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Plenárias do ODE 
mobilizaram quase 
100 mil pessoas na PB
Realizada pela primeira vez de maneira digital, audiência registrou quase o dobro de parti-
cipantes do ano passado e Governo estuda manter votação pela internet em 2021. Página 3

Agende sua doação no
whatsapp do Hemocentro
(83) 3133-3465
De segunda à sexta-feira
das 8h às 16h EMPRESA PARAIBANA

DE COMUNICAÇÃO
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Brasileirão Após vitória sobre o Campinense, 
Treze encara hoje o Santa Cruz pela Série C. Página 16

Últimas

Políticas

Esportes

TRE-PB começa a convocar 
mesários nesta terça-feira
Justiça Eleitoral teme que pandemia do novo coronavírus 
provoque “debandada” dos convocados. Penas para 
quem não comparecer vão de R$ 35 a R$ 750. Página 13

Campanha do Governo do Estado divulga o Destino Paraíba 
dentro do plano de retomada da economia. Página 12
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NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

96.223
3.363.235

21.739.501

2.183
108.654
776.241

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

CASOS
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Balanço: mais de quatro mil pacientes foram regulados para os hospitais 
através da CERH Covid-19, implantada pelo Governo em março. Página 5
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Mercado Imobiliário Setor registra aumento 
de 20% nas vendas em bairros nobres de JP. Página 8

Fundamental para uma geração, 
Cineclube Chaplin faz 58 anos
Paulo Melo, um dos fundadores do cineclube, fala da 
importância que ele teve para o cinema de arte e o 
pensamento crítico em João Pessoa. Página 9

Cultura

Paraíba

Paraíba de sol e 
mar para o turista

Governador João Azevêdo (D) e auxiliares conduziram o Orçamento 
Democrático Estadual via internet, em função da pandemia do novo 
coronavírus: o maior número de participantes da história

Covid-19: Governo já testou 
7,46% da população da PB
Foram realizados 281.166 exames, segundo o boletim 
divulgado diariamente pela Secretaria de Estado da 
Saúde, e confirmados 96.223 casos da doença. Página 4

Concessionárias começam a 
se recuperar da pandemia
Depois da reabertura do setor, procura por veículos novos 
e usados já está em patamar semelhante ao de antes das 
medidas de distanciamento social. Página 8
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O Supremo Tribunal Federal (STF) julgará amanhã uma ação 
que vai trazer à baila um tema indigesto para governo de Jair Bol-
sonaro: a produção de um dossiê, pelo Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública, contra servidores públicos que, supostamente, 
militam em movimentos antifascistas. 

A ação, movida pelo Rede Sustentabilidade, defende que a 
produção do documento tem um objetivo nada republicano: usar 
o aparelhamento estatal para promover perseguição política 
contra aqueles que seriam opositores do governo. De fato, não 
se pode compreender de outra forma a motivação para a feitura 
do relatório, tratado como “sigiloso” pela pasta que o produziu. A 
quem interessa investigar, sigilosamente, apenas algumas cente-
nas de servidores públicos que se contrapõem ao governo? Ora, 
essa prática, que remete à chamada ‘arapongagem’ dos tempos 
do regime militar, não se coaduna com os preceitos do estado de-
mocrático de direito.  

Relatora da ação no julgamento de amanhã, a ministra Carmem 
Lúcia classificou, na semana passada, como “ilícito gravíssimo” a 
‘arapongagem’ praticada pelo Estado, dando pistas de que o seu 
parecer poderá ser a favor da abertura de inquérito para investi-
gar o caso – coincidência ou não, a declaração da ministra ocorreu 
quando do julgamento sobre os limites que precisam ser impostos 
à Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que tem relação temáti-
ca com a ação a ser julgada na quarta-feira.  

Diante dessa operação do governo para investigar servidores 
federais e estaduais – são 539 da área de segurança e três profes-
sores universitários – uma pergunta se impõe: qual o limite de au-
tonomia que o Governo Federal tem para promover investigações 
desse tipo? Ao que parece, não é um caso que diga respeito à segu-
rança nacional, fato que justificaria esse tipo de procedimento por 
parte das autoridades federais. 

Há outro aspecto que envolve o julgamento dessa ação: ela tem 
potencial para recrudescer o embate entre o Executivo e o Judici-
ário – não é de agora que a relação entre os dois poderes está des-
gastada, sobretudo após o presidente Jair Bolsonaro ter incentivado 
manifestações contra o STF, há três meses, e após o ex-ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, ter chamado os ministros de “vaga-
bundos”, na reunião ministerial do dia 22 de abril.  

O dossiê do ministério 
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A memória da Paraíba

Artigo Abelardo Jurema Filho
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Domingos Sávio
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Meu pai costumava repetir que “a Pa-
raíba, por vezes, é madrasta dos seus filhos”, 
salientando que muitos paraibanos costu-
mam não reconhecer, e chegam a tratar com 
desdém, os seus valores, a sua história, de-
preciando homens que a construíram. Essa 
observação se expande à memória curta do 
Estado que se mostra displicente - e, por ve-
zes, indiferente – quanto à preservação do  pa-
trimônio histórico, artístico e cultural de sua 
capital, que completou, recentemente, 435 
anos de fundação e é a terceira cidade mais 
antiga do país.

Muitos sofrem com esse descaso. O poeta 
Augusto dos Anjos, eleito o Paraibano do Sé-
culo XX, sempre teve rela-
ção conflituosa com os seus 
conterrâneos e  morreu em 
Leopoldina, Minas Gerais, 
onde estava radicado. O 
mestre Ariano Suassuna 
passou toda a sua vida em 
Recife, adotado pelos per-
nambucanos. João Pessoa, 
personagem emblemático 
da Revolução de 30 e que 
oferece seu nome à capital paraibana, ainda 
hoje é julgado e contestado na sua terra. O 
presidente Epitácio da Silva Pessoa, o mais 
ilustre  de todos os tempos, o único a ocupar 
os três poderes da República e que mereceria 
um Memorial à sua altura, está sepultado no 
subsolo do Palácio da Justiça, praticamente 
esquecido em sua terra natal.

Outros exemplos se sucedem: José Amé-
rico de Almeida, ministro da Viação e Obras 
Públicas, imortal da Academia Brasileira de 
Letras, respeitado em todo o Brasil, tem o 
seu nome vinculado a uma batida na madeira 
para isolar maus presságios e a avenida que 
leva o seu nome foi rebatizada popularmente 
como Beira Rio; o senador Humberto Lucena, 
herói da resistência democrática durante a di-
tadura militar, um dos líderes das Diretas Já, 

duas vezes presidente do Congresso Nacional, 
teve o seu nome retirado até do hospital que o 
homenageava e que passou a ser denominado 
“do Trauma”. Sem falar no  general Aurélio de 
Lira Tavares, um dos chefes militares do seu 
tempo, cujo nome é omitido até nos compên-
dios de História do Brasil por haver cometido 
o “pecado” de integrar a Junta Governativa 
que dirigiu o país em momento delicado da 
vida nacional.  

Enquanto obras públicas são batizadas 
para homenagear “estrangeiros”, como o Via-
duto Eduardo Campos, o Colégio Leonel Bri-
zola, a Praça Miguel Arraes , os conjuntos ha-
bitacionais Valentina Figueiredo, Geisel, Costa 

e Silva e Castelo Branco, e 
tantos outros logradouros 
públicos, os paraibanos que 
fizeram a nossa história são 
relegados ao esquecimento, 
marginalizados em sua pró-
pria terra. O Parque Solon de 
Lucena, construído pelo ex-
-governador e ambientalista, 
transformou-se em Parque 
da Lagoa; o Zoobotânico Ar-

ruda Câmara, área sagrada assim denomina-
da em homenagem ao seu inspirador,  passou 
a chamar-se Parque da Bica - para citar ape-
nas alguns exemplos mais recentes.

Ainda bem que o governador João Aze-
vêdo anuncia para breve a inauguração do 
Museu da Cidade, implantado no casarão da 
Praça da Independência, totalmente recupe-
rado, imóvel que pertenceu à família Ribeiro 
Coutinho e que serviu de morada provisória 
ao presidente João Pessoa ao tempo em que 
governou a Paraíba. Esse prédio emblemá-
tico vai preservar a história de uma cidade  
que resistiu a  invasões estrangeiras e a uma 
guerra civil, que viveu momentos de glórias e 
sacrifícios, impondo-se como uma das mais 
heroicas e belas capitais do Nordeste. Um res-
gate que merece ser aplaudido.
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Carnaval de Lílite
Se alguma das drogas que fo-

ram descobertas na corrida da 
vacina da Corona tiver eficácia, 
a humanidade sairá da crise da 
quarentena com um saldo positi-
vo. Se todo o esforço e capital em-
patado tiver proveito, aí a espécie 
humana terá recebido a graça su-
prema dos deuses. Duas vacinas 
(uma russa e outra inglesa) mais 
um remédio propriamente dito – 
este para quem já está contamina-
do pelo vírus - formam o arsenal 
do Estado e da sociedade contra a 
praga que assolou o mundo, aba-
tendo gregos e baianos, e mais 
quem viesse.

Ninguém pode com 
a Ciência. Ou os deuses 
seriam aprendizes de 
demiurgos quando fi-
zeram o homem à sua 
imagem e semelhança. 
O homem e sua compa-
nheira Eva, a mulher 
mais bonita do Paraíso; 
no mínimo, a grande ri-
val de Lílite. Mas Lílite 
era uma gira, amásia de Lúcifer, 
com quem botou chifres em Adão. 
Eva veio para substituir Lílite, que 
fora expulsa do Paraíso porque 
estava escandalizando os anjos 
com seus (dela) costumes sexuais 
inspirados nos Kama Sutra. Es-
tava traindo os (a) anjos (a). Sim, 
porque os Sutras já existiam: é 
um texto anterior à Bíblia. E ainda 
porque a arte eterna, não se sub-
mete ao tempo.

E Adão e Eva descobriram que 
estavam nus. Como Chiquita Baca-
na (na marchinha do mesmo título, 
de Braguinha e Alberto Ribeiro, do 
Carnaval de 1949, Chiquita vestia-

-se com uma casca de banana na-
nica). Naquele ano, o Carnaval de 
clube foi bem concorrido, todo 
mundo querendo ver Chiquita sem 
roupa. Haja. Ainda hoje se toca a 
marcha de Braguinha. É um gran-
de compositor. Queira ouvir “Co-
pacabana” e “Rancho da Saudade”, 
ambas precursoras da Bossa Nova:

“Fiz meu rancho na beira do 
rio... meu amor foi comigo mo-
rar... a saudade mata a gente, mo-
rena...” a música é um rio perene 
e perpétuo correndo na direção 
do infinito, marginal ao silêncio”, 
pontificava Blanchou. 

Mas o poeta e via-
jor João Cabral de Melo 
Neto ouviu do f lamen-
co “o cante a palo seco 
submarino ao silêncio.” 
João era um desses ilu-
minados que ouvem 
sereias em todos os 
mares e nas praias do 
céu. Veja esse passo e 
me diga se exagerei: 
vai aqui, de memória, a 

arenga de João Cabral:
“O cassaco de engenho
De longe é branco ou preto 
De perto é que se vê
Que é amarelo mesmo.
Mas de um amarelo inchado
Que é verde levemente,
Espécie de auriverde
Em que o azul não entra,
E que, não fosse nele,
Se diria doença.
João é um poeta em que a re-

alidade / objeto de seu discurso 
entranha-se na palavra, e ela ter-
mina por ser objeto de cena. Bem 
que esse olhar poderia ser também 
de Blanchou.

 Lílite era 
uma gira, amásia 

de Lúcifer, com 
quem botou 

chifres em Adão.   

 Esse prédio emblemático 
vai preservar a história de uma 
cidade  que resistiu a  invasões 
estrangeiras e a uma guerra 
civil, que viveu momentos  
de glórias e sacrifícios.   
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João Azevêdo ressaltou envolvimento da população nas plenárias, que ocorreram no formato virtual devido à pandemia

Durante o programa 
‘Fala Governador’ de ontem, 
transmitido pela Rádio Ta-
bajara FM (105,5), o gover-
nador João Azevêdo (Cida-
dania) salientou os números 
que resultaram das plenárias 
do Orçamento Democrático 
neste ano de 2020. Realizado 
pela primeira vez de forma 
digital, em virtude da pande-
mia do novo coronavírus (co-
vid-19), o programa mobili-
zou quase cem mil pessoas 
tornando esta a maior edição 
do evento.

Azevêdo não apenas 
celebrou a participação de 
milhares de paraibanos nas 
plenárias regionais como 
destacou a expectativa do re-
torno ao modelo tradicional 
no próximo ano, mas com a 
permanência de alguns pon-
tos como, por exemplo, a vo-
tação das prioridades pela 
internet, dentro de prazos 
estabelecidos pelo governo.

“No ano passado, foram 
mais de 50 mil pessoas par-
ticipando e este ano, pela in-

ternet, foram quase cem mil, 
transformando o Orçamen-
to Democrático Digital no 
maior da história. Por isso, 
digo que algumas coisas des-
se modelo devem permane-
cer no próximo ano”. Do total 
de participantes, cerca de 67 
mil pessoas interagiram pelo 
Facebook, outras 18 mil pelo 
Instagram e 14 mil no site.

Além do recorde de 
participação, o Orçamento 
Democrático digital contabi-
lizou o montante de 35.314 
demandas apresentadas 
pela população paraibana, 
que já estão sendo catalo-
gadas pela gestão estadual. 
“Nós tivemos um Orçamen-
to Democrático diferente 
este ano por conta da pan-
demia do coronavírus, que 
nos impediu de realizar o 
evento de forma presencial, 
mas a participação das pes-
soas foi garantida da mesma 
forma, por meio dos canais 
que foram criados na inter-
net, assegurando a votação 
das prioridades e o pleito 
de obras e ações para as 
regiões. Eu espero que pos-
samos fazer o Orçamento 

Democrático presencial-
mente no próximo ano, mas 
algumas ferramentas que 
foram utilizadas no modelo 
digital deverão permanecer, 
a exemplo da possibilidade 
do cidadão continuar votan-
do durante todo o período 
do ciclo das plenárias”, con-
cluiu o gestor.

 Saúde  e economia
Ainda durante o progra-

ma, o governador reforçou as 
parcerias formalizadas com 
empresas para o combate à 
covid-19. “A Paraíba já rece-
beu mais de 784 mil cestas 
básicas, kits de limpeza e kits 
de higiene pessoal, que foram 
entregues pela Secretaria do 
Desenvolvimento Humano e 
isso é muito importante para 
esta população vulnerável”, 
avaliou.

Em relação aos núme-
ros da doença, a Paraíba 
tem a quarta menor taxa de 
mortalidade e um amplo 
percentual de testagem da 
população. Apesar disso, o 
governador lembrou a im-
portância de manter as reco-
mendações de distanciamen-

Thaís Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Quase 100 mil paraibanos 
participaram do ODE 2020

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Robrerto

A propósito de Romero Ro-
drigues, ele revelou que vai 
encomendar pesquisa em 
Campina Grande para ava-
liar a opinião da população 
quanto à escolha do nome 
de Bruno Cunha Lima para 
disputar a prefeitura da cida-
de. “Nos próximos dias, va-
mos fazer mais uma pesqui-
sa para saber qual o impacto 
desse anúncio”, afirmou. 

Nova pesquisa 
O pre fe i to  de  Campina 
Grande, Romero Rodrigues 
(PSD), também já se pronun-
ciou sobre a questão da vaga 
de vice-prefeito na chapa de 
Bruno Cunha Lima, afirman-
do que defenderá dentro do 
grupo a manutenção do PP 
na coligação. Outros alia-
dos da gestão estariam se 
movimentando para rein-
vindicar a vaga. 

“Eu diria que o PP parte na frente”. Do 
pré-candidato a prefeito de Campina 
Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), 
referindo-se às possibilidades para a 
escolha do candidato a vice-prefeito 
em sua chapa. O vereador Lucas Ri-
beiro, filho da senadora Daniella Ri-
beiro, seria o favorito para ocupar 
essa posição. Ele já ocupou a pasta 
de Ciência e Tecnologia na gestão.  

“parte Na freNte” 

‘eNxurrada’ de pré-caNdidaturas dificulta  
a celebração de aliaNças em João pessoa 

prefere o pp 

Neste momento de pré-campanha eleitoral, há uma característica que se apresenta em 
quase todas as pré-candidaturas de prefeito de João Pessoa: os partidos que as endossam 
ainda não conseguiram definir alianças com outras legendas, pelo menos não de modo 
oficial. Os pré-candidatos praticamente caminham sozinhos em suas postulações. E por 
um motivo óbvio: a maioria dos partidos lançou pré-candidatos, o que tornou difícil o 
estabelecimento de coligações. Estão isolados, se assim podemos dizer, o PSDB de Ruy 

Carneiro – apenas o pequeno PSC anunciou adesão à sua pré-candidatura; o 
PP de Cícero Lucena – que ainda costura uma aliança com o Cidadania; o 

PRTB de Eduardo Carneiro; o Solidariedade de João Almeida; o Democra-
tas, de Raoni Mendes; o PTB de Wilson Filho (foto), o Patriotas de Wallber 
Virgulino e até o PT de Anísio Maia, que ainda negocia apoio do PCdoB, 
condicionado ao apoio do PT a Inácio Falcão, em Campina Grande. É 
muito candidato para um cargo só. Obviamente, nas próximas sema-
nas, este processo vai se afunilar e muitas dessas pré-candidaturas 
não vão sobreviver até as convenções.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Quem imaginou que o novo modelo de realiza-
ção de audiências do Orçamento Democrático 
Estadual (ODE) – por meio virtual – fosse reduzir 
a participação popular, enganou-se. Mais de 98 
mil paraibanos acompanharam as audiências 
nos dias 3 e 14 de agosto. No ano passado, no 
modelo presencial, foram 50 mil pessoas. “[É] 
o maior já realizado na história”, classificou o 
governador João Azevêdo.  

GoverNador sobre recorde No ode:  
“o maior Já realizado Na história” 

No mesmo palaNque 

Na oposição 

As investidas de partidos sobre outras pré-
-candidaturas em João Pessoa é a tônica des-
sa pré-campanha em João Pessoa. Ontem, o 
coordenador de campanha de Walber Virguli-
no, Cabo Gilberto (PSL) disse, numa emissora 
de TV, que vai buscar o apoio de Ruy Carneiro 
(PSDB) e Nilvan Ferreira (MDB) para a postula-
ção de Virgulino. Tarefa quase impossível. 

De Giucélia Figueiredo, presidente do PT de João 
Pessoa, confirmando que o partido aprovou resolu-
ção que mantém a pré-candidatura de Anísio Maia 
a prefeito de João Pessoa e “reafirma o seu caráter 
de oposição à gestão municipal”. De acordo com a 
dirigente, “O PT está totalmente unificado em torno 
da candidatura de Anísio Maia”.  
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não acabou. Ainda temos 367 
pacientes ocupando leitos de 
UTI e enfermarias no Estado. 
O governo deu respostas em 
relação ao sistema de saúde, 
mas o comportamento da 
doença depende de cada ci-
dadão”, apelou Azevêdo para 
que as pessoas evitem aglo-
merações.

Pensando na retomada 
econômica, dentro da agri-
cultura familiar, o Estado 

destinou R$ 330 milhões 
para o Projeto Cooperar, 
cuja execução de projetos, 
mesmo com a pandemia, 
será iniciada “porque gera 
renda, emprego e leva equi-
pamentos para a produção 
rural”, destacou João Aze-
vêdo. Outros R$ 5,4 milhões 
do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar (Pronaf) tam-
bém já foram destinados 
para que os agricultores fa-

miliares possam receber o 
Garantia-Safra.

Ainda pensando no de-
senvolvimento do Estado, na 
área do turismo, o governa-
dor enfatizou o investimen-
to no Polo Turístico do Cabo 
Branco, do mesmo modo, na 
área cultural, na execução 
de projetos que enaltecem 
personalidades paraibanas 
como o economista Celso 
Furtado e a escritora Lourdes 
Ramalho.

João Azevêdo frisou que, 
mesmo com o retorno 
das plenárias presenciais 
do ODE em 2021, algumas 
ferramentas digitais 
deverão ser mantidas

Foto: Francisco França/Secom-PB

A vice-governadora Lí-
gia Feliciano participou, por 
videoconferência, ontem, da 
comemoração dos 46 anos 
das relações diplomáticas Chi-
na-Brasil e do Dia Nacional da 
Imigração Chinesa no Brasil, 
ambos comemorados no dia 
15 de agosto. Na ocasião, hou-
ve o lançamento pelo Consula-
do chinês no Recife da edição 
especial de Amizade China
-Brasil da Revista Nordeste. 

Lígia Feliciano destacou 
a cooperação bilateral entre 
os dois países e enfatizou 

a inserção da Paraíba e do 
Nordeste nessa parceria es-
tratégica. De 2010 a junho de 
2020, o volume de comércio 
entre a China e a Paraíba su-
perou US$ 1,4 bilhão. 

“O governador João Aze-
vêdo tem destacado que a 
formulação de políticas de in-
serção internacional do nosso 
Estado privilegia a coopera-
ção internacional para o de-
senvolvimento, por meio do 
estabelecimento de parcerias 
em áreas estratégicas como 
cultura, ciência e tecnologia, 

pavimentando, assim, o cami-
nho para o estabelecimento 
de relações comerciais e da 
atração de investimentos pro-
dutivos para a Paraíba”, res-
saltou Lígia Feliciano. 

A vice-governadora lem-
brou que, em julho de 2019, 
liderou uma comitiva de pa-
raibanos à China. “Na ocasião, 
me reuni com o presidente da 
empresa, Mr. Chen, e discuti-
mos o protocolo Brasil-China 
com vistas à implantação do 
estaleiro de reparos em Luce-
na com perspectiva de injetar 

R$ 3,5 bilhões na economia 
do Estado durante a constru-
ção e gerar seis mil empre-
gos”, reforçou. 

Lígia Feliciano parabeni-
zou pelas celebrações e con-
vidou o embaixador da Chi-
na no Brasil, Yang Wanming, 
e Cônsul Geral da China no 
Recife,  Yan Yuqing, e empre-
sários chineses para que visi-
tem a Paraíba.  Eles aceitaram 
o convite e vão participar de 
encontros e seminários com 
autoridades e empresários 
paraibanos após a pandemia. 

PB celebra as boas relações entre Brasil e China

A vice-governadora Lígia Feliciano ontem durante a videoconferência

Foto: Secom-PB



Foram feitos mais de 280 mil exames para identificar contaminação pelo novo coronavírus; Estado soma 96.223 contaminados

A Paraíba chegou a 
96.223 cidadãos contami-
nados pelo novo coronaví-
rus, sendo um montante de 
53.363 considerados recu-
perados e 2.183 que vieram 
a óbito em decorrência do 
agravamento da doença. On-
tem, a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) divulgou no-
vos 190 casos de covid-19 e 
21 falecimentos, sete deles 
ocorridos entre o domin-
go e a segunda-feira. Até a 
data do fechamento do bo-
letim, 281.166 testes tinham 
sido realizados, totalizando 
7,46% da população do Es-
tado.

Com testes em todas 
as cidades, o Estado possui 
100% dos municípios com 
casos. A cidade que mais 
possui casos é João Pessoa 
(24.597), seguida por Cam-
pina Grande (11.776). Gua-
rabira tem 3.762 casos, Patos 
chegou a 3.306, Santa Rita a 
2.743 casos, Cabedelo tem 
2.622 casos, Mamanguape 
com 2.183, São Bento chegou 
a 1.705, Bayeux tem 1.680, 
Sousa 1.497, Cajazeiras com 
1.476, Pedras de Fogo com 
1.269, Ingá tem 1.116, Mari 

1.105 casos, Itabaiana che-
gou a 1.046, Queimadas com 
1.092, Rio Tinto tem 1.035 
contaminados, Sapé fecha a 
lista das cidades com mais de 
mil casos com 1.010. 

Os 21 óbitos registrados 
ocorreram entre 29 de maio 
e 17 de agosto. A faixa etária 
entre as vítimas é de 41 a 93 
anos de idade. Apenas dois 
pacientes não possuíam co-
morbidades. Os demais apre-
sentavam hipertensão, dia-
betes, doença neurológica, 
doença hepática e tabagismo 
como fatores de risco. Duas 
mortes ocorreram em hospi-
tais privados e as demais em 
hospitais públicos.

Os falecimentos foram 
distribuídos entre João Pes-
soa (6), Campina Grande (2), 
Boqueirão, Uiraúna, Con-
dado, Aparecida, Mulungu, 
Sapé, Cacimba de Dentro, 
Caiçara, Ingá, São Sebastião 
de Lagoa de Roça, Pilar, Jun-
co do Seridó e Cabedelo. Em 
números, fora da Capital, a 
concentração de mortes foi 
de 71,43%. 

A atual ocupação to-
tal de leitos de UTI (adulto, 
pediátrico e obstétrico) em 
todo o Estado é de 40%. A 
Região Metropolitana de 
João Pessoa, tem uma taxa de 

ocupação que chega a 41%. 
Campina Grande tem 36% 
dos leitos de UTI adulto ocu-
pados. Já no Sertão a mesma 
taxa é de 55%. A média vem 
se mantendo há duas sema-
nas. O índice de Isolamento 
Social, referente a domingo, 
foi de apenas 44,4%.

Profissionais da saúde
O Estado tem 6.442 pro-

fissionais da saúde, corres-
pondendo a 7,1% do corpo 
de funcionários em todo o 
Estado, com diagnóstico po-
sitivo para covid-19. Outros 
3.200 casos de suspeita de 
covid-19 estão sendo inves-
tigados e 32.258 casos foram 
descartados. Os profissionais 
mais atingidos, com 30% do 
número total, são técnicos ou 
auxiliares em enfermagem. 
Trabalhadores de serviços 
gerais, maqueiros, seguran-
ças e porteiros que atuam 
nos hospitais somam 21%. 
Enfermeiros aparecem com 
18%. Os médicos represen-
tam 11%, os agentes comu-
nitários têm 7% atingidos 
pela doença, fisioterapeutas 
são 3%, recepcionistas 3%, 
e, com 2%, estão os agentes 
de saúde ou visitador, con-
dutores de ambulância e ci-
rurgião.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

7,46% da população da PB 
já foi testada para covid-19
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Testagem para identificar a covid-19 na população tem sido aplicada em todas as regiões da Paraíba

Foto: Marcus Antonius

Expôs criança estuprada

Sara Winter fere artigos 
do ECA e do Código Penal 

A militante bolsonaris-
ta Sara Fernanda Giromini, 
a Sara Winter, usou as re-
des sociais para divulgar 
o primeiro nome de uma 
menina de 10 anos que en-
gravidou após ser estuprada 
pelo próprio tio. Apesar de a 
publicação ter sido apagada 
depois, juristas afirmam que 
ela pode ter ferido ao menos 
quatro artigos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA) e do Código Penal.

A divulgação de dados 
da vítima de estupro aconte-
ceu no domingo (16) através 
da conta de Sara no Twitter. 
Na ocasião, a militante de 
extrema-direita publicou a 
identidade da criança e o en-
dereço do hospital que faria 
o procedimento para inter-
romper a gravidez, previsto 
em lei. Ela também chamou 
o médico responsável pela 
unidade de “aborteiro”.

Juristas afirmam que 
Sara Winter pode responder 
nas esferas criminal e cível 
por causa da exposição da 
menina. Para a advogada Ce-

cilia Mello, ex-juíza federal e 
especialista em direito penal 
e administrativo, só do ECA 
ela poderia ser enquadrada 
em mais de um delito.

“O artigo 17 estabele-
ce o direito ao respeito, que 
consiste na inviolabilidade 
da integridade física, psíqui-
ca e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a 
preservação da identidade”, 
explica a jurista. “Com base 
nesse dispositivo já se evi-
denciam, em tese, a irregu-
laridade e o dano causados 
pela conduta adotada em 
relação à criança, abrindo 
espaço, em consequência, 
para eventual reparação.”

A outra infração come-
tida seria ao § 1º do artigo 
247, avalia a especialista. A 
legislação proíbe exibir, total 
ou parcialmente, qualquer 
ilustração de criança ou ado-
lescente, que se refira a atos 
que lhe sejam atribuídos, de 
forma a permitir a identifi-
cação do jovem. A pena é de 
multa de três a vinte salários 
- ou o dobro, em caso de re-
incidência.

Normalmente, o dispo-
sitivo serve para inibir expo-

sição de pessoas com menos 
de 18 anos envolvidas em 
algum delito. Para Cecilia 
Mello, entretanto, ele tam-
bém poderia ser aplicado 
ao caso da criança estupra-
da. “O tipo penal previsto, 
no meu entender, não pres-
supõe que tais imagens ou 
conteúdo sejam decorrentes 
de ato infracional imputado 
à criança ou adolescente, 
haja vista a expressão ‘atos 
que lhe sejam atribuídos’, ou 
seja, quaisquer atos”, diz.

Mestre em Direito Pro-
cessual Penal pela Pontifí-
cia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP), o 
advogado criminal Fernan-
do Castelo Branco afirma 
que, em tese, Sara Winter 
também poderia respon-
der por constrangimento 
ilegal e incitação de crime. 
Os delitos são previstos 
nos artigos 146 e 286, res-
pectivamente, do Código 
Penal. “O constrangimento 
teria sido gerado para os 
médicos, querendo proi-
bi-los ou ameaçando-os a 
não fazer algo que a pró-
pria lei permite”, explica o 
advogado. 

