com tempo.

"Jogamos depois de 24 
dias, parece que estamos na 
pré-temporada, um ritmo 
muito mais baixo, os outros 
em um ritmo mais alto, mas 
trabalharemos para fazer 

uma equipe vencedora. Cer-
tamente venceremos nova-
mente. Eu preciso de tempo, 
os jogadores precisam de 
tempo. Não para jogar com 
Dome como técnico, mas 
para estarem melhor fisica-
mente, jogarem mais jogos e 
voltarem a vencer", disse.

O treinador reconheceu, 
porém, não ser "normal" o 
atual campeão brasileiro co-
meçar a defesa do título com 
tantas dificuldades. "Não é 
normal, o Flamengo é vence-
dor. Eu sou vencedor. Não me 
recordo de perder dois jogos 
seguidos, mas isso acontece 

algumas vezes em futebol. 
As ligas não são as mesmas, 
algumas equipes fazem mais 
jogos que você e não é fácil. 
Temos de ter mais ritmo, 
mais treinamentos e jogar 
em um ritmo alto. Estamos 
trabalhando duro para isso. 
Não é fácil. Todos os times 
estão muito bem preparados 
para vencer equipes como o 
Flamengo", comentou.

Ainda sem pontuar, o 
Flamengo voltará a jogar 
pelo Brasileirão neste sába-
do, quando visitará o Cori-
tiba, no Couto Pereira, pela 
terceira rodada.

Agência Estado
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Equipe de Campina Grande já tem 10 jogadores no elenco para a próxima temporada do Novo Basquete Brasil

Ala Gemadinha é mais um
reforço do Basquete Unifacisa

O Basquete Unifacisa 
está na reta final da mon-
tagem do seu elenco para a 
temporada 2020/2021 do 
Novo Basquete Brasil (NBB). 
Entre novos reforços e a ma-
nutenção de atletas da últi-
ma temporada - encerrada 
em meio à pandemia da co-
vid-19 -, a equipe já conta 
com dez atletas, entre ele o 
ala/armador Gemadinha, jo-
gador de 23 anos que assinou 
novo contrato com a equipe 
paraibana essa semana. 

Com médias de 6,8 pon-
tos por jogos, 1,4 rebotes e 1 
assistência por partida, Ge-
madinha ganhou o reconhe-
cimento do técnico Felipe 
Santana e da torcida de Cam-
pina Grande que enxergam 
na dedicação do jovem atleta 
dentro de quadra, atributos 
importantes para que ele 
siga fazendo parte do elenco 
da Unifacisa e ajudando na 
rotação da equipe ao longo 
dos jogos.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Arrancou sozinho nas costas dos defensores. 
Eram só o atacante e o goleiro, cara a cara, numa 
posição que ele não costuma perder. Olhando para 
trás, o time adversário já contava com o gol feito, e 
a partir dali teriam que correr mais para recuperar 
o prejuízo. O improvável aconteceu. Aquele lance fi-
caria marcado na história pelo feito perdido, em vez 
do mérito de quem se adiantou a fechou o ângulo. A 
narrativa costuma evidenciar os protagonistas. Da 
mesma forma, minutos depois, ele perdeu outro lan-
ce onde teve a oportunidade de chutar direto ou cru-
zar para um companheiro. Não fez nem uma coisa, 
nem outra. 

O duelo de Neymar na conquista da classificação 
do PSG para as semifinais da Liga dos Campeões se 
desenhava para o fracasso. Do outro lado estava um 
Atalanta bem encaixado e extremamente motivado. 
Parecia que o craque brasileiro estava zicado, e fica-
ria marcado naquele dia pelos gols perdidos. E após 
o gol da equipe italiana, o resultado era ainda mais 
pragmático. 

A memória vista apenas a partir de um punhado 
de números seria extremamente injusta. Quem as-
sistiu ao jogo pôde ver o quanto Neymar era o me-
lhor em campo independentemente do resultado, 
com toques desconcertantes, passando vez por ou-
tra no meio de dois adversários, chutando direto e 
também deixando companheiros na cara do gol. Era 
Neymar e mais 10, mas, sozinho, ninguém ganha em 
esportes coletivos. 

Uma mudança completa no ataque e o time 
francês foi outro do meio pro fim com a entrada de 
Mbappé, Draxler e Choupo-Moting. Neymar seguiu 
em alto nível até o apito final e participou dos dois 
gols do PSG. No segundo, especialmente, com um 
passe de gênio para Mbappé. Um passe daqueles, 
meus amigos, não é sorte. E por mais contestado que 
seja fora de campo, dentro das quatro linhas ele está 
entre os melhores do mundo. 

Nas redes sociais, o nome de Neymar foi o mais 
comentado desde a manhã da quarta-feira (12) até 
o final da partida. Como tudo no Brasil, há política e 
polarização envolvidas, e em torno de Neymar não 
seria diferente. No Twitter, uma verdadeira guerra 
digital foi travada entre os defensores do jogador 
pedindo o modelo moicano no cabelo e caixa de som 
nas mãos, aquele jogador moleque que só não fazia 
chover quando entrava em campo vestindo a camisa 
do Santos. 

Na oposição ao craque brasileiro, os militantes 
de plantão aproveitaram para levantar o histórico 
bolsonarista de Neymar com diversas fotos dele ao 
lado do presidente Jair Bolsonaro e seus filhos. 

Neymar dificilmente será um Sócrates, que usou 
sua voz para combater injustiças sociais. Assim 
como também fazem até hoje Casagrande e Raí, e 
se tornaram ícones do esporte, lembrados também 
por sua postura antifascista. Esperar de um jogador 
mais do que ele pode entregar é injusto. E diante de 
uma atual cultura de cancelamento, o público busca 
erros do passado para inviabilizar tudo o que a pes-
soa pode vir a fazer. É um erro contra Neymar, e con-
tra todos os que ajudaram de alguma forma a eleger 
Bolsonaro. Vale condenar quem, apesar deste desgo-
verno, se mantém como defensor do presidente. 

É na discussão que se viabiliza a mudança, e se 
for mantida a polarização, tudo fica como está. Para 
a retomada de um governo progressista, acolher em 
vez de atacar quem fez a opção pelo atual presidente 
e percebeu que não foi uma boa escolha é impres-
cindível. Neymar pode continuar a ser bolsonarista, 
pode assumir uma postura antifascista, ou pode até 
não querer mais sequer tirar fotos com políticos. Se a 
sociedade quer cobrar algo dele, que sejam os R$ 188 
milhões devidos à Receita Federal. Atirar pedras por 
conta de um voto passado não ajuda a construir um 
futuro melhor. 

Neymar 
e mais dez

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

“Gemadinha é o perfil de 
jogador que que todo técnico 
gosta de ter à disposição. Jo-
vem, com muito espaço para 
evoluir, mas ao mesmo tem-
po com uma grande perso-
nalidade. Além da qualidade 
ofensiva, ele acrescenta com 
muita entrega e vigor defen-
sivo para a equipe. Estamos 
felizes com sua volta”, comen-
tou Felipe Santana.

Já o atleta, se disse feliz 

com a oportunidade de assi-
nar um novo contrato com o 
Basquete Unifacisa e integrar 
o elenco para a próxima tem-
porada, ao lado das demais 
contratações confirmadas: 
Betinho (ala/armador), Fe-
lipe Vezaro (ala), Vinícius 
Pastor (ala/pivô), Arthur Pe-
cos (armador), Rafa Oliveira 
(ala/pivô), Alexandre Para-
nhos (pivô), Nate Barnes (ar-
mador), João Vitor (pivô) e 

NehemiasMorillo (ala).
“Estou muito ansioso 

por essa volta e a confiança 
depositada em mim. Ficamos 
na última temporada com 
um capítulo sem conclusão 
por conta da pandemia e é 
muito bom ter a oportunida-
de de voltar. Estou feliz pela 
confiança que tiveram em 
me trazer de volta para esse 
projeto grandioso”, afirmou 
Gemadinha.

Foto: Daniel Nery/Unifacisa

 Estou muito ansioso 
por essa volta e a 

confiança depositada 
em mim. Ficamos na 

última temporada com 
um capítulo sem 

conclusão por conta 
da pandemia 

O ala/armador Gemadinha é mais um reforço do Basquete Unifacisa para a temporada 2020/2021 do NBB

O técnico espanhol Domènec Torrent tem um início complicado e passa a ser bastante cobrado no Flamengo
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Moacir Júnior contém euforia de jogadores e valoriza o adversário. Na Raposa, o técnico Ney Júnior acabou demitido

Técnico do Treze pede mais 
atenção no jogo de amanhã

Treze e Campinense 
fazem hoje o último treino 
para a segunda e decisiva 
partida de amanhã, às 16 
horas, no Amigão em Cam-
pina Grande, que vai defi-
nir o campeão paraibano de 
2020. Serão os 90 minutos 
restantes das finais, que co-
meçaram na quarta-feira, 
com a vitória do Galo por 2 a 
0. Com este resultado, o Galo 
joga com a vantagem de até 
uma derrota, desde que seja 
por apenas 1 gol de diferen-
ça. Para a Raposa, só inte-
ressa uma vitória por 3 gols 
de diferença, ou por 2 gols, 
para levar a decisão para a 
cobrança de pênaltis.

No Treze, o técnico 
Moacir Júnior está muito 
feliz com o desempenho 
da equipe nos primeiros 
90 minutos da decisão. 
Ele disse que tudo o que 
foi apresentado em cam-
po na quarta-feira é fruto 
de um trabalho coletivo 
muito forte. Mas, ele não 
quer nem saber de clima 
de euforia, mesmo com a 
boa vantagem sobre o rival, 
conseguida no primeiro 
jogo das finais.

“Não vencemos nada 
ainda. Vamos enfrentar de 
novo um adversário muito 
difícil e espero um jogo com 
muita dificuldade. Temos 
que repetir a determinação 
para coroar de êxito nosso 
trabalho, com mais uma vi-
tória neste sábado. Eu não 
quero a equipe jogando com 
o regulamento embaixo do 
braço e esperando o adver-
sário. Temos que jogar como 
se tivesse zero a zero, só as-
sim conseguimos sucesso. 
No futebol não existe vence-
dor de véspera”, enfatizou o 
treinador do Treze.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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O treinador quer que ele 
e o grupo de jogadores en-
trem para a história do clube, 
que não conquista o título do 
Campeonato Paraibano há 9 
anos. Ontem, os jogadores 
se reapresentaram no perí-
odo da tarde no Presidente 
Vargas e os que jogaram na 
quarta fizeram apenas um 
treino regenerativo, os de-
mais um treino técnico. 