Bayeux: juiz dá 48 horas para 
Câmara realizar nova eleição

No início da tarde de on-
tem, o juiz Francisco Antunes, 
da 4ª Vara Mista de Bayeux, 
determinou que o prazo para 
a eleição indireta para prefeito 
da cidade é de 48 horas, sob 
pena de acionar o Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
contra o presidente interino da 
Câmara Municipal de Bayeux 
(CMB), Inaldo Andrade (Repu-
blicanos). No sábado, dia 15, 
uma decisão do desembarga-
dor Fred Coutinho determina-
va que o pleito fosse realizado 
imediatamente.

Ainda ontem pela manhã, 
o presidente interino Inaldo 
Andrade informava que a es-
colha indireta de prefeito e vice 
se daria até a próxima quin-

ta-feira, dia 20. Seis chapas se 
inscreveram para a disputa 
da prefeitura de Bayeux, cuja 
eleição indireta deveria ter 
acontecido no dia 13 de agosto, 
um mês depois da renúncia do 
prefeito Berg Lima (PL), que já 
estava afastado da prefeitura 
sob acusação de recebimento 
de propina.

Inaldo Andrade alegava 
ontem que a mesa diretora 
da CMB ainda não havia sido 
notificada sobre a decisão ju-
dicial do desembargador Fred 
Coutinho e que, por isso, ainda 
não podia informar quando de-
veria acontecer a eleição. Duas 
reuniões separadas movimen-
taram a manhã de ontem na 
Câmara. Uma de Inaldo com 
seus aliados, incluindo o pre-
feito interino, Jeferson Kita (Ci-
dadania), e outra comandada 

pelo vereador Adriano Martins 
(MDB), que acusa Inaldo de 
protelar a votação para outra 
decisão judicial.

Sem intervenção
Ontem, o governador João 

Azevêdo (Cidadania) descartou 
a possibilidade de intervenção 
do Estado na Prefeitura de Ba-
yeux e defendeu a tese de que o 
melhor caminho seria a própria 
Câmara buscar alternativas de 
solução para o impasse político 
que ocorre para a definição do 
comando do município. 

A eleição indireta em Ba-
yeux ocorre por causa da va-
cância no cargo provocada pela 
renúncia do prefeito Berg Lima, 
no mês passado. Como o vice, 
Luiz Antônio (PSDB), havia 
sido cassado no ano anterior, o 
cargo ficou vago. 

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Felipe Resk
Agência Estado

O procurador regional 
eleitoral na Paraíba, Rodol-
fo Alves Silva, expediu on-
tem orientação normativa 
aos promotores eleitorais 
para assegurar o cumpri-
mento das cotas de gênero 
nas eleições proporcionais 
do Estado. A recomendação 
também foi encaminha-
da aos partidos políticos, 
principais responsáveis 
pelo cumprimento da cota 
de gênero nas eleições.

O artigo 10 da Lei 
9.504/97 (Lei das  Elei-
ções) estabelece que, nas 
disputas proporcionais, 

cada partido deverá  re-
gistrar o mínimo de 30% 
e o máximo de 70% para 
candidaturas de cada sexo, 
considerando, inclusive, a 
diversidade de gênero.

Transexuais e travestis
Segundo o Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), 
mulheres e homens tran-
sexuais e travestis podem 
ser contabilizados nas 
respectivas cotas de can-
didaturas masculina ou fe-
minina, desde que figurem 
como tal nos requerimen-
tos de alistamento eleito-

ral e atendam aos demais 
requisitos da Resolução 
21.538/2003 e outras nor-
mas de regência.

No documento, o pro-
curador eleitoral orientou 
ainda os promotores acer-
ca das medidas destinadas 
a reprimir, na esfera penal, 
a fraude ou desvirtuamen-
to da política pública de co-
tas de gênero nas eleições 
proporcionais, bem como 
das medidas destinadas a 
assegurar o cumprimento 
das cotas na constituição 
dos órgãos partidários, en-
tre outras.

Procurador orienta que cotas
de gênero sejam respeitadas 

Após prefeito ser afastado, vice 
assume o cargo em Camalaú

Depois do afastamento do 
titular, a cidade de Camalaú, no 
interior paraibano, tem novo 
prefeito. Ezequiel Sóstenes 
(PV) tomou posse ontem como 
prefeito interino, após três dias 
do afastamento de Alecsandro 
Bezerra dos Santos (PSDB) da 
prefeitura por suspeita de des-
vio de recursos. O município de 
Camalaú, com pouco mais de 
seis mil habitantes, está locali-
zado na região polarizada por 
Campina Grande, distante  331 
quilômetros da capital, João 
Pessoa.

Ezequiel é o vice-prefeito e 
assumiu o cargo em uma sole-
nidade na Câmara de Vereado-

res de Camalaú, por volta das 
10h de ontem. Devido à pande-
mia do novo coronavírus, o lo-
cal foi fechado ao público para 
evitar aglomeração de pessoas. 
Apenas vereadores e secretá-
rios municipais puderam parti-
cipar do evento.

Alecsandro Bezerra dos 
Santos, mais conhecido como 
Sandro Moco, foi preso na sex-
ta-feira, dia 14. Ele é o principal 
alvo da ‘Operação Rent a Car’, 
desencadeada pelo Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco) e 
pela Comissão de Combate aos 
Crimes de Responsabilidade e 
à Improbidade Administrativa 

(CCRIMP), ambos do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), em 
conjunto com a Polícia Militar 
da Paraíba.

A operação investiga 
ocorrência de crimes de falsi-
dade documental, fraudes em 
licitação e desvio de recursos 
públicos na prefeitura do mu-
nicípio de Camalaú. Os contra-
tos fraudulentos provocaram 
um prejuízo ao erário no valor 
de R$ 314.690,62. Durante o 
cumprimento dos mandados 
de busca e apreensão, foram 
encontradas arma e uma bolsa 
com cerca de R$ 60 mil na re-
sidência do prefeito. Na mesma 
sexta-feira, ele deixou a prisão 
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Central Estadual é responsável por medidas que destinam leitos de enfermarias e UTIs em hospitais referências

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) fez um ba-
lanço dos quase cinco meses 
de atuação da Central Esta-
dual de Regulação Hospitalar 
(CERH) Covid-19, implantada 
em março. Até o momento, 
4.036 pacientes foram regu-
lados para os hospitais de re-
ferência do agravo na Paraíba.

A CERH atua na regula-
ção de leitos de enfermaria 
e UTI exclusivos para a co-
vid-19, em hospitais referên-
cia no tratamento da doen-
ça. De acordo com os dados, 
a semana de 3 a 9 de junho 
foi a que teve o maior núme-
ro de solicitações durante a 
pandemia, chegando a 367 
processos realizados. 

O secretário executivo 
de Gestão de Redes de Uni-
dades de Saúde, Daniel Bel-
trammi, afirma que os meses 
de maio e junho foram os de 
maior demanda de interna-
ção hospitalar, com média 
de 45 e 35 internações/dia 
respectivamente. Ele explica 

que o volume está em queda, 
mas isso não significa que o 
vírus está deixando de circu-
lar ou que já existe uma imu-
nidade coletiva. 

“No primeiro momento 
da pandemia, a Região Me-
tropolitana de João Pessoa 
concentrou o maior núme-
ro de internação hospitalar. 
Agora estamos no processo 
de interiorização da doença, 
em que os municípios meno-
res e do sertão estão com o 
número crescente de casos. 
Lembramos que o vírus ain-
da circula na Paraíba, por 
isso são necessárias as me-
didas de proteção individual 
como a lavagem das mãos, o 
uso de máscaras e o distan-
ciamento social”, pontua. 

O secretário executivo re-
força que, mesmo nos meses 
em que a taxa de internação 
estava crescente, a Paraíba 
não ultrapassou os 95% de 
ocupação de leitos. “Impor-
tante lembrar que mesmo nos 
momentos de maior demanda 

por internação, nenhum pa-
ciente ficou desassistido e a 
Rede não entrou em colapso, 
com fila de internação e fila 
para leitos de UTI”, destaca. 

Dos 99 municípios que 
já tiveram as regulações via-
bilizadas, durante o período 
de funcionamento da Cen-
tral, o que concentra a maior 
quantidade de solicitações é 
o de João Pessoa, com 1743 
processos realizados, o equi-
valente a 43% das atividades 
da Central de Regulação para 
Covid-19. O segundo muni-
cípio com maior concentra-
ção é o de Campina Grande, 
seguido de Guarabira, Santa 
Rita e Cajazeiras, entre os 
cinco maiores solicitantes de 
internação hospitalar.

A Central Estadual de 
Regulação Hospitalar para o 
Covid-19 funciona em conta-
to direto com os municípios, 
para habilitar a internação de 
pacientes com síndrome gri-
pal, com necessidade de trata-
mento em rede especializada.

PB supera 4 mil regulações 
para pacientes com covid-19

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

A Maternidade Frei Damião II é um dos hospitais credenciados para atender casos do novo coronavírus no Estado

Foto: José Marques/Secom-PB

No último sábado, dia 
15, uma criança de quatro 
anos foi esquecida em um 
veículo de transporte por 
aplicativo. A menina estava 
acompanhada da avó e de 
outras crianças, e quando 
todos desceram do car-
ro, ela ficou dormindo no 
banco de trás. O motorista 
só percebeu a presença da 
criança quando estacionou 
em casa e estava retirando 
os objetos dele do automó-
vel. Por ser conhecido da 
avó da menina, o motoris-
ta logo recebeu o contato 
da família da criança e, em 
seguida, levou ela de volta 
até sua casa. 

Casos como esse, 
configurados como aban-
dono de vulnerável, são 
mais comuns do que pode 
se imaginar. Segundo da-
dos fornecidos pelo juiz 
Adhailton Lacet, da 1ª Vara 
da Infância e da Juventu-
de da Comarca de João 
Pessoa, cerca de 90 casos 
foram registrados na Pa-
raíba no ano de 2019 até 
o momento. A capital pa-
raibana obteve 1/3 dos ca-
sos, contabilizando, apro-
ximadamente, 30 deles no 
mesmo período. Perante a 
lei, crianças, adolescentes, 
idosos, autistas e pessoas 
com deficiências são consi-
deradas vulneráveis.

O artigo 133 do Códi-
go Penal declara que é cri-
me “abandonar pessoa que 
está sob seu cuidado, guar-
da, vigilância ou autorida-
de, e, por qualquer motivo, 
incapaz de defender-se dos 
riscos resultantes do aban-
dono”, com pena de deten-

ção de seis meses a três 
anos. A penalidade pode 
aumentar em casos de: “se 
do abandono resulta lesão 
corporal de natureza gra-
ve”, para reclusão de um 
a cinco anos; e “se resulta 
a morte”, para reclusão de 
quatro a doze anos.

O crime ainda é pas-
sível de aumento de pena, 
de um terço, também em 
casos de o abandono acon-
tecer em lugar deserto; se 
o agente for ascendente 
(pais, avós, bisavós), des-
cendente (filhos, netos, 
bisnetos), cônjuge, irmão, 
tutor ou curador da víti-
ma; e se a vítima for maior 
de 60 anos.

De acordo com 
Adhailton Lacet, a denún-
cia em casos de abandono 
podem ser feitas tanto ao 
Conselho Tutelar, quan-
to ao Ministério Público, 
à Polícia ou a Vara da In-
fância e da Juventude. E 
não precisa ser feita, ne-
cessariamente, por algum 
representante familiar da 
criança ou do adolescen-
te. “Qualquer pessoa que 
tenha conhecimento de 
violência contra crianças e 
adolescentes tem o dever 
de denunciar”, enfatizou 
Lacet.

Para os casos relacio-
nados a crianças e adoles-
centes, é assegurado pela 
Constituição Federal, em 
seu artigo 227, que é de-
ver da família, da socieda-
de e do Estado assegurar 
o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionaliza-
ção, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e co-
munitária, entre outros.

Criança é esquecida 
em veículo de app
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Saúde mental

Unidade do Caps passa a atender 
em novo endereço em João Pessoa

A partir desta segun-
da-feira (17), o Centro 
de Atenção Psicossocial 
(Caps) AD III passa a aten-
der a população na Rua 
Saffa Said Abel da Cunha, 
326, Tambauzinho, em João 
Pessoa. O serviço realiza 
acolhimento psicossocial, 
assistência clínica, psiquiá-
trica e psicológica. Com a 
mudança de endereço, o 
espaço volta a ofertar as-
sistência 24h e alojamento 
para pacientes que necessi-
tam de internação. 

De acordo com a Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES), a nova sede do 
Caps AD III é um serviço 
de portas abertas, que faz 

parte da Política Nacional 
de Saúde Mental e propor-
ciona a atenção integral e 
contínua  a pessoas com ne-
cessidades relacionadas ao 
uso nocivo e dependência 
de substâncias psicoativas, 
como álcool, cocaína, crack 
e outras drogas. O espaço 
conta com equipe multi-
profissional composta por 
médico clínico, psiquiatra, 
psicólogos e terapeutas. O 
atendimento segue 24h, to-
dos os dias. 

Conforme a diretora 
da unidade, Cláudia Carva-
lho, por conta da covid-19, 
foram necessárias algumas 
readequações na rotina de 
atividades com os pacien-

tes. “Para proteção de to-
dos, as atividades coletivas 
estão suspensas durante a 
pandemia e os usuários fa-
rão apenas os atendimen-
tos individuais”, explica a 
diretora. A unidade tam-
bém atende aos usuários 
em momentos de crise, com 
a possibilidade de acolhi-
mento provisório noturno 
com capacidade para até 
oito usuários. 

A Paraíba conta com 
uma rede de Caps distri-
buídas em todas as regiões 
de saúde, que atendem o 
público adulto e infanto-
juvenil. Para ter acesso aos 
serviços do Caps AD III, o 
usuário pode procurar di-

retamente a unidade no 
bairro de Tambauzinho, ou 
ser encaminhado por outro 
serviço da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS). Tam-
bém é possível obter infor-
mações através do telefone 
3218.5902.

Nova sede faz parte 
da Política Nacional 
de Saúde Mental e 

proporciona a atenção 
integral e contínua 

aos pacientes
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O Centro de Atenção Psicossocial já 
está preparado para atender 24h 

e funciona, agora, no bairro 
Tambauzinho
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Marcos Silva responde a vários processos por tráfico de drogas e também por assassinatos na região

Preso suspeito de 18 homicídios 
e chacina em Catolé do Rocha

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

A Polícia Militar divulgou 
o balanço das ações e opera-
ções realizadas pelos integran-
tes da corporação, nesse fim 
de semana, que resultaram na 
prisão e apreensão de 99 sus-
peitos de diversos crimes, 24 
armas de fogo e 16 veículos 
roubados recuperados. Os da-
dos foram contabilizados pela 
Coordenadoria de Estatística e 
Avaliação (EM/7) da PM.

As apreensões de armas 
aconteceram nas cidades de 
João Pessoa, Santa Rita, Alhan-
dra, Cabedelo, Conde, Cruz do 
Espírito Santo, Conde, Cam-
pina Grande, Lagoa Seca, Aro-
eiras, Cabaceiras, Imaculada, 
Patos, Sousa e Teixeira.

Entre os presos estão dois 
homens, de 22 e 26 anos, que 
seriam integrantes de uma 
quadrilha especializada em 
roubos de carros e planejavam 
várias ações na Grande João 
Pessoa. Com eles, foi apreen-
dida uma menor de 16 anos. A 
ação ocorreu no sábado.

Após perseguição e troca 
de tiros, Gustavo David Cabral 
Paulino, 22 anos, residente no 
Bairro dos Novais, em João 
Pessoa, Felipe Geovane Olivei-

O ex-presidiário Mar-
cos Silva, de 26 anos, tam-
bém conhecido por MS ou 
V. Marquinhos já se encon-
tra no Presídio Regional de 
Catolé do Rocha. Ele é apon-
tado de envolvimento em 
mais de vinte homicídios 
naquela região, inclusive da 
chacina ocorrida nos dias 
20 e 21 de junho, quando 
uma pessoa foi morta no 
sábado (20) e mais quatro 
no domingo (21), na zona 
rural do município.

A prisão de MS ocorreu 
na manhã de domingo (16) 
e foi realizada durante ação 
integrada envolvendo as 
Polícias Civil e Militar. Além 
dele também foram presas 
duas mulheres, que davam 
apoio logístico ao crimi-
noso. Durante a operação, 
houve a apreensão de uma 
pistola, um revólver, uma 
espingarda e, várias muni-
ções. As armas podem ter 
sido usadas nos crimes.

Segundo o delegado 
Sylvio Rabello, a polícia já 
havia representado pela 
prisão preventiva de MS, 
mais no levantamento re-
alizado as informações da-
vam conta que ele estaria 
escondido em João Pessoa e 
que também teria sido visto 
no Rio Grande do Norte.

Sylvio Rabello revelou 
que MS é responsável por 
mais de 20 assassinatos so-
mente este ano na região de 
Catolé do Rocha e é o autor do 
homicídio ocorrido na sema-
na passada, como também 
de duas mulheres – Maria 
Clara Rodrigues, de 18 anos 
e Adriana da Silva Gomes, de 
20, mortas em praça pública 
quando estavam lanchando.

O delegado disse que o 
preso era um dos mais pro-
curados do Estado e aponta-
do como chefe do grupo que 
praticou os homicídios. “Es-
távamos com 55 dias sem 
um homicídio, até a ocor-
rência da semana passada. 
Mais a polícia está realizan-
do constantes ações para 

reprimir a criminalidade na 
região”, acrescentou.

Catolé do Rocha está 
há quase dois meses sem 
nenhum registro de homi-
cídios. O município conta 

com o reforço de equipes 
especializadas das Polícias 
Militar e Civil, realizando 
operações diariamente, 
principalmente nos bairros 
Tancredo Neves e Santa Cla-

ra, que tiveram maiores in-
cidências criminais.

Desde o mês de junho 
quando ocorreu a chacina, 
tanto a Polícia Civil como 
a militar reforçaram o po-

liciamento com a presença 
de grupos especial, inclusi-
ve do GOE com a realização 
de barreiras nas rodovias 
que fazem divisa com o Rio 
Grande do Norte.

A ação integrada das polícias está agindo em toda região polarizada por Catolé do Rocha para conter a onda de criminalidade que assustou moradores

Quadrilha “guardava” veículo roubado em estacionamento de supermercado

ra das Chagas, 26, de Cabede-
lo, foram os presos. Um deles 
tinha um mandado de prisão 
em aberto. A adolescente de 16 
anos havia chegado na manhã 
do sábado de uma cidade do 
interior do Estado. O trio foi le-
vado para a Central de Flagran-
te, no Bairro do Geisel. O grupo 
é suspeito de envolvimento em 
assaltos a agência dos Correios 
e homicídios.

As polícia Militar e Ci-
vil, através dos telefones 190 
(CIOP) e 197 (Disque Denún-
cia), solicitam o apoio da popu-
lação para tentar localizar uma 
quarta pessoa suspeita de inte-
grar essa quadrilha. 

Os dois adultos e a adoles-
cente foram detidos durante 
perseguição que começou no 
bairro do Bessa, na Capital, e 
só terminou no bairro de Inter-
mares, em Cabedelo, na noite 
de sábado (15) após o veículo 
que estavam, uma caminhone-
te Fiat Toro capotar na Avenida 
Atlântica. 

Com o trio, os policiais 
militares da Companhia Espe-
cializada em Apoio ao Turista 
(CEATur) apreenderam uma 
pistola com numeração raspa-

da, carregadores, munições e 
outros dois carros que o grupo 
tinha roubado no sábado, no 
bairro do Bessa, em João Pes-
soa, e no Centro de Cabedelo.

Segundo o major Bruno 
Rodrigues,  comandante da CE-
ATur, a quadrilha tinha como 
base um apartamento alugado, 
no bairro de Intermares, em 
Cabedelo, onde os policiais en-
contraram dois rádios comuni-
cadores, um aparelho que blo-
queia sinal de trava e alarme de 
carro, mais de R$ 2 mil em di-
nheiro e uma caixa com gram-
pos de ferro, que geralmente 
são espalhados em pistas após 

o cometimento de crimes. Os 
veículos roubados estavam no 
estacionamento de dois super-
mercados localizados às mar-
gens da BR 230.

Entre os veículos tomados 
por assaltos está uma Land Ro-
ver com placas de Pernambu-
co. O roubo desse veículo de 
luxo ocorreu em Cabedelo. De 
acordo com o major Bruno o 
grupo pretendia roubar mais 
carros que seriam “guardados” 
em locais pré-determinados e 
quando “a poeira baixasse” eles 
iriam buscar os carros rouba-
dos. Um dos assaltos praticado 
pelo grupo foi filmado.

Polícia detém 99 suspeitos durante o 
fim de semana em municípios da PB

PRF recupera veículos roubados em outros estados

A caminhonete Amarok foi roubada em Goiás e estava circulando com placas de outro veículo de Pernambuco

Dois veículos, uma moto 
e uma caminhonete Amarok 
roubadas em outros estados 
foram apreendidos em rodo-
vias federais da Paraíba duran-
te o fim de semana. Durante 
fiscalização na BR-101, poli-
ciais rodoviários apreenderam 
uma motocicleta Yamaha 
YBR 125k adulterada que ha-
via sido roubada em julho de 
2012 em Macapá, capital do 
Estado do Amapá, localizado a 
2.800 km da capital paraibana. 

O motociclista, um homem 
de 21 anos, afirmou que a mo-
tocicleta não seria dele e sim de 
um amigo. Porém, não soube 
informar o nome do amigo ou 

qualquer documentação que 
comprovasse a informação. 
Sem documentos pessoais, ele 
foi conduzido à Polícia Civil 
para ser identificado e respon-
derá criminalmente por recep-
tação de veículo roubado.

O outro veículo apreen-
dido foi uma caminhonete de 
luxo roubada em Goiás e que 
circulava com placas de Per-
nambuco. O veículo, um VW 
Amarok que era original de 
Minas Gerais, foi roubado há 
seis anos. A apreensão ocorreu 
na BR 230, km 140, quando a 
equipe policial abordou o ve-
ículo de luxo e verificou que 
havia indícios de adulteração. 

Em outras ações nas ro-
dovias da Paraíba, a Polícia 
Rodoviária prendeu um casal 
com dois quilos de maconha. 
A ação aconteceu no posto 
da PRF em Bayeux. A droga 
estava no porta-malas de um 
veículo Chevrolet Cobalt tinha 
como origem o Estado de Per-
nambuco e seria entregue em 
Bayeux. A droga estava dentro 
de uma caixa de papelão. O ca-
sal confessou que pegou a dro-
ga na cidade de Custódia (PE). 
O homem de 31 anos e a mu-
lher de 18 anos foram detidos, 
conduzidos à Polícia Civil e de-
verão responder pelo crime de 
tráfico de drogas. 

Policiais Civis de Ita-
baiana apreenderam no 
sábado, um adolescente 
de 16 anos pela prática 
de tentativa de homicídio 
contra um homossexu-
al na BR-230, próximo a 
Riachão do Bacamarte. 

A vítima, conhecida 
por Mazinho, foi atingida 
no rosto e socorrida para 
o Hospital de Emergên-
cia e Trauma de Campina 
Grande. De acordo com 
informações do Hospital 
a vítima perdeu a visão 
dos dois olhos devido ao 
disparo.

O adolescente foi 
apreendido no municí-
pio de Ingá, na presença 
da mãe, e ambos foram 
levados à Delegacia de 
Itabaiana, onde confes-
sou ter atirado contra o 
rosto da vítima.  De acor-
do com informações re-
passadas para a Polícia, 
vítima e acusado manti-
nha um relacionamento 
amoroso. Em depoimen-
to o menor disse ter pra-

ticado o crime porque a 
vítima queria matá-lo. 

Atos libidinosos
Na cidade de Cubati, 

em ação conjunta das Polí-
cia Civil e Militar foi preso 
nesse fim-de-semana, um 
homem de 53 anos acusa-
do de atos libidinosos por 
ter se masturbado na pre-
sença de uma criança.

Segundo o delegado 
Iasley Almeida, o preso es-
tava na casa da avó da ví-
tima, uma criança de ape-
nas dois anos, em Cubati, 
e aproveitando que ficou a 
sós com a menor na sala, 
passou a se masturbar. A 
mãe disse ter presenciado 
o ato do homem.

Diante disso a família 
da vítima compareceu à 
delegacia de Cubati, pró-
ximo ao local onde acon-
teceu o fato. O homem foi 
preso no sítio Serrote do 
Angico. O crime está pre-
visto no Artigo 218-A do 
Código Penal.

Menor atira contra 
homem em Riachão

Foto: PRF

Foto: Polícia Civil

Foto: PMPB
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Projeto-piloto será iniciado nesta quinta-feira e 500 mil beneficiários de todo o país participarão da primeira etapa

Como medida para evitar 
exposição de pessoas do grupo 
de risco ao novo coronavírus, 
o Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) vai iniciar o pro-
jeto piloto da prova de vida por 
biometria facial a partir desta 
quinta-feira, 20 de agosto. A 
prova será feita com o uso da 
câmera do celular do cidadão, 
por meio de aplicativos do Go-
verno Federal. Cerca de 500 
mil beneficiários de todo o país 
participarão da primeira etapa.

O programa, em parceria 
com a Secretaria de Governo 
Digital (SGD), do Ministério da 
Economia e a Dataprev, come-
çará a fazer os primeiros conta-
tos com os segurados nos pró-
ximos dias. O contato será feito 
pelo INSS por meio de mensa-
gens enviadas pelo Meu INSS, 
Central 135 (também central 
de dúvidas) e e-mail, ou seja, 
por telefone, SMS e e-mail, con-
vidando o beneficiário a partici-
par do projeto. O remetente que 
enviará o SMS será identificado 
como 280-41. Qualquer men-
sagem sobre prova de vida que 
não tenha esse número deve ser 
desconsiderada, pois não foi en-
viada pelo INSS e pode se confi-
gurar como uma fraude.

De acordo com informa-
ções do INSS, os segurados 
que receberão o contato nesta 
primeira etapa já deveriam ter 
realizado a prova de vida, por 
tanto é importante a realização 
do procedimento a partir do 
contato. A comprovação cos-
tuma ser feita na instituição 
bancária onde o segurado re-
cebe o benefício com a simples 
apresentação de documento 
de identificação com foto a um 
funcionário da instituição, no 
entanto,  o serviço presencial 
está suspenso desde março até 
setembro devido às normas re-
lacionadas as medidas restriti-
vas em decorrência da pande-
mia do novo coronavírus. 

No contexto digital, o re-
conhecimento facial será feito 
pelo uso da câmera do celular 
do cidadão, por meio do aplica-
tivo do Meu INSS e do aplicati-
vo do Governo Digital que vai 
indicar se, de fato, trata-se da 
pessoa cujo CPF foi informado 

no cadastramento do INSS. É 
necessário que o beneficiário 
possua um smartphone com 
câmera frontal, para que a bio-
metria facial seja feita. Nas pla-
taformas a prova de vida digital 
estará disponível apenas para 
os beneficiários selecionados e 
não para todos.

Com o uso do aplicativo 
do Governo Digital (Meu gov.
br) o segurado enviará uma 
foto e será feito o reconheci-
mento facial por meio de uma 
prova de vivacidade e outra 
prova de identidade. Após es-
sas duas etapas, o aplicativo in-
dica se aquela pessoa é de fato 
a pessoa do CPF informado no 
cadastramento.

Na prova de vivacidade, o 
cidadão é orientado pelo apli-
cativo Meu gov.br a centralizar 
o rosto, virar o rosto para a 
direita, fechar os olhos, sorrir, 
virar novamente o rosto e fazer 
a captura da biometria através 
de foto. Já a de identidade é rea-
lizada através da biometria ca-
dastrada, caso a biometria do 
cidadão a ser validada seja do 
TSE, será necessário informar 
o número do título de eleitor. 
Se o cadastro for no Denatran, 
será necessária a Data de Emis-
são da Carteira de Habilitação.

Isto porque o INSS usará a 
base de dados do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran) 
e do Tribunal Superior Eleitoral. 
Serão selecionados, portanto, se-
gurados que tenham carteira de 
motorista e título de eleitor. 

Por se tratar de um pro-
jeto-piloto, a prova de vida 
por biometria deve passar por 
ajustes e será implementada 
para todos os beneficiários. A 
expectativa é que o serviço seja 
disponibilizado para todos os 
beneficiados ainda em 2020.

O projeto visa dar mais 
comodidade e segurança ao 
cidadão, reduzindo a necessi-
dade de deslocamentos para a 
realização do serviço. Porém, 
caso o  cidadão não tenha aces-
so à internet e um smartphone, 
a prova de vida poderá ser rea-
lizada nas agências bancárias.

A prova de vida é obri-
gatória para os segurados do 
INSS que recebem seu benefí-
cio por meio de conta-corren-
te, conta poupança ou cartão 
magnético.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

INSS vai implantar biometria 
facial para a prova de vida

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

2 mil animais salvos

Apreensões de aves silvestres têm
aumento de mais de 20% na PB

O Batalhão de Polícia 
Ambiental (BPAmb) ultra-
passou as 2 mil apreensões 
de aves silvestres, este ano, 
nas ações de combate ao 
tráfico, venda e caça dos 
animais, na Paraíba. Nos 
sete primeiros meses do 
ano, houve um crescimen-
to de mais de 20% das 
apreensões, quando com-
parado com o mesmo pe-
ríodo de 2019.