Hoje, Moacir Júnior vai 
comandar um treino apron-
to, na parte da manhã, tam-
bém no PV. Na oportunida-
de, ele vai definir qual o time 
que vai começar jogando 

neste sábado. Ele não tem 
nenhum problema de ordem 
disciplinar ou de contusão e 
deve usar a força máxima 
contra o maior rival.

Ney Júnior demitido
Na Raposa, o clima não 

é o mesmo do Treze, e nem 
poderia ser, depois da der-
rota e da grande vantagem 
do adversário para o jogo 
de sábado. A diretoria in-
clusive determinou o fim 
das entrevistas, até o dia do 
jogo, dificultando o papel 
da imprensa. Nem mesmo 
a assessoria de imprensa 

está autorizada a divulgar 
falas de jogadores e do téc-
nico. Um mistério absoluto.

A má atuação da equi-
pe no jogo da última quar-
ta-feira provocou vários 
questionamentos em rela-
ção ao trabalho do técnico 
Ney Júnior após a derrota 
de 2 a 0 para o rival, provo-
cando crise no Rubro-Ne-
gro.

A pressão aumen-
tou bastante e a diretoria 
anunciou, no início da tar-
de de ontem, a demisão do  
técnico Nei Júnior, através 
de um comunicado pela as-

sessoria de imprensa, com 
o aval do presidente Paulo 
Gervany. O preparador fí-
sico Bismarck Colaço tam-
bém saiu juntamente com 
Ney Júnior.

 Para o segundo jogo 
decisivo contra o Treze, 
o time será dirigido por 
Hélio Cabral que havia co-
mandado a Raposa na fase 
de classificação, antes da 
chegada de Ney Júnior.

Hoje, Hélio Cabral fará 
um treino apronto no Re-
natão, para definir o time 
titular para a segunda par-
tida das finais. Ele já sabe 

que não contará com o vo-
lante Peu, que recebeu o 
terceiro cartão amarelo.

O presidente do clube, 
Paulo Gervany, ainda acre-
dita no título, apesar da boa 
vantagem do adversário.

“Ainda temos esperan-
ça de reverter esse resulta-
do no jogo de amanhã, afi-
nal o futebol é uma caixa de 
surpresas e podemos per-
feitamente alcançar o nos-
so objetivo se entrarmos 
com garra e determinação. 
Tem nada perdido. Vamos 
buscar com toda a nossa 
força”, disse.

Foto: Daniel Lins/Campinense

No jogo disputado na última 
quarta-feira, o Treze mostrou mais 
determinação e conseguiu abrir 
vantagem sobre o rival

O Diretor Executivo de Futebol do Botafogo da Paraíba, Edgard Montemor, participa hoje à noite de 
um bate-papo ao vivo no Instagram do jornal A União. Ele vai conversar com o repórter esportivo 
Iago Sarinho sobre o tema “Novo ciclo no futebol do Botafogo-PB”, abordando as mudanças que o 
Belo tem enfrentado recentemente. A live começa às 20h e pode se acompanhada no @uniaogovpb.

Imagem: Divulgação

Botafogo-PB em “live” de A União

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Depois da saída de 
Cássio Gabriel, o atacante 
argentino, Lucas Simón é o 
próximo a deixar o Botafo-
go. O contrato do atleta está 
se acabando e não há inte-
resse do clube em renová
-lo, daí não fazer mais parte 
dos planos. O jogador teve 
poucas oportunidades para 
mostrar o seu futebol, tanto 
com o técnico Evaristo Piza 
como com Mauro Fernan-
des. Nas poucas chances ele 
até aproveitou bem fazendo 
gols, mas não mostrou re-
gularidade e nem condições 
para ganhar a posição de 
Lohan. 

Tudo indica que o clube 
vai se reforçar para o Brasi-
leiro da Série C. Alguns joga-
dores vêm rendendo mui-
to abaixo da expectativa, 
este foi o caso por exemplo 

dos dois que já deixaram o 
clube. Nós tentamos um 
contato ontem com o novo 
vice-presidente de futebol, 
Nelson Lira, mas ele não 
atendeu o telefone, nem 
respondeu as mensagens, 
mesmo após lê-las. Tenta-
mos também o presidente 
Sérgio Meira, que repetiu o 
gesto de Nelson e também 
não atendeu a nossa ligação, 
para confirmar as mudan-
ças no elenco atual.

O técnico Rogério Zim-
mermann está aproveitan-
do a semana sem jogos para 
treinar um novo esquema 
de jogo e conhecer melhor 
os jogadores. Ele quer que 
segunda-feira, contra o Ma-
naus, o time já tenha outro 
posicionamento em campo 
e muito mais determina-
ção. Nos treinos até agora, 
nota-se a preocupação do 
treinador com o aumento 
da pegada na marcação, so-

bretudo no meio campo, e a 
transição rápida para o ata-
que, para tentar surpreen-
der o adversário.

Após a derrota na es-
treia contra o Ferroviário 
por 2 a 0, o Belo necessita 
reagir e conseguir uma vi-
tória na estreia em casa, 
para não se distanciar dos 
primeiros colocados. O jogo 
contra o Manaus está pro-
gramado para segunda-fei-
ra, às 20 horas, no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa.

O técnico Rogério 
Zimmermann está 

aproveitando a semana 
sem jogos para treinar 
um novo esquema de 

jogo e conhecer melhor 
os jogadores

Outra dispensa

Lucas Simón é mais um que
deixa o elenco do Botafogo



A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
decidiu incorporar ao rol 
de procedimentos e eventos 
em saúde o teste sorológico 
para detectar a presença de 
anticorpos produzidos pelo 
organismo após exposição 
ao novo coronavírus (co-
vid-19). A decisão foi toma-
da ontem (13), pela direto-
ria colegiada da agência.

A resolução normativa 
passará a valer após publi-
cação no Diário Oficial da 
União. O procedimento in-
corporado é a pesquisa de 
anticorpos IgG ou anticor-
pos totais, que passa a ser de 
cobertura obrigatória para 
os beneficiários de planos 
de saúde a partir do oitavo 
dia do início dos sintomas, 
nas segmentações ambula-
torial, hospitalar e referên-
cia, conforme solicitação do 
médico. Porém, para se jus-
tificar o pedido, é necessá-
rio preencher alguns crité-
rios obrigatórios, ao mesmo 

tempo em que não poderá se 
encaixar em outros critérios 
excludentes.

Segundo a ANS, pode-
rão realizar o teste soroló-
gico pacientes com Síndro-
me Gripal (SG) ou Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) a partir do oitavo dia 
do início dos sintomas, além 
de crianças ou adolescentes 
com quadro suspeito de Sín-
drome Multissistêmica In-
flamatória pós-infecção pelo 
coronavírus.

Por outro lado, estarão 
excluídos da realização obri-
gatória do exame pacientes 
que já tenham RT-PCR pré-
vio positivo para coronaví-
rus; pacientes que já tenham 
realizado o teste sorológi-
co, com resultado positivo; 
pacientes que tenham rea-
lizado o teste sorológico, 
com resultado negativo, há 
menos de 1 semana, exceto 
para crianças e adolescentes 
com quadro suspeito.

Também estarão excluí-
dos a realização de testes 
rápidos; pacientes cuja pres-
crição tem finalidade de ras-
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ANS obriga plano de saúde a 
incluir teste sorológico da covid-19
Resolução normativa da Agência Nacional de Saúde passará a valer após publicação no Diário Oficial da União
Vladimir Platonow
Agência Brasil

treamento, retorno ao traba-
lho, pré-operatório, controle 
de cura ou contato próximo/
domiciliar com caso confir-
mado, e verificação de imu-
nidade pós-vacinal.

Segundo a ANS, as de-
finições para Síndrome Gri-
pal e Síndrome Respiratória 
Aguda Grave são as seguin-
tes: Síndrome Gripal (SG): 
Indivíduo com quadro respi-
ratório agudo, caracterizado 
por pelo menos dois (2) dos 
seguintes sinais e sintomas: 
febre (mesmo que referida), 
calafrios, dor de garganta, 
dor de cabeça, tosse, cori-
za, distúrbios olfativos ou 
distúrbios gustativos. Em 
crianças: além dos itens an-
teriores considera-se tam-
bém obstrução nasal, na 
ausência de outro diagnós-
tico específico. Em idosos: 
deve-se considerar tam-
bém critérios específicos de 
agravamento como sincope, 
confusão mental, sonolência 
excessiva, irritabilidade e 
inapetência.

Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG): Indiví-
duo com SG que apresente: 
dispneia/desconforto res-
piratório ou pressão persis-
tente no tórax ou saturação 
de O2 menor que 95% em 
ar ambiente ou coloração 
azulada dos lábios ou ros-
to. Em crianças: além dos 
itens anteriores, observar os 
batimentos de asa de nariz, 
cianose, tiragem intercostal, 
desidratação e inapetência.

Dúvidas podem ser es-
clarecidas na página da ANS 
na internet ou pelo telefone 
0800 701 9656.

Planos devem fazer o teste para detectar a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após exposição à covid-19

Foto: Lindsey Wasson/Reuters

Financiamento do BID

Brasil recebe US$ 1 bi para 
pagamento de programas

O Brasil receberá US$ 
1 bilhão em empréstimos 
financiados pelo Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID). O acordo 
foi anunciado na tarde de 
ontem (13) e a verba será 
usada no pagamento de 
novas parcelas do auxílio 
emergencial e do Progra-
ma Bolsa Família.

Em nota divulgada 
pela instituição, o banco 
informa que a verba deverá 
“fortalecer a capacidade de 
resposta emergencial do 
país às populações vulne-
ráveis e aos trabalhadores”. 
O empréstimo será dividi-
do em dois lotes: o primei-
ro é destinado a programas 
para populações em vulne-
rabilidade; o segundo, para 
a preservação de empregos 
e renda formal.

Durante a primeira 
etapa de capitalização, o Go-
verno Federal receberá US$ 
400 milhões para financiar 
o auxílio emergencial - o que 
viabiliza o pagamento de 3 
parcelas mensais do benefí-
cio para 1 milhão de pessoas. 
Mais US$ 200 milhões serão 
destinados ao Bolsa Família 
- o necessário para garantir 
a verba para 475 mil famílias.

Na segunda etapa, 
os US$ 400 milhões res-
tantes serão aplicados no 
Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego 
e da Renda, capitaneado 
pelo Ministério da Econo-
mia. Segundo estimativas 
do banco, o dinheiro alcan-
çará cerca de 1 milhão de 
trabalhadores, que terão o 
trabalho assegurado.

O estudo para o em-
préstimo aponta que 37 
milhões de brasileiros 
trabalham em setores 
produtivos afetados pela 

pandemia e que a medida 
assegura “condições míni-
mas de bem-estar.”

“Os desafios trazidos 
pela pandemia são inéditos e 
ainda não sabemos até quan-
do seus impactos vão perdu-
rar. O BID está empenhado 
em ajudar o governo e os ci-
dadãos brasileiros a atraves-
sar essa crise e a pensar nos 
próximos passos para reto-
mar o crescimento que será 
mais do que nunca necessá-
rio”, diz Morgan Doyle, repre-
sentante do BID para o Brasil.

Prazo de pagamento
Segundo informa o 

banco, o Brasil terá 25 anos 
para pagar a dívida, com 
um período de carência de 
5 anos e meio. Os juros se-
rão calculados com base na 
Libor (London Interbank 
Offered Rate, na sigla em 
inglês), uma taxa usada em 
empréstimos internacio-
nais para bancos que têm 
sede de operações em Lon-
dres, na Inglaterra.

Agência Brasil

Durante a primeira 
etapa de capitalização, 

o Governo Federal 
receberá US$ 400 

milhões para financiar 
o auxílio emergencial

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 044/2020 

Tomada de Preços nº 003/2020
Objeto: contratação de empresa de engenharia destinada a pavimentação em paralelepípedos de 

rua/via no município. Com base nas informações constantes no Processo Administrativo e Tomada 
de Preços em epigrafe, fica decidida a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO em favor da empresa 
Fábio Júnior Franco EIRELI - ME - CNPJ: 27.512.389/0001-00 no valor de R$ 87.660,45 (oitenta e 
sete mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos), fundamentada pela Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes e DETERMINO que 
sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da empresa vencedora. 

Aroeiras - PB, 05 de agosto de 2020.
Publique-se.Mylton 

Domingues de Aguiar Marques
Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 050/2020
Processo Administrativo nº 034/2020 – Tomada de Preços nº 003/2020

OBJETO: contratação de empresa de engenharia destinada a pavimentação em paralele-
pípedos de rua/via no município. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aroeiras - CNPJ Nº: 
08.865.636/0001-08. CONTRATADO: Fabio Junior Franco Eireli – ME - CNPJ Nº: 27.512.389/0001-
00. VALOR R$: 87.660,45 (oitenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e cinco 
centavos). PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: 06 (seis) meses até 06/02/2021. DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: Conforme orçamento vigente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 
e demais dispositivos legais. 

Aroeiras - PB, 06 de agosto de 2020. 
Publique-se.

 Mylton Domingues de Aguiar Marques
Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2020
Processo Administrativo nº: 044/2020
Pregão Presencial - SRP nº: 012/2020

OBJETO: aquisição de medicamentos, destinados aos usuários da rede municipal de saúde. 
CONTRATADO: Drogafonte Ltda - CNPJ Nº: 08.778.201/0001-26. VALOR: R$ 143.788,00 (cento 
e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais). DA VIGÊNCIA: 31/12/2020. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 
10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

Aroeiras - PB, 12 de agosto de 2020. 
Publique-se. 

Mylton Domingues de Aguiar Marques 
Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2020
Processo Administrativo nº: 044/2020
Pregão Presencial - SRP nº: 012/2020

OBJETO: aquisição de medicamentos, destinados aos usuários da rede municipal de saúde. 
CONTRATADO: Cirúrgica Montebello Ltda - CNPJ Nº: 08.674.752/0001-40. VALOR: R$ 10.148,00 
(dez mil, cento e quarenta e oito reais). DA VIGÊNCIA: 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Conforme orçamento vigente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal 
nº 8.666/93 e alterações posteriores.

 Aroeiras - PB, 12 de agosto de 2020. 
Publique-se. 

Mylton Domingues de Aguiar Marques
Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2020
Processo Administrativo nº: 044/2020
Pregão Presencial - SRP nº: 012/2020

OBJETO: aquisição de medicamentos, destinados aos usuários da rede municipal de saúde. 
CONTRATADO: NNMED – Distribuição, Importação e Exportação de Medicamento - CNPJ Nº: 
15.218.561/0001-39. VALOR: R$ 98.869,12 (noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e nove 
reais e doze centavos). DA VIGÊNCIA: 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme or-
çamento vigente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 
e alterações posteriores.

Aroeiras - PB, 12 de agosto de 2020.
Mylton Domingues de Aguiar Marques

- Prefeito Constitucional –
Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2020
Processo Administrativo nº: 044/2020
Pregão Presencial - SRP nº: 012/2020

OBJETO: aquisição de medicamentos, destinados aos usuários da rede municipal de saúde. 
CONTRATADO: ALLMED – Distribuidora e Comércio de Produtos Farmacêuticos - CNPJ Nº: 
20.226.846/0001-51. VALOR: R$ 22.897,00 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais). 
DA VIGÊNCIA: 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Aroeiras - PB, 12 de agosto de 2020.
Mylton Domingues de Aguiar Marques

- Prefeito Constitucional –
Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/2020
Processo Administrativo nº 040/2020
Pregão Presencial - SRP nº 011/2020

OBJETO: Locação de Trator de Pneu, com grade para corte de terra, com combustível e de-
mais despesas, excluindo-se a mão-de-obra. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aroeiras 
- CNPJ Nº: 08.865.636/0001-08. CONTRATADO: João Paulo Araújo Cunha – EPP - CNPJ Nº: 
28.485.204/0001-89. VALOR R$: 166.600,00 (cento e sessenta e seis mil e seiscentos reais). DA 
VIGÊNCIA: 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

 Aroeiras - PB, 12 de agosto de 2020. 
Publique-se. 

Mylton Domingues de Aguiar Marques
Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2020
Processo Administrativo nº: 044/2020
Pregão Presencial - SRP nº: 012/2020

OBJETO: aquisição de medicamentos, destinados aos usuários da rede municipal de saúde. 
CONTRATADO: A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. - CNPJ Nº: 
02.977.362/0001-62. VALOR: R$ 465.619,40 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e 
dezenove reais e quarenta centavos). DA VIGÊNCIA: 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Conforme orçamento vigente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal 
nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Aroeiras - PB, 12 de agosto de 2020.
Mylton Domingues de Aguiar Marques

- Prefeito Constitucional –
Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2020
Processo Administrativo nº: 044/2020
Pregão Presencial - SRP nº: 012/2020

OBJETO: aquisição de medicamentos, destinados aos usuários da rede municipal de saúde. 
CONTRATADO: A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda. - CNPJ Nº: 
02.977.362/0001-62. VALOR: R$ 465.619,40 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e 
dezenove reais e quarenta centavos). DA VIGÊNCIA: 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Conforme orçamento vigente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal 
nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Aroeiras - PB, 12 de agosto de 2020.
Mylton Domingues de Aguiar Marques

- Prefeito Constitucional –
Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00082/2020
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 DP00082/2020, 
que objetiva: Aquisição de Material de Proteção para atender aos profissionais que estão em exercício 
de suas funções em combate ao Covid 19 - , de acordo com a lei 13.979 de 06/02/2020 - Secre-
taria de Saúde, Areia/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA - R$ 25.922,00; PHIQ - R$ 1.680,00.

Areia - PB, 12 de Agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00084/2020
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 DP00084/2020, 
que objetiva: Aquisição de Luvas para uso dos profissionais da Secretaria de Saúde para suprir as 
demandas com o COVID 19, conforme a lei 13.979/2020 - Areia/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 
R$ 125.100,00.

Areia - PB, 12 de Agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00083/2020
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 DV00083/2020, 
que objetiva: Contratação de pessoa física ou jurídica para serviços de Pintura em prédios públicos 
(interno e externamente) da Secretaria de Saúde - Areia/PB; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: ARIONES COSTA DA SILVA 05353923464 - R$ 17.300,00.

Areia - PB, 12 de Agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº 05 ao contrato n° 00199/2018, referente a TOMADA DE 
PREÇOS 00007/2018, PARTES: Prefeitura Municipal deAreia eLJS Construtora EireliEPP, CNPJ. 
n° 21.601.339/0001-13; OBJETO: Prorrogaçãode. Prazo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57.I. 
§§ 1º E 2º da LEI 8.665/93. SIGNATÁRIOS: JOÃO FRANCISCO ALBUQUERQUE /E LJS CONS-
TRUTORA EIRELI EPP.DATA DA ASSINATURA: 01/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00259/2020 decorrente do DISPENSA 
POR OUTROS MOTIVOS 00077/2020. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE AREIAe EMMANUELLE 
MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO, CPNJ nº 32.611.635/0001-11. OBJETO: Alteração de 
Valor contratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, II, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e 
suas alterações. SIGNATÁRIOS: Juliana Viegas de Albuquerque Baracho eEMMANUELLE MALKA 
BEZERRA DELFINO TORQUATO. DATA DA ASSINATURA:13/08/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00085/2020

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 DV00085/2020, 
que objetiva: Contratação de Pessoa Física para prestação de Serviços de Locação de Veículo 
destinados ao Atendimento das Necessidades da Secretaria de Infraestrutura - Areia/PB; RATI-
FICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Carmelita Pessoa da Costa 
Sales - R$ 12.000,00.

Areia - PB, 13 de Agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00115/2020 decorrente daPREGÃO 
PRESENCIAL 00007/2020. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL SAÚDE DE AREIAe CJ Pneus 
(CHARLES JOSÉ AGUIAR DA SILVA), CNPJ nº 07.865.242-97.OBJETO: Alteração de Valor con-
tratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, II, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas 
alterações. SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista de Albuquerque eCHARLES JOSÉ AGUIAR DA 
SILVA. DATA DA ASSINATURA:13/08/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Santa Ana, S/N - Centro - Alagoa Nova - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Agosto de 2020, 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN, 0KM, COM CAPACIDADE PARA 
20 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
07:00 Às 13;00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98135–6823. E-mail: 
licitacaoalagoanova@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 13 de Agosto de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna sem efeito a publicação do EDITAL Pregão 024/2020, publicado no diário oficial do estado, 
no dia 07/agosto/2020, pagina 50, OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 

Alagoa Nova - PB, 13 de agosto de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2020, que objetiva: Aquisição de Consultório 
Odontológico a ser instalado na Unidade Básica de Saúde Francisco Pereira no Conj. José de 
Assis Pimenta de Assunção – PB, conforme especificações e exigências constantes no Termo de 
Referência. Em confomridade com Termo de Compromisso nº: 2501351712191948326 firmado 
entre o município de Assunção e o Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - R$ 
18.420,00; DENTAL ANDRADE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS - R$ 3.230,00; S 
D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 8.400,00.