O combate aos crimes 
contra a fauna será inten-
sificado ainda mais com a 
Operação Voo Livre, que 
foi retomada no último fim 
de semana e resultou na 
apreensão de mais de 50 
aves das espécies papa-ca-
pim, galo-de-campina, go-
lado, golaço, sibite, saíra-

sete-cores, azulão, tico-tico, 
tiziu, gaturamo-verdadeiro, 
sabiá-de-cabeça-cinza, sa-
nhaçu-cinzento, sanhaçu-
do-coqueiro, graúna, cebo-
linho e canário-da-terra, 
no sábado (17), na feira de 
Santa Rita.   

O chefe da Seção de 
Planejamento e Operações 
(P/3) do BPAmb, tenen-
te Wellington Aragão, que 
esteve à frente das ações, 
lamentou a morte de uma 
das aves. “Era uma saíra-se-
te-cores, ave muito bonita e 
rara. Infelizmente, a nature-
za perdeu o animal. Quando 
chegamos na feira de Santa 
Rita, a ave estava em um 
alçapão, que é uma espé-
cie de gaiola pequena que 
impõe ao animal condições 

degradantes e a ave acabou 
morrendo em decorrência 
dessa crueldade”, contou, 
ressaltando que a Operação 
Voo Livre conseguiu salvar 
mais de 50 aves de outras 
dezesseis espécies.

Até julho deste ano, 
conforme dados do Bata-
lhão de Polícia Ambiental, 
foram 1.993 aves silvestres 
apreendidas, o que repre-
senta um aumento de mais 
de 20%, quando compara-
do com os sete primeiros 
meses de 2019, que teve 
1.615 apreensões.

Crime ambiental
A venda, exposição à 

venda, exportação, compra, 
guarda ou mesmo posse de 
aves silvestres em cativeiro 

ou depósito são condutas 
consideradas como crime 
ambiental e têm pena de 
seis meses a um ano, além 
de multa de R$ 500 por 
cada animal. Se a espécie 
for ameaçada de extinção, a 
pena é aumentada e a mul-
ta pode chegar a 5 mil reais 
por cada ave.

É com sentimento de gra-
tidão e missão cumprida que a 
Fundação Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente “Ali-
ce de Almeida” (Fundac) en-
cerrou a Mostra Juventude Ati-
va, em comemoração ao Mês 
da Juventude. As atividades 
dedicadas aos adolescentes 
e jovens em cumprimento de 
medidas nas unidades socioe-
ducativas do Estado contaram 
com uma vasta programação 
interativa que teve início no 
dia 08 de agosto e encerrou no 
domingo (16).

Segundo Nilton Santos, 
coordenador do eixo Esporte, 
Cultura e Lazer da Fundac, o 
evento, que também marcou 
a retomada das atividades em 
todas as unidades socioeduca-
tivas do Estado, utilizou as no-
vas tecnologias para realizar, 
de forma on-line, uma série de 

apresentações, debates, ofici-
nas e palestras, entre outras 
atividades, incluindo a reto-
mada das oficinas de tear.

“A Mostra da Juventude 
conseguiu despertar a aten-
ção dos adolescentes jovens 
de uma forma muito positiva, 
pois, toda a programação foi 
feita com elementos que inte-
ressavam aos anseios da so-
ciedade socioeducativa, com 
muito bate papo com atletas e 
artistas, além de palestras so-
bre direitos e deveres dos ado-
lescentes”, comentou o coor-
denador, lembrando ainda da 
alegria em ver o comporta-
mento do público que buscou 
interagir, o tempo todo, duran-
te as produções da Mostra.

“Durante as atividades, 
contamos com participações 
especiais de capoeiristas que 
moram e trabalham na Euro-

pa, mestre Nozinho, da Rússia, 
mestre Hailton, da Áustria e 
mestre Caranga, da Holanda 
– que nos relataram como a 
capoeira mudou suas vidas. 
Destacamos ainda a partici-
pação de Pedrinho, treinador 
paraolímpico, que falou sobre 
superação e desafios através 
do esporte. Na parte cultural 
destacamos a apresentação 
musical do grupo Cristomai-
ca, com o rapper Preto A, que 
cantou músicas sobre liberda-
de, diversidade e resistência 
da luta do povo negro, como 
também uma linda apresen-
tação de dança popular com o 
grupo Flor de Lírio, com muito 
coco, xaxado e baião”, lembrou 
Nilton.

Diante do sucesso da Mos-
tra Juventude Ativa, a diretora 
técnica da Fundac, Waleska 
Ramalho, agradeceu a toda 

comunidade da socioeduca-
ção pelo empenho e dedica-
ção para que tudo saísse con-
forme programado. “O meu 
muito obrigada ao presidente 
da Fundac, Noaldo Meireles, 
ao secretário Tibério Limeira, 
aos diretores e diretoras das 
Unidades, aos agentes socioe-
ducativos, ao brilhante coor-
denador de eixo, Nilton Santos, 
e a sua equipe guerreira, que 
ultrapassou todos os limites 
da resistência. Além da minha 
equipe da DITEC que coloca os 
pés e anda junto comigo, com 
coragem e discernimento.

“Eu concluo a Semana 
da Juventude com gratidão e 
a certeza do dever cumprido. 
Sei que em cada lugar deixa-
mos uma marca, e a DITEC 
está fazendo um movimento 
com grandes marcas”, concluiu 
Waleska Ramalho.

Fundac encerra Mostra Juventude Ativa no Estado

As atividades dedicadas aos adolescentes e jovens em cumprimento 
de medidas nas unidades tiveram vasta programação interativa
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Até julho deste ano, 
conforme dados 
do Batalhão de 

Polícia Ambiental, 
foram recolhidas 

1.993 aves

Foto: Secom-PB

O alçapão, espécie de gaiola pequena, impõe ao animal condições degradantes e a ave pode acabar morrendo em decorrência da crueldade
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Vendas de imóveis em bairros nobre, que haviam sofrido retração com o distanciamento social, aumentaram 20% em julho

O mercado imobiliário de 
luxo voltou a ficar aquecido 
em João Pessoa, após os qua-
tro primeiros meses da pan-
demia provocada pelo novo 
coronavírus. O reaquecimen-
to, começou a acontecer no 
mês de julho, após flexibiliza-
ção do setor e por causa dos 
juros do financiamento que 
baixaram e estão em torno de 
5% a 6,5% ao ano. 

Segundo o presidente do 
Conselho Regional dos Corre-
tores de Imóveis 21ª Região 
(Creci-PB), Rômulo Soares, 
a procura por apartamen-
tos em bairros nobres desde 
o mês de julho teve um au-
mento em torno de 20% em 
relação a março, abril, maio e 
junho. Ele afirma que o setor 
aposta numa melhora ainda 
maior das vendas, principal-
mente a partir de janeiro do 
próximo ano.

Os condomínios mais ca-
ros da cidade estão nos bair-
ros Altiplano Cabo Branco, 
Tambaú, Manaíra, Cabo Bran-
co, Tambauzinho e Bairro dos 
Estados. “Estamos muito oti-
mistas com o reaquecimento 
desse mercado e parabenizo 
pelas medidas adotadas bus-
cando o controle da pande-
mia”, afirmou Rômulo Soares. 

Por outro lado, mesmo 
em plena pandemia, o nicho 
de mercado que não sofreu 
nenhuma dificuldade e sur-
preendeu foi o de imóveis de 
baixa renda, vendidos através 
do programa Minha Casa, Mi-
nha Vida.

Os imóveis com valores 
entre R$ 80 mil até R$ 180 mil 
tiveram as vendas aceleradas 
neste período. Foi um cresci-

mento de 30%, maior do que 
antes da pandemia, quando o 
país vivia apenas a crise polí-
tica. “Os imóveis destinados 
à população de baixa renda 
foram a exceção do setor, por-
que os imóveis mais caros 
passaram por uma forte crise 
até o mês de junho”, revelou 
Rômulo Soares.

O reaquecimento do se-
tor imobiliário na Paraíba 
também foi possível porque 
boa parcela da população 
acredita que investir em imó-
vel ainda é uma das formas 
mais seguras de valorização 
de renda. Investimento em 
imóvel, segundo os especia-
listas, oferece mais seguran-
ça, expectativa de valoriza-
ção e durabilidade, seja casa, 
apartamento, flat ou imóvel 
comercial. E se a opção for 
por comprar para alugar, o re-
torno do investimento ocorre 
de forma rápida. 

O aumento do teto de fi-
nanciamento usando recursos 
do FGTS, a redução dos ju-
ros e o controle da economia 
também foram fatores que 
influenciaram a retomada da 
procura por imóveis. Atentos a 
tudo isso e motivados por ex-
pectativas mais positivas para 
o futuro, os consumidores pa-
raibanos voltaram a pesquisar 
imóveis com intenção de com-
pra, seja para morar, trabalhar 
ou investir. 

Para Rômulo Soares, a 
reabertura das imobiliárias e 
das construtoras no mês de 
julho, mesmo com os funcio-
nários trabalhando remota-
mente, encorajou os consumi-
dores. Utilizando máscaras e 
obedecendo a distância, eles 
começaram a visitar os escri-
tórios e os estandes, reaque-
cendo as vendas.

José Alves
zavieira2@gmail.com

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Mercado imobiliário volta a 
crescer após a flexibilização

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

Uso da tecnologia se fortalece no pós-pandemia
O legado que fica dessa 

pandemia, segundo Rômulo 
Soares, é que não há necessida-
de de uma grande estrutura físi-
ca para tocar o mercado imobi-
liário. Basta se ter uma internet 
de qualidade para atender bem 
o consumidor. “Tanto o aten-
dimento, como a conclusão da 
venda, inclusive com assinatura 
do contrato junto ao cartório, 
pode ser feito na modalidade 
eletrônica. Essa modalidade 
serve para quem está fora do 
Estado ou em outro país. Desde 
que a pessoa tenha seu cadas-
tro eletrônico no Brasil, que é 

a chamada assinatura digital”, 
explicou.

O presidente enfatizou que 
pelo menos três ensinamentos 
ficarão e serão aperfeiçoados 
no período pós-pandemia: o uso 
da tecnologia, a diminuição do 
elemento físico nas vendas e o 
planejamento antecipado pelos 
projetos.

O Creci-PB tem ajudado mui-
to os corretores no suporte digital. 
“Nós lançamos, em janeiro de 
2016, o programa EducaCreci, 
que engloba treinamento, capa-
citação, palestras, seminários, 
congressos e cursos. E estaremos 

lançando ainda nesta semana a 
Faculdade Corporativa Digital, 
que vai oferecer mais de 40 cur-
sos. A pessoa se matricula, faz o 
curso e no final recebe o certifica-
do, tudo de forma digital.

Em João Pessoa, a maioria 
das imobiliárias está atendendo 
o público interessado na compra 
da casa própria através das mí-
dias sociais. O cliente pós cadas-
tramento recebe as novidades e 
lançamentos do setor, seja pelo 
programa Minha Casa, Minha 
Vida ou imóveis prontos com 
vendas à vista ou financiados, 
inclusive com o uso do FGTS.

Foto: Marcus Antonius

Condomínios mais caros da cidade estão nos bairros de Altiplano (foto), Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Cabo Branco, Tambauzinho e Bairro dos Estados

Média de vendas já está quase equivalente à do mesmo período de 2019

Novos e usados

Revendedores de veículos comemoram 
resultados do retorno das atividades

Passado o período 
mais intenso do isolamento 
social, o setor de veículos 
no Estado começa a respi-
rar os ares da flexibilização. 
Com as concessionárias e 
revendedoras abertas e a 
retomada gradual das ativi-
dades, as vendas de novos e 
seminovos começam a cres-
cer depois de um período 
de baixas significativas. O 
setor está animado e já pre-
vê um final de ano de equi-
líbrio nas contas. 

O gerente de conces-
sionária José Silva viu as 
vendas despencarem em 
torno de 70% no início da 

pandemia e conta que a 
loja precisou fazer ajustes 
para não demitir os funcio-
nários. 

“A gente se valeu da 
suspensão contratual e da 
redução de jornada que o 
governo propôs, foi o que 
ajudou a empresa a perma-
necer viva”. E mais que isso: 
além de se manter em meio 
à crise que atingiu o setor 
automobilístico no mundo 
todo, a empresa já contra-
tou três novos funcionários. 

“No mês passado pre-
cisamos de uma recepcio-
nista e mais dois vendedo-
res, porque a demanda está 
grande”, comemorou. A pri-
meira quinzena de agosto 
já atingiu em quase 100% a 

média de vendas em relação 
ao mesmo período do ano 
passado, uma surpresa boa 
que o gerente comemora. 
“Melhorou tão rapidamente 
que as montadoras não estão 
atendendo a demanda, eu 
penso que por não contarem 
que a retomada seria tão in-
tensa. A expectativa é de que 
até o final do ano a gente 
consiga recuperar a média 
de antes da pandemia”. 

Em um shopping no mu-
nicípio de Cabedelo, onde 21 
concessionárias  comercia-
lizam veículos seminovos e 
usados, o aumento das ven-
das também já pode ser per-
cebido e a expectativa é de 
que o crescimento continue. 

“Tivemos um abril e 
maio difíceis com queda de 
aproximadamente 20% nas 
vendas, mas em junho e ju-
lho já vimos um crescimento 
de 30% isso em relação ao 
ano passado”, explica Flávio 
Reis, gerente de controlado-
ria e finanças do shopping. 
O entrevistado explica que 
a alteração nos horários 
de funcionamento e o pró-
prio receio dos clientes em 

relação à pandemia se en-
carregaram de diminuir o 
movimento. “Hoje os clien-
tes vêm devidamente pro-
tegidos, com menos pessoas 
por família, estão tomando 
bastante cuidado e o sho-
pping também está atento 
às normas de segurança. A 
gente espera que as vendas 
cresçam até final do ano”, 
acrescentou. 

Em março, as vendas de 
automóveis tiveram o pior 
desempenho em 14 anos, 
com recuo de 21% sobre 
igual mês em 2019, segun-
do a Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos 
Automotores (Fenabrave). 
Os meses de maio e abril 
foram igualmente difíceis 
para o setor que, na Paraí-
ba, retornou as atividades 
no mês de junho. Segundo 
o relatório de distribuição 
da federação, o setor teve 
alta no mês de julho em 
relação aos meses anterio-
res. No acumulado do ano, 
entretanto, houve queda de 
35,64% nos cinco primei-
ros meses se comparado ao 
igual período de 2019.

A obra de revitaliza-
ção e restauração do Con-
vento de São Frei Pedro 
Gonçalves (o Conventi-
nho), localizado na Praça 
Antenor Navarro, em João 
Pessoa, permanece inaca-
bada. A obra, que pretende 
transformá-lo na Casa das 
Artes, completará quatro 
anos em setembro deste 
ano, porém, apenas 41,8% 
do projeto foi executado, 
conforme o registro do Ins-
tituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional 
(Iphan). 

O projeto é uma par-
ceria entre a Prefeitura de 
João Pessoa por meio das 
Secretarias de Planejamen-
to (Seplan), Infraestrutura 
e Coordenadoria do Patri-
mônio Cultural de João Pes-
soa (Copac) com o Iphan.

De acordo com o 
Iphan, o projeto de revita-
lização previa a instalação 
de uma praça, um anfitea-
tro e a criação de espaços 
multiusos: a escola de arte 
circense, música, pintura e 
a instalação de uma biblio-
teca municipal. O pátio e a 
Igreja São Pedro Gonçalves 
serão requalificados e res-

taurados. A liberação de R$ 
2 milhões ocorreu em 2016 
e 2017 restando um saldo 
de R$ 892.8897,40 a serem 
liberados, conforme o valor 
previsto no contrato. 

Iniciado em 2016, a 
PMJP realizou uma licita-
ção pública e uma determi-
nada construtora foi sele-
cionada. Conforme Raglan 
Rodrigues, chefe do setor 
da divisão técnica do Iphan, 
a prefeitura precisou sus-
pender temporariamente 
as obras porque teve um 
problema com a licitação. 

Ele lamenta o atraso 
da revitalização do antigo 
Conventinho, pois a obra 
possui um importante pa-
pel de inserção social das 
comunidades carentes que 
habitam o entorno. “É um 
projeto que tem tudo para 
dar certo. Ele foi criado 
para ser um polo de ocu-
pação no centro de João 
Pessoa”.

Seinfra
A reportagem do Jor-

nal A União entrou em con-
tato com a Secretaria de 
Infraestrutura da Prefeitu-
ra de João Pessoa. O órgão 
respondeu apenas que a 
obra não tem previsão para 
ser concluída.

Conventinho: 4 anos 
de obra inacabada
Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com

Foto: Marcus Antonius



Teatro de rua
‘Painel Funesc’ convida a atriz cearense Vanéssia Gomes (foto) 
e o ator paulistano Marcelo Palmares para debater sobre o 
gênero dramático antes e depois da pandemia. Página11
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Com quase seis décadas 
da sua criação, o Cineclube 
Charles Chaplin surgiu no dia 
18 de agosto de 1962, nas de-
pendências do Liceu Paraiba-
no, em João Pessoa. No entan-
to, apesar de ter permanecido 
em atividade durante pouco 
tempo, marcou uma época, 
por ter contribuído, pela exi-
bição de filmes clássicos fora 
do circuito comercial, seguido 
de debates, para a difusão da 
Sétima Arte, cumprindo assim 
não apenas função cultural, 
mas também social e servindo 
como aprendizado para os es-
pectadores.

“O sucesso do Cineclube 
fez com que pensássemos em 
uma coisa mais ampla, além 
dos muros do Liceu, que foi a 
criação do Cinema de Arte na 
capital, inaugurado no Cine-
ma Bela Vista”, contou um dos 
fundadores, o jornalista e crí-
tico de cinema paraibano Pau-
lo Melo, que atualmente está 
radicado em Brasília (DF).

Ainda hoje o cineclubis-
mo tenta sobreviver, mesmo 
com o avanço tecnológico e 
da cultura do streaming, além 
da suspensão temporária por 
causa da pandemia (a exem-
plo do Cineclube O Homem 
de Areia, da Fundação Casa de 
José Américo). 

Paulo estudava no 2º ano 
Clássico, no turno da noite, 
quando fundou o Cineclube 
Charles Chaplin com o Pedro 
Santos (1919-1993), então 
professor de Educação Artís-

tica do Liceu Paraibano, que 
viria a se tornar maestro. A 
criação contou com o apoio 
da professora Daura Santiago 
Rangel, diretora do colégio, 
que é vinculado à rede estadu-
al de ensino. “O Cineclube era 
uma homenagem a Chaplin, 
que já era um nome reconhe-
cido no mundo, e o objetivo 
era difundir o cinema, por 
meio de filmes clássicos, não 
comerciais, e de se criar um 
aprendizado, de apreciação de 
um filme de arte, por acreditar 
que um filme poderia ser útil 
ao tocar a emoção das pesso-
as”, justificou ele, que foi o pri-
meiro presidente da entidade 
e, cinco anos depois, saiu do 
colégio para estudar na Facul-
dade de Filosofia (Fafi), cuja 
sede era vizinha ao próprio 
Liceu. 

Inaugurado com a exi-
bição do filme As Diabólicas 
(1955), de Henri-Georges 
Clouzot (1907-1977), o Cine-
clube Chaplin realizava as ses-
sões aos sábados, a partir das 
16h, no auditório do Liceu. 
“Quanto ao perfil dos filmes, a 
maioria era europeu, da Nou-
velle Vague. O diferencial era 
que se tratavam de filmes clás-
sicos, numa época em que os 
cinemas de rua exibiam pre-
dominantemente os filmes co-
merciais americanos. E, para 
ver a possível qualidade, que 
era testada pelo diretor, íamos 
pegar referências nas leituras 
de jornais da imprensa nacio-
nal, como O Globo e   Correio 
da Manhã”, recorda Melo.

Foram cerca de 500 sócios 
que pagavam mensalidades 

para cobrir as despesas. Uma 
delas era com o aluguel dos fil-
mes em distribuidoras como a 
Metro-Goldwyn-Mayer e a Pa-
thé, na cidade de Recife (PE). 
“Tínhamos o apoio do Serviço 
de Cinema Educativo da Se-
cretaria da Educação do Esta-
do, por meio de João Córdula, 
que trazia a tela, a caixa de 
som, o projetor e a mesa, onde 
eram exibidos filmes na bitola 
16 milímetros”, acrescentou o 
jornalista e crítico de cinema, 
salientando que o Cineclube 
Chaplin ainda oferecia, além 
da exibição, o que ele classifi-
cou de “subprodutos”: debate 
sobre cada filme, além de uma 
seção contendo informações 
sobre cinema, que ficava num 
mural afixado no saguão de 
entrada da escola.

Ao ressaltar a criação, 
em 1962, do Cinema de Arte 
como “principal produto” do 
Cineclube, Paulo Melo lem-
brou que a sessão que inau-
gurou o projeto ocorreu no Ci-
nema Bela Vista, no bairro de 
Cruz das Armas, com o filme 
Hiroshima, Meu Amor (1959), 
de Alain Resnais (1922-
2014). “Era exibido um filme 
toda quinta-feira e continuou, 
depois, no Cinema Brasil, com 
sessões à tarde e à noite, em 
seguida no Plaza e terminou 
no Cine Municipal. No início, 
nos cinemas Bela Vista e Bra-
sil, os estudantes cuidavam da 
recepção dos ingressos e pa-
gavam taxa aos cinemas. Nos 
outros, os cinemas ficaram 
cuidando disso”.

Em algumas sessões, era 
possível contar com partici-

pações de convidados nos de-
bates, a exemplo de Wills Leal 
(1936-2020), Linduarte No-
ronha (1930-2012) e Antônio 
Barreto Neto (1938-2000), 
que escreviam colunas sobre o 
assunto nos jornais da capital. 

Uma atividade do cine-
clube era a publicação do Bor-
rão de Cinema. “Era inspirada 
na revista francesa Cahiers du 
Cinéma que líamos na sede 
da Aliança Francesa, que ti-
nha assinatura e onde alguns 
alunos do Liceu também estu-
davam. Se eles tinha os cader-
nos, nós tínhamos o borrão”, 
comparou Paulo Melo.

Formação crítica
O jornalista e colunista 

de A União, Martinho Moreira 
Franco, iniciou sua militância 
no cineclube do Liceu, onde 
era aluno do Clássico, quando 
também passou a assinar co-
luna diária especializada no 
Correio da Paraíba. “Dois ci-
neclubes marcaram época na 
Paraíba nos anos 1960: o Cha-
plin, em João Pessoa, e o Glau-
ber Rocha, em Campina Gran-
de. Não foram os primeiros, 
mas lideravam o movimento 
nas duas cidades. O cineclu-
bismo virou uma febre no 
meio estudantil, inicialmente 
em escolas do ensino médio, 
propagando-se em seguida no 
ensino superior, em particular 
nos cursos de Ciências Huma-
nas e Sociais. Criação do Char-
les Chaplin, o Cinema de Arte 
de João Pessoa serviu para 
acentuar ainda mais o interes-
se do público jovem pela arte 
cinematográfica. Neste ponto, 

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Cineclube era uma homenagem 
a Chaplin e tinha como objetivo 
difundir o cinema, por meio de 
filmes clássicos e não comerciais

Cineclubismo 
como divulgador 

do Cinema de Arte
Há 58 anos, nascia em João Pessoa o Cineclube Chaplin, que 

marcou época por ter contribuído para a formação crítica local 
através de filmes clássicos fora do circuito comercial

Foto: Divulgação

“Não haveria ‘Aruanda’ se não fosse o movimento de cineclube”
“Não haveria Aruanda 

se não fosse o movimento 
de cineclube, porque o filme 
foi a continuidade de uma 
tradição dos padres da Cúria 
Metropolitana, que aumen-
tou a nossa informação com 
relação ao cinema e nos con-
dicionou culturalmente, nos 
inspirou e nos incitou a fazer 
cinema”. Foi o que garantiu o 
cineasta paraibano Vladimir 
Carvalho, que foi assistente 
de direção de Linduarte No-
ronha em Aruanda (1960), 
e também assinou o roteiro 
com João Ramiro Mello.

Ele frequentou o Cine-
clube João Pessoa, criado 
na cidade pela igreja, em 
meados dos anos 1950, de 
onde extraiu ensinamentos 
que, posteriormente, contri-

buiriam para transformá-lo 
num dos mais importantes 
documentaristas do Brasil. 
“Mas o que marcou época, 
numa segunda etapa, foi a 
atuação de Pedro e Paulo, 
que, para fazer uma brinca-
deira, foram dois bons após-
tolos do cinema”, disse ele, 
referindo-se aos dois funda-
dores do Cineclube Charles 
Chaplin – Pedro Santos e 
Paulo Melo.

Vladimir lembrou de par-
ticipações dos religiosos, a 
exemplo de Dom Antônio 
Fragoso, que foi bispo na 
cidade de Crateús (CE) no 
pioneiro Cineclube João Pes-
soa. “O cineclubismo ficou 
muito a dever ao trabalho 
dos padres paraibanos, que 
foram fundamentais para o 

aparecimento dessa ativida-
de e o conhecimento sobre 
cinema, que costumavam 
se instruir nas viagens que 
faziam para a cidade de 
Roma, na Itália”, observou 
o realizador paraibano ra-
dicado em Brasília (DF). “Eu 
era uma ovelha meio que 
desgarrada desse rebanho, 
pois participava de reuniões 
do Partido Comunista de tar-
de e, à noite, assistia filmes 
que os padres exibiam em um 
sobrado, localizado no início 
da Rua das Trincheiras. Na 
época, se discutia a estética 
e tínhamos pressa de passar 
à prática do cinema. Saí do 
Liceu e fiz Vestibular por volta 
de 1960, mas o Cineclube 
Charles Chaplin também foi 
muito importante”.

Foto: Divulgação

Vladimir Carvalho frequentava o 
Cineclube João Pessoa, criado na 
capital pela igreja, em meados 
dos anos 1950

Os EnTrEvisTAdOs
Foto: Divulgação

Foto: Marcos Russo

Paulo Melo (foto) fundou 
o Cineclube Chaplin com  
Pedro Santos (1919-1993)

Segundo Martinho Moreira Franco, 
havia uma consciência crítica entre 
os que frequentavam as sessões

o cineclubismo exerceu papel 
didático. Muitos críticos de 
cinema foram formados nos 
cineclubes”, apontou.

Além dos que se profis-
sionalizaram como críticos, 
Martinho Moreira Franco re-
corda que boa parte do pú-
blico frequentador era cons-
tituída por espectadores que 
acompanhavam o movimento, 

ainda que não filiados a cine-
clubes. “Havia uma consciên-
cia crítica entre os que forma-
vam a plateia mais esclarecida 
e influenciada pelo movimen-
to. Cabe destacar o papel de-
sempenhado pela Associação 
dos Críticos Cinematográficos 
da Paraíba, na verdade, um 
cineclube cujos sócios eram 
profissionais da área”.
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Já falei aqui neste cantinho de jornal de várias si-
tuações inusitadas que nos foram impostas pela pan-
demia do novo coronavírus. Falei do amor e da raiva 
na quarentena, de reencontros, de sepultamento e de 
decepções. Hoje, quero falar sobre o estado de espíri-
to das pessoas, pois segundo especialistas, “depres-
são e ansiedade deixarão sequelas mais duradouras 
do que o coronavírus”. A dificuldade de lidar com a 
solidão é um enorme desafio nestes dias de distan-
ciamento social. Estamos há quase seis meses convi-
vendo com situações esdrúxulas, como isolamento, 
proibições, uso de máscara, álcool em gel etc. Mas, o 
que significa depressão?

Estudiosos afirmam que é um transtorno trai-
çoeiro que transforma a vida num fardo difícil de 
suportar. Mesmo antes do coronavírus, a depressão 
já era considerada “o mal do século”. Segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde, a partir desta década, será 
a principal causa de absenteísmo, isto é, faltas no tra-
balho. Já o é, segundo pesquisa recente, entre os que 
trabalham no mercado financeiro de São Paulo. Pa-
rece contradição, porque a partir da Segunda Guer-
ra Mundial, centenas de milhões de pessoas tiveram 
acesso a alimentos de qualidade, serviços de saúde e 
níveis de conforto com os quais nossos antepassados 
não ousavam sonhar.

Segundo estudiosos do tema, embora a pobreza 
possa aumentar a prevalência de pessoas deprimidas 
nas sociedades, por que razões tantos que desfrutam 
de melhores condições financeiras desenvolvem um 
transtorno que lhes subtrai o prazer de viver? Eu 
mesmo conheço pessoas do meu círculo de convivên-
cia que são bem realizadas na vida social, financeira 
e profissional, entretanto parece quem que nunca es-
tão satisfeitas com a vida. 

A maioria de nós vive em grandes metrópoles, 
temos todo o conforto do mundo (carro, casa, Netflix, 
praias, shoppings), mas, de uma hora para outra, o 
progresso e a complexidade dos centros urbanos nos 
afastaram uns dos outros. A solidão se tornou endê-
mica. Temos tudo e nos sentimos sós. Daí para um pro-
cesso depressivo há uma curta distância. Observo que 
as pessoas estão procurando muito as igrejas, prin-
cipalmente aquelas que atraem multidões. Mesmo no 
louvor a Deus, as pessoas se sentem solitárias.