Assunção - PB, 10 de Agosto de 2020
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2020, que objetiva: Aquisição de 
Medicamentos de A a Z da linha farma (Ético, genérico e Similares), através da oferta de maior 
percentual de desconto sobre a tabela da ABC Farma com solicitação diária e entrega imediata, 
nos quantitativos solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde deste Município visando atender a 
população mais carente; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DINIZ 
E QUEIROZ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 59.600,00.

Assunção - PB, 13 de Agosto de 2020
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09h00min do dia 01 de setembro de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de 
engenharia para construção do Pórtico Turístico da Cidade de Borborema, conforme especificações 
do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de Referência anexos. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Infor-
mações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3360-1010. Edital: http://www.borborema.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Borborema - PB, 13 de agosto de 2020.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de EPIs para os profissionais que trabalham no Abrigo Bom Pastor, em 
combate as ações de prevenção ao COVID-19 no município de Belém/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00011/2020. RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS ORIUNDOS DO 
COVID-19 - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.30.01 - 
Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BELÉM e CRM COMERCIAL LTDA - R$ 9.593,30 – Nove Mil Quinhentos e Noventa 
e Três Reais e Trinta Centavos - CT Nº 00077/2020 – 12.08.2020; COBERMED COMÉRCIO DE 
MATERIAIS MÉDICOS EIRELI - R$ 4.650,00 – Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta Reais - CT 
Nº 00078/2020 – 12.08.2020; PHARMAPLUS LTDA - R$ 1.830,10 – Hum Mil Oitocentos e Trinta 
Reais e Dez Centavos - CT Nº 00079/2020 – 12.08.2020 e ATACAMED COMÉRCIO DE PRODU-
TOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 320,00 – Trezentos e Vinte Reais - CT Nº 
00080/2020 – 12.08.2020.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00011/2020

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00011/2020, 
que objetiva: Aquisições de EPIs para os profissionais que trabalham no Abrigo Bom Pastor, em 
combate as ações de prevenção ao COVID-19 no município de Belém/PB; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CRM COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 04.679.119/0001-93 - Valor: R$ 9.593,30 (Nove Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais e 
Trinta Centavos). PHARMAPLUS LTDA - CNPJ: 03.817.043/0001-52 - Valor: R$ 1.830,10 (Hum Mil 
Oitocentos e Trinta Reais e Dez Centavos). ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU-
TICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 09.260.831/0001-77 - Valor: R$ 320,00 (Trezentos e Vinte 
Reais). COBERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI - CNPJ: 14.416.886/0001-63 
- Valor: R$ 4.650,00 (Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta Reais).

Belém - PB, 12 de agosto de 2020.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

AVISO DE RESULTADO
PROVA DE CONCEITO

A Comissão Técnica de Avaliação  torna público o resultado da prova de conceito realizada 
no dia 07 de Agosto de 2020 ás 10:00 hs, referente ao Pregão Eletrônico Nº 00001/2019 que 
tem por Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Zona Azul 
Digital, Com Locação de Software e Equipamentos de Gerenciamento Necessários para Solução 
Integrada para Operação, Gerenciamento e Fiscalização das Atividades de Estacionamento em 
vias Públicas do Município de Campina Grande. Após a realização dos testes, foi comprovado a 
capacidade técnica e operacional do sistema a ser utilizado pela empresa vencedora do certame, 
RIZO PARKING AND MOBILITY S/A que  atendeu as exigências conforme as especificações do 
Edital. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, Telefone: (83) 33411278. 
E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. 

 Campina Grande, 13 de Agosto de 2020. 
Nilo Tavares Neto

Presidente Comissão Técnica 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.093/2019. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E MÁRCIO MANOEL DE BRITO SILVA.OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIVAN , PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DAS CASAS DA ESPERANÇA I, II E III E CRIANÇA FELIZ. OBJETO DOADITI-
VO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 13/08/2020, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.243.1017.2115 E 08.243.1018.2129.ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.39. FONTE DE RECURSOS:1311FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. 
SIGNATÁRIOS: MAÉSIO TAVARES DE MELO E MÁRCIO MANOEL DE BRITO FILHO.DATA DE 
ASSINATURA: 12/08/2020.

MAÉSIO TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 25009/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 8.742/93 E 
AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 6.923/2018 NO EXERCICIO 2020. FUNDAMENTO LEGAL: 
PREGÃO ELETRONICO 25009/2020 DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: Classificação Orçamentária: 08 244 1018 2120,Natureza da Despesa: 3390.32 Fonte de 
Recurso: 1001

Vigencia até 31/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social 
de Campina Grande e: CT Nº 25097/2020 –12.08.20 NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME CNPJ: 
21.187.875/0001-14VALOR: R$ 165.690,00Data Da Assinatura:12.08.20. MAESIO TAVARES DE 
MELO Secretario Municipal de Assistência Social

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

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 00017/2020 PARTES: STTP 

/ VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO LTDA. OBJETO DO 
ADITIVO: ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 30.035,00, ORIUNDAS DO PREGÃO PRESENCIAL 
00017/2019/STTP, COM FULCRO NO ART 65, INCISO I ALÍNEA B, § 1º DA LEI 8666/93. ASSINAM: 
FELIX ARAUJO NETO / VIMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES DE VIDRO 
LTDA. ASSINATURA: 08/08/2020.FELIX ARAUJO NETO/Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00008/2020
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. José Iva-

nilson Soares de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2020. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de insumo e medicamento para atender a 
demanda da Secretaria de Saúde e seus órgãos, visando o enfrentamento da pandemia do Covid 

– 19, no município de Conceição-PB. Situação: HOMOLOGADO em 10/08/2020. Homologado para: 
DROGAFONTE LTDA – DROGAFONTE - CNPJ n°. 08.778.201/0001-26 - vencedor do item nº 04, 
09, 11 e 12, totalizando em R$ 130.450,00; LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA – LUMANN - CNPJ n°. 26.419.311/0001-83 - vencedor do item nº 06, totalizando em R$ 
189.900,00; NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
LTDA – CNPJ nº 15.218.561/0001-39 - vencedor do item nº 03, 05, 07 e 08, totalizando em R$ 
42.100,00; PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - 
CNPJ n°. 01.722.296/0001-17 - vencedor do item nº 01, 02 e 10, totalizando em R$ 268.500,00.

Conceição - PB, 10 de Agosto de 2020.
José Ivanilson Soares de Lacerda

Prefeito Municipal. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observa-
do o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2020, que objetiva: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural de 
forma parcelada para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE - Cuitegi/
PB - 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ANDRADE - R$ 19.986,00; JOSELIANE DOS SANTOS ANDRADE 
SILVA - R$ 17.850,00; VALMIR DOS SANTOS ANDRADE - R$ 19.986,00; VALTER DOS SANTOS 
ANDRADE - R$ 16.650,00.

 Cuitegi - PB, 09 de Junho de 2020. 
GUILHERME CUNHA MADRUGA JUNIOR

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural de forma parcelada para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/
PNAE - Cuitegi/PB - 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2020. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS FEDERAIS (TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
FNDE) - 20.600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12.361.0008.2013 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 00039/2020 
- 10.06.20 - VALTER DOS SANTOS ANDRADE - R$ 16.650,00; CT Nº 00040/2020 - 10.06.20 - JOSÉ 
CARLOS DOS SANTOS ANDRADE - R$ 19.986,00; CT Nº 00041/2020 - 10.06.20 - JOSELIANE 
DOS SANTOS ANDRADE SILVA - R$ 17.850,00; CT Nº 00042/2020 - 10.06.20 - VALMIR DOS 
SANTOS ANDRADE - R$ 19.986,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA JANETE FELIZARDO NO MUNICÍPIO DE 
CAPIM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Capim: 02.070 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; 15 451 1006 
1015 – Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo; 15 451 1006 1077 – Obras de Infra Es-
trutura; 4490.51 99 – Obras e Instalações.. VIGÊNCIA: até 13/01/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Capim e: CT Nº 00033/2020 - 13.08.20 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO 
CIVIL EIRELI - R$ 162.568,26.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 003/2020.
A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de CAPIM e para quem interessar possa que o resultado da 
análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 003/2020 
foi o seguinte: a D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIREI CNPJ: 32.666.677/0001-50 
e POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI – EPP 08.438.654/0001-03, 
foram consideradas HABILITADAS para a fase de PROPOSTA por cumprimento dos ditames do 
edital. Maiores informações e o DETALHAMENTO do julgamento da comissão será obtido na sala 
da COPELI ou através do site www.capim.pb.gpv.br.

Capim, 13 de Agosto de 2020.
Valdécio de Aragão Rocha

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:30 horas do dia 26 de 
Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de uma empresa para aquisição 
e fornecimento de forma parcelada de materiais gráficos diversos, destinado a esta Prefeitura e 
ao Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, 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) 99342–2582. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Cuité de Mamanguape - PB, 13 de Agosto de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:30 horas do 
dia 27 de Agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de móveis, 
eletrodoméstico e material de informática e equipamentos diversos, destinado a esta Prefeitura. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, 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) 99342–2582. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Cuité de Mamanguape - PB, 13 de Agosto de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de 

construção de área de recreação coberta na Escola Mun. Ana Lucia Fernandes, neste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Dona Ines:06.060 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 12.361.2007.1008. 
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.99 – OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 08/02/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00106/2020 - 13.08.20 - 
MATRIX CONSTRUTORA EIRELI EPP - R$ 283.565,24.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 DISPENSA Nº DP00004/2020

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 DP00004/2020, 
que objetiva: CONTRATAR CARRO–PIPA PARA ABASTECER D’ÁGUA EMERGENCIALMENTE 
AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SECRETARIA 
DE SAÚDE, NA ZONA RURAL E URBANA, ATINGIDOSS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE 
MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE GE-
NILSON DE ARAUJO - R$ 31.500,00.