Outro ponto apontado por vários estudiosos é a 
busca incessante da felicidade em ações, ambientes 
e relacionamentos que terminam por nos distanciar 
dela. Aí, incluímos o sexo desenfreado, as bebidas 
alcoólicas e as drogas. Desperdiçamos energia para 
adquirir status, bens, galgar posições sociais e exi-
bir no Instagram e no Facebook fotos e comentários 
fúteis, para mostrar aos nossos seguidores como 
somos inteligentes, espirituosos, importantes e, so-
bretudo, felizes.

Já escrevi também aqui sobre a futilidade das 
redes sociais. Mas alguns me perguntam: você não 
é usuário do Instagram e do Facebook? Sou, sim. E 
também do WhatsApp! Sou, mas condeno os exces-
sos. Muitos estão ali buscando “superação”, palavra 
insuportavelmente na moda e que virou um “meme” 
constante. Para muitos, nada mais justifica a tristeza 
e o fracasso, a ordem é triunfar o tempo todo, para 
não sermos acusados de fracos, deprimidos e per-
dedores, portanto desprezíveis. Segundo o médico 
e jornalista Dráuzio Varella, “a expectativa de uma 
existência cor-de-rosa não estava no horizonte dos 
nossos antepassados, ocupados com o ganha-pão, as 
doenças, as guerras e as epidemias de fome. A tec-
nologia que nos trouxe computadores, celulares e a 
internet foi a pá de cal. Entretidos com as telas dos 
telefones perdemos contato com os familiares e os 
amigos. O trabalho derrubou as fronteiras entre o es-
critório e a privacidade de nossas casas. Onde quer 
que estejamos, seremos bombardeados por mensa-
gens de e-mail, WhatsApp, Instagram, Twitter e o 
diabo que nos carregue”.

O leitor pode perguntar: mas na vidinha de an-
tigamente não havia depressão? Havia, sim, porém a 
vida moderna e a pandemia do coronavírus acentua-
ram essa dificuldade que temos de lidar com a solidão. 
São dias e dias de distanciamento social, de “falta do 
que fazer” e manter o equilíbrio psicológico dentro de 
limites razoáveis é privilégio de poucos. Tomara que 
as consequências dessa famigerada pandemia não se-
jam apenas o luto, a saudade e as sequelas sanitárias. 
Que as pessoas ultrapassem essa barreira com a men-
te sadia e o equilíbrio suficiente para tocar a vida.

Depressão na 
quarentena

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

Fernando

Colunista colaborador

Crônica Marta Pessoa 
marta.pessoa@gmail.com

Não sei se Seu Mandu-
rim, o sertanejo mais irritado 
do mundo, existiu mesmo ou 
é uma lenda. Os que garan-
tem tê-lo conhecido contam 
que ele tinha horror a obvie-
dades, falta de inteligência e 
artificialidades. Não tolerava 
perguntas ou comentários 
bobos. Foi autor de épicas 
respostas ácidas, destinadas 
a interlocutores, cujo com-
portamento acendiam o pa-
vio curto da sua impaciência. 
Seu mau gênio ganhou fama, 
virou piada e inspirou muitas 
histórias. 

Se vivo ele ainda fosse, 
teria sido impossível fre-
quentar uma rede social, um 
grupo de WhatsApp. Estaria 
fora de cogitação conviver 
com alguns dos seres que ha-
bitam esses espaços. Alguém 
enfezado como ele, ia ter motivos de sobra para muita exas-
peração e desaforos. E a gente bem sabe que não é preciso 
ser nenhum Seu Mandurim para se perder a paciência com o 
povo dos WhatsApps e Facebooks da vida. 

Fantasiando sobre o improvável cenário, dá para 
imaginar que dicas ele daria para quem quisesse angariar a 
antipatia das pessoas, impedir que um coleguismo virasse 
amizade e ser, sumariamente, “bloqueado” no mundo virtual 
e real, por amigos tidos como verdadeiros. 

Siga os conselhos abaixo e vire um Mandurim moderno.
1 - Corrija, sempre, os erros de Português dos seus “ami-

gos”. Ataque sem piedade aqueles vacilos que, claramente, 
não são erros de digitação. Cobre respeito à gramática;

2 - Reclame sempre que uma notícia fake for repassada. 
Diga, nas entrelinhas, que só alguém muito “sem noção” não 
vê que aquela notícia é mais falsa que elogio de ex;

3 - Peça para não mandarem gif de “bom dia”, “bom 
meio dia”, “boa meia tarde”, “boa noite” e “bom sono”, todo 
santo dia;

4 - Diga para pensarem 20 segundos antes de repassar 
coisas que já circulam nas redes sociais. Mil pessoas já fize-
ram isto, minutos antes. Tente eliminar o repórter que existe 
em seu amigo e aguarde as consequências;

5 - Faça críticas. Todas 
elas serão consideradas des-
trutivas e você, uma pessoa 
pessimista e tóxica. No mun-
do de hoje, não há lugar para 
crítica. Ser amigo, é abdicar 
da sinceridade;

6 - Não hesite em con-
frontar opiniões fanáticas 
sobre política, religião. Pole-
mize, questione e veja como 
os amigos serão pródigos 
em insultos. Exija coerência 
e lógica. Pergunte se a fonte 
é confiável. Dê os pitacos 
óbvios que ninguém se atre-
ve a dar e o troféu de chato 
desagradável, será seu;

7 - Não curta a docu-
mentação fotográfica que 
reflete vaidade tola ou que 
reforça a imagem distorci-
da que o amigo tem de si 
mesmo e da sua realidade. 

Se você não comentar com elogios, coraçõezinhos, palmas, 
florzinhas, ficará patente que sua insensibilidade pode ser 
inveja e não apenas uma recusa a mentir para afagar egos já 
muito inflados;

8 - Seja irônico e debochado, ignorando que essas ca-
racterísticas, antes tidas como sinal de presença de espírito, 
perderam o prestígio. Não seja fofo e espere para ver. Quem 
danado vai gostar de alguém com franqueza tão rude?

9 - Peça ao seu amigo que conhece todo mundo para só 
noticiar cirurgias, acidentes e morte dos parentes em pri-
meiro grau. Há grupos que viram obituário de gente desco-
nhecida para a maioria dos seus integrantes;

10 - Reclame daqueles posts enigmáticos, com indiretas 
que só “os entendedores entenderão”. Há quem se especia-
lize em avisar que estão tristes, alegres, decepcionados e 
esperam que a humanidade pergunte por que. Quem lê fica 
lustrando a bola de cristal sem obter nenhuma pista. 

Se preferir ignorar as dicas acima e optar por se 
comportar do mesmo jeitinho que você condena nos ami-
gos – exibido, fantasioso, ególatra, refratário a opiniões 
divergentes, paranóico – tenha a certeza de que ninguém 
vai aturá-lo. Uma forma de vingança válida e divertida. 
Salve, Seu Mandurim.

Se Seu Mandurim fosse vivo

A Paraíba sempre foi um Estado 
pequenino e rico na sua expressão cul-
tural e artística. Incontáveis os exem-
plos. Comecei a citar e não caberia aqui 
no espaço. Lembrei dos posts do artista 
Waldemar Solha no Facebook que, tem-
pos desses, listou um sem número de 
artistas que o surpreendiam. Pensando 
aqui seguimos de Zé Lins do Rego à 
Marília Arnaud/Gonzaga Rodrigues; de 
Augusto dos Anjos ao Grupo Sanhauá; 
de Pedro Américo a Flávio Tavares, 
José Rufino; de Zezita Matos à Marcélia 
Cartaxo/Soia Lira; de Zé Ramalho a 
Chico César; de Anayde Beiriz à Vitória 
Lima; De Vladimir/Walter Carvalho à 
turma do Piollin/Vau da Sarapalha e 
mais, toda uma leva também de artistas 
jovens, Letícia Palmeira, Phelipe Caldas, 
Débora Gil Pantaleão, Fabiano Gonper, 
André Morais, e tantos e tantos nomes 
de todas as artes. Uns que cruzaram as 
fronteiras ao sul, outros mais anôni-
mos, outros mais conhecidos nas nos-
sas terras, mas a riqueza e diversidade 
é imensurável.

Nesta pandemia, grupos de toda 
ordem foram criados; lives acontece-
ram, e um sem número de gente fazen-
do das tripas coração para botar seu 
bloco na rua; suas expressões e os seus 
meios de sobrevivência. Doía-me o co-
ração a pensar em um sem número de 
artistas que dependem das multidões, 
técnicos, músicos, e outro batalhão de 
profissionais que existem por trás das 
câmeras, dos palcos, dos papéis, dos 
fios, das luzes, das engenhocas de que 
são feitos os trabalhos artísticos tantos. 
Muitas vaquinhas, coletas, sorteios, e 
plataformas, todas em prol daqueles 
que não podem ficar em casa com seus 
salários assegurados.

Chamou-me muita atenção o 
número de gente escrevendo prosa e 
poesia. E já não é de hoje esse mergu-
lho nas palavras. A divulgação mais 
acessível, a Internet, as feiras literá-

rias, há muito todo esse movimento 
colocou o escritor no meio da roda, 
e esse virou até uma celebridade, a 
dissecar seus mecanismos de criação, 
suas inspirações e transpirações. A 
Flip de Paraty está aí para contar a 
história. E depois os outros filhotes  
Flips, tantas de todos os lugares, faci-
litaram assim todo esse acesso, não 
só ao escritor , mas também às outras 
artes ligadas às palavras: editoração, 
ilustração, publicação. 

Mais recentemente, passei a fazer 
parte de dois grupos de WhatsApp : O  
Pôr do Sol Literário e o Poesia & Prosa, 
liderados por Juca Pontes e Linaldo 
Guedes, dois poetas e articulistas da 
cultura, mas não só. Os dois escrevem, 
editam, atuam, divulgam, produzem, 
articulam e dialogam com a literatura 
aqui/daqui e de alhures. E ainda estou 
no blog Carlos Romero, liderado pelo 
arquiteto/escritor Germano Romero, 
que diariamente publica muitos textos 
de escritores/poetas paraibanos, e não 
só. Nesses grupos, que não dou conta 
de acompanhar, nem de publicar, nem 
tão pouco de ler, me chama à atenção o 
número, e a qualidade de gente de to-
das as aptidões que escrevem. Jovens 
e nem tão jovens assim. E assuntos 
e acontecimentos que pulsam Esta-
do adentro. Uma efervescência! Em 
pandemia, a arte salva e todos querem 
compartilhar da dor e da beleza do 
que produzem.

Acho muito encantador ver os 
jovens de maneira geral, desde cedo, 
se expondo às diversas expressões ar-
tísticas. Mas principalmente à literatu-

ra. Gente que escreve, recita, faz prosa, 
pinta, encena, e acompanha a vida 
cultural da cidade. O mesmo acontece 
nas feiras literárias locais, lançamento 
de livros, oficinas, e todo e qualquer 
meio de exibição dos seus trabalhos. 
Desde muito cedo, esses jovens são 
expostos a desafios, oportunidades, 
para mostrar à sua arte. Daí a se tor-
narem escritores/as de qualidade vai 
uma distância, mas ninguém começa 
como um artista consagrado.

No meu caso, em particular, 
embora tivesse acesso às artes desde 
cedo, como falei no vídeo produzido 
pela Adufpb (ballet, aula piano, violão), 
depois às artes plásticas, ido muito ao 
cinema, ter estudado Letras, viajado, 
me capacitado, escrever, não era coisa 
pra meu bico. E nem saberia qual seria 
o meu bico! Na minha cabeça de me-
nina curiosa, ser escritor/a era coisa 
para os grandes!  Aquele pedestal do 
reconhecimento, do sucesso e da difi-
culdade que era trilhar até aquele lugar 
sagrado e inatingível; lugar esse que 
não era para os pobres mortais. Para as 
mulheres então... sabemos que sempre 
escreveram , mas que demorou até os 
anos 80 para se ter o boom da litera-
tura dita de mulheres. Não sem antes, 
Simone de Beauvoir e Virginia Woolf, 
escreverem O Segundo Sexo e Um Teto 
Todo Seu, respectivamente, começando 
a questionar o silêncio das mulheres 
em espaços consagrados como Biblio-
tecas e Colleges.

Que bom que hoje é assim. E 
como tudo tem seu lado positivo, 
até nas grandes tragédias, como é o 
nosso tempo de hoje, fico feliz de ver, 
e de participar, da arte/a escrita pa-
raibana, dando pinotes, conversando, 
brilhando nos seus devidos lugares, 
ou não, mas dialogando com o tempo 
presente. Passado. 

E tomara que com  o futuro 
principalmente!

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

Arte Paraibana na Pandemia
 Acho muito encantador ver 

os jovens, de maneira geral, 
desde cedo, se expondo às 

diversas expressões artísticas 

Foto: Divulgação

Caso ‘o sertanejo mais irritado do mundo’ existisse, perderia a paciência nas redes sociais
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Debate abordará o teatro de 
rua antes e depois da pandemia 

Nesta semana, o ‘Painel 
Funesc’ apresenta a sua sex-
ta edição. A partir das 19h, 
no Youtube da Fundação (/
funescpbgov), o público pode 
acessar a transmissão com 
tema de teatro de rua. Os 
convidados são a atriz Vanés-
sia Gomes (Fortaleza-CE) e o 
ator Marcelo Palmares (São 
Paulo-SP), e a mediação é de 
Humberto Lopes (Gerente de 
Teatro da Funesc).

O projeto está em seu se-
gundo mês de programação, 
com transmissão ao vivo se-
manal, sempre às terças-feiras. 
Já foram apresentados temas 
como os “30 anos da Gibite-
ca Henfil”, “A dramaturgia do 
teatro paraibano com foco em 
Lourdes Ramalho” e “Juventu-
de protagonista na arte”.

A convidada Vanéssia 
Gomes é atriz, socióloga e 
integrante do Grupo Tea-
tro de Caretas desde 1998. 
Vanéssia é também Mestra 
em Artes pelo IFCE, com 
Especialização em Gestão e 
Políticas Culturais, pela Uni-
versidade de Girona e arti-

culadora da Rede Brasileira 
de Teatro de Rua.

Marcelo Palmares, que 
integra a noite com Vanéssia, 
é cofundador do grupo Pom-
bas Urbanas, formado em 
1989 por Lino Rojas (1942-
2005) no bairro de São Mi-
guel Paulista, zona leste da 
cidade de São Paulo (SP). 
Ele também realiza a gestão 
cultural e é artista-educador 
no Centro Cultural Arte em 
Construção, sede do Pombas 
no bairro Cidade Tiradentes, 
onde ministra cursos de tea-
tro para jovens, adolescentes 
e crianças.

Responsável pela me-
diação nesta noite, Humber-
to Lopes nasceu no interior 
do Ceará, mas veio à Paraíba 
ainda criança. Fez Teatro em 
Campina Grande, e hoje é 
Professor de Artes Cênicas e 
criador do Grupo de Teatro 
Quem Tem Boca É Pra Gritar, 
existente desde 1987. Para 
ele, o teatro de rua estava em 
ascensão até o período que 
precede a pandemia. “Estava 
crescendo muito, seguindo a 
perspectiva de chegar às pes-
soas mais distantes, que nor-
malmente não teriam acesso 

ao teatro convencional. É 
uma linguagem que tem sido 
construída em cima de dis-
cussões e questões que inte-
ressem ao público em ques-
tão, como coisas do dia a dia 
e de cunho social”, explica. 

Para ele, o papel do tea-
tro de rua é “tocar o coração 
das pessoas”. Portanto, deve 
trabalhar com uma lingua-
gem que provoque a curiosi-
dade de quem estiver passan-
do pela apresentação. “Para 
que o transeunte pare o que 
estiver fazendo e assista. O 
maior objetivo do teatro de 
rua é levar a arte da sensibili-
dade para quem normalmen-
te não tem acesso”.

Este segmento do teatro, 
sem tantos recursos quan-
to o trabalhado nos palcos, 
tornou-se disciplina nos cur-
sos de graduação e temas de 
mestrado e doutorado pelo 
Brasil afora, como destacado 
por Humberto. “Tem bastan-
te pesquisa na área e é uma 
linha que tem se fortalecido 
bastante entre os artistas vol-
tados para a rua”.

Uma questão presente 
durante este tempo é sempre a 
incerteza perante à pandemia. 

Sem saber quando retomar 
as atividades, os grupos de 
teatro de rua estão limitados, 
como explica o coordenador. 
“Existem muitos grupos com 
experimentos na rua, e é legal 
porque eles passam a ter outra 
experiência, mesmo que não 
seja o foco inicial, para sentir a 
atmosfera diferente. Essa pan-
demia deixou a gente perdido, 
mas, dentro do grupo Rede 
Brasileira do Teatro de Rua te-
mos conversado muito sobre 
como retomaremos às ruas e 
praças e a definição é apenas 
após a pandemia. Basicamente 
estamos contando com a vaci-
na. Será uma invasão das ruas 
brasileiras pelo teatro de rua”, 
comenta, animado.

‘Painel Funesc’

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

...chorou, mas estava invisível, e ninguém percebeu 
o choro. 

(Graciliano Ramos. Vidas Secas)

O médico Arnaldo Lichtenstein, no jornal da Cultura 
de 21 de julho do corrente ano, declarou que achou muito 
estranho o que afirmou o ministro Paulo Guedes: “Não sa-
bia que no Brasil havia 35 milhões de invisíveis”. Quem são 
os invisíveis no Brasil? O número é muito grande, é bem 
mais do que 35 milhões, inclui pedintes, idosos que são es-
quecidos nos abrigos, crianças abandonadas, índios, são as 
minorias sociais. É quase impossível enumerá-los.

Se pensarmos na presença dos invisíveis na literatu-
ra, eles aparecem também em grande quantidade, figu-
ram em todos os gêneros literários. O texto desta sema-
na versa sobre alguns desses personagens na literatura 
infantil. A escritora Ângela Lago (in memoriam) escreveu 
vários livros com destaque para meninos sem teto que 
perambulam pelas ruas das grandes cidades e lembro-
me bem de Cena de rua e Marginal à esquerda.

Cena de rua é uma narrativa visual. O protagonis-
ta é um menino de rua que vende balas nos semáforos. 
Será um pequeno ladrão? É a pergunta que as pessoas 
fazem diante da cena. O fotógrafo paraibano Antônio 
David já captou muitas dessas imagens e possui um 
rico acervo com fotos de pessoas  que perambulam pe-
las ruas de João Pessoa, pessoas  que passam sem que 
ninguém perceba, só os que têm sensibilidade artística 
ou humanitária veem.

No livro Cena de rua, o menino que oferece balas no 
semáforo causa medo à mulher que conduz uma bolsa de 
grife e está bem protegida dentro do  carro com os vidros 
fechados, causa medo  à mãe que segura um filho no colo 
e que também está dentro do carro, elas se sentem  amea-
çadas por aquele menino intruso. E o livro termina de for-
ma melancólica.  

Em Marginal à esquerda, Ângela Lago recorre a mes-
ma temática – os meninos que perambulam pelas ruas 
das metrópoles. O protagonista não tem nome, chamam-
no de Miúdo, tem mãe, mas não sabe quem é o pai, tem 
outros irmãos e mora na periferia da cidade.   

Um pouco diferente do menino que vende balas de 
Cena de rua, Miúdo tem um sonho, ele deseja tocar na or-
questra sinfônica da São Paulo, quer um violino para tocar 
e embalar o sono da mãe e dos irmãos, assim eles poderão  
esquecer a fome que ronda o casebre onde moram.

Os irmãos desdenham do sonho de Miúdo, está mui-
to acima das possibilidades da família, moram num bar-
raco de zinco, falta tudo na casa – comida, água potável, 
material de higiene. Na escola onde estuda, há somente li-
vros didáticos, não há biblioteca nem livros de literatura, 
é uma escola pública de zona muito pobre da cidade, não 
há lugar para a arte. Como vencer todos esses obstáculos? 
Miúdo sonha e no Brasil ainda não é proibido sonhar. 

Marginal à esquerda foi publicado alguns anos depois 
de Cena de rua, a autora estava mais amadurecida  e estu-
dava violoncelo. Além da literatura e da pintura, presen-
ças sempre marcantes em sua vida, dedicava-se à música 
e parece que esse fato amenizou a visão negativa do mun-
do e das pessoas. 

O leitor vai lendo e fica ansioso para saber se Miúdo 
conseguiu realizar seu grande desejo. É o tipo da leitu-
ra que desperta interesse e vontade de que tudo termine 
bem, que as coisas mudem, mas é tão difícil  mudar,   raras 
são as possibilidades de mudança, é preciso muito, muito 
tempo. No Brasil, as coisas andam “devagarinho”.  

É preciso que os invisíveis se tornem visíveis, é 
preciso ter acesso a uma boa educação para todos, é 
preciso que a escola seja igualitária, que os meninos 
da periferia tenham os mesmo direitos dos meninos 
que estudam nas boas escolas particulares. Chegará o 
dia em que um Ministro de Estado não mais irá se sur-
preender com o número exagerado de invisíveis porque 
eles não mais existirão. Cabe repetir versos do poeta 
Thiago de Mello: “Fica decretado... que as janelas devem 
permanecer, o dia inteiro abertas, para o verde onde 
cresce a esperança”. É hora de ter esperança no amanhã 
como preconizava Celso Furtado. 

Nota literária - Dr. Marco Aurélio 
Quando escrevia para o jornal Contraponto 

(2009-2019), encontrei-me com o Dr. Marco Aurélio 
em um lançamento de livro na Fundação Casa de José 
Américo (FCJA) e ele me disse: “Neide, leio sempre sua 
coluna no jornal Contraponto”. Agradeci a deferência 
e afirmei que escrevia sobre literatura infantil. Senti-
me gratificada com o que ouvi em seguida: “Você não 
escreve literatice, escreve sobre literatura.” Dr. Marco 
Aurélio era um médico humanista, uma pessoa sensí-
vel às letras e às artes.

Os Invisíveis

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

Um novo single gospel 
pode ser encontrado na web: 
Ele É o Senhor (Isaías 40), lan-
çado pelo Cidade Viva Music, 
pretende trazer uma men-
sagem de paz e esperança 
para o período de pandemia. 
O single é o terceiro autoral 
do ministério de louvor da 
igreja e pode ser encontrado 
em plataformas digitais como 
Deezer, Spotify, iTunes, Goo-
glePlay e RadioPublic.

Como indica no título, 
a canção foi inspirada pela 
mensagem encontrada no ca-
pítulo 40 do livro do profeta 
Isaías. Sérgio Augusto assina 
a composição, que veio “atra-
vés de uma mensagem de 
Deus” quando ele estava para 
retornar ao Brasil após um 
curso de Música, realizado 
na Universidade de Liberty 
(EUA) já durante o período de 
quarentena. “Estava pensan-
do muito na questão da pan-
demia e na situação que todas 
as igrejas têm enfrentado, de 

ansiedade, desespero. Resolvi 
comunicar algo que trouxes-
se esperança e Isaías 40 se 
tornou o pré-refrão e refrão. 
Fui enchido de esperança e 
pensei em levar a composição 
à igreja”, lembra Augusto.

A canção foi finalizada 
quando o músico retornou 
a João Pessoa, junto com a 
líder da Rede Nuvem, Eloísa 

Ramos. Sérgio é responsável 
pelo vocal e guitarra da grava-
ção. O lançamento é de uma 
música simbolizada pela es-
perança, como reforça o com-
positor. “É uma confirmação 
de que Deus está cuidando de 
todas as coisas e é soberano. 
A música não é uma fórmula 
mágica para as pessoas au-
tomaticamente se sentirem 

bem, mas é um lembrete do 
que é verdade”. 

O presente recebido 
por Sérgio Augusto faz dele 
uma ponte entre Deus e a 
comunidade, como ele expli-
ca. “Acho que qualquer mú-
sica que ele me dê será um 
presente para a comunida-
de. Pretendo levar a música 
mais à frente, a outras igre-
jas e outros estados do Bra-
sil”, finaliza o compositor, 
desejando o fim da pande-
mia para realizar as viagens 
e participação em cultos 
pelo país afora levando con-
sigo a mensagem positiva. 

Baseada na passagem em ‘Isaías’, canção foi composta por Sérgio Augusto

Através do QR Code acima, 
acesse a música no canal da 

Cidade Viva no Youtube

Música gospel

Cidade Viva lança single ‘Ele É o Senhor’
Foto: Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Convidados da sexta edição do projeto semanal serão a atriz Vanéssia Gomes (E), de Fortaleza (CE), e o ator Marcelo Palmares (D), de São Paulo (SP)

Foto: Joyce S. Vidal/Divulgação Foto: Divulgação



Campanha promocional terá o “sol e mar” como um dos principais apelos para atrair turistas de todo o Brasil

Governo do Estado inicia a 
divulgação do Destino Paraíba

O Governo da Paraíba, 
por meio de uma ação con-
junta entre as Secretarias de 
Comunicação e Turismo e 
Desenvolvimento Econômico 
e a PBTur (Empresa Parai-
bana de Turismo), deu início 
ontem (17) a uma campanha 
de marketing para intensifi-
car a divulgação do Destino 
Paraíba nos principais mer-
cados emissores de turistas 
para o Estado. Serão investi-
dos R$ 440 mil, dos quais R$ 
40 mil de uma parceria com 
o Ministério do Turismo.

A campanha promocio-
nal terá o ‘sol e mar’ como um 
dos principais apelos para 
atrair os turistas e será de-
senvolvida até o final do ano, 
com divulgação em outdoors, 
vídeos exibidos nas redes so-
ciais - a exemplo do YouTube 
-, além de exibição de vídeos 
institucionais em parceria 
com a CVC, uma das princi-
pais operadoras de turismo 
da América do Sul, e veicu-
lação de mídia programática 
com inserção de banners. 

Os outdoors terão ima-
gens dos principais roteiros 
de praias da Paraíba, e se-
rão instalados nas principais 
avenidas do Recife e Carua-
ru, em Pernambuco, e  Natal 
e Mossoró, no Rio Grande do 
Norte. A ação na CVC será 
por meio de banners no site 
da operadora, landing page 
exclusiva no site e cross mí-
dia nacional utilizando as 
plataformas do Facebook, 
Instagram, E-mail Marketing, 
Blog Dicas de Viagem e ainda 
ações mais regionais. Haverá 
veiculação de vídeos nas pra-
ças São Paulo, Rio de Janeiro, 
Distrito Federal, Minas Ge-
rais, Paraná e Bahia.

O plano de mídia do Des-
tino Paraíba foi apresentado 
ontem aos representantes 
do trade turístico paraiba-
no por meio de uma video-
conferência. O secretário de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, Gustavo Felicia-
no, destacou a importância 
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Moacy Cirne (foto) - um potiguar 
nascido em São José do Seridó, cidade 
pródiga em criar bodes - saiu de lá e foi 
para a cosmopolita Natal na primeira 

Moacy Cirne, vanguarda e quadrinhos
metade dos 
anos sessenta.
        
nnnnn

       Moacy 
passou, en-
tão, a ser líder 
de todos os 
movimentos de 
vanguarda do 
Rio Grande do 
Norte, ao lado 
de meus caros 
amigos Nei Leandro de Castro, An-
chieta Fernandes, Falves Silva e Dailor 
Varela.        
        Foi o tropicalismo, no entanto, 
que juntou a todos nós do “triângulo” 
Pernambuco-Paraíba-Rio Grande do 
Norte, com as participações também 
minha, de Marcus Vinícius de Andrade, 
Raul Córdula, Jomard Muniz de Britto, 
Celso Marconi e Aristides Guimarães.
Finalmente, Pindorama, Idolatrina, 
Salve, Salve!
        Em 1968. Moacy já morava no 
Rio de Janeiro, depois de ter lançado 
o movimento Poema-Processo em 
Natal e em João Pessoa, com partici-

pações, entre outros, de Unhandeijara 
Lisboa.
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        Moramos juntos no Rio de Janeiro, 
num apartamento do 11º andar do edi-
fício nº 311 da Silveira Martins, ao lado do 
Palácio do Catete, juntamente com Sinval 
Itacarambi Leão, Marcus Vinícius, Ednal-
do do Egypto, Raul Córdula e o percus-
sionista Naná Vasconcelos.
       Vez em quando apareciam outros, passando 
algum tempo, como o saudoso Karloow Neves. 
Em 1969, tivemos que nos separar rapidamente. 
A ditadura começou a nos caçar.

        No entanto, em 1971, Moacy assumiu 
a editoria da Revista de Cultura Vozes, de 
Petrópolis, até 1980, ensinando na Universi-
dade Federal Fluminense.
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        Desde 2007, ele foi considerado o 
maior estudioso brasileiro das histórias em 
quadrinhos.
        Não foi à toa que Tarcísio Gurgel costu-
mava dizer que Moacy Cirne era o intelectual 
mais completo de sua geração. Sinto orgulho 
dela fazer parte.  
        Destaca-se que ele firmou decentes e 
avançadas, posições político-ideológicas (a 
verdadeira esquerda, claro) e preocupações 
sociais que manteve até o final dos seus 
dias. Morreu em Natal, em 11 de janeiro de 
2014.
        A Bíblia foi um significativo objeto de estu-
dos em seus últimos anos de vida, apesar de seu 
reconhecidamente público ateísmo.
         O escritor Lívio Oliveira chegou a revelar 
que um livro póstumo teria, certamente, o nome 
que Moacy já havia escolhido: “A Bíblia: traves-
sia, travessias”, em alusão a Guimarães Rosa.
        Entre as principais obras de Moacy 
Cirne estão “Bum! A explosiva criativa 
dos quadrinhos”, “Para ler os quadrinhos”, 
“Uma introdução política aos quadrin-
hos”, “Cinema Cinema”, “Cinema Pax” e 
“Qualquer tudo”.