Dona Inês - PB, 11 de Agosto de 2020
TARCIANA LUCENA NUNES

Secretaria Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAR CARRO–PIPA PARA ABASTECER D’ÁGUA EMERGENCIALMENTE 

AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SECRETARIA 
DE SAÚDE, NA ZONA RURAL E URBANA, ATINGIDOSS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTE 
MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Dona Inês:15.150 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.2012.2035, 
10.301.0171.2061, 10.301.0171.2062,10.302.017..2068. ELEMENTO DE DESPESA: 339036 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 11/11/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00030/2020 - 11.08.20 - JOSE 
GENILSON DE ARAUJO - R$ 31.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de empresa para executar serviços de manutenção no prédio da Unidade 
de Pronto Atendimento – PA, desta cidade. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - Valor: R$ 30.525,40. 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, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, no horário das 07:30 as 
11:30  horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3377–1058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 13 de Agosto de 2020
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00013/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
equipamentos medico hospitalares para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - R$ 39.242,00; AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 7.064,00; ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - R$ 18.800,00; 
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSP - R$ 7.100,00; 
CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA – ME - R$ 287.445,00; CIRURGICA SAO FELIPE 
PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 59.842,00; DENTALMED COMERCIO E REPRESENTA-
COES LTDA - R$ 22.073,22; DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO 
E EXPORTA - R$ 12.586,00; ENDOSURGICAL COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO 
E EXPORTACA - R$ 5.800,00; G.P. VEZONO EIRELI - R$ 11.000,00; INDUSTRIA E COMERCIO 
COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - R$ 1.344,90; K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI 
- R$ 3.895,00; KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - R$ 26.000,00; 
L.F.SILVA–MAQUINAS - R$ 50.000,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA–ME - R$ 62.142,19; WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 17.743,00.

Esperança - PB, 12 de Agosto de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
Pregão Eletrônico nº 0014/2020, Plataforma do portaldecompraspúblicas.com.br. Objeto: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PE-
RECÍVEIS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS 
MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONVOCAMOS as empresas classificadas 
e habilitadas, conforme Item 8.5.3 do Edital e seus subitens, para apresentar AMOSTRAS (01 PÇ. 
POR ITEM), para análise da Comissão, a ser encaminhadas ao Setor de Compras, sito a Rua 
Antenor Navarro, 837, Bairro Centro, CEP 58.135-000, Esperança/PB, entre 08h00min e 14h00min, 
e-mail: compraspmesperanca@gmail.com, até 19/08/2019. 

Esperança/PB, 13 de Agosto de 2020. 
Juvencio Rodrigues Neto

Pregoeiro.

ESTADO DA PARAÍBA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMEN-

TAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB.
LICITANTE HABILITADO:ANTONIO GOMES EIRELI.
LICITANTE INABILITADO: NÃO HOUVE.
Comunica-se quea Sessão Pública para abertura do envelope Proposta de Preços será realizada 

no dia17/08/2020, às 10h, na Sala da Comissão Especial de Licitação.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor 

Navarro, nº837 - Centro Administrativo, Esperança - PB, no horário das 08h às 12h dos dias úteis, 
ou por meio da Central de Atendimento da Prefeitura na internet:www.esperanca.1doc.com.br/
atendimento

Esperança - PB, 13 de agosto de 2020.
Emerson David Alves da Costa
PRESIDENTE DA COMISSÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTA-
ÇÃO DE VIAS NO BAIRRO DO PORTAL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB.

LICITANTE HABILITADO:MATRIX CONSTRUTORA EIRELI.
LICITANTE INABILITADO: NÃO HOUVE.
Comunica-se quea Sessão Pública para abertura do envelope Proposta de Preços será realizada 

no dia17/08/2020, às 11h, na Sala da Comissão Especial de Licitação.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor 

Navarro, nº837 - Centro Administrativo, Esperança - PB, no horário das 08h às 12h dos dias úteis, 
ou por meio da Central de Atendimento da Prefeitura na internet:www.esperanca.1doc.com.br/
atendimento

Esperança - PB, 13 de agosto de 2020.
Emerson David Alves da Costa
PRESIDENTE DA COMISSÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Especial de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2020, que objetiva 
aCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL DO DISTRITO DO PINTADO - ESPERANÇA PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto à empresaVERSATTA SERVIÇOS E CONS-
TRUÇÕES EIRELI - R$ 142.344,34.

Esperança - PB, 13 de agosto de 2020.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
 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 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; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: OBRAPLAN 
EMPRESA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS LTDA - R$ 368.685,97.

Emas - PB, 12 de Agosto de 2020
JOSÉ WILLIAM SEGUNDO MADRUGA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONVITE Nº 00002/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00002/2020, que objetiva: 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; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: M. J. B. PAIXAO EIRELI - R$ 283.102,71.

Emas - PB, 12 de Agosto de 2020
JOSÉ WILLIAM SEGUNDO MADRUGA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

EXTRATO DE CONTRATO
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. 
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Emas: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CLASSIFICA-
ÇÃO ORCAMENTÁRIA: 23 695 1005 1019 Implantação de Infra-Estrutura Turística ELEMENTO DE 
DESPESA: 4490.51 - Obras e Instalações FONTE: 1510 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO (Nº 
SICONV 895195 - CT1066035-94). VIGÊNCIA: até 13/08/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de Emas e: CT Nº 00056/2020 - 13.08.20 - M. J. B. PAIXAO EIRELI - R$ 283.102,71.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

 EXTRATO DE CONTRATO
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. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Emas: Unidade orçamentária: 02.120 SECRETARIA DE ESPORTES. 
Classificação orçamentária: 27 812 1005 1036 Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras 
de Infraestrutura Esportiva Elemento de despesa: 4490.51 - Obras e Instalações. Fonte: 1510 - 
Transferência de convênio (Convênio Caixa - Contrato de Repasse Nº 1062223-30). VIGÊNCIA: 
até 13/08/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Emas e: CT Nº 00057/2020 
- 13.08.20 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS LTDA - R$ 368.685,97.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, usando 

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00003.2020, fundamentado 
no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 10 e 
11/08/2020, respectivamente, no valor total de R$ 853.945,49 – (Oitocentos e Cinquenta e Três 
Mil Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos), em favor da empresa 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA– inscrita no CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44, que 
tem como objetivo, Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação asfáltica de 
várias ruas no município de Guarabira, conforme Termo de Referência. Fica a empresa vencedora 
do certame convocada para a assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento 
convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 12 de agosto de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDI-
MENTO CIRÚRGICO NO PACIENTE SEVERINO TOMAS DE ARRUDA, MEDIANTE PROCESSO N.º 
065.2020.001248 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARABIRA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00044/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consig-
nada no orçamento vigente 2020 – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
GUARABIRA e CLÍNICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA - R$ 8.000,00 – OITO 
MIL REAIS - CT Nº 00425/2020 – 13.08.2020

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00044/2020

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00044/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDI-
MENTO CIRÚRGICO NO PACIENTE SEVERINO TOMAS DE ARRUDA, MEDIANTE PROCESSO 
N.º 065.2020.001248 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARABIRA; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CLÍNICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S 
LTDA - R$ 8.000,00 – OITO MIL REAIS.

Guarabira - PB, 13 de agosto de 2020.
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: REFORMA DE UM PREDIO PARA ADEQUAÇÃO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE 

IGARACY –PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Igaracy: 09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 
12 365 1016 1045 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 282 4490.51 
00 111 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00070/2020 - 13.08.20 - COMPASSO 
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - R$ 567.408,41.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00026/2019, em 26.03.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa TELE ELETRÔNICA COMÉRCIO 

VAREJISTA EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: Para aquisição de instrumentos musicais para o município de Igaracy-

-PB, atendendo ao Convênio Funarte nº 027/2018, Sinconv nº 880615/2018. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 18 de dezembro de 2019
José Carneiro Almeida da Silva  

 Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2020, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de pneus, para os veículos 
pertencentes a Prefeitura de Ingá, no dia 26/08/2020 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste 
Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

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 e-mail: licitacaoinga@gmail.com, 
até o dia 25/08/2020.

 Ingá(PB), 13 de agosto de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00023/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00023/2020, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, exclusivo para ME e EPP, objetivando a aquisição de materiais de limpeza, para 
atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Ingá, no dia 26/08/2020 às 11:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

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 e-mail: licitacaoinga@gmail.com, 
até o dia 25/08/2020.

 Ingá(PB), 13 de agosto de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 022/2020

Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO N.º 022/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município 
e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso IV do Art. 24 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, em favor da empresa FORTE GRÁFICA EIRELI - ME, CNPJ 
nº 19.680.830/0001-35.

OBJETO: Confecção de materiais gráficos, para serem usados no atendimento de pacientes e em 
campanhas de orientação e prevenção, no combate a pandemia da Covid-19 no Município de Ingá.

VALOR TOTAL: R$ 80.610,00 (Oitenta mil seiscentos e dez reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, FUS e FMS. 

Ingá(PB), 12 de agosto de 2020.   
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 99/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: FORTE GRÁFICA EIRELI - ME, CNPJ nº 19.680.830/0001-35.
OBJETO: Confecção de materiais gráficos, para serem usados no atendimento de pacientes e em 

campanhas de orientação e prevenção, no combate a pandemia da Covid-19 no Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 80.610,00 (Oitenta mil seiscentos e dez reais).
FONTE DE RECURSOS: PAB, MAC, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 60 dias.

Ingá(PB), 12 de agosto de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 100/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI – ME, CNPJ nº 

26.762.833/0001-83.
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada, para realização de exames de Ultrasso-

nografia, para atender pacientes do Município de Ingá.
VALOR TOTAL: R$ 33.900,00 (Trinta e três mil e novecentos reais).
FONTES DE RECURSOS: PSF, FMS e FUS.
VIGÊNCIA: 13/08/2020 a 31/12/2020.

Ingá(PB), 13 de agosto de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
PROCESSO Nº 044/2020

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00021/2020
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada, para realização de exames de Ultrasso-

nografia, para atender pacientes do Município de Ingá.
 HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação da licitação modalidade Pregão 
Presencial n.º 00021/2020, a empresa DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI – ME, 
no valor total de R$ 33.900,00 (Trinta e três mil e novecentos reais).

 Ingá(PB), 13 de agosto de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.033/2020

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2020/021754.
DATA DA SESSÃO: 26/08/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09h:00min. 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Fonte de Recurso: (1001, 1090, 1214, 1211, 1990, 1410, 1290, 1630, 1312, 1311)
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 13 de agosto de 2020.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 044322/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.021/2020
DATA DE ABERTURA: 28/08/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA E 

EMBALAGEM PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 827299, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 12 de Agosto de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA PRÉVIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DE 
PARTO NATURAL PARA AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE CÂNDIDA VARGAS, SITUADA NA 
AVENIDA COREMAS, SN – BAIRRO DE JAGUARIBE, JOÃO PESSOA-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – SE-
CRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA PRÉVIA PARA EXECUTAR A ADEQUAÇÃO PARA 
IMPLANTAÇÃO DA SALA DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, SITUADO 
NA PRAÇA CALDAS BRANDÃO, SN – BAIRRO DE TAMBIÁ, JOÃO PESSOA-PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna 

público que recebeu da SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença Prévia N° 
070/2020 para REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA HILTON SOUTO MAIOR, em diversos bairros, 
em João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Construção de praça. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2020. 

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.100 – SECRETARIA DE INFRA-
ESTRUTURA E URBANISMO – 02.100.15.451.0009.1028 – CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS – 
4490.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 00051/2020 - 13.08.20 
- PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 139.770,92.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2020, que objetiva: 
Construção de praça; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 139.770,92.

Juazeirinho - PB, 13 de Agosto de 2020
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2020, que objetiva: Aquisição de carnes; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADILMA LÚCIA DE LIMA - R$ 
45.065,00; ALMIR ZECA DA SILVA – ME - R$ 3.870,00.

Juazeirinho - PB, 13 de Agosto de 2020
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2020, que objetiva: Aquisição de carnes; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADILMA LÚCIA DE LIMA - R$ 
45.065,00; ALMIR ZECA DA SILVA – ME - R$ 3.870,00.

Juazeirinho - PB, 13 de Agosto de 2020
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços de sonorização volante. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

00009/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.020 – GABINETE 
DO PREFEITO – 02.020.04.122.0002.2005 – ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO – 
3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 
13/08/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 00050/2020 
- 13.08.20 - EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA - R$ 45.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2020, que objetiva: Serviços de sonorização 
volante; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EVANGELISTA 
JUSTINO DE OLIVEIRA - R$ 45.600,00.

Juazeirinho - PB, 13 de Agosto de 2020
BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 070/2020
Processo Administrativo nº 029/2020

Pregão Presencial nº 06.011/2020
OBJETO: aquisição de Pedras e Meio-fio, destinados a execução direta de pavimentação 

em diversas ruas do município. CONTRATADO: Ademir Lourenço de Amorim - ME - CNPJ Nº: 
26.601.495/0001-06. VALOR: R$ 202.023,00 (duzentos e dois mil e vinte e três reais). DA VIGÊN-
CIA: 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

Lagoa de Dentro - PB, 13 de agosto de 2020. 
Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional

Publique-se.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020, feito pela Co-
missão Permanente de Licitação em 29 de Julho de 2020 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: AMG - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

HOSPITALAR – EIRELI com o valor de R$ 33.900,00 (Trinta e Três Mil e Novecentos Reais) a 
empresa BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP com o valor de R$ 35.805,00 (Trinta e Cinco 
Mil e Oitocentos e Cinco Reais) a empresa CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO – ME com o valor 
de R$ 11.960,00 (Onze Mil, Novecentos e Sessenta Reais) a empresa LIFEFARMA COMERCIAL 
DISTR. DE PROD. HOSP. EIRELI – EPP ofertou o valor de R$ 2.563,00 (Dois Mil, Quinhentos e 
Sessenta e Três Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 03 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 do Pregão Presencial N.º 014/2020, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Presencial para as Empresas: AMG - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR – EI-
RELI com o valor de R$ 33.900,00 (Trinta e Três Mil e Novecentos Reais) a empresa BETANIAMED 
COMERCIAL EIRELI – EPP com o valor de R$ 35.805,00 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Cinco 
Reais) a empresa CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO – ME com o valor de R$ 11.960,00 (Onze 
Mil, Novecentos e Sessenta Reais) a empresa LIFEFARMA COMERCIAL DISTR. DE PROD. HOSP. 
EIRELI – EPP ofertou o valor de R$ 2.563,00 (Dois Mil, Quinhentos e Sessenta e Três Reais).

Mamanguape - PB, 03 de Agosto de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2020
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS 
AS UNIDADES DE SAÚDE DE MAMANGUAPE.

EMPRESAS: AWG – COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR – EIRELI
CNPJ: 13.827.404/0001-03
BETÂNIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP
CNPJ: 09.560.267/0001-08
CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO
CNPJ: 15.659.814/0001-00
LIFEFARMA COMERCIAL DISTR. DE PROD. HOSP. EIRELI – EPP
CNPJ: 06.281.452/0001-75
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  AMG – COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR – EIRELI
CNPJ: 13.827.404/0001-03

ITEM VENCIDO
- 10 -

 TOTAL: R$ 33.900,00

VENCEDOR:  BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP
CNPJ: 09.560.267/0001-08

ITENS VENCIDOS
1 - 2 - 4 - 5 - 6 – 7

 TOTAL: R$ 284.153,00

VENCEDOR:  CELIA FRANCISCO DE CARVALHO – EPP
CNPJ: 15.659.814/0001-00

ITEM VENCIDO
- 11 -

 TOTAL: R$ 11.960,00

VENCEDOR:  LIFEFARMA COMERCIAL DISTR. DE PROD. HOSP. EIRELI – EPP
CNPJ: 06.281.452/0001-75

ITEM VENCIDO
3 – 8

 TOTAL: R$ 2.563,00
 

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

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

fica obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 03 de Agosto de 2020.

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 012/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo 
menor preço Global, objetivando a contratação de empresa para executar obra civil de construção 
da Escola Municipal Epitácio Dantas no município de Mari, em sessão pública para abertura dos 
envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-á as 09:00hs do dia 31/08/2020, na sala da 
CPL. Maiores informações e aquisição do edital através do link: http://www.mari.pb.gov.br/licitaco-
es/ ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min.

MARI, 13 de agosto de 2020. 
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Aviso de Licitação Adiamento

Pregão Presencial nº 00037/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
00037/2020 por menor preços unitário, cujo objeto é: Aquisição de material médico hospitalar para 
o município de Pedra Branca-PB. Abertura dia 14/08/2020 às 11:00 (onze) horas, Fica adiada para 
o dia 28/08/2020 às 11:00 (onze) horas,  a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB, 
o motivo do adiamento se deu em razão da pandemia do novo corona vírus COVID-19. O edital 
encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca-PB, 12 de Agosto de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Primeiro  Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.058/2020, em 19.03.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa AGACY GOMES CHAGAS - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação dos serviços de serralharia para atender as necessidades 

das Secretarias do município de Piancó-PB.  
OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 13 de Agosto de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO:  Segundo  Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.058/2020, em 19.03.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa AGACY GOMES CHAGAS - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação dos serviços de serralharia para atender as necessidades 

das Secretarias do município de Piancó-PB.  
OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de clausula contratual.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65, I “a” da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 13 de Agosto de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2020
 RESULTADO FASE PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de Puxinanã - PB, TORNA PÚBLICO o resultado de julgamento de pro-
postas de preços, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto é a REFORMA 
DA PRAÇA ADALBERTO DOIRCE IDALINO EM FRENTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
PUXINANÃ - PB. Após análise e julgamento de propostas, sagrou-se vencedora do certame a 
empresa T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS LDTA ME, CNPJ: 12.096.959/0001-51, no valor global 
de R$ 349.846,53(trezentos e quarenta e nove mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta 
e três centavos). 

Puxinanã – PB, 13 de agosto de 2020.
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2020

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 
AD00002/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº DA 
PROPOSTA: 11376.311000/1190–04, AMBULÂNCIA TIPO A; RATIFICO o correspondente proce-
dimento em favor de: CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - R$ 80.000,00.

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

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº DA PROPOSTA: 

11376.311000/1190–04, AMBULÂNCIA TIPO A. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro 
de Preços nº AD00002/2020 - Ata de Registro de Preços nº 019/2019, decorrente do processo 
licitatório modalidade Pregão Presencial nº 019/2019, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE DÁRIO MEIRA. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.110 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE 
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 4490.52 EQUIPAMENTOS 
DE MATERIAL PERMANENTE FONTE DE RECURSOS: 1215 TRANSFERENCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVINIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE 
INVESTIMENTO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00167/2020 - 10.08.20 - CKS COMERCIO DE 
VEICULOS EIRELI - R$ 80.000,00.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 14 de agosto de 202020
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00005/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CIRURGICA 
MONTEBELLO LTDA - R$ 34.360,00; ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI - R$ 1.113,00; MAIS ES-
TOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 39.690,00; MEDICOM EIRELI - R$ 15.440,00; 
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. - R$ 11.475,00; NNMED – DISTRIBUIÇÃO, IMPOR. E EXPOR. 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 55.664,00; RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI - R$ 
390,00; T A – INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA - R$ 149.000,00.

Remígio - PB, 12 de Agosto de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 00110/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2020
OBJETO: contratação de empresa especializada para construção de uma Unidade Básica 

de Saúde (UBS) - Porte I, no município de Santa Luzia/PB, conforme Proposta FNS/MS n° 
10425.754000/1190-01.

PARTES: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, CNPJ n° 09.090.689/0001-67 e a empresa 
L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, com 
sede na Rod. BR-230, N° 11034 Sala 102, Bairro Renascer - Cabedelo/PB - CEP N° 58.108-012, 
inscrita no CNPJ nº 07.750.950/0001-82, por seu representante legal, o Sr. Antônio Trajano Caval-
canti Dias, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.093.048 SSP/PB 
e CPF sob o nº 486.556.944-87.

Dotação Orçamentária: Proposta 10425.754000/1190-01 - Fundo Nacional de Saúde e Contra-
partida da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB.

02.030 - Secretaria Municipal de Saúde
10.302.1008.1005 - Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia 

Saúde da Família.
02.090 - Fundo Municipal de Saúde 
10.301.1006.2061 - Manutenção dos Recursos do SUS
10.301.2016.2072 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1211 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1214 - Obras e 

Instalações.
VALOR DO CONTRATO: R$ 559.728,44 (quinhentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte 

e oito reais e quarenta e quatro centavos).
Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 240 (duzentos e quarenta) dias, (13/08/2020 a 10/04/2021).

Santa Luzia-PB, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 00047/2020
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através da A Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO para conhecimento dos interessados na Licitação em apreço, que TORNA-SE SEM 
EFEITO a publicação do aviso de licitação edital da PREGÃO PRESENCIAL 00047/2020, publicado 
no Diário Oficial do Estado e no e Jornal “A União” do dia 13/08/2020. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3353-2274.

Sumé, 13 de agosto de 2020.
Dimitrius Laurent Ferreira da Silva

Presidenta da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2020, que objetiva: Prestação de serviços 
bancários de gerenciamento e processamento da folha de pagamento dos servidores públicos 
municipais ativos e contratados em caráter emergencial da administração direta do Município de 
Santa Cecília – PB, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, consoante o disposto neste Edital e nos 
seus Anexos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Santa Cecília - PB, 13 de Agosto de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00021/2020. OBJETO: Prestação de serviços bancários 
de gerenciamento e processamento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais 
ativos e contratados em caráter emergencial da administração direta do Município de Santa Cecília 
– PB, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, consoante o disposto neste Edital e nos seus Anexos. 
ABERTURA: 13/08/2020 as 09:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 13/08/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

 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: Exe-
cução de Obras de Reforma de Prédios Públicos e Construção de Pavimentação em diversas Ruas 
na sede do Município, Conforme Planilhas em Anexo no Edital; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA - R$ 241.735,38.