Ações da PBTur
Além desse plano de mídia, a presidente 

da PBTur, Ruth Avelino, enfatizou que desde o 
começo da pandemia a estatal tem trabalhado 
incansavelmente no processo de divulgação 
do Destino Paraíba em todos os canais de 
comunicação. Esse trabalho foi intensificado 
nas redes sociais, inclusive, com promoção de 
capacitações com agentes de viagens. “Não 
paramos e estamos confirmando a participação 
em feiras de turismo com estande próprio, seja 
o evento online ou presencial”, pontuou.

Ruth Avelino disse que a PBTur já está 
elaborando uma série de capacitações e pro-
gramando roteiros para iniciar a realização 
de famtours com agentes e operadores de 
turismo, e fampress, convidando jornalistas 
especializados dos principais veículos do país 
e influenciadores digitais. “Fechamos uma 
ação com a operadora Agaxtur direcionada 
para o consumidor final, com mensagens que 
serão veiculadas em emissoras de rádio de São 
Paulo”, disse Avelino.

A PBTur já realizou capacitações/treina-
mentos online com as operadoras: Operadora 
New It; Integração Trade - Grupo de mais de mil 
agências de viagens. A capacitação foi realizada 
ao vivo para 70 agências e a transmissão foi 
gravada e disponibilizada no portal do grupo 
para todas as agências acessarem; Operadora 
Agaxtur - Treinamento online para 60 agentes 
de viagens; Operadora CVC - Treinamento 
online e gravação disponibilizada para toda a 
base CVC (cerca de 500 agentes); Operadora 
Abreu - Treinamento online para 50 agentes 
de viagens; Meeting Brasil - Treinamento com 
transmissão ao vivo para 12 países da América 
Latina (cerca de 400 agentes de viagens e ope-
radores) e material gravado e disponibilizado 
no Canal do youtube da Expan Mais.

Antes da pandemia, a PBTur havia partici-
pado da Fitur (Feira Internacional de Turismo 
de Madri), no final de janeiro de 2020, com 
estande na área da Embratur. O evento rece-
beu cerca de 250 mil visitantes, tanto público 
profissional como consumidor final. Em março, 
a Paraíba participou do Workshop Operadora 
Masterop, evento fechado da Operadora Mas-
terop para 400 agentes de viagens. E ainda, 
esteve no Meeting Brasil On-line 2020 - evento 
internacional realizado on-line com transmis-
são ao vivo para 12 países da América Latina 
entre os dias 10 e 13 de agosto.

da atividade turística para a 
economia da Paraíba e come-
morou os primeiros dados 
da movimentação de passa-
geiros no Aeroporto de João 
Pessoa/Castro Pinto, que in-
dicam um crescimento cons-
tante desde o mês de junho.

De acordo com Feli-
ciano, a partir do início da 
pandemia do coronavírus, o 
Governo do Estado centrou 

todas as ações e recursos para 
buscar minimizar ao máximo 
os efeitos da doença, com in-
vestimento na área de saúde 
pública. Segundo ele, naque-
le momento, todo o Governo 
optou por priorizar as vidas 
dos paraibanos e esse traba-
lho tem surtido resultados 
bastante positivos, pois o sis-
tema de saúde da Paraíba não 
sofreu colapso e a curva de ca-
sos tem se mantido em queda 
constante nos últimos dias.

Para o secretário de 
Comunicação, Nonato Ban-
deira, o investimento do 
Governo na divulgação do 
Destino Paraíba precisa ser 
bem coordenado, com a 
participação tanto do poder 
público, como do privado e 
também das gestões muni-
cipais. Na opinião dele, com 
o enxugamento das verbas 

públicas em função dos gas-
tos para preservar vidas, é 
necessário que o dinheiro 
público seja gasto da melhor 
forma possível.

Marialvo Laureano, se-
cretário das Finanças, que 
fez questão de participar da 
videoconferência, também 
destacou que o Governo tem 
priorizado as atividades 
turísticas, principalmente 
nesse momento de retoma-
da do setor. Ele colocou a 
secretaria à disposição para 
discutir ações que possam 
contribuir ainda mais com 
a aceleração das atividades 
inerentes ao turismo. “Para 
o Governo, o turismo é um 
setor estratégico de geração 
de emprego e renda e esta-
mos apoiando para que to-
dos caminhem juntos”, ob-
servou.

O plano de mídia do 
Destino Paraíba foi 
apresentado ontem 

aos representantes do 
trade turístico paraibano 

por meio de uma 
videoconferência

As belezas do litoral paraibano vão ser divulgadas nos principais mercados emissores de turistas para o Estado

Foto: Arquivo/A União
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Sem parar
Os jogadores do Treze não tiveram tempo para comemorar o título paraibano 
conquistado no sábado diante do maior rival, o Campinense. O Galo já vai 
estar hoje em campo outra vez, contra o Santa Cruz, pela Série C.  Página 16
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Pandemia do novo coronavírus preocupa e Justiça Eleitoral teme uma “debandada” de convocados para as eleições

A partir de hoje, o Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) começa a expedir as 
cartas de convocação aos cerca 
de 34 mil mesários que devem 
trabalhar nas eleições munici-
pais de novembro, mas, ao con-
trário dos pleitos anteriores, 
este ano, diante da pandemia do 
novo coronavírus, dúvidas e in-
certezas tomam conta de muita 
gente que sempre trabalhou nas 
eleições. A preocupação também 
toma conta de setores da própria 
Justiça Eleitoral.

“Todo protocolo de precau-
ções vem sendo adotado, mas 
esse termômetro sobre a reação 
das pessoas só vamos ter real-
mente a partir das respostas à 
convocação”, afirma Alice Coe-
lho, chefe do Cartório da 70ª 
Zona Eleitoral de João Pessoa e 
que coordena todo o trabalho de 
convocações no Estado, ao reco-

nhecer que pressente um certo 
receio em algumas pessoas.

Ela alertou que, indepen-
dentemente disso, as penas para 
quem não justificar e deixar de 
comparecer não tiveram e nem 
terão alterações e que são as 
mesmas de sempre, e as mais va-
riadas possíveis, a começar por 
uma multa que varia entre R$ 35 
e R$ 750. Somando-se à multa, 
permanecem as mesmas penas 
que são atribuídas ao eleitor que 
deixa de atender à Justiça Elei-
toral, entre elas, não poder as-
sumir cargo público para o qual 
tenha ou venha a fazer concurso.

Perguntada sobre a possi-
bilidade de a pessoa não ir tra-
balhar, mas ir votar, Alice previu 
que isso só agravaria mais ainda, 
porque, nesse caso, o juiz ficaria 
sem entender. E detalhou o pro-
cesso: a partir do recebimento 
da carta de convocação, a pes-
soa tem 15 dias para confirmar 
o atendimento e começar a par-
ticipar dos treinamentos ou, no 

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

TRE começa a convocar hoje 
34 mil mesários na Paraíba

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Pelas Prefeituras

Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Notas & Fatos

Processo seletivo
A Prefeitura do Conde abriu processo seletivo 
para contratação temporária de profissionais 
da saúde para o enfrentamento à covid-19. 
São onze vagas para os níveis superior e técni-
co – médicos (3), enfermeiros (2), técnico em 
enfermagem (2) e fiscal sanitário (4). A carga 
horária será de 40 horas semanais e poderá 
ser fracionada em plantões. Os salários são de 
até R$ 9 mil. O contrato de trabalho terá vali-
dade de 90 dias, podendo ser prorrogado até 
o máximo de 12 meses. Inscrições vão até as 
23h59 desta terça-feira (18).

Pontos de ônibus
A Superintendência de Trânsito e Transpor-
tes Públicos de Campina Grande (STTP) e a 
Empresa de Urbanização da Borborema (Ur-
bema) celebraram convênio para a instalação 
de abrigos em pontos de ônibus e sinalização 
de ruas. O presidente da Urbema, Luiz Alber-
to Leite, diz que o convênio visa beneficiar o 
transporte público e também a mobilidade 
urbana de Campina Grande. Serão instalado 
50 abrigos em um prazo de 90 dias. “Devido 
à excelência do corpo técnico da Urbema, nós 
estamos prontos para a ação”.

Material reciclável
A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) 
aprovou a instalação de contêineres para a 
coleta de material reciclável em supermer-
cados da capital. O Projeto de Lei Ordinária 
1709/2019, de autoria do vereador Lucas 
de Brito (PV), tem como objetivo facilitar o 
descarte e a coleta seletiva para cidadãos e 
cooperativas de reciclagem. “Não é possí-
vel que, em pleno século 21, ainda realize-
mos coleta como no século passado. Preci-
samos transformar o lixo em dinheiro na 
capital paraibana e servir de exemplo para 
outros municípios”, destaca Lucas.

Preservação ambiental
A Comissão Permanente de Acompanhamen-
to dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) e da Agenda 2030 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) realiza, até esta quar-
ta-feira (19), consulta pública para a socieda-
de propor metas e indicadores aplicáveis ao 
Poder Judiciário para garantir a preservação 
ambiental e enfrentar as mudanças climáticas. 
O Judiciário brasileiro é pioneiro, no mundo, 
na institucionalização da Agenda 2030 e inde-
xação de sua base de dados com 80 milhões 
de processos a cada um dos 17 ODS.

Turismo rural
O Sebrae Paraíba iniciou no último dia 14 o 
credenciamento para o público interessado 
em participar da programação da Feira de Tu-
rismo Rural do Brasil (RuralTur). Em sua 16ª 
edição, o evento será realizado pela primeira 
vez em formato 100% digital, por conta da 
pandemia do novo coronavírus, entre os dias 
1º e 4 de setembro. O credenciamento, gratui-
to, deve ser realizado no site oficial da Rural-
Tur, no endereço https://ruralturdigital.com.
br/. O interessado pode selecionar as pales-
tras de que deseja participar.

Nova iluminação
A Prefeitura de Santa Luzia (PMSL) iniciou 
a troca das lâmpadas que ficam nos postes 
localizados nas Avenidas Seráfico Nóbre-
ga, no Centro da cidade, e Zé Gambarra, no 
Bairro São José, por luminárias em LED, 
bem como da nova via de ligação entre os 
dois logradouros públicos, que facilitará a 
mobilidade urbana na região. Também foi 
implantada a nova iluminação da Rua Omar 
Alviano da Nóbrega, que fica ao lado Igreja 
Nossa Senhora de Fátima e da nova Praça 
de Esporte e Lazer Dona Diva Ferraz da Nó-
brega, no Bairro Nossa Senhora de Fátima.

caso, encaminhar sua justifica-
tiva que será analisada por um 
juiz.

“Não é questão de querer ou 
não querer trabalhar. Tudo passa 
por uma justificativa que o con-
vocado deve encaminhar e que 
será analisada pelo juiz. Sempre 

foi assim e, agora, não será dife-
rente”, afirmou ela, ao salientar 
que, como acontece todas as ve-
zes, os procedimentos de justi-
ficativa e decisão também têm 
prazos, porque, antes do dia dos 
trabalhos, tem também um pe-
ríodo de treinamento do pessoal.

Adiamento e protocolo da Justiça Eleitoral paraibana

Jurista alerta para possível mandado de segurança

Médicos estão divididos em relação à segurança

A chefe da 70ª Zona Eleitoral disse 
que entende o receio da parte de muita 
gente, mas ponderou que as pessoas, 
especialmente as convocadas, precisam 
reconhecer também que uma série de 
mudanças e de providências já vêm 
ocorrendo e sendo adotadas, e que 
são motivos para se evitar tanta preo-
cupação. Especialmente, segundo ela, 
se se considerar que muitas atividades 
já estão sendo gradativamente retoma-
das, a começar pelo setor do comércio.

Entre as mudanças e providências 
ocorridas e adotadas, Alice Coelho des-
taca o adiamento das eleições de outu-
bro para 15 de novembro, “um ganho 
de 42 dias”, assim também como a ini-
ciativa do TSE em excluir a comprovação 
biométrica que vai diminuir o tempo de 
permanência das pessoas nas seções e 
nas filas nos acessos a todas elas.

Ela acrescentou que, além disso, 
através de um trabalho que vem 
contando com a participação de es-

pecialistas, sanitaristas e representa-
ções dos órgãos de saúde, a Justiça 
Eleitoral está montando um protocolo 
completo de cuidados e precauções, 
a começar pela exclusão de pessoas 
com mais de 60 anos das listas de 
convocados para trabalhar, além 
ainda das medidas mais conhecidas, 
como distanciamento, disponibiliza-
ção de álcool em gel e preparação 
especial de todas as salas e urnas 
para o dia da votação.

Como se trata de um serviço público, 
o cidadão que for convocado e achar 
que não deve ir trabalhar, como mesário 
no dia da eleição, só tem uma saída: o 
mandado de segurança. É o que afirma 
o jurista e professor Luciano Nascimen-
to, do Centro de Direitos Humanos da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Para ele, “ninguém pode ser cons-
trangido a fazer nada que não queira ou 
que acha que não deva fazer. Não estou 
orientando ninguém a desobedecer, 

mas apenas lembrando que para tudo 
na vida há os caminhos jurídicos e as 
pessoas devem fazer valer ou procurar 
defender os seus direitos”.

Ele disse que reconhece a parte da 
Justiça Eleitoral em procurar desenvol-
ver o seu trabalho como faz em todas 
as eleições locais e nacionais, mas que 
também reconhece o outro lado, a pos-
sibilidade de alguma pessoa, que até 
goste de desenvolver esse trabalho, mas 
que neste ano enfrente alguma dúvida 

ou receio e prefira tentar não ir.
“Há uma pandemia, ninguém pode 

desconhecer isso, e nem todas as pes-
soas reagem do mesmo jeito diante das 
situações que lhes são apresentadas”, 
comentou Luciano, ao acrescentar que 
não é questão de querer ou não querer. 
É o receio, o cuidado. “E como se trata 
de um serviço público, estou apenas 
esclarecendo que, se alguém achar que 
não deve ir, a saída é o mandado de 
segurança”, reforçou.

Ouvidos na semana passada, qua-
tro médicos provocados apresentaram 
posições diferentes: dois admitindo que, 
diante dos protocolos previstos, iriam 
trabalhar se convocados, e os outros dois 
se posicionaram dizendo que preferiam 
justificar. Entre os que disseram  que iriam 
trabalhar está José Augusto Maropo (do 
PSF do Bairro José Américo, em João 
Pessoa), para quem, diante dos cuidados 
que vêm sendo adotados, não há porque 
a pessoa se preocupar.

“Se fosse convocado, eu iria trabalhar 
tranquilamente, principalmente agora de-
pois de imunizado”, afirmou José Maropo 
que, no mês passado, esteve internado 
durante 17 dias no Hospital Nossa Se-
nhora das Neves, na capital paraibana, e 
venceu a covid-19.

“Nunca trabalhei como mesário, não. 
Mas quanto ao risco de contaminação, 
se forem adotados todos os cuidados 
necessários, será zero”, afirmou Francisco 
Pinto, que trabalha na Maternidade Cân-
dida Vargas, em João Pessoa. Para ele, “é 
perfeitamente possível manter o distan-

ciamento e, exercendo minha profissão, 
tenho muito mais aproximação física com 
as pessoas do que um mesário de eleição. 
E trabalho normalmente desde o início da 
pandemia”, completou.

Os médicos Lenilton Tavares e Antô-
nio Luiz da Silva preferiram não apresentar 
maiores explicações e detalhes, mas até 
mesmo por serem da idade de risco, prefe-
ririam justificar e não aceitar a convocação 
para trabalhar numa seção eleitoral no 
dia da eleição.

Opiniões diferentes
Por meio de uma enquete desen-

volvida neste final de semana através do 
WhatsApp, de 21 pessoas consultadas, 
dez delas disseram que, se convocadas, 
vão trabalhar normalmente; ao passo que 
onze responderam que preferiam justificar.

Os professores Edilson Amorim (Le-
tras) e Cássio Marques (Geografia) foram 
dois representantes entre os profissionais 
de outras áreas que alegaram preferir 
justificar e não trabalhar no dia da eleição. 
“Já trabalhei em várias eleições, mas este 

ano confesso que não me sentiria seguro”, 
explicou Cássio, ao salientar que, diante 
do que se vê pela imprensa e imaginando 
o próprio tempo que um mesário precisará 
passar numa seção eleitoral, preferia não 
ir. “É complexo”, disse.

O ex-deputado e escritor Ramalho 
Leite disse que uma única vez na vida pre-
sidiu uma seção eleitoral, no plebiscito do 
período do governo Itamar Franco, e acha 
que, neste momento, se faz necessário 
incentivar os voluntários. “Caso contrário, 
não haverá eleição”, disse.

O teatrólogo Tarcísio Pereira deu 
o seguinte depoimento: “Nunca tra-
balhei como mesário. Se um dia for 
convocado, cumprirei meu dever. Se 
me acontecesse de ser convocado neste 
período, informo que não ficaria nada 
satisfeito, mas atenderia ao chamado, 
porque acredito que vai ter regras de 
proteção aos que forem trabalhar. Além 
do mais, ainda faltam três meses para 
o dia da votação e, como sou otimista, 
acredito que daqui pra lá esta situação 
estará bem mais tranquila”.

Foto: Reprodução

Convocados que não atenderem à Justiça Eleitoral podem pogar multa de até R$ 750
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Gilmar rejeita pedido para 
suspender CPMI das Fake News
Ministro alega que comissão é de “vital importância para o desvendamento da atuação de verdadeiras quadrilhas organizadas”

O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal Fe-
deral, negou mandado de se-
gurança apresentado à Corte 
por parlamentares bolsona-
ristas para suspender e trocar 
o comando da Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito 
(CPMI) das Fake news. Segun-
do o magistrado, os trabalhos 
do grupo são de ‘vital impor-
tância para o desvendamen-
to da atuação de verdadeiras 
quadrilhas organizadas que, 
por meio de mecanismos 
ocultos de financiamento, 
impulsionam estratégias de 
desinformação, atuam como 
milícias digitais, que manipu-
lam o debate público e violam 
a ordem democrática’.

“Embaraçar essa inves-
tigação não é direito, e muito 
menos líquido e certo, de nin-
guém”, escreveu o ministro 
ao negar pedido de Bia Kicis, 
Carla Zambelli, Carlos Jordy, 
Aline Sleutjes e outros.

De acordo com Gilmar, 
os fatos apurados pela CPMI 
tem a ‘mais alta relevância 
para a preservação da ordem 
constitucional’. “Não à toa, há 
uma crescente preocupação 
mundial com os impactos 
que a disseminação de estra-
tégias de desinformação e de 
notícias falsas tem provocado 
sobre os processos eleitorais”.

No mandado de seguran-
ça impetrado no Supremo, 
os deputados alegavam que 
durante o curso da CPMI das 
fake news ‘ocorreu o desvir-
tuamento de seu objeto, com 
o intuito de deslegitimar não 
apenas o processo eleitoral 

dos membros do Partido So-
cial Liberal, incluindo o presi-
dente Jair Bolsonaro’.

Além da suspensão dos 
trabalhos da CPMI, os parla-
mentares defendiam a suspei-
ção do presidente do grupo, 
senador Ângelo Coronel, e da 
relatora, deputada federal Lí-
dice da Mata, sob o argumen-
to de que ‘teriam demonstra-
do falta de imparcialidade ao 
proferirem declarações ten-
denciosas e ataques a apoia-
dores do Governo’.

No entanto, ao analisar 
o caso, Gilmar ponderou que 
o Congresso Nacional possui 
mecanismos institucionais 
próprios ‘para lidar com even-
tuais desvios comportamen-
tais de um parlamentar’. Se-
gundo ele, os autores da ação 
não são, nem indiretamente, 
‘titulares da atribuição correi-
cional parlamentar’ e assim 
os mesmos não tem ‘ direto lí-
quido e certo de remover Pre-
sidente - eleito pelo colegiado 
- ou destituir Relatora da CPMI 
por motivos afetos ao compor-
tamento das autoridades’.

Aliás, parece fora de qual-
quer margem de dúvida que a 
situação exposta como causa 
de pedir, a suposta falta de im-
parcialidade, pudesse render, 
no âmbito do Poder Legislati-
vo, a consequência de demo-
ver as autoridades coatoras 
de suas funções. Ora, afirmar 
que determinado Deputado 
ou Senador revela-se ‘parcial’ 
porque ostenta posicionamen-
to político diverso pressupõe 
desconhecimento acerca do 
papel constitucionalmente es-
perado de quem representa 
determinada corrente políti-
co-partidária”, escreveu o mi-
nistro em sua decisão.

O ministro Gilmar Mendes negou mandado de segurança apresentado ao STF por parlamentares bolsonaristas para suspender e trocar o comando da CPMI

Foto: Agênciia Estado

O Tesouro Nacional 
precisou desembolsar R$ 
178,77 milhões em julho 
para 2020 para honrar dé-
bitos bancários não quita-
dos pelos governos estadu-
ais e municipais. Os valores 
referem-se a dívidas de R$ 
167,94 milhões de Minas 
Gerais, R$ 7,94 milhões do 
Rio de Janeiro e R$ 2,89 
milhões do Rio Grande do 
Norte.

Esse foi o segundo mês 
consecutivo que apenas 
esses três Estados deixa-
ram contas para a União 
assumir. Em maio, a lista 
contava com 10 governos 
estaduais.

De janeiro a julho des-
te ano, o Tesouro já bancou 
R$ 5,689 bilhões em em-
préstimos de Estados e mu-
nicípios. O valor representa 
um aumento de 23,18% em 
relação ao valor honrado 
no mesmo período de 2019 
(R$ 4,62 bilhões).

A lista é encabeçada 
por Minas Gerais, com R$ 
2,099 bilhões, seguida de 
perto pelo Rio de Janeiro, 

com R$ 2,051 bilhão. Ao 
todo, 14 Estados e sete pre-
feituras deixaram de pagar 
algum compromisso com 
garantia da União desde o 
começo deste ano.

O governo fluminense 
está autorizado a não hon-
rar esses compromissos 
na condição de único a ter 
feito a adesão ao Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF) 
dos Estados desde 2017.

Além disso, a União 
está impedida de execu-
tar as contragarantias - ou 
seja, sequestrar parte dos 
repasses de receitas - de di-
versos Estados que obtive-
ram liminares no Supremo 
Tribunal Federal (STF) nos 
últimos dois anos.

“Os valores honrados 
no ano aumentaram a ne-
cessidade de financiamento 
da dívida pública federal”, 
repetiu o órgão.

Além disso, o pacote 
de ajuda financeira aos go-
vernos regionais aprovado 
pelo Congresso Nacional 
em maio também suspen-
deu o pagamento de dívi-
das com a União e com os 
bancos públicos até o fim 
deste ano.

Tesouro gasta R$ 178 mi 
em dívidas de estados

Popularidade em alta

Pesquisa aponta que aprovação de 
Bolsonaro subiu para 37% em agosto

A popularidade do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) avançou em agosto 
e atingiu 37%, de 30% em 
julho, segundo pesquisa XP/
Ipespe divulgada ontem. É a 
maior proporção de pessoas 
que avaliam o governo como 
ótimo ou bom desde março 
de 2019.

No mesmo período, o 
grupo de pessoas que consi-
dera o governo de Bolsona-
ro ruim ou péssimo caiu de 
45% para 37%, menor índice 
desde agosto de 2019. A pro-
porção dos que classificam o 
governo como regular oscilou 
de 24% para 23%, dentro da 
margem de erro da pesqui-
sa, de 3,2 pontos porcentuais 
para cima ou para baixo.

De acordo com a pes-
quisa, a melhora na avalia-
ção do presidente foi puxada 
pela população com renda 
mensal de até cinco salários 
mínimos. Esse grupo é o prin-
cipal beneficiário do auxílio 
emergencial. “Entre os mais 
pobres, com renda de até dois 
salários mínimos, a aprova-
ção foi de 28% para 34% e 
entre os que têm renda de 
dois a cinco salários mínimos, 
de 32% para 44%”, diz o rela-
tório da XP.

De acordo com a pesqui-
sa, 70% da população apoia 
a extensão do benefício com 
o valor atual, de R$ 600 por 
mês, até o fim de 2020. A pro-
porção é de 79% entre os que 
recebem ou esperam receber 
o auxílio, mas também alta, 
de 64%, entre os que não es-
peram receber.

Na população geral, ou-
tros 14% são a favor da ma-
nutenção do programa até o 
fim do ano, mas com parcelas 
menores, e 11% acham que o 
auxílio não deveria ser esten-
dido.

Em linha com os dados 
de aprovação, a expectativa 
para o restante do mandato 
de Bolsonaro também melho-
rou. Nesta categoria, a avalia-
ção ótima ou boa passou de 
33% para 37% entre julho e 
agosto. A proporção dos que 
tinham expectativa ruim ou 
péssima caiu de 43% para 
36% e os que enxergavam o 
restante do mandato de Bol-
sonaro como regular oscilou 
de 20% para 22%.

A pesquisa também apu-
rou melhora na avaliação da 
população acerca da econo-
mia. O porcentual de pesso-

as que consideravam que a 
economia está no caminho 
certo foi de 33% para 38% 
entre julho e agosto, enquan-
to a razão dos que enxergam a 
economia no caminho errado 
passou de 52% para 36%.

Também melhorou a 
avaliação acerca das chances 
de se manter o emprego nos 
próximos seis meses. Os que 
consideram chance gran-
de ou muito grande foram 
de 46% para 52%. Já os que 
veem a chance como pequena 
ou muito pequena oscilaram 
de 46% para 40%.

A pesquisa realizou 
1.000 entrevistas telefônicas 
entre os dias 13 e 15 de agos-
to. A amostra considera sexo, 
tipo de cidade, região, idade, 
porte do município, religião, 
ocupação, renda e nível edu-
cacional dos entrevistados.

Governadores do Nordeste têm melhor avaliação
Ainda de acordo com a pesqui-

sa XP/Ipespe, os governadores da 
região Nordeste tiveram melhora 
na sua avaliação: a proporção de 
avaliações ótimas ou boas subiu 
de 38% para 42%, também dentro 
da margem. A avaliação ruim e 
péssima caiu de 20% para 18% e 
regular oscilou de 40% para 38%.

No cenário nacional, entretan-
to, a aprovação aos governadores 
caiu, passando de 36% para 33% 
entre julho e agosto. A oscilação 
ficou dentro da margem de erro, 
de 3,2 pontos porcentuais.

A pesquisa registrou aumento, 
também dentro da margem de 
erro, à rejeição dos mandatários 
dos Estados. A taxa passou de 25% 
para 26% no período. A avaliação 
regular ficou estável, em 28%.

Mesmo com as variações dentro 
da margem de erro, é a quarta que-

da consecutiva na aprovação aos go-
vernadores. A taxa atingiu seu pico 
em abril, aos 44%, e desde então 
só apresentou variações negativas.

A principal queda foi registrada 
na região Sudeste, onde a aprova-
ção aos governadores caiu de 30% 
em julho para 23% em agosto, já 
acima da margem de erro. A re-
provação aos chefes dos Executivos 
estaduais subiu de 31% para 34% e 
a proporção dos que consideram a 
atuação dos governadores regular 
subiu de 35% para 40%.

Também teve queda acentuada 
a aprovação aos governadores do 
Norte e Centro-Oeste, que cedeu 
de 35% para 30% no período. A 
variação ainda está dentro da mar-
gem de erro. A pesquisa também 
registrou aumento marginal na 
reprovação (25% para 27%) e na 
avaliação regular (38% para 39%).

No Sul, a aprovação aos gover-
nadores ficou estável em 48% e a 
reprovação ficou estável em 16%. A 
taxa regular caiu de 35% para 33%.

Congresso
A aprovação à atuação do Con-

gresso Nacional teve leve oscilação 
em agosto, de 13% para 14%, den-
tro da margem de erro. A avaliação 
ruim ou péssima acerca do desem-
penho do Congresso também teve 
leve queda, de 39% para 37%, e a 
taxa regular ficou estável em 43%.

A proporção da população 
que acredita que o desempenho 
do Congresso vai melhorar nos 
próximos meses subiu de 24% para 
29%, enquanto os que acham que o 
desempenho ficará igual passaram 
de 54% para 50% e os que acham 
que vai piorar oscilaram de 16% 
para 13%.

Cícero Cotrim
Agência Estado

 Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Pepita Ortega e
Rayssa Motta
Agência Estado
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Givanildo Sales é o sexto a comandar o clube este ano e chega confiante numa boa campanha no Brasileiro da Série D

Campinense tem novo técnico
e já projeta disputa nacional

Vice-campeão paraibano 
pelo terceiro ano consecutivo, 
o Campinense agora projeta 
todas as suas atenções para a 
Série D do Campeonato Bra-
sileiro, competição com 12 
anos de história dos quais a 
Raposa foi participante em 
oito ocasiões - sete de forma 
consecutiva desde 2014 -, sem 
que a equipe tenha consegui-
do um único acesso à Série C. 
É pensando em mudar esse 
jogo que Givanildo Sales, per-
nambucano de 48 anos, foi 
anunciado, no último domin-
go, como novo treinador do 
rubro-negro. Com ele, o clube 
espera deixar de lado mais um 
revés no estadual e finalmente 
obter o acesso para a terceira 
divisão nacional que começa-
rá em setembro.