São José do Sabugí - PB, 10 de Agosto de 2020
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução de Obras de Reforma de Prédios Públicos e Construção de Pavimentação 

em diversas Ruas na sede do Município, Conforme Planilhas em Anexo no Edital. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: 08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRU-
TURA 15 451 3019 1024 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO 
14 451 3019 1025 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS 15 451 3019 1034 CONSTRUÇÃO, 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 4490-51 - OBRAS E INSTALAÇÕES - RE-
CURSOS ORDINÁRIOS 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 
27 812 3014 1016 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES 4490-51 - OBRAS 
E INSTALAÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi e: CT Nº 00053/2020 
- 10.08.20 - RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 241.735,38.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO PRAZO DE DEFESA

ABERTURA PROCESSO PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020

Relativo ao pregão acima citado é aberto procedimento de investigação dos atos para aplicação 
de penalidade a empresa, conforme comprovação nos autos do não comparecimento da empresa 
para assinatura do seu respectivo contrato. Convoca-se a empresa BOA VISTA COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI LTDA, CNPJ 28.923.890/0001 – 22, para apresentação de defesa e 
contraditório: por infração ao art. 81º da Lei 8.666/1993 e art. 7º da Lei 10.520/2002. Dá-seo prazo 
máximo de até 5 dias úteis, a contar desta publicação, para apresentar defesa junto ao município, 
podendo ser protocolada na sala da CPL ou via e-mail: cplsajosedepiranhas@gmail.com. Passado 
o prazo segue o processo decaindo o direito de defesa da empresa ora convocada. O processo 
está à disposição dos interessados nos dias úteis, das 07:00 às 13:00, sala da CPL, na Rua Inácio 
Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB.

São José de Piranhas-PB, 13 de Agosto de 2020.
Helder de Lima Freitas 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 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: Con-
tratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra pavimentação de 
vias urbanas, no Município de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: PR CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 272.968,78.

Solânea - PB, 13 de Agosto de 2020
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

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

pavimentação de vias urbanas, no Município de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00008/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:08.00 – SECRETA-
RIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS – 26.451.2001.1056. ELEMENTO 
DE DESPESA: 4.4.90.51.99 – OBRAS E INSTALAÇÕES. RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea 
e: CT Nº 00244/2020 - 13.08.20 - PR CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 272.968,78.

 
ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição de Veículo tipo 
passeio, para atender a demanda da Câmara Municipal de Solânea/PB, conforme especificações 
do Termo de Referência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CAVALCANTI 
& PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 45.000,00.

Solanea - PB, 12 de Agosto de 2020
FLÁVIO EVARISTO DE AZEVEDO

Vereador Presidente
 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Veículo tipo passeio, para atender a demanda da Câmara Municipal de 

Solânea/PB, conforme especificações do Termo de Referência, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00001/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2020; GESTÃO/UNIDADE: 01.000 CÂMARA MUNICIPAL 
DE SOLÂNEA PROGRAMA DE TRABALHO: 01.031.1001.1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO ELEMENTO DE DESPESA: 4490.52. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Solâ-
nea e: CT Nº 00023/2020 - 12.08.20 - CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 45.000,00.

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 31 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de construção de 
uma quadra esportiva no Bairro Nova Brasília, neste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146–1430. E-
-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 11 de Agosto de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento de Departamento Público conforme discri-

minação neste Instrumento Convocatório. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DP00005/2017. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00093/2017 - Gicelma Marinho de Souza - 3º Aditivo 
- prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 13.08.20
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento de Departamento Público conforme discri-

minação neste Instrumento Convocatório. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DP00003/2019. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00077/2019 - Luíza Gonzaga de Araújo - 1º Aditivo - 
prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 11.08.20

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 053/2020
CHAMADA PÚBLICA N°: 002/2020

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna 
público a quem interessa, que fará dos dias 17 de Agosto de 2020 a 09 de Setembro de 2020, das 
08h00min (Oito Horas) ás 12h00min, o presente Processo de Licitação.  

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE do Município 
de Salgadinho-PB.    

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

Salgadinho-PB, 13 de Agosto de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 050/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 008/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna 
público a quem interessa, que fará no dia 01 de Setembro de 2020 das 10h00min (Dez Horas e 
Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.  

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Reforma de uma Praça, Localizada no 
Distrito de São José da Batalha, S/N, Zona Rural, no Município de Salgadinho–PB.    

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

Salgadinho-PB, 13 de Agosto de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020. PROCESSO Nº077/2020. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 00003/2020. 1.0 - DO OBJETIVO.REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E 
FUTURA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DIETAS COMPLETAS, PARA NUTRIÇÃO ORAL 
E ENTERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTA RITA, PB. 2.0- DO RESULTADO.EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA - 
CNPJ: 26.325.797/0001-90 - Valor R$: 28.200,00.NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORTAÇÃO 
DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.218.561/0001-39 - Valor R$: 2.832,00. MSA COMERCIO 
DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 09.074.443/0002-82 - Valor R$: 
52.581,00. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA – EPP - CNPJ: 16.925.732/0001-22 - Valor R$: 88.570,00. SOARES E SO-
ARES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - CNPJ: 97.532.879/0001-54 - Valor 
R$: 158.865,50. HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI – EPP- CNPJ: 27.657.870/0001-94 
- Valor R$: 648.368,00. TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 
06.948.769/0001-12 - Valor R$: 526.508,00. Publique-se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 13 de agosto 
de 2020. LUCIANO CORREIA CARNEIRO. Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2020

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 26 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 COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER 
AS DIVERSAS SECRETARIAS 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, 13 de Agosto de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTE 
MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00011/2020. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios do Município de São João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 02 
121 2026 2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO – 05.000 
SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
INFRA–ESTRUTURA – 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 04601/2020 - 10.08.20 - ENNOVE - CONSULTORIA, 
SERVICOS DE ARQUITETURA E OBRAS EIRELI - R$ 6.000,00.
 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2020 – 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 27/08/2020 às 9:00h (nove horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP, destinado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail 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, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00949-7
João Pessoa, 13 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 146/2020 - 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 27/08/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TROMBOLÍTICOS (IAM E AVE), destinado à 
SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE - SES, conforme anexo I do Edital.

 Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco 3, 1º Andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00972-7
                                                                                                         João Pessoa, 13 de agosto de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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.

LEILÃO PÚBLICO – 02/2020 PB – FUNAD/SENAD/MJSP
O Leiloeiro Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias, Leiloeiro Público Oficial, JUCEP 010/2014, 

torna público o leilão da SENAD – SECRETARIA NAIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, para 
venda de bens (sucatas de veículos) do Fundo NacionalAntidrogas – FUNAD.

DATA:31 de agosto de 2020. – HORÁRIO: A PARTIR DAS 10:00.
LOCAL: EXCLUSIVAMENTE ONLINE, através do site www.marcotulioleiloes.com.br.
VISITAÇÃO: 22 e 23 DE JULHO DE 2020.
ENDEREÇO DE VISITAÇÃO: CONSULTAR ANEXO DO EDITAL SOBRE A LOCALIZAÇÃO 

DE CADA LOTE.
HORÁRIO DE VISITAÇÃO: POR AGENDAMENTO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: (83) 98787-8175 ou através do emailmarcotulio@marcotulio-

leiloes.com.br

RETIFICAÇÃO
BEM CUIDAR COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAUDE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A presidenta SILVANA VEIGA DA SILVA da Bem Cuidar Cooperativa de Trabalho de Saúde, 
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data 
20/08/2020, em condições de votar, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a 
realizar-se na Av. Carneiro da Cunha n. 80- Torre- João Pessoa, às 08h00min com a presença de 
2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 09h00min com a presença da metade, 
dos associados, em segunda convocação; ou às 10h00min com a presença de no mínimo 10 (dez) 
associados em terceira convocação; para deliberar sob os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:
1 – Prestação de Conta do exercício 2019;
3 – Distribuições das sobras apuradas (ou rateio das perdas);
4 – Outros assuntos do interesse social;

Recife, 07 de agosto de 2020.
Silvana Veiga da Silva

Presidenta

RÁDIO FM O NORTE S.A. CNPJ Nº 10.749.430/0001-64 - NIRE 25.3.0001004-5 - EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Rádio FM O Norte S.A. 
(“Companhia”), por meio do Conselho de Administração, com base no art. 14 do Estatuto Social da 
Companhia, CONVOCA, por meio do presente Edital, todos os acionistas para a Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, na sede da Companhia, na Av. Dom Pedro 
II, nº 899, bairro Centro, município de de João Pessoa, estado da Paraíba, CEP 58.013-420, no dia 
24 de agosto de 2020, às 15:00 horas, tendo como ordem do dia (i) Alterações das cláusulas do 
Estatuto Social da Companhia, especificamente referentes às seguintes matérias: (a) extinção do 
Conselho de Administração, com a consequente destituição de todos os seus membros; (b) altera-
ção da estrutura da administração da Companhia; (c) ajustes necessários na redação das demais 
cláusulas do Estatuto Social; e (d) reforma e atualização do Estatuto Social; e (e) aprovação da 
consolidação do novo texto do Estatuto Social; (ii) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; 
e (iii) Autorização para que os administradores da Companhia tomem as providências necessárias 
para a formulação das deliberações tomadas nesta Assembleia.  João Pessoa, estado da Paraíba, 
14 de agosto de 2020. Conselho de Administração da Companhia: Candido Pinheiro Koren de Lima, 
Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Candido Pinheiro Koren de Lima Júnior, Ana Christina 
Fontoura Koren de Lima, Geraldo Luciano Mattos Júnior e Alain Benvenuti. 