O novo técnico chega ao 
clube em um ano turbulento, 
especialmente no departa-
mento de futebol da equipe 
que foi assumido por uma em-
presa após a parada do futebol 
por conta da covid-19, tendo, 
após isso, promovido uma sé-
rie de contratações e dispen-
sas que devem ter novos epi-
sódios até o começo da Série 
D. Givanildo foi o sexto treina-
dor anunciado para comandar 
a equipe nessa temporada. 
– Oliveira Canindé, Ruy Scar-
pino (que desistiu após anún-
cio), Evandro Guimarães (pe-
diu demissão), Hélio Cabral 
(interino) e Nei Júnior foram 
seus antecessores. 

Tendo atuado pelo clube 
como jogador em 1994, ano 
em que a Raposa foi campeã 
estadual, Givanildo chega 
para treinar o terceiro clube 
da Paraíba em sua carreira 
após bons trabalhos no Nacio-
nal de Patos e, esse ano, pelo 
Sousa, equipe eliminada pelo 
Campinense nas semifinais 
do estadual. Tendo também 
passagens por equipes como 
Confiança-SE e Sergipe, o trei-
nador se mostrou empolgado 
com a oportunidade de tra-
balhar na equipe de Campina 
Grande e afirmou que o rubro
-negro tem todas as condições 
de subir para a Série C nessa 
temporada e prometeu empe-
nho e garra para tal.

“A expectativa é muito 
grande e positiva. Estou fe-
liz em voltar a vestir mais 
uma vez essa camisa onde, 
na década de 90, eu estive 
com muito prazer e muita 
honra. Agora, retorno como 
treinador para um clube 
grande com uma imensa e 
apaixonada torcida. Para a 
Série D, o objetivo é colocar o 
Campinense em um patamar 
melhor em nível nacional, 
um lugar condizente com o 
que essa equipe representa. 
Acredito que com a união de 
todos com foco nesse proje-
to, no final de tudo, vamos 
conseguir o nosso objetivo. 
De nós, o torcedor pode ter 
certeza que não vai faltar 
empenho; se precisar, vamos 
suar sangue e fazer valer a 
máxima do Campinense que 
é a garra e a raça”, afirmou.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Atacante Cano já faz história no Vasco

Messi pode dar adeus ao Barcelona

Fórmula-1 segue
sem empolgação

Técnico do PSG aposta na liderança de Neymar contra o Leipzig

Germán Cano é um dos mais impor-
tantes personagens do futebol brasileiro 
em 2020. O centroavante argentino de 
32 anos marcou os dois gols do Vasco 
na vitória por 2 a 1 sobre o São Pau-
lo, em São Januário, e mesmo sendo 
apenas o começo do Brasileirão, ele 
já marcou mais gols do que artilheiros 
do Vasco em quatro anos da última 
década. Ao balançar as redes duas 
vezes nesse domingo (16), o atacante 

argentino alcançou a marca de 11 gols 
em 2020 com a camisa cruzmaltina. 
Para se ter uma ideia, em todo o ano 
passado, os artilheiros do Vasco foram 
Marrony e Yago Pikachu, ambos com 
nove gols. Em 2015, o artilheiro da 
Colina foi Rafael Silva, que fez 10 gols, 
menos que Cano em menos da metade 
da temporada.  Desde o início do ano, 
dos 16 gols marcados pelo Vasco em 
2020, 11 foram do argentino. 

A derrota por 8 a 2 para o Bayern de 
Munique segue repercutindo. Lionel 
Messi, atacante e principal estrela 
do Barcelona, teria pedido para sair 
do clube após a goleada. A informa-
ção é do jornalista Marcelo Bechler, 
do Esporte Interativo. Os prováveis 
destinos do craque seriam a Inter de 
Milão, cidade onde o argentino teria 
comprado uma casa recentemente, 
e o Manchester City, onde o jogador 

reencontraria Pep Guardiola, treina-
dor com quem tem grande afinidade 
e com quem obteve sucesso no Camp 
Nou. De acordo com o site, uma pes-
soa de dentro do clube, que conhece 
bem o argentino, revelou que nunca 
viu o atleta de 33 anos tão decidido 
a sair da equipe como agora. O mo-
tivo seria, além da eliminação como 
ocorreu, a falta de um projeto espor-
tivo vencedor.

Outra corrida de Fórmula-1 de dar 
sono ocorreu no último fim de se-
mana. Só Verstapen consegue fazer 
algo diferente ao chegar em segundo 
lugar sem ser incomodado pelo bo-
balhão Valteri Bottas, companheiro 
do hoje insuperável Lewis Hamilton 
que venceu sem ter nenhum proble-
ma, mostrando que a sua Mercedes 
é realmente imbatível em qualquer 
pista e segue quebrando recordes. 
O GP disputado em Barcelona mais 
pareceu um carrossel. A Fórmula-1 
mostra que necessita urgentemente 
de mudanças porque está mais do 
que provado que hoje o importante 
não é o piloto e sim o carro. Hamil-
ton só teve um adversário nesses 
seis anos de domínio da Mercedes: 
Rosberg. O finlandês ainda conse-
guiu superá-lo e foi campeão, mas 
se aposentou logo em seguida para 
a surpresa de muitos e alegria do 
piloto inglês.

O treinador do Paris Saint-Germain, o alemão Thomas Tuchel, valorizou a capacidade de liderança do brasileiro Neymar para guiar a equipe 
francesa na semifinal da Liga dos Campeões da Europa contra o RB Leipzig, da Alemanha, hoje às 16h, no estádio da Luz, em Lisboa, onde 
as fases decisivas da competição estão sendo disputadas.O brasileiro teve uma atuação importante na partida das quartas de final contra 
a Atalanta - vitória por 2 a 1, na última quarta-feira -, apesar de o técnico ter afirmado que conta com todos os outros jogadores para 
conseguir eliminar o time alemão, que surpreendeu o Atlético de Madrid na fase anterior.“Neymar foi sempre um líder, já o era quando 
vim para este clube Talvez tenha mudado um pouco nas suas características como líder, mas quer sempre ganhar e tem fome de sucesso.” 

Curtas
Foto: Divulgação/PSG

Foto: Josemarphotopress

Jogadores do Campinense reclamando da arbitragem no jogo de sábado passado contra o Treze. O time até venceu por 1 a 0, mas o título ficou com o rival

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Ederson Araújo acredita que o Atlético será competitivo 

O Atlético de Cajazeiras é 
um dos melhores times do futebol 
paraibano ao longo dos últimos 
dois anos. Nessa temporada, 
a equipe, por conta do regula-
mento do estadual, mesmo tendo 
pontuado mais que Campinense 
e Sousa, ficou fora das semifinais, 

mas, mesmo assim, seguiu com 
o trabalho do treinador Ederson 
Araújo para a primeira partici-
pação do clube na história da 
Série D. 

Para a sua primeira disputa 
na quarta divisão nacional, o 
“Trovão Azul” de Cajazeiras não 
terá facilidades, pelo contrário, já 
que o time está no Grupo 3 da 
competição, um dos mais com-

plicadas do certame. Na chave, 
o Atlético terá a companhia do 
Campinense, segundo repre-
sentante paraibano na disputa, 
além de América-RN, Globo-RN, 
Floresta-CE, Guarany de Sobral-
CE, Salgueiro-PE e Afogados-PE. 

A Série D possui oito grupos, 
dos quais avançam duas equipes 
para a próxima fase. Mesmo com 
adversários de grande tradição 

e torcida em seu grupo como o 
Campinense e o América, além 
do atual campeão Pernambuca-
no, o Salgueiro – primeira equipe 
do interior a vencer o campeona-
to do Estado vizinho – Ederson 
Araújo está confiante na qualida-
de do seu plantel e acredita que 
o Atlético possui as qualidades 
necessárias para avançar de fase.

“Temos feito um trabalho 

positivo no Atlético desde que 
chegamos ao clube e fico feliz 
que estejamos sendo reconheci-
dos por ele; agora, é dar segui-
mento. Nós não somos favoritos 
dentro desse grupo na Série D, 
um dos mais difíceis de toda a 
competição. Contudo, nós temos 
um time muito competitivo, que 
vai brigar por essa classificação”, 
comentou.



Campeão paraibano joga hoje, às 20h, no estádio do Arruda, contra o tricolor de Pernambuco, pelo Grupo A

Treze estreia no Brasileiro
da Série C contra o Santa

Os jogadores do Treze 
não tiveram tempo para co-
memorar o título paraibano 
conquistado no último sá-
bado diante do maior rival, 
o Campinense. O Galo já vai 
estar em campo outra vez 
hoje, contra o Santa Cruz de 
Recife, pela Série C. A par-
tida está programada para 
as 20 horas, no Arrudão, na 
capital pernambucana. Será 
a estreia do campeão parai-
bano na competição, já que 
o jogo contra o Imperatriz, 
programado para a primeira 
rodada, acabou sendo adia-
do porque vários atletas do 
clube maranhense testaram 
positivo para covid-19. A ar-
bitragem da partida será de 
um trio do Rio de Janeiro, 
comandado por Paulo Rena-
to Moreira da Silva Coelho, 
auxiliado por Diogo Carva-
lho Silva e Daniel de Oliveira 
Alves Pereira.

No Treze, após a con-
quista do título paraibano, 
a equipe só treinou ontem, 
em Recife, se preparando 
para o jogo contra o Santa 
Cruz. O clube deverá anun-
ciar a chegada, ainda esta 
semana, de cinco ou seis 
reforços para as disputas 
da Série C, porém, enquan-
to estes jogadores não che-
gam, o técnico Moacir Jú-
nior deverá usar a mesma 
formação que enfrentou o 
Campinense no último sá-
bado. Ele não tem nenhum 
problema de ordem técnica 
ou disciplinar e poderá es-
calar a força máxima contra 
o tricolor pernambucano. 
O pensamento é começar 
bem a competição pontu-
ando fora de casa.

“A torcida do Treze 
pode esperar que trabalho 
não vai faltar para fazermos 
uma grande campanha no 
Brasileiro, assim como fize-
mos no Paraibano. Eu vim 
para Campina Grande para 
trabalhar duro e colocar o 
Treze no lugar onde ele deve 
estar, como um dos maiores 
do Nordeste”, disse o técnico 
Moacir Júnior.

Pelo lado do Santa Cruz, 
a preocupação do técni-

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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O que esperar no Brasileiro?
Passado o Campeonato Paraibano, o 

que esperar dos clubes da Paraíba nas séries 
C e D do Campeonato Brasileiro? Será que 
o nível do futebol apresentado por eles na 
competição estadual é suficiente para atingir 
os objetivos de acesso? Essas são perguntas 
que a imprensa e o torcedor começa a fazer, 
a partir de agora, e a resposta me parece ser 
clara. Tem que melhorar muito para chegar lá, 
porque todos irão encarar times bem melho-
res do que vinham enfrentando.

Começando pela Série C, onde estarão o 
campeão paraibano Treze e o Botafogo. O Galo 
conquistou o título, no último sábado, com justi-
ça, porque foi um pouco melhor do que aqueles 
que chegaram às fases finais do Campeonato Pa-
raibano. Foi uma equipe, que após ter começado 
de forma melancólica a competição, cresceu 
na hora H, sob o comando do técnico Moacir 
Júnior, com uma equipe totalmente reformu-
lada. Mas, o futebol apresentado pelo Galo nas 
finais contra a fraca equipe do Campinense, não 

é suficiente para enfrentar equipes renomadas 
do Norte e Nordeste e Centro-Oeste do país, que 
integram o grupo A da Série C.

A própria comissão técnica e a direção do 
Treze sabem disto, e já começaram a se movi-
mentar para reforçar o elenco. Porém, antes que 
esses reforços cheguem, o Galo já terá um teste 
de fogo, nesta terça-feira, no Arrudão, em Recife, 
diante do Santa Cruz, na estreia do clube na Sé-
rie C. Será um bom teste para já e respondendo 
as perguntas que surgiram após a festa do título. 
Vamos ver como vai se comportar o campeão 
paraibano jogando fora de casa e contra um 
adversário de tradição no futebol nordestino.

No Botafogo, a necessidade de mudança 
já foi detectada bem mais cedo, quando o 
clube foi eliminado pelo Treze nas semifinais 
do Campeonato Paraibano. A diretoria agiu 
rápido dispensando o técnico Mauro Fernan-
des e contratando o gaúcho Rogério Zimmer-
mann. Em relação ao elenco, as primeiras 
mudanças já começaram com as dispensas 

dos jogadores Maicon Aquino, Cássio Gabriel, 
Victor Simón e Pimentinha. A partir desta 
terça-feira, já teremos novidades em relação 
aos jogadores que virão para substituir os 
que deixaram o clube. Assim como o Galo, o 
Belo também não quer ser apenas um mero 
participante da Série C. O objetivo de ambos 
os clubes é o acesso para a Série B, o que não 
é nada fácil, mas perfeitamente possível e 
merecido pela história dos dois clubes.

Campinense e Atlético de Cajazeiras são os 
representantes do Estado na Série D. O Atlético 
não chegou às semifinais do Campeonato Parai-
bano, mesmo fazendo a melhor campanha na 
fase de classificação. É notório o crescimento do 
clube nos últimos anos e em nesta temporada, 
a equipe fez uma bela campanha no Paraibano. 
O sonho da diretoria é alto e apostam que o 
Trovão Azul vai conquistar uma das vagas para 
a Série C do próximo ano.

As primeiras contratações já foram feitas e 
provavelmente outros atletas ainda virão para 

reforçar o elenco do clube. O técnico Ederson 
Araújo foi mantido. Ele conhece como ninguém 
os jogadores que tem em mãos. Resta saber se 
serão suficientes para encarar a Série D, que 
tem times bem mais tradicionais no cenário na-
cional do que o clube de Cajazeiras, como o Sal-
gueiro, atual campeão pernambucano, América 
e ABC de Natal, por exemplo. Só teremos uma 
idéia da campanha que o Atlético poderá fazer, 
após o início da competição, no próximo mês.

O Campinense é um velho participante da 
Série D, competição que a Raposa já vem dis-
putando há vários anos, sem sucesso. Para este 
ano, a novidade é que o clube fez uma parceria 
com uma empresa para administrar o futebol 
e que promete um time forte com chances de 
acesso à Série C. Por enquanto, tudo é promes-
sa, mas a partir desta semana, o elenco come-
çará a ser reformulado e até mesmo a comissão 
técnica deverá ser outra. O torcedor da Raposa 
está na expectativa e doido para dizer que este 
ano será diferente. Aguardemos.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

co Itamar Schulle é com o 
ataque, que só marcou um 
gol nos últimos cinco jogos. 
“Os números mostram que 
temos que melhorar nesse 
fundamento, mas isso só 

se corrige com trabalho, e 
aproveitamos bem esta se-
mana sem jogos para treinar 
finalizações”, afirmou o trei-
nador.

Mas, para a partida con-

tra o Galo, o treinador terá o 
retorno de cinco atletas que 
estavam entregues ao de-
partamento médico: André, 
Paulinho, Victor Rangel, Chi-
quinho e Didira. Schuller não 

divulgou a escalação, que 
deverá ter mudanças em re-
lação à que empatou em 0 a 
0 com o Paysandu, na estreia 
da “Cobra Coral” na Série C, 
em Belém do Pará. A direto-

ria do tricolor promete para 
os próximos dias a chegada 
de quatro atletas. Um deles 
já foi divulgado. Trata-se do 
atacante Negueba, que esta-
va no Vitória da Bahia.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Josemarphotopress

Campeão estadual

Clube está de volta à  Copa do Nordeste

O fim de semana foi de 
muita festa para os torcedo-
res do Treze que, após nove 
anos, voltaram a soltar o grito 
de campeão, com a conquista 
do título paraibano, no último 
sábado, mesmo com a derro-
ta de 1 a 0 para o rival Cam-
pinense. Como tinha vencido 
o primeiro jogo das finais por 
2 a 0, o Galo levantou a taça. 

O domingo foi de folga e a di-
retoria ofereceu um almoço 
para os dirigentes, jogadores 
e comissão técnica, além de 
familiares. Sem muito tem-
po para comemoração, os 
jogadores seguiram ontem 
mesmo para Recife, onde rea-
lizaram um único treino para 
o jogo de hoje contra o Santa 
Cruz, no Arrudão, pela segun-
da rodada da Série C.

O Galo conquistou o 
título após conseguir a pri-

meira colocação do grupo 
A, na fase de classificação, 
com 20 pontos em 10 jogos 
(6 vitórias, 2 empates, 2 der-
rotas, fez 11 gols e levou 6). 
Nas semifinais, o Treze enca-
rou o Botafogo, considerado 
naquele momento o grande 
favorito a conquistar o títu-
lo. O Galo perdeu a primeira 
partida em João Pessoa por 2 
a 0 e venceu a segunda, dis-
putada em Campina Grande, 
pelo mesmo placar. Na dis-

puta dos pênaltis, o alvine-
gro da Serra da Borborema 
levou vantagem e venceu 
por 5 a 4. 

Nas finais, o Treze en-
frentou o maior rival, o Cam-
pinense. O Galo encaminhou 
o título com uma vitória no 
primeiro clássico dos maio-
rais, por 2 a 0. Na segunda e 
decisiva partida, disputada 
no último sábado, o Treze foi 
derrotado pela Raposa por 1 
a 0. Na soma dos dois jogos, 

o Galo venceu por 2 a 1. 
Com a conquista, o 

Treze ganhou o direito de 
defender a Paraíba na fase 
principal da Copa do Nor-
deste e na Copa do Brasil 
de 2021. A partir de agora, 
o foco do Galo é conseguir 
o acesso para a Série B e, 
para isso, terá de fazer uma 
grande campanha na Série 
C, que para o clube já co-
meça hoje, contra o Santa 
Cruz, em Recife.

No sábado passado, os jogadores 
do Treze conquistaram o Campeonato 
Paraibano ao superarem o 
Campinense em dois jogos
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PREFEIRUTA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE PREGÃO DESERTO –PE 00013/2020

A Comissão Permanente de Licitação – Areia/PB., torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que foi declarado DESERTO, pelonão comparecimento de licitante, o Pregão referente ao 
Edital do Pregão Eletrônico n° 00013/2020, objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Confecção 
e Manutenção de Portões, Gradil e Janelões com aplicação em alguns Prédios Públicos - Areia/PB.., 
conforme Memorial Descritivo/Termo de Referência do referido Edital. Informações: no horário das 
07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB. Telefone: 
(83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com.

Areia, 17de agosto de 2020
Marcos Aurélio Bernardo de Lima

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00010/2020, que objetiva: 
Pavimentação em Paralelepípedos de Vias na Vila Hermenegildo - Areia/PB; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GRAMARE CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELLI - R$ 72.209,47.

Areia - PB, 17 de Agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: 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 
- Secretaria de Saúde, Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00082/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00275/2020 - 17.08.20 - PHIQ 

- R$ 1.680,00; CT Nº 00276/2020 - 17.08.20 - ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA - R$ 25.922,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2020, que objetiva: : Contratação de pessoa 
jurídica especializada em manutenção de equipamentos odontológicos destinado ao atendimento 
da Secretaria de Saúde de Areia-Pb. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME – R$ 29.344,00

Areia - PB, 17 de julho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Dis-
pensa de Licitação nº DP00084/2020. DOTAÇÃO: 00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00278/2020 - 17.08.20 
- GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - R$ 125.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00241/2020 decorrente do DISPENSA 
POR OUTROS MOTIVOS 00069/2020. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEe FARMALAGOS 
COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPNJ nº 01.336.176/0001-81. 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 eFARMA-
LAGOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. DATA DA ASSINATURA:17/08/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Pessoa Física para prestação de Serviços de Locação de Veículo 

destinados ao Atendimento das Necessidades da Secretaria de Infraestrutura - Areia/PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00085/2020. DOTAÇÃO: 02.070 SECRETARIA 
DE INFRA ESTRUTURA 15 122 2007 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra 
Estrutura 1001 Recursos Ordinários 3390.00 Aplicações Diretas 0196 3390.36 Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00277/2020 - 17.08.20 - Carmelita Pessoa 
da Costa Sales - R$ 12.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO N° 00204/2018, referente a TOMADA 
DE PREÇOS 00008/2018, PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA ESST CONSTRUTORA 
EIRELI ME, CNPJ. n° 02.627.856/0001-17; OBJETO: PRORROGACÃO DE. PRAZO. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: ART 57.I. §§ 1º E 2º DA LEI 8.665/93 –Conclusão da quadra coberta com vestiário 
do distrito de Muquém. SIGNATÁRIOS: João Francisco batista de Albuquerque eSST Construtora 
EIRELI ME.ASSINATURA DO CONTRATO: 02/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00086/2020
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 DP00086/2020, que 
objetiva: Aluguel em comodato de máquinas para realização de exames laboratoriais de diagnóstico 
para o enfrentamento do COVID-19, conforme lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO 
HUMANO LTDA - R$ 58.800,00.

Areia - PB, 17 de Agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2020
OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos na Vila dos Açudes, nas Ruas: Projetada 01, 02, 

03 e 04 - Areia/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - Valor: R$ 157.091,94. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 17 de Agosto de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

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 28 de Agosto de 2020, 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA. 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, 17 de Agosto de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00003/2020, onde 
se lê: “às 10:00 horas do dia 26 de Agosto de 2020”; leia-se: “às 10:00 horas do dia 27 de Agosto 
de 2020”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Praça Santa Ana, S/N - Centro - Alagoa Nova - PB, no horário das 07:00 Às 13;00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 98135–6823. E-mail: licitacaoalagoanova@gmail.com. 

Alagoa Nova - PB, 17 de Agosto de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS - TÉCNICA E PREÇO Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
Santa Ana, S/N - Centro - Alagoa Nova - PB, às 13:00 horas do dia 17 de Setembro de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo Técnica e Preço Nº 00007/2020, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS NO 
QUADRO EFETIVO DESTA PREFEITURA. 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 07:00 Às 13;00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98135–6823. E-mail: licitacaoalagoanova@
gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Nova - PB, 14 de Agosto de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aroeiras, torna público o Processo Administrativo nº 056/2020 - Pregão 

Presencial nº 013/2020, do tipo “menor preço por item”. Objeto: Aquisição de Material Laboratorial, 
mediante solicitação periódicaeentregaparcelada,ematendimentoasnecessidadesdaSecretariade
Saúde. Data da sessão: 28 de agosto de 2020 às 08h00min, na sede da Prefeitura - sala da CPL, 
na Av. Zeferino de Paula, 661, Centro, Aroeiras - PB. Edital completo poderá ser obtido através do 
site www.tce.pb.gov.br e pelo e-mail licitacaoaroeiras@gmail.com.br. 

Aroeiras - PB, 17 de agosto de 2020. 
Mylton Domingues de Aguiar Marques

Prefeito Constitucional. 
PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aroeiras, torna público o Processo Administrativo nº 057/2020 - Pregão 

Presencial nº 014/2020, do tipo “menor preço por item”. Objeto: Contratação de empresa para a 
prestação dos serviços de manutenção em equipamentos médicos desteMunicípio. Data da sessão: 
28 de agosto de 2020 às 11h30min, na sede da Prefeitura - sala da CPL, na Av. Zeferino de Paula, 
661, Centro, Aroeiras - PB. Edital completo poderá ser obtido através do site www.tce.pb.gov.br e 
pelo e-mail licitacaoaroeiras@gmail.com.br. 

Aroeiras - PB, 17 de agosto de 2020. 
Mylton Domingues de Aguiar Marques

Prefeito Constitucional. 
PUBLIQUE-SE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIAL PARA A 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E VIAS. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00001/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 05301/2019 - TORRES 
CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 3º Aditivo - supressão de R$ 1.772,69 
(Hum mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos). O valor atual passa para 
R$ 63.994,78 (Sessenta e três mil novecentos e noventa e quatro mil setenta e oito centavos). 
ASSINATURA: 14.08.20.

Barra de Santana – PB, 14 de Agosto de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIAL PARA A PAVI-

MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E VIAS NO DISTRITO DE MORORO, MUNICÍPIO 
DE BARRA DE SANTANTA-PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 0712/2017. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT 
Nº 02901/2019 - FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA - R ALICE FERREIRA, 
201 - CENTRO - MONTEIRO - PB, CNPJ Nº 25.080.166/0001-96 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por 
mais 180 dias, ficando o presente contrato com vigência até 30 de Junho de 2020 a 27/12/2020. 
ASSINATURA: 30.06.2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 036/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de peças e instrumentos 
hospitalares. Data de abertura: 28/08/2020 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, 
à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3391-2318.

Boqueirão, 17 de agosto de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra 

Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020
A Câmara Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 001/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de combustíveis. Data de 
abertura: 28/08/2020 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes 
estarão à disposição no Setor de Licitações da Câmara de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora 
do Desterro, Bairro Novo, no horário de expediente.

Boqueirão, 17 de agosto de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de Pneus e Acessórios para manutenção dos veículos da Administração 
Municipal até o fim do exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2020. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT 
Nº 00083/2020 - 17.08.20 - CARNEIRO DO NASCIMENTO COM. DE PEÇAS PARA VEÍC AUTO-
MOTORES - R$ 126.477,00; CT Nº 00084/2020 - 17.08.20 - NORCOL NORDESTE COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA - EPP - R$ 173.267,00; CT Nº 00085/2020 - 17.08.20 - REGIANE GRAZIELA 
PEREIRA VENTURA - R$ 9.730,00.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2020, que objetiva: Aquisições de Pneus 
e Acessórios para manutenção dos veículos da Administração Municipal até o fim do exercício 
de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO DO 
NASCIMENTO COM. DE PEÇAS PARA VEÍC AUTOMOTORES - R$ 126.477,00; NORCOL NOR-
DESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - R$ 173.267,00; REGIANE GRAZIELA PEREIRA 
VENTURA - R$ 9.730,00.

Belém - PB, 17 de Agosto de 2020
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

A Comissão Permanente de Licitação comunica a suspensão da Tomada de Preços nº 
00004/2020, que objetiva: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARAU-
BAS. Justificativa: Em virtude da necessidade de readequação do projeto básico de engenharia. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua: 
Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: 
licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 14 de Agosto de 2020
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de veículo automotor para utilização nas ações de enfrentamento do CO-

VID–19, neste Município de Curral Velho – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral Velho: 09.001 FUNDO DO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1007 2014 MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE, 145 3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Muni-
cipal de Saúde de Curral Velho e: CT Nº 00016/2020 - 03.08.20 - JOSE CAMPOS DE LACERDA 
JUNIOR - CNPJ: 28.474.715/0001-03 - R$ 18.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO, ABERTURA DE VISTAS E APRESENTAÇÃO DE 
CONTRA RAZÕES - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

A presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que a empresa: ACRM CONS-
TRUCOES E SERVICOS LTDA, apresentou recurso contra a decisão da CPL que desclassificou 
a sua proposta de preços apresentada. Fica, portanto, aberto vistas no processo supra e também 
para a apresentação de contra razões, nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

Cacimba de Dentro - PB, 17 de Agosto de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO 

CONTRATO Nº 0019/2020
CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS-STTP 

CONTRATADA: GENICLEA DA SILVA LIMA-MEOBJETO: Rescisão Unilateral do Contrato nº 
0019/2020,Pregão Presencial nº 00033/2019 cujo objeto é Contratação de empresas para forne-
cimento de forma parcelada de aquisição de material de limpeza.conforme parecer acostado ao 
referido Termo e fundamentada no Art. arts. 78, inciso XII e 79, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Assinatura: 17/08/2020 FELIX ARAUJO NETO

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL 
 CONTRATO Nº 00302/2020

PROCESSO: 003/2020
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB.
CONTRATADA: WILLIAM DAVID DE OLIVEIRA ROQUE 06168641408.
CNPJ: 30.949.264/0001-57.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato alusivo a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

MONITORAMENTO.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79, I, da Leia 8.666/93, tendo em vista a infração ao disposto no 

Art. 78, incisos I, XII e XVII do mesmo diploma legal.
DATA DE RESCISÃO: 14/08/2020.

IVONETE ALMEIDA DE ANDRADE LUDGERIO
Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 01701/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), A SER EXECUTADO DE FORMA 
CONTÍNUA, DE FORMA PARCELADA, de forma parcelada. FUNDAMENTO LEGAL: Termo Aditivo 
de Prazo e valor nº 01701/2019. VIGÊNCIA: De 07/08/2020 até 31/12/2020, e aditiva o valor global 
do presente contrato equivalente a 25% do contrato R$ 6.575,00 (Seis mil e Quinhentos e Setenta e 
Cinco reais), conforme consta no presente termo aditivo. Data de Assinatura: 07/08/2020. PARTES 
CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE e a empresa TELEMAR NORTE 
LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00019/2020, para o dia 26 de 
Agosto de 2020 às 14:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Severino Jorge de 
Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB. Objeto: Locação de veículos diversos, destinado 
ao Fundo Municipal de Saúde deste Município Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 99342–2582. 

Cuité de Mamanguape - PB, 17 de Agosto de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

A Pregoeira Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00021/2020, 
no diário Oficial do Estado e Jornal A União no dia 14.08.2020, onde se lê: “Pregão Presencial n.º 
00019/2020”; leia-se: “Pregão Presencial n.º 00021/2020” e onde se lê: “26 de agosto de 2020”; 
leia-se: “28 de agosto de 2020”; mantido o mesmo horário. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité 
de Mamanguape - PB, no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 991742062.
Cuité de Mamanguape - PB, 14 de agosto de 2020

NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS
 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO/PB

EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOSNº. 00004/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Congo - PB, TORNA PÚBLICO, 
para conhecimento dos interessados o Resultado de Julgamento de Recurso. Modalidade:Tomada 
de Preços nº00004/2020 –cujoObjeto é: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CONGO – PB 
(CONVÊNIO FUNASA 854141-2017)”.Decisão:IMPROCEDENTEo recurso, contra o resultado de 
julgamento de propostas de preços,apresentado pelaempresa CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS EIRELI,mantendo, inalterada a decisão anteriormente prolatada. As razões dejulgamento 
se encontram disponibilizadas noSetor de Licitações da Prefeitura de Congo– PB, àRua Senador 
Rui Carneiro, S/N – Centro – Congo – PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3359-1100. E-mail: cplpmcongo@gmail.com. Referência legal: Lei nº. 8.666/93.
Data do Julgamento doRecurso: 12/08/2020. Vistas do processo poderão ser obtidasperante a 
Comissão Permanente de Licitação. 

Congo – PB, 17 de agosto de 2020.
JOSÉ IVANILSON PEREIRA GUENES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Vieira, 57 - Centro - Carrapateira - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS COM 
BASE NA TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPU-
LAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE CARRAPATEIRA – PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35531003. E-mail: prefeitura@carrapateira.
pb.gov.br. Edital: http://www.carrapateira.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Carrapateira - PB, 17 de Agosto de 2020
CICERO MARCOS MENESES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:00 horas do dia 31 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE 
MÁQUINAS PESADAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: 
http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 17 de Agosto de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 10:00 horas do dia 31 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE SOFTWERE 
PARA CONTABILIDADE, TESOURARIA, FOPAG E LICITAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: 
cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 17 de Agosto de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

A Câmara Municipal de Conde CNPJ: 11.993.466/0001-51, através do Presidente desta edilidade, 
torna público que fará realizar Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, às 08:30hs(horário local) do dia 03 de setembro de 2020, objetivando a CON-
TRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE-PB.  A sessão 
pública será realizada na sede da Câmara Municipal de Conde, Rodovia PB 018 – KM 3,5, S/N, 
Centro, CEP 58.322-000, Conde -PB, CNPJ nº 11.993.466/0001-51. Cópia do Edital e seus anexos 
poderão ser obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00h às 13:00h e (horário local) ou por e-mail 
(câmara.condepb@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

CONDE - PB, 17 DE AGOSTO DE 2020.
CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2020

A Câmara Municipal de Conde, através do Presidente desta edilidade, torna público que fará 
realizar licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, às 
08:00hs (horário local) do dia 28 de Agosto de 2020, objetivando a realização de REGISTRO DE 
PREÇO CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÀREAS DE 
COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONVÊNIOS.A sessão pública será 
realizada na sede da Câmara Municipal de Conde, Rodovia PB 018 – KM 3,5, S/N, Centro, CEP 
58.322-000, Conde -PB, CNPJ nº 11.993.466/0001-51. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos, in loco, no endereço acima, das 08:00h às 13:00h e (horário local) ou por e-mail (câmara.
condepb@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

CONDE - PB, 17 DE AGOSTO DE 2020.
CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

A Comissão Permanente de Licitação comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00hs 
do dia 21 de Agosto de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas a Tomada de Preços 
nº 00002/2020, que objetiva: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção 
civil, para empreitada por menor preço global: construção de uma Garagem Pública. Justificativa: 
Razões de interesse público Adequações no edital.. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB. 
Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. 

Duas Estradas - PB, 17 de Agosto de 2020
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços técnicos e especializados [complexidade comum a área de 

atuação] em assessoria e consultiva na Área de Projetos para captação de Recursos e acompa-
nhamento do Plano de Trabalho deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos de 2020: 02.00-04.122.2001.2005 - 0010000.01 - 3.3.90.39.01. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Duas Estradas e: CT Nº 00032/2020 - 03.03.20 - EPC - EMPRESA PARAIBANA 
PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A - R$ 15.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar serviços de manutenção 
nas Escolas Municipais. LICITANTES HABILITADOS: ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA; CP2 
CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI; IDEALLITY CONSTRUCOES EIRELI; LISBOA 
ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMEN-
TOS LTDA; NCE CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO EIRELI. . LICITANTES INABILITADOS: 
AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, desatendeu ao item 8.2.6 do edital; CONSTRU-
TORA IMPERIAL EIRELI, desatendeu ao item 8.2.5 do edital; TORRE CONSTRUCAO E CONSUL-
TORIA EM ENGENHARIA EIRELI, desatendeu ao item 8.2.3 do edital; TRABES CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA, desatendeu ao item 8.2.8 do edital. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 26/08/2020, às 09:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 17 de Agosto de 2020
MARIA GORETE DA SILVA
 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0008/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo de pertinente para executar a obra de ampliação do prédio da Secretaria Municipal de 
Educação, nesta cidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.
pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 17 de Agosto de 2020
JOSE RODRIGUES DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material elétrico destinado a manutenção da iluminação pública deste 

municipio de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.011–SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANS-
PORTE 02011.25.752.1022.2047 – MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00185/2020 - 
23.07.20 - G + E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR - R$ 
27.040,00; CT Nº 00186/2020 - 23.07.20 - L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI - R$ 38.850,00.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao Pregão Presencial nº. 016/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de material de 
laboratório em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, ANULO o corres-
pondente procedimento licitatório. Justificativa: Processo inerente ao certame eivado de vício, por 
equívocos nos itens solicitados no termo de referência que necessitam de correção.

Gado Bravo - PB, 14 de agosto de 2020
PAULO ALVES MONTEIRO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para Construção de uma ponte sobre o 
Rio Guarabira interligando a Rua Pref. Manoel Lordão ao Bairro Antonio de Freitas – Guarabira/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2020. RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
- Recursos Próprios / Outros. Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - 4.4.90.51.01 - Obras 
e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ sob o nº 
23.587.584/0001-49 - CT Nº 00427/2020 – 17/08/2020 – R$ 554.689,79 (Quinhentos e Cinquenta 
e Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para pavimentação asfáltica de várias 
ruas no município de Guarabira, conforme Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00003/2020. RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - Recursos Próprios / Outros. 
Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO 
EXECUÇÃO: 07 (sete) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA-
RABIRA/PB e CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44 - CT 
Nº 00424/2020 – 13/08/2020 – R$ 853.945,49 (Oitocentos e Cinquenta e Três Mil Novecentos e 
Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00072/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 31 de agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de laboratório 
de análises clínicas ou similar para realizações de exames laboratoriais e aquisições de materiais 
diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

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

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO PARA APRESENTAR NOVA DOCUMENTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020
A empresa Licitante empresa: CICERO RODRIGUES DA SILVA – ME - CNPJ: 24.119.232/0001-

21, com fundamento no § 3º do art. 48 da lei 8666/93, estabeleço o prazo de 08 (oito) dias úteis, a 
partir da data publicação, para apresentar nova documentação do item 9.0 da Habilitação do edital 
do Pregão Presencial nº 00032/2020. Com a ausência provocará sua inabilitação. Dessa forma 
a habilitação está condicionada a apresentação da documentação descrita no item 9.0 do Edital.

  Igaracy - PB, 14 de Agosto de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO EM EM-
PRESA PARA FORNECIEMENTO DE EPIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AÇÃO 
SOCIAL, SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, SECREATRIA EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO, 
AOS FUNDOS DA EDUCAÇÃO E FUNDOS DA SAUDE. Recursos: previstos no orçamento vi-
gente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e 
ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.
br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 17 de Agosto de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Próteses den-
tarias, destinadas a pessoas carentes, a medida de suas necessidades, atendendo ao Programa 
inota técnica do Ministério da Saúde, conforme solicitação da Secretaria de Saúde do Município de 
Igaracy–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 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. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 17 de Agosto de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços es-

pecializado de ultrassonografia, em pacientes carentes encaminhado pela secretaria de Saúde 
do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Igaracy:06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 06.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 094 3390.39 
00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 
00067/2020 - 07.08.20 - JOSE EURIDES LIBERALINO - R$ 59.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE ´REÇOS N.º 005/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que a 

empresa ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI interpôs Recurso 
Administrativo quanto a decisão que lhe inabilitou Na Tomada de Preços nº 005/2020, de aquisição 
de materiais odontológicos.

As empresas que desejarem poderão apresentar contra razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
Fica suspensa a sessão de abertura do envelope da proposta de preços da empresa habilitada, até 
o julgamento do recurso interposto. 

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

PREGOEIRO

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2020/SEINFRA
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.016/2020/SEINFRA – Execução dos Serviços de Recuperação 

de Drenagem em Diversas Ruas da Cidade de João Pessoa-Pb.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 33004/2019/SEPLAN
CONTRATANTE: Prefeitura Municípal de João Pessoa.
CONTRATADA: Arko Construções Ltda  (CNPJ Nº 10.715.077/0001-00)
OBJETO: Acréscimo de serviço. Valor acrescido R$ 477.265,39.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Maria Jailene Franco de Carvalho/ ARKO.
Data da Assinatura: 14/08/2020

João Pessoa, 14 de agosto de 2020
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.037/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MAQUINAS 
COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDAN-
TES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/021749.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, torna público que, devido 

a pedidos de esclarecimentos e impugnações ao edital, fica SUSPENSA, “sine die”, a referida lici-
tação marcada para o dia 19/08/2020 às 15hs00min (horário de Brasília), devendo oportunamente 
ser fixada nova data.

João Pessoa, 17 de agosto de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO para obra de 
Drenagem e Pavimentação de vias urbanas – CT 103.4654-21/2016 das Ruas: RUA PASTOR 
JOSÉ FERREIRA, AVENIDA PRESIDENTE CAFÉ FILHO, RUA FRANCISCO CARNEIRO, RUA 
MINERVINO BIONE, na cidade de João Pessoa – PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.012/2019/SEPLAN  
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.031/2019/SEINFRA/SEMOB – Execução de Serviços Espe-

cializados de Requalificação da Avenida Epitácio Pessoa em João Pessoa-PB. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Cinzel Engenharia Ltda.
OBJETO: E objeto do presente Aditivo alterar a Cláusula quarta do Contrato nº 07.031/2019, 

para incluir a Dotação Orçamentaria alusiva a SEMOB: 02.202.26.782.5020.4512 ; Natureza da 
Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte de Recursos diretamente arrecadados com saldo 
orçamentário no valor de R$ 7.400.000,00. 

Dotação Orçamentaria: SEINFRA: 11.107.15.452.5099.1050 – Construção e Recuperação de cal-
çadas, escadarias, praças, jardins e alambrados, 11.107.15.451.5099.1063 – Sistema viário; Natureza 
da despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 1001 – Recursos ordinários; PPA/2018/2021, 
em decorrência da inclusão da Classificação orçamentaria o Contrato em questão passa a ser 
representado pelos Titulares da Superintência Executiva de Mobilidade Urbana Sr. Wallace Albu-
querque Massine e da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Sra. Sachenka Bandeira da Hora.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora, Wallace Albuquerque Massini /PMJP e Artur da 

Silva Valente, Carlos Manoel Tavares de Oliveira/ Cinzel Engenharia.
Data da Assinatura: 11/ 08/2020

João Pessoa, 11 de agosto de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretaria Municipal de Infra Estrutura
Wallace Albuquerque Massini

Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana

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° 071/2020 para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Moema Tinoco Cunha Lima, localizada 
no Bairro dos Funcionários II,  no Município de  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 de 
Instalação N° 062/2020 para Requalificação do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, localizada no 
Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEPLAN

EXTRATO DE CONTRATO Nº 33004/2020 – SEPLAN
PARTES:
CONTRATANTES: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN E SECRETARIA MUNICIPAL 

DE INFRAESTRUTURA.
CONTRATADA: ARKO CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO BOSQUE PARQUE DAS ÁGUAS, EM JOÃO PESSOA.
PRAZO EXECUÇÃO: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia 

útil após a expedição da ordem de serviços.
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 390 (trezentos e noventa) dias corridos, contados a partir 

do primeiro dia útil após a expedição da ordem de serviços.
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 33024/2019.
VALOR: R$ 3.142.429,39 (Três Milhões Cento e Quarenta e Dois Mil Quatrocentos e Vinte e 

Nove Reais e Trinta e Nove Centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Orçamentária: 08.108.15.451.5365.1290 – IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE 

OBRAS ESPECIAIS
b) Natureza das despesas: 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
c) Fonte: 1001 – RECURSOS ORDINÁRIOS
d) PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como o artigo 37 da Consti-

tuição Federal.
João Pessoa 12 de agosto de 2020.

DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONTRATANTE
SACHENKA BANDEIRA DA HORA - Secretária

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE

ARKO CONSTRUÇÕES LTDA
MARIA JAILENE FRANCO DE CARVALHO - Sócia Administradora

CPF Nº 008.308.414-23
CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material esportivo. 
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 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 17 de Agosto de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2020, que objetivaAquisição parcelada de 
combustíveis, óleo lubrificantes, arla, bateria, filtro de óleo e filtro de combustível  para atender a 
frota municipal da cidade de Joca Claudino – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: POSTO E COMERCIO CARRAPICHO LTDA, CNPJ: 13.235.135/0001-88, 
com valor global: R$ 597.750,00 (quinhentos e noventa e sete mil e setecentos e cinquenta reais).

Joca Claudino - PB, 14 de agosto de 2020
JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE

PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020.160/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 0008/2020
OBJETIVO: Contratação de serviço para o recebimento e tratamento final em aterro sanitário 

dos resíduos sólidos (LIMPEZA URBANA E DOMICILIARES) produzidos pelos habitantes do 
município de Malta, sendo devidamente licenciado pela SUDEMA e seu tratamento será de inteira 
responsabilidade da empresa e órgãos de fiscalização.

A reunião será no dia 02 de setembro  de 2020 as 11:00hs. 
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, informação no endereço sala da CPL, Rua Manoel Marques 

nº 67, centro de 07 as 12:00h, site do http://malta.pb.gov.br   http://www.tce.pb.gov.br,
Malta-PB, 17 de agosto de 2020

RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO
Presidente /PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2020.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVI-

MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE 
MAMANGUAPE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público e convoca os interessados que a 
reunião para abertura e julgamento das propostas de preços da licitação TP 001/2020 ocorrerá no dia 
19/08/2020 as 10:00hs. (horário local). Maiores informações na sala da CPL, localizado na sede da 
Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua. Antenor Navarro, n° 10, Centro, Mamanguape – PB. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas www.mamanguape.pb.gov.br.

Mamanguape/PB, 17 de Agosto de 2020.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2020.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DE 

CONSTRUÇÃO UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE ENGENHO NOVO ZONA RURAL 
COM 6 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE – PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público e convoca os interessados que a 
reunião para abertura e julgamento das propostas de preços da licitação TP 002/2020 ocorrerá no dia 
19/08/2020 as 10:30hs. (horário local). Maiores informações na sala da CPL, localizado na sede da 
Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua. Antenor Navarro, n° 10, Centro, Mamanguape – PB. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas www.mamanguape.pb.gov.br.

Mamanguape/PB, 17 de Agosto de 2020.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2020.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS 

DE CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PORTE I) O MUNICÍPIO DE 
MAMANGUAPE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público e convoca os interessados que a 
reunião para abertura e julgamento das propostas de preços da licitação TP 003/2020 ocorrerá no dia 
19/08/2020 as 11:00hs. (horário local). Maiores informações na sala da CPL, localizado na sede da 
Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua. Antenor Navarro, n° 10, Centro, Mamanguape – PB. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas www.mamanguape.pb.gov.br.

Mamanguape/PB, 17 de Agosto de 2020.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

 Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020, feito pela Co-
missão Permanente de Licitação em 22 de Janeiro de 2020 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
 Do julgamento em favor da Empresa: ITYHY CONSULTORIA EIRELI – ME com o valor total 

de R$ 388.800,00 (Trezentos e Oitenta e Oito Mil e Oitocentos Reais), pelas razões expostas no 
referido Laudo.

Mamanguape - PB, 23 de Janeiro 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 001/2020, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Presencial para a Empresa: ITYHY CONSULTORIA EIRELI – ME com o valor total de R$ 388.800,00 
(Trezentos e Oitenta e Oito Mil e Oitocentos Reais).

Mamanguape - PB, 23 de Janeiro de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, feito pela Co-
missão Permanente de Licitação em 03 de Junho de 2020 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA ofertou o valor total de R$ 254.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), a empresa TOPCOM - 
COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ofertou o valor total de R$ 161.000,00 
(Cento e Sessenta e Um Mil Reais), a empresa KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI 
ofertou o valor total de R$ 19.000,00 (Dezenove Mil Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 17 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 Eletrônico N.º 001/2020, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Eletrônico para as Empresas: NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ofertou o 
valor total de R$ 254.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), a empresa TOPCOM - COMERCIO 
DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ofertou o valor total de R$ 161.000,00 (Cento e 
Sessenta e Um Mil Reais), a empresa KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI ofertou o 
valor total de R$ 19.000,00 (Dezenove Mil Reais).

Mamanguape - PB, 17 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 017/2020
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

Nº 001/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA, SOBRE RODAS, GRADE ARADORA E 

UMA  RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS NOVOS.
EMPRESA: NMQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.893.377/0001-70 
TOPCOM – COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA
CNPJ: 15.024.021/0001-14
KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI
CNPJ: 92.264.472/0001-70
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  NMQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.893.377/0001-70

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QTE VLR. UNIT VLR. TOTAL

1

RETROESCAVA-
DEIRA HIDRÁULICA 
DE PNEUS, NOVA 
- ANO DE FABRI-
CAÇÃO E MODELO 
VIGENTES, EQUI-
PADA COM MOTOR 
DIESEL TURBO MÍ-
NIMO DE 72 HP DE 
POTENCIA. TRANS-
MISSÃO SINCRO-
NIZADA DE 4 MAR-
CHAS A FRENTE 
E A RÉ. TRAÇÃO 
4X4. CARREGADEI-
RA FRONTAL COM 
CAÇAMBA DE NO 
MÍNIMO 1,0 M³ DE
CAPACIDADE E 
3.495 KG DE CAR-
G A .  R E T R O E S -
CAVADEIRA COM 
BRAÇO PADRÃO E 
PROFUNDIDADE 
DE ESCAVAÇÃO 
MÍNIMA DE 4,0 M 
COM CAÇAMBA 
DE 32 POLEGADAS 
(0,25 m³). PNEUS 
D I A N T E I R O S 
12,5/80-18 E TRA-
SEIROS 17,5x25 
R E S P E C T I V A -
MENTE. CABINE 
FECHADA (ROPS/
FOPS) COM AR-
-CONDICIONADO, 
D U A S  P O R TA S 
LATERAIS PARA 
A C E S S O  D O 
OPERTADOR, SIS-
TEMA DE ILUMINA-
ÇÃO DIANTEIROS 
E TRASEIROS, AS-
SENTO DO OPE-
RADOR COM SUS-
PENSÃO E CINTO 
DE SEGURANÇA 
RETRÁTIL, ESPE-
LHOS RETROVI-
SORES INTERNO 
E  E X T E R N O S , 
TAPETE DE BOR-
RACHA E PAINEL 
DE INSTRUMEN-
TOS. SISTEMA DE 
MONITORAMENTO 
VIA SATÉLITE, IN-
DICANDO LOCA-
LIZAÇÃO, HORAS, 
TRABALHADAS, 
D IAGNÓSTICOS 
D E  F U N C I O N A -
M E N T O ,  E T C . , 
GRATUITO POR 
5 (CINCO) ANOS. 
PESO DE OPERA-
ÇÃO DE NO MÍ-
NIMO 7.000 KG. 
GARANTIA DE 12 
MESES INDEPEN-
DENTE DA QUAN-
TIDADE
DE HORAS TRABA-
LHADAS.

MODELO 3CX 
4 X 4  T  C F, 
marca  JCB, 
A N O / M O D . 
2020/2020,

UND 1  R$ 254.000,00  R$ 254.000,00 

TOTAL R$ 254.000,00

VENCEDOR:  TOPCOM – COMÉRCIO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO LTDA

CNPJ: 15.024.021/0001-14

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QTE VLR. UNIT VLR. TOTAL

2

TRATOR AGRÍCO-
LA de pneus com 
as seguintes espe-
cificações mínimas: 
motor de 04 cilin-
dros com 88 cv de 
potência, turbinado, 
cilindrada de 3.908 
cm³, injeção direta, 
escapamento do 
motor lateral, plata-
forma de operação 
plana, transmissão 
sincronizada 12x12, 
sendo 12 marchas à 
frente e 12 marchas 
à ré, alavancas de 
c a m b i o  l a t e r a l , 
tração 4x4, capa-
cidade de levante 
hidráulico 3.690 kg, 
à 610 mm do olhal, 
sistema hidráulico 
categoria II, direção 
hidrostática, equi-
pado com controle 
remoto duplo, to-
mada de força com 
rotação de 540 rpm, 
freio a disco em ba-
nho de óleo.

MARCA
New Holland

MODELO
 TL 5.90

UND 1  R$ 161.000,00  R$ 161.000,00 

TOTAL R$ 161.000,00

VENCEDOR:  KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI

CNPJ: 92.264.472/0001-70

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QTE VLR. UNIT VLR. TOTAL

3

GRADE ARADORA 
com controle remoto 
e  seguintes especi-
ficações mínimas: 
16x26"6 mm mancal 
a graxa;

MARCA/
FABRICANTE: 
KLR-KOHLER 

– MOD. 
GAC245 16-
26-6,00MM

UND 1  R$ 19.000,00  R$ 19.000,00 

TOTAL R$ 19.000,00

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

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

obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 17 de Agosto de 2020.

MARIA EUNICE PESSOA DO NASCIMENTO
PREFEITA

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação

Ratifico, a Dispensa nº 00048/2020, em favor da empresaMARIA LIANI LEONARDO - ME; 
CNPJ nº 17.690.649/0001-84,tendo como objeto a Contratação de empresa para locação de um 
veículo tipo Caminhão com Prancha Mecânica Operacional, destinado ao transporte de máquinas 
pesadas do Município de Piancó-PB.Como valor global estimado de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme art. 64, 
caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 17 de agosto de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00048/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: MARIA LIANI LEONARDO - ME; CNPJ nº 17.690.649/0001-84
OBJETIVO: Contratação de empresa para locação de um veículo tipo Caminhão com Prancha 

Mecânica Operacional, destinado ao transporte de máquinas pesadas do Município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Piancó-PB, 17 de agosto de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 00035/2020
Objeto: Aquisição de equipamentos para diversas secretarias do Município de Pedra branca. 
Vencedoras: MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES com o valor global de R$ 11.378,00 (onze 

mil trezentos e setenta e oito reais), a empresa CRM COMERCIAL LTDA com o valor global de R$ 
9.646,94 (nove mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), a empresa 
CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI  com o valor global de R$ 16.072,00 (dezesseis 
mil e setenta e dois reais) e a empresa XAVIER AFREU DE ASSIS-ME com o valor global de R$ 
158.219,00 (cento e cinquenta e oito mil e duzentos e dezenove reais).

RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei nº 8.666/93 e 
lei 10.520/02, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR.

                  Pedra Branca-PB, 17 de Agosto de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito 



UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 18 de agosto de 2020 19
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS
CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2020
A Câmara Municipal de Patos/PB, através da Pregoeira Oficial, convoca, nos termos da Lei nº 

10.520/2002, para continuidade da sessão e divulgação resultado de Habilitação do Pregão acima, 
que tem como objeto Aquisição parcelada de material gráfico destinados as atividades da Câmara 
Municipal de Patos-PB, a ser realizado no dia 20 de agosto de 2020, ás 10:30horas(horário local) 
na sede da Camara. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado e através do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com. 

Patos - PB, 17 de agosto de 2020
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 28 de agosto de 2020, 
por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS – PB. (ITENS REMA-
NESCENTES DO PREGÃO PRESENCIAL 00020/2020). Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 
Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.comprasgovernamentais.gov.br.

Queimadas - PB, 17 de agosto de 2020
JOSE CLAUDIO MENDES CABRAL 

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 
legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2020, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
ITENS DE ENXOVAL, DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA; ADJUDICO o 
seu objeto a: MERILUCIA DA SILVA - R$ 40.140,00; NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - R$ 29.275,00.

Remígio - PB, 13 de Agosto de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2020, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
ITENS DE ENXOVAL, DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA; HOMOLO-
GO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MERILUCIA DA SILVA - R$ 40.140,00; 
NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - R$ 29.275,00.

Remígio - PB, 17 de Agosto de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE ITENS DE ENXOVAL, DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERA-

BILIDADE ECONÔMICA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
02140 08 244 1003 2045 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTEN-
CIAIS DO SUAS OFERTADOS OU REFERENCIADOS AO CRAS E BENEFICIOS EVENTUAIS 
02140 08 244 1003 2052 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
3390 32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS 
ORDINARIOS 1311 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – FNAS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00176/2020 - 17.08.20 - MERILUCIA DA SILVA 
- R$ 40.140,00; CT Nº 00177/2020 - 17.08.20 - NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - R$ 29.275,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA - R$ 
27.252,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 14 de Agosto de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 

MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-
CÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.080–SEC. DE SAÚDE/FMS 02080.10.301.2013.2019 
– 02080.10.301.2013.2020 –02080.10.302.2015.2022 – 02080.10.302.2015.2032 – ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: 
CT Nº 00066/2020 - 14.08.20 - LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSP. LTDA - R$ 27.252,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS TIPO PSICO-
TROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LARMED DIST. DE MED. E 
MAT. MED. HOSP. LTDA - R$ 34.282,50.

Riacho de Santo Antônio - PB, 14 de Agosto de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE 

MEDICAMENTOS TIPO PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.080–SEC. DE 
SAÚDE/FMS 02080.10.301.2013.2019 –02080.10.301.2013.2020 – 02080.10.302.2015.2022 – 
02080.10.302.2015.2032 –  ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00067/2020 - 14.08.20 - LARMED DIST. DE MED. 
E MAT. MED. HOSP. LTDA - R$ 34.282,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 006/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 006/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município 
e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Art. 24, Inciso IV, da Lei n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, em favor das empresas: A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, no valor total de R$ 75.550,00 (Setenta e cinco mil quinhentos 
e cinquenta reais); ALLMED  DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
LTDA – EPP, no valor total de R$ 11.880,00 (Onze mil oitocentos e oitenta reais); DENTAL COSTA 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, no valor total de R$ 177.800,00 (Cento e setenta e sete mil 
e oitocentos reais); e FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MÉDICOS 
E HOSPITALARES LTDA, no valor total de R$ 8.000,00 (Oito mil reais).

OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, para serem usados no combate 
a pandemia da Covid-19 no Município de Riachão do Bacamarte.

FONTE DE RECURSOS: CUSTEIO.
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 12/08/2020 – Republicado por incorreção.

Riachão do Bacamarte(PB), 11 de agosto de 2020.   
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 25/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CONTRATADA: A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, 

CNPJ nº 02.977.362/0001-62.
OBJETO: Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, para serem usados no combate 

a pandemia da Covid-19 no Município de Riachão do Bacamarte.
VALOR TOTAL: R$ 75.550,00 (Setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais).
FONTE DE RECURSOS: CUSTEIO.
VIGÊNCIA: 11/08/2020 a 31/12/2020.
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 12/08/2020 – Republicado por incorreção.

Riachão do Bacamarte(PB), 11 de agosto de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 26/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CONTRATADA: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 

11.054.242/0001-84.
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares, para serem usados no combate a pandemia da 

Covid-19 no Município de Riachão do Bacamarte.
VALOR TOTAL: R$ 177.800,00 (Cento e setenta e sete mil e oitocentos reais).
FONTE DE RECURSOS: CUSTEIO.
VIGÊNCIA: 11/08/2020 a 31/12/2020.
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 12/08/2020 – Republicado por incorreção.

Riachão do Bacamarte(PB), 11 de agosto de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 27/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CONTRATADA: ALLMED  DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

LTDA – EPP, CNPJ nº 20.226.846/0001-51.
OBJETO: Aquisição de medicamentos, para serem usados no combate a pandemia da Covid-19 

no Município de Riachão do Bacamarte.
VALOR TOTAL: R$ 11.880,00 (Onze mil oitocentos e oitenta reais).
FONTE DE RECURSOS: CUSTEIO.
VIGÊNCIA: 11/08/2020 a 31/12/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 11 de agosto de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 26/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
CONTRATADA: FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MÉDICOS 

E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 08.160.290/0001-42.
OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares, para serem usados no combate a pandemia da 

Covid-19 no Município de Riachão do Bacamarte.
VALOR TOTAL: R$ 8.000,00 (Oito mil reais).
FONTE DE RECURSOS: CUSTEIO.
VIGÊNCIA: 11/08/2020 a 31/12/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 11 de agosto de 2020.
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais perma-
nente, mobiliários e equipamentos diversos, necessários para estruturação das centrais de Farmácia 
Básica no âmbito da atenção primária em saúde de Rio Tinto, de acordo com a portaria nº 3.586 
de 19 de dezembro de 2019. Conforme o Termo de Referência. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291–2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 14 de Agosto de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2020, objeto: Contra-
tação de Empresa Especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de 
menor preço global, por lote, para execução dos serviços de implantação de pavimentação em 
paralelepípedos em diversas localidades na zona Urbana e Rural do município de São José de 
Piranhas–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - LOTE 1: R$ 518.106,95; LOTE 2: 
R$ 547.640,87; TOTAL DOS LOTES: R$ 1.065.747,82.Convocamos o representante da referida 
empresa, para que num prazo de até 05 (cinco) dias contados da publicação deste ato, para assi-
natura do seu respectivo contrato.