TELEVISÃO BORBOREMA S.A. - CNPJ Nº 08.843.922/0001-72 - NIRE 25.3.0001001-1 - EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Televisão Borborema S.A. 
(“Companhia”), por meio do seu Conselho de Administração, com base no art. 14 do Estatuto Social 
da Companhia, CONVOCA, por meio do presente Edital, todos os acionistas para a Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, na sede da Companhia, na Rua Venâncio 
Neiva, n.º 287, bairro Centro, município de Campina Grande, estado da Paraíba, CEP 58.400-090, 
no dia 21 de agosto de 2020, às 13:00 horas, tendo como ordem do dia (i) Alterações das cláusulas 
do Estatuto Social da Companhia, especificamente referentes às seguintes matérias: (a) extinção 
do Conselho de Administração, com a consequente destituição de todos os seus membros; (b) 
alteração da estrutura da administração da Companhia; (c) ajustes necessários na redação das 
demais cláusulas do Estatuto Social; e (d) reforma e atualização do Estatuto Social; e (e) aprova-
ção da consolidação do novo texto do Estatuto Social; (ii) Eleição dos membros da Diretoria da 
Companhia; e (iii) Autorização para que os administradores da Companhia tomem as providências 
necessárias para a formulação das deliberações tomadas nesta Assembleia.  Campina Grande, 
estado da Paraíba, 14 de agosto de 2020. Conselho de Administração da Companhia: Candido 
Pinheiro Koren de Lima, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Candido Pinheiro Koren de Lima 
Júnior, Ana Christina Fontoura Koren de Lima, Geraldo Luciano Mattos Júnior e Alain Benvenuti.

RÁDIO BORBOREMA S.A. CNPJ Nº 08.811.648/0001-50 - NIRE 25.3.0000334-8 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Rádio Borborema S.A. (“Com-
panhia”), por meio do seu Conselho de Administração, com base no art. 14 do Estatuto Social da 
Companhia, CONVOCA, por meio do presente Edital, todos os acionistas para a Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, na sede da Companhia, na Rua Venâncio 
Neiva, n.º 287, Edif. J Rique, bairro Centro, município de Campina Grande, estado da Paraíba, CEP 
58.100-060, no dia 21 de agosto de 2020, às 17:00 horas, tendo como ordem do dia (i) Alterações 
das cláusulas do Estatuto Social da Companhia, especificamente referentes às seguintes maté-
rias: (a) extinção do Conselho de Administração, com a consequente destituição de todos os seus 
membros; (b) alteração da estrutura da administração da Companhia; (c) ajustes necessários na 
redação das demais cláusulas do Estatuto Social; e (d) reforma e atualização do Estatuto Social; 
e (e) aprovação da consolidação do novo texto do Estatuto Social; (ii) Eleição dos membros da 
Diretoria da Companhia; e (iii) Autorização para que os administradores da Companhia tomem as 
providências necessárias para a formulação das deliberações tomadas nesta Assembleia.  Campina 
Grande, estado da Paraíba, 14 de agosto de 2020. Conselho de Administração da Companhia: 
Candido Pinheiro Koren de Lima, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, Candido Pinheiro Koren 
de Lima Júnior, Ana Christina Fontoura Koren de Lima e Geraldo Luciano Mattos Júnior.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 023/2020 SENAI – DR/PB

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, Departamento Regional da Paraíba 
- SENAI/DR/PB, por intermédio de sua Comissão de Licitação, torna público para o conhecimento de 
quem possa interessar que no dia 25 de agosto de 2020, às 08h30min (horário local), fará realizar 
licitação na modalidade Pregão, Tipo Menor Preço. A Sessão Pública ocorrerá na sala de reunião 
virtual de videoconferência (“Google Meet”), conforme as especificações do Edital e seus anexos, 
observando as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. Constitui objeto da 
presente licitação a aquisição de equipamentos de informática, com código FINAME obtido junto ao 
BNDES, destinados à implantação do Instituto de Couro e Calçado e ao desenvolvimento do Projeto 
Indústria 4.0. Os interessados poderão ter acesso ao Edital através do e-mail licitacao@fiepb.org.
br e Portal da Transparência do SENAI/PB: http://transparencia.fiepb.com.br/. Mais informações 
pelo telefone: (83) 2101-5482.

Campina Grande-PB, 13 de agosto  de 2020.
PUBLIQUE-SE

Ariana Almeida Gonzaga
Pregoeiro do SANAI/PB

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇOES SINDICAIS – TRIENIO 2020-2023

 A Presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Paraíba, no uso de suas atribui-
ções conferidas pelo Estatuto Social e Regulamento Eleitoral, retoma processo eleitoral do Sifep, 
o mesmo havia sido suspenso devido à pandemia do Covid-19 tendo o mandato da Diretoria atual 
prorrogado através de processo judicial nº 0000351-21.2020.5.13.0022, tramitado perante a 7a Vara 
do Trabalho  e convoca todos os associados da entidade que estejam em dia com suas obrigações 
sociais, a participarem das Eleições Gerais para escolha da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegado 
Representante junto a FENAFAR e respectivos suplentes, a serem realizadas no dia 14/09/2020, 
no horário das 09h às 17:00h, na sede da entidade , situada na Rua Rodrigues de Aquino , nº 555 
– Jaguaribe , João Pessoa-PB , também contendo urna na cidade de Campina Grande das 9h às 
14h na Seccional do Conselho Regional de Farmácia da Paraíba, localizada na Av. Mal. Floriano 
Peixoto, 53 – sl. 01 – Centro, para o Triênio 2020/2023, observado o seguinte: 1- Fica estipulado 
o prazo para registro de chapas concorrentes ao pleito desde a publicação deste edital até o dia 
04/09/2020; 2- O pedido de registro de chapas será dirigido através de requerimento escrito, a 
presidente da Comissão Eleitoral, e será protocolado na secretaria da entidade, no endereço acima 
mencionado, no horário das 13:30h as 17:00h de segunda a quinta e nas sextas-feiras das 08:30h 
as 11:30h , nos dias úteis, devendo o requerimento ser assinado por qualquer um dos membros que 
a integram e especificar os respectivos cargos a que concorrem, assim como informações sobre 
endereço do local de trabalho, telefone, e-mail e endereço completo do farmacêutico candidato; 
3- Não serão aceitos pedidos de registro de chapas com cargos incompletos, e bem assim contendo 
candidatos que na data da eleição não tenham mais de 06  meses de inscrição no quadro social do 
sindicato ou não estejam em dia com suas obrigações sociais e financeiras nesta entidade; 4- Fica 
estipulado o prazo de 03 dias , a contar da publicação das chapas inscritas em jornal de circulação 
estadual , para  impugnação de registro de chapas, devendo o requerimento de impugnação ser 
fundamentado, endereçado ao Presidente da Comissão Eleitoral, e subscrito por associado em dia 
com suas obrigações; 5- Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral.

João Pessoa – PB, 14 de Agosto de 2020.
Hariad Ribeiro de Morais

Presidente

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 06/2020
Registro CGE Nº 20-00187-9

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 06/2020 , que no decorrer do prazo recursal, 
impetrou, tempestivamente recurso contra a decisão da Comissão, a Empresa: TAPAJÓS -TER-
RAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP através do processo nº 003628/2020. Desta forma, 
em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos, o auto do 
processo ficará com vistas franqueadas aos interessados na sala desta comissão.

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

João Pessoa, 13 de agosto de 2019.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a LicençaPrévia nº 568/2020 em João Pessoa,18de março de 2020 – Prazo: 
365dias. Para a atividade de:Pavimentação da Rodovia PB-141, trecho: Entrada da BR-230 / 
Nazaré. Na (o)RODOVIA PB-141, TRECHO: ENTRADA DA BR-230 / NAZARÉ. Município: - UF: 
PB. Processo: 2020-001495/TEC/LP-3326.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 1000/2020 em João Pessoa,10de julho de 2020 – Prazo: 
730dias. Para a atividade de:Pavimentação da Rodovia PB-073, trecho: Acesso a cachoeira dos 
Guedes. Na (o)RODOVIA PB-073, TRECHO: ACESSO A CACHOEIRA DOS GUEDES. Município: 
- UF: PB. Processo: 2020-002332/TEC/LI-7295.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 907/2020 em João Pessoa,19de julho de 2020 
– Prazo: 365dias. Para a atividade de:Pavimentação da Rodovia PB-394, trecho: Entroncamento 
BR-230 / Engenheiro Ávidos. Na (o)RODOVIA PB-394, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-230 / 
ENGENHEIRO ÁVIDOS. Município: - UF: PB. Processo: 2019-005797/TEC/LI-6977.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 906/2020 em João Pessoa,19de junho de 2020 – Prazo: 
1095dias. Para a atividade de:Operaçãoda Rodovia PB-196, trecho: Riacho de Santo Antônio / Barra 
de São Miguel. Na (o)RODOVIA PB-196, TRECHO: RIACHO DE SANTO ANTÔNIO / BARRA DE 
SÃO MIGUEL. Município: - UF: PB. Processo: 2019-007914/TEC/LO-0054.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 1092/2020, em João Pessoa, 31 de Julho de 
2020 - Prazo 1460 dias, para OPERAÇÃO DE SISTEMA DE SISTEMA DE ABASTECIMEN-
TODE ÁGUA = MUNICIPIO: ITAPORANGA - UF: PB. Processo:2020-003016/TEC/LO-0662.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1064/2020, em João Pessoa, 24 de Julho 
de 2020 - Prazo 730 dias, para SISTEMA ADUTOR DA BORNOREMA (SEG.II - PISF BOA 
VISTA / SOLEDADE) = MUNICIPIO: VARIOS - UF: PB. Processo:2020-002565/TEC/LI-7309.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1092/2020, em João Pessoa, 31 de Julho 
de 2020 - Prazo 730 dias, para IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA 
ZONA OESTE = MUNICIPIO: SANTA RITA - UF: PB. Processo:2020-002913/TEC/LI-7334.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 1091/2020, em João Pessoa, 31 de Julho de 2020 - Prazo 
730 dias, para AMPLIANÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODO BAIRRO VARZEA 
NOVA = MUNICIPIO: SANTA RITA - UF: PB. Processo:2020-003027/TEC/LI-7340.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu da SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação (renovação) para obra 
de Reforma e Adequação de um Edifício inserido na Área Destinada a Construções de Edifícios 
Públicos, localizado na EDP 02, na Rua Golfo de Genova, Intermares, no município de Cabedelo/
PB.(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

Vitta Fisio -  Clinica de fisioterapia Ltda - ME, Inscrita CNPJ n° 22.602.826/0001-63, torna público 
que recebeu  da SEMAPA - Secretária de Meio Ambiente,  Pesca e Aquicultura de Cabedelo a 
Licença de Operação nº 2020.0000322  emitida em 10 de Agosto de 2020 com vencimento em 09 
de agosto de 2024 para  a  Atividade de Fisioterapia, situada à Rua Solon de Lucena, nº 206 - Ponta 
de Matos - Cabedelo - Paraiba - CEP 58.100-570.   
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