São José de Piranhas - PB, 17 de Agosto de 2020.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto:Aquisição 
de testes rápidos de imunocromatografia (kit completo sar-cov-2 igg/igm e antígenos), para fins de 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus, causador da covid-19, com o objetivo de atender as necessidades do município de 
São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 25de Agosto de 2020 às 13h00 (horário 
de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter 
o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojose-
piranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 17 de Agosto de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, Licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, às 
09hs00min, dia 31 de Agosto de 2020. Objeto: Aquisição de paralelepípedos e pedras portuguesas, 
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal 
de São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal 8666/93; Lei Federal nº 10.520/02; Decreto Municipal nº 008/09. Os interessados poderão 
retirar o edital e Anexos pelos meios virtuais disponíveis: E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.
com e no site: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 17 de Julho de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

OBJETO: Aquisição de material de insumo (EPI) para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde e seus órgãos visando o enfrentamento da pandemia do Covid - 19 no município de São 
José de Espinharas-PB. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 
301 3006 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10 302 3006 2015 
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC; 10 303 3006 2018 
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA; 10 303 3006 2019 ORGANIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS; 10 301 3006 2022 COFINANCIAMENTO 
DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 10 301 3006 2080 OUTROS PROGRAMS 
DO SUS; 10 302 3006 2081 ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192; ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.30 00 214 MATERIAL DE CONSUMO. 02.051- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 
10 – Saúde - 122 - Administração Geral -    3006- Saúde Humanizada - 2085 -MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 - 3390.30 – Material de Consumo.  
VIGÊNCIA: até 31/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espi-
nharas e: CONTRATO N° 90301/2020 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – CNPJ: 
31.556.536/0001-11; VALOR: R$ 8.970,00; CONTRATO N° 90302/2020 - GLOBAL COMERCIAL 
EIRELI -ME – CNPJ: 17.892.706/0001-08; VALOR: R$ 5.210,00; CONTRATO N° 90303/2020 - MAIS 
ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – CNPJ: 31.202.451/0001-35; VALOR: R$ 
1.398,00; CONTRATO N° 90304/2020 -  NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ: 15.218.561/0001-39; VALOR: R$ 108.793,50; CONTRATO N° 
90306/2020 - NOEM MEDICAL – CNPJ: 32.737.279/0001-87; VALOR: R$ 25.112,40; CONTRATO 
N° 90305/2020 -  PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA; CNPJ: 09.210.219/0001-90; 
VALOR: R$ 60.000,00; CONTRATO N° 90307/2020 - S D DE A FERREIRA CIA DISTRIBUIDORA 
LTDA – CNPJ:26.889.181/0001-42; VALOR: R$ 57.500,00.

São José de Espinharas - PB, 11 de Agosto de 2020
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

OBJETO: Aquisição de Equipamentos para as Escolas Municipais, conforme Plano de Trabalho 
e Convênio Estadual nº 522/2019 do Município de São José de Espinharas/PB.

DOTAÇÃO: CONVÊNIO ESTADUAL Nº 522/2019 – RECURSOS PROVENIENTES DA 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÚMERO 05937 22101.12.361.5006.4870.00000000287.
44405200.11200, RO 03449 E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO - 12 361 3012 
1023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL; 12 365 3012 1053 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - ELEMENTO DE DESPESA: 
4490.52 00 125 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: até 31/12/2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e: - CONTRATO Nº 

90201/2020 - P.A.S. SANTANA LTDA, CNPJ Nº  13.045.626/0001-66; Valor: 151.526,00.
- CONTRATO Nº 90203/2020 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA, CNPJ Nº 14.402.647/0001-54; Valor: 6.930,00
 - CONTRATO Nº  90202/2020 - LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA. CNPJ Nº 13.258.144/0001-94; 
Valor: 2.560,00
 - CONTRATO Nº 90204/2020 - S D de A Ferreira Cia Distribuidora LTDA CNPJ Nº 

26.889.181/0001-42.
Valor: 398,00

São José de Espinharas - PB, 30 de Julho de 2020
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº. 00009/2020

OBJETO: Aquisição de macacões para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e 
seus órgãos visando o enfrentamento da pandemia do Covid - 19 no município de São José de 
Espinharas-PB.

 RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93 o presente processo de dispensa 
de licitação, com base nas justificativas apresentadas pela Sra. Secretária Municipal de Saúde, 
Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica, com amparo legal na  Lei 
nº 13.979/20 e no que couber na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, onde adjudico 
o objeto em favor de: DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, CNPJ n° 35.496.595/0001-00  
RUA REVERENDO AUGUSTO SANTIAGO, Nº 355, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE/PB.

Item: 01
Perfazendo um valor global de R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais),  nos termos do Art.64, 

caput da Lei 8.666/93, sob as penalidades da Lei, como também que se proceda à publicação legal 
do extrato de Dispensa devido.

São José de Espinharas - PB, 04 de agosto de 2020.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito Constitucional

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

SETIMO ADITIVO
Sétimo termo aditivo ao Contrato Nº00050/2014. Partes Pref.  Mun. de S. S. de Lagoa de Roça 

e Concrenor Construções do Nordeste - Objeto: Construção de Uma Unidade Básica De Saúde 
na Zona Rural deste Município. Na Forma do Convenio Nº 002/2014. Firmado Com a Secretaria 
do Saúde PB - (Funcep)/PMSSLR. Dotação: 0002/2014 - FUNCEP: 02110.10.301.2007.1110 - 
4490.51.000 - 212 / 220.Objeto Do Aditivo Acréscimo De Aditamento De Prazo Por Mais 180 a 
contar de 18/08/2020, Oriundo da Tomada De Preço Nº 0001/2014. Mantendo As Demais Cláusulas 
Inalteradas. Fundamento Legal: TP 0001/2014. Com Fulcro No , Artigo 57, II, V e VI  do §1º e  §2º  
da Lei 8.666, Com Suas Posteriores e Vigentes Alterações. Severo Luís Do Nascimento Neto e 
Concrenor Construções Do Nordeste - Fernando Antônio De Brito Lira. 18/08/2020.

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

COMUNICADO
Pregão Presencial nº 021/2020

Processo n° 109/2020
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, RELACIONADOS A: PAGAMENTO, COM 
EXCLUSIVIDADE, DE SALÁRIOS, PROVENTOS E VENCIMENTOS DE SERVIDORES OU EM-
PREGADOS PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS

ERRATA
No Termo de Referência, item 7.3, onde se lê “Cada lance realizado deverá superar o valor 

anteriormente ofertado em, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.
Lê-se: “Cada lance realizado deverá superar o valor anteriormente ofertado em, no mínimo, R$ 

20.000,00 (vinte mil reais)”.
No subitem 7.4, do Termo de Referência, onde se lê “O prazo de validade da proposta será de 

60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação, independentemente de declaração 
do licitante”.

Lê-se “Prazo de validade da proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar 
da data da sua apresentação”.

O Pregão Presencial será realizado às 09:30 do dia 20 agosto de 2020, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, RUA VIRGÍNIO VELOSO 
BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, PB - CEP 58300-270.

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

Pregoeira - CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
EXTRATO DO RESULTADO DE PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020
A Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Luzia/PB, através da sua Presidente, 

torna público aos interessados o resultado da análise das Propostas de Preços da Concorrência 
Nº 00001/2020, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para construção 
de escola na Zona Urbana - Escola 12 salas - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, 
através do Termo de Compromisso PAR Nº. 202002870-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, assim informa o seguinte resultado: Licitantes considerados classificados por apresen-
tar proposta no aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento convocatório, 
conforme classificação abaixo:

1º Lugar: CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA, Valor R$: 3.124.398,13;
2° Lugar: MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, Valor R$: 

3.247.422,68;
3° Lugar: L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, Valor R$: 3.416.329,67;
4° Lugar: PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, Valor R$: 3.694.999,52;
5° Lugar: COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, Valor R$: 3.801.718,67;
6° Lugar: CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI, Valor R$: 3.836.943,33;
7° Lugar: MACIEL & ROLIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, Valor R$: 3.920.515,22;
8° Lugar: A3T - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, Valor R$: 4.085.193,93; 
9° Lugar: AQ CONSTRUTORA EIRELI - EPP, Valor R$: 4.089.723,18.
Licitantes desclassificados por não apresentar proposta no aspecto formal, em consonância com 

as exigências do instrumento convocatório: CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - Não apresentou 
na sua planilha orçamentária os itens 4.2.3 e 17.2.4, ficando em desacordo com o item 7.2 letra 
“f” do edital. 

CONSTRUTORA ALICERCE LTDA - Não apresentou as composições de custos unitários para 
todos os itens da proposta, ficando em desacordo com o item 7.2 letra “i” do edital.

ROQUE CONSTRUÇÕES E SEVIÇOS EIRELI - EPP - Não apresentou as composições de 
custos unitários para todos os itens da proposta, ficando em desacordo com o item 7.2 letra “i” do 
edital, bem como a composição dos encargos sociais, item 7.2 letra “h” do edital.

Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES 
SANTA LUZIA LTDA, Valor Total R$ 3.124.398,13 (três milhões, cento e vinte e quatro mil, trezentos 
e noventa e oito reais e treze centavos). 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, na sede temporária da Prefeitura 
Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa 
Luzia/PB – CEP 58.600-000, no horário 08:00 às 12:00hs dos dias úteis. Telefone: (83) 3461-2299. 
E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 17 de agosto de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

PRESIDENTE DA CPL/PMSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia para a Reforma do Matadouro Pú-
blico Municipal e pavimentação de diversas ruas do Município de Santa Cecília – PB. LICITANTES 
HABILITADOS: D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; GRAMARE CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não ha-
vendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 25/08/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Santa Cecília, 
140 - Centro - Santa Cecília - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.gov.pb.br. 

Santa Cecília - PB, 14 de agosto de 2020
MARIA DAS GRAÇAS SALES DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MELANCIAS, MUNI-
CIPIO DE SANTA HELENA –PB. LICITANTES HABILITADOS: A L S CONSTRUCOES, SERVICOS 
E EVENTOS EIRELI; ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA; ANGULO CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI; BELIRARDO FERREIRA SILVA; CONSTRUMAR – CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA; CRV CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA – ME; F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; F.J 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; J DE FONTE RANGEL EIRELI; JOSE URIAS FILHO EIRELI; 
M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI; MACIEL E ROLIM CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA 
– ME; MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO 
NASCIMENTO; PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. . LICITANTE INABILITADO: 
FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA – ME, descumprimento do item 8.2.7. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 28/08/2020, 
às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação: E-mail: licitacaosantahelena.pb@gmail.com 

Santa Helena - PB, 17 de Agosto de 2020
UBIRAJARA PEREIRA MARINHO

Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO SITIO MALAHADA BO-
NITA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA –PB. LICITANTES HABILITADOS: ABIK ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA; ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; BELIRARDO FERREIRA 
SILVA; CONSTRUMAR – CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA E LOCADORA 
ALEXANDRE LTDA; CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME; F.COSTA CONSTRUCOES, 
SERVICOS E LOCACOES EIRELI; J DE FONTE RANGEL EIRELI; JOSE URIAS FILHO EIRELI; 
M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI; MACIEL & ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 
MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCI-
MENTO; PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: A L 
S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI; F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
descumpriram o tem 8.3; FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, descumpriu o item 8.2.7. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
28/08/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação no E-mail: cplsantahelena.pb@gmail.com

Santa Helena - PB, 17 de Agosto de 2020
UBIRAJARA PEREIRA MARINHO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 CONVOCAÇÃO PARA CONTINUIDADE DO CERTAME 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

A  Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São 
João Rio do Peixe - PB, convoca os licitantes que protocolaram a documentação para a licitação 
acima que, às 08:00 horas do dia 19 de Agosto de 2020, será a abertura do certame. Telefone: 
(083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 17 de Agosto de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

ATO AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

torna público a nova datada licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMEN-
TAÇÃO DA RUA JUIZ RODRIGUES SEIXAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-
-PB. CONFORME OPERAÇÃO 1066015-76 para o dia 09 de setembro de 2020 às 09h. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB17 DE AGOSTO DE 2020.
THAMYSE MARTINS SOARES
PRESIDENTE DA COMISSÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2020, que objetiva: Locação(ões) de 
veículo(s) destinado(s) a Secretaria de Infra–estrutura deste município com rotas diversas, com 
objetivo principal de transporte dos resíduos sólidos do município em destino ao Aterro Sanitário. 
Podendo também, realizar outros serviços de transporte de cargas em dias e horários diferentes do 
objeto principal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: WALTERLI 
DA SILVA SOUZA - R$ 56.940,00.

Sertãozinho - PB, 14 de Agosto de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2020, que objetiva: Execução de serviço 
de transportes de profissionais, que atuam na Secretaria de Ação Social, assim como o transporte 
de outros munícipes que depende do assistencialismo da referida secretaria, com rotas diversas, 
conforme itinerário correspondente; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA 03724006470 - R$ 18.600,00.

Sertãozinho - PB, 17 de Agosto de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Execução de serviços de motoboy com rotas diversas. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-

gão Presencial nº 00036/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00079/2019 - Jonatas 
de Carvalho Cabral - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 17.08.20 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação(ões) de veículo(s) destinado(s) a Secretaria de Infra–estrutura deste município 
com rotas diversas, com objetivo principal de transporte dos resíduos sólidos do município em 
destino ao Aterro Sanitário. Podendo também, realizar outros serviços de transporte de cargas 
em dias e horários diferentes do objeto principal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00027/2020. DOTAÇÃO: Recursos : 02.07.17.512.2009.2.036.3.3.90.36.00.00.00.00.1001 02.07.
17.512.2009.2.036.3.3.90.39.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até 17/08/2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00080/2020 - 17.08.20 - WALTERLI DA 
SILVA SOUZA - R$ 56.940,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE TRIUNFO, CONFORME 
SOLICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Triunfo: 02.050 SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 301 
1002 2013 MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE/FMS 10 301 1002 2014 MANUT. PROGRAMAS 
DE ATENCAO BASICA – FIXO/FMS 10 301 1002 2034 MANUT.DO CONSELHO M. DE SAUDE 
10 301 1002 2038 MANUT.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 10 301 1002 2040 ASSISTENCIA 
FARMACEUTICA 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita 3390.30 99 Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Triunfo e: CT Nº 00037/2020 - 13.08.20 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 
54.586,10; CT Nº 00038/2020 - 13.08.20 - DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 119.555,80; CT Nº 00039/2020 - 13.08.20 - DROGAFONTE LTDA 
- R$ 109.644,00; CT Nº 00040/2020 - 13.08.20 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 3.102,00; 
CT Nº 00041/2020 - 13.08.20 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
MEDICAMENTO - R$ 108.444,90.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS BASICOS DO COMPONENTE FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE TRIUNFO, CONFORME SOLICITAÇÃO; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA 
- R$ 54.586,10; DIMEDONT DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 
119.555,80; DROGAFONTE LTDA - R$ 109.644,00; JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 3.102,00; 
NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 108.444,90.

Triunfo - PB, 13 de Agosto de 2020
JOSE MANGUEIRA TORRES

Prefeito

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
CITAÇÃONº. 38

Processo Inicial nº 0024583-4/2019
Processo de Instrução nº 0028250-8/2019

A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 1287 de 22 de novembrode 
2019, publicada no Diário Oficial do Estado em 07 de dezembro de 2019, nos termos do Art. 149, 
§ 1°da Lei complementar nº 58/2003, resolve:

CITARo (a) servidor (a)DANILO CARNEIRO DA SILVA- matrícula nº. 181.087-1,a fim de apresen-
tar DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias úteis com relação aos fatos que lhe são imputados 
no TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

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

É assegurado ao servidorvistasaos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00 às 13:00.

João Pessoa,17de agosto de 2020.

Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
Presidente da CPI/SEECT– PB

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.

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
Pregoeira do SENAI/PPB

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU 
A LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 846/2020 em João Pessoa, 5 de junho de 2020 – Prazo: 730 
dias. Para a atividade de: Conjunto Habitacional popular com 100 unidades com sistema de es-
gotamentosanitário conjunto de fossa e filtro- Residencial Carnaúbas, Município: Belém – UF: PB. 
Processo: 2019-005861/TEC/LI-6987.

O diretor do Centro de Ensino Educa Nexus, sob CNPJ nº 33.176.748/0001– 07, situado na 
Av. Piauí, 75, Estados, no município de João Pessoa – PB, sob processo de credenciamento nº 
0004136-5/2020, parecer 031/2020, resolução 043 – 044/2020, ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE 
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA E A DISTÂNCIA – EAD, torna público a relação 
parcial complementar de alunos concluintes.

Adelario Alves Homem de Faria Filho, Adelmo Nozaki, Adriana Gualberto dos Santos 
Oliveira,Aldyenne Vieira dos Santos de Oliveira,Alef Ferreira da Silva, Alefy Cristiano de Araújo 
Souza, Alexandre SilverioPisani, Alexsandro Augusto Soares, Aline Ferreira da Silva, Allison Chris-
tian Ferrari, Alysson Cassiano Silva, Amanda JanuarioGalori, Amauri Armando Cortez, Ana Beatriz 
Silva Araújo, Ana Carolina Batista Nunes Faustino, Ana Cláudia da Silva, Ana Claudia Tenório, Ana 
Paula Batista Ferreira, Ana Paula Pereira da Silva, Ana Paula Vitoriano Moreira, Anderson da Silva 
Ferreira, Anderson de Lima Firmino, Anderson dos Santos Gama, Anderson JanuarioRech, Ander-
son Neumann Araújo, André da Silva Lopes, Andre Matheus Cardoso Santos, André Pires de Oli-
veira, Andressa Beatriz Willemam Fonseca, Andreza de Lima Romeiro, Anna Célia Alves da Costa, 
Antonia Aparecida da Silva Malta, Antonio Marcos Ferreira, Antonio Natalino Decidido de Andrade, 
Antônio Rodrigues Máximo, Aparecida Ferreira da Silva, Arábia Karlla Alves Barbosa, Ariadson 
Ferreira do Carmo, Ariana Carla Ferreira da Silva, Arnaldo Vieira de Souza, Aruanã Martinez Car-
doso, Assiesio Xavier Cardoso, Benilto Silva de Araujo, Bernardo Severo e Souza,Beth Laine de 
Freitas,Elania da Silva Santos,Bruna Soares Mattos, Bruna Tavares de Andrade, Bruno Carvalho 
Pereira, Bruno dos Santos Vieira, Bruno Lima Ferreira, Bruno Preti Oliveira, Caio Cesar Silva Pa-
ravidino, Carlos dos Santos Barbosa, Carlos Mapelli, Celso de AraujoHipolito, Cicero José da Silva, 
Cintia Costa dos Santos, Clarice Maria Rozendo, Claudiel Santos Conceição, Claudiene Souza 
Santos Silva, Cleane da Silva Santos, Cleiton Alves da Silva, Cleiva Priscila Donda, Cristiane Silva 
de Lima, Cristiano Dias Teles, Cristiano Krelic de Azevedo, Cristofen Allan de Oliveira Nascimento, 
Dalila Nunes Lopes Pereira, Daniela Martins Barbosa, Danilo Roque Figueiredo,Danyelly Carmem 
Ferreira da Silva,Davi Julio da Silva, Debora dos Santos Silva, Debora Landgraf, Débora Rodrigues 
de Avila, Débora Thais Guimarães de Oliveira, Deividi Juvenal da Silva Machado, Denevalda Maria 
Bernardo da Silva, Denilson de Jesus Lisboa, Deric Mateus Balbino Ramos, Diego Ceribeli da 
Silva, Diego Henrique Crisanto de Andrade Pereira, Diogo Asthine da Silva, Diogo Asthine Da Silva, 
Djan dos Santos Correa, Domingos Magalhães José, Douglas Eduardo da Silva, Edenilton Marce-
lino da Silva, Edilene Alves da Silva Evangelista, Edite Costa de Sousa, Edmar Júnior Lisboa de 
Souza, Edneia Americo Barreto Vascão, Edson Alfredo da Silva, Edson Donizeti Sampaio, Eduardo 
de Souza Gomes, Eduardo Ferreira de Almeida, Eduardo Severo Gonzaga dos Santos, Eidelane 
de Melo Cabral Lucena, Elaine de Melo Peixoto, Elaine Galdino da Silva, Elania da Silva Santos, 
Elcimar Assis de Jesus, Elen Cristina da Slva, Elen Vieira da Silva, Elias Mendonça, Elisiane Borges 
Fagundes, Elizete Pereira Costa, Emily Leite Severo, Eponina Coimbra Rodrigues Neta, Eunice 
Casturina Marins, Eva Gomes Maia Rodrigues, Evilasio Barbosa dos Santos, Fábia Silva dos 
Santos, Fabiano de Souza Uchôa, Fabio Junior dos Santos, Fábio Silva dos Santos, Felipe Vieira 
da Silva Costa, Fernanda Laranjeira da Silva, Fernanda Ribeiro de Godoy, Fernando Batista da 
Silva, Franciele dos Santos de Jesus, Francielle Soares Neto Lima, Francyane da Silva e Souza, 
Frank Morais de Oliveira, Gabriel Cesar Severino, Gabriel Martins Silva dos Santos, Gabriel Ramos 
Scardim Moreira, Gabriela Rosa Pereira, Geraldo Magela Crispim, Gervison Cicero da Silva, Ge-
verson Oliveira Machado Santos, Gisele Fernandes Ignacio, Gislaine de Oliveira, GlendaCauduro 
Munhoz, Guilherme Pimentel Porto, Gustavo Nardes Pereira, Hélia Gonçalves Barbosa, Hélio Ri-
cardo de Godoy, Hosana Aguirre Souza, Iata Anderson Batista da Silva, Ingrid Marcele da Silva de 
Oliveira, Isabela Sene de Pinho, Isla Correia Rocha, Jacqueline Oliveira Guimarães, Jaedson 
Wagner Ferreira, Jael Alves Rezende, Jandira Moreira, Janete Martins dos Santos, Janiele Lima 
Machado, Jaqueline Oliveira da Silva, JaynneRikelly Ferreira da Silva, Jayze Maria da Costa Oli-
veira, Jean Lucas Campezoni, Jeane Silva Dias, Jefferson Junior de Mattos, Jessica Silva Ramos, 
Jhonata Gomes Oliveira, Jhuan Lucas Pinheiro Martins, João Lucas de Lima Onça, João Vitor Von 
Randow Martins, Joelmo Silveira, Jonatas Ferreira de Franca, Jordhan Wesley Paulino de Souza, 
Jorge Correia dos Santos Júnior, Jorge Heitor Sales Zaratin, José Arielson Dantas Farias Junior, 
Jose Carlos Flavio da Silva, José Gilmar Jacinto Silva, Jose Rabelo Silva, José Roberto Pereira da 
Silva, José Rogério dos Santos, José Sérgio Ferreira da Silva, Josivan dos Santos, Josué do 
Prado Pereira, Juliana Alves da Silva, Juliana Faria, Juliano Fonteque Messias, Juliano Rezende 
Ferreira, Juliano Rosa Chaves, Julio Cézar Feitosa Freire da Silva, Junio da Silva Oliveira, Júnior 
de Freitas Fernandes, Karine Martins Teixeira, Karla Ferreira Perim, Kátia Dules de Oliveira, Keith 
RomagnaFrancesconi, Kelvyn Costa Ramos, Lavynea Reis de Castro, Layane Alves da Silva, 
LaylaFrankeaneCampêlo Tavares Almeida, Leia Mesquita da Conceição, Leonardo Aparecido de 
Sousa Araújo, Leonardo Cesar dos Santos Tiburcio, Leonardo da Silva Tomazini, Leonardo Elias 
Nunes, Leonardo Ferreira Silva, Leonardo Leal da Silva Souza, Leonor DaphinyLedezma da Silva, 
Lielma Paulino dos Santos, Lilian Rose Miranda, Luan Kauan de Oliveira, Luan Rodrigues Santos, 
Luanderson de Jesus Santos,Luane Denise Grisante de Sousa,Luanna Cerqueira Hora, Lucas 
Alves Ferreira da Silva, Lucas de Oliveira Nunes,Lucas Figueiredo dos Santos,Lucas Gomes de 
Araújo, Lucas Lopes Viana, Lucas Tenório dos Santos, Lucas Tomaz de Mendonça, Lucia Regina 
de Sousa Oliveira, Luciane dos Santos de Melo Pereira, Luciano Vieira, Ludimila Rodrigues Vieira, 
Luis Carlos Bezerra da Silva, Luis Fernando Rezende da Silva, Luiz Barone da Cruz Santos, Luiz 
de Lima, Luiz Fernando de Almeida, Luiz Henrique Freitas Ferreira, Luzia da Conceição Barbosa, 
Luziel Pontes dos Santos, Magnus da Silva Costa, Marcelo Bernardino Santos da Silva, Marcelo 
Oliveira dos Santos, Marcelo Silva Nascimento, Márcia Eduarda de Sousa Matos, Márcio Cargo 
Neves, Marcio Costa Almeida, Márcio Pereira da Silva, Marco Gustavo Tenani, Marcos Rufino, 
Maria Betania Conceição dos Santos, Maria Betania dos Santos Guimarães, Maria Cicera Oliveira, 
Maria Clara dos Santos Barbosa, Maria Eduarda de Luna Freire Santos de Jesus, Maria Eduarda 
de Paula Dias Oliveira, Maria Fernanda Fernandes Bezerra, Maria Gabriela da Silva Salazar, Maria 
José da Silva Santos, Maria Josicleide Lopes Costa, Maria Luana dos Santos França, Maria Marta 
Ferreira da Silva, Maria Meire Mota Santana, Maria Rita de Kássia Costa Silva, Maria Rita de 
Souza Cruz, Maria Valéria Batista Ribeiro, Maria Zilda Santos, Mariana dos Santos Nepomuceno, 
MarianyKassia Martins Vieira, Marilda de Lima, Marilice Valença de Souza Goés, Marisa Farias da 
Rosa, Marlene Carvalho De Lima, Marta Lopes da Silva, Mateus de Souza Santos, Matheus dos 
Santos da Silva, Matheus Felipe Pleul, Maurício Gundim Ribeiro, Mauro de Oliveira Junior, Mayke 
de Oliveira Cavalcante, Merijane de Sales e Silva, Michelle Arline Ribeiro Carvajal, Miriam Jesus 
dos Santos, Monique Marinho Ribeiro, Nilton Pereira dos Santos, Nubia Muzi Queiroz Tomaz, Odair 
Flausino Vicente de Melo, Ohucra Ferreira Dias, OlenaTobilevych, Ozório Torres de Araújo Calazans, 
Paloma Pereira Gonçalves, Paola Constantino Corti, Patrícia Nogueira Pereira da Silva, Patrícia 
Santana Ferreira, Patrick Cristovao Lima Caetano, Paula de Almeida Feliciano, Paulo Junior Dela 
Bruna, Paulo Rogério dos Santos, Paulo Sérgio Caldeira Brant, Pedro Alves Xavier Correa, Pedro 
Lourenço Bezerra de Souza, Rafael Rebuli, Rafaela Santos Souza, Raimunda de Santana Oliveira, 
Ramão de Jesus Farias, Ramy Souto Navaes Souza, Raquel Moreira de Jesus Souza, Ravi Batis-
ta de Souza, Ray Vieira Ariente, Reginaldo Moreira de Oliveira, Regyane Camilo da Silva, Reinaldo 
Budek Nunes,Rejane Stecanela de Oliveira, Renata Ferreira Coutinho, Renata Nunes, Robson 
Roberto de Souza, Robson Ryan Calheiros Lima, Roger Américo Elias, Ronaldo de Souza, Rosa 
Lemes da Silva Alves, Rosana Maria de Sousa Conceição, Rosimeire Cristina Marcicano, Rosinei-
de Silva Albuquerque, Rycardo Henrique Chica, Samara da Silva Nascimento, Sebastiana Vieira 
Leal, Sergio de Freitas, SiellyNercilia Porto Santos, Silvana Rodrigues Barbosa, Simone Liciane 
Amaro, Solon Teixeira Gomes Neto, Stanley Bruno Lopes Marinho, Suellem Teixeira da Silva, 
Suellen Cecilya Porto Santos, SzilardDr Peto, Thaina Carolina de Souza, Thales Jean Borges de 
Oliveira, Thamires Fernanda de Azevedo dos Santos, Thays da Silva Alves, Thiago Oliveira Lyra, 
Tiago Pereira de Souza, Ubiratânia Castanha de Moura, Valdeci Rodrigues Alves, Valdirene Batis-
ta Ribeiro, Valmira de Amorim de Oliveira, Vanderlei Donizete Freitas, Vanielle Rose da Silva, Vera 
Lucia Cavalcante Vieira, Vera Lúcia Lemes Limas, Vera Maria dos Santos Silva, Vitor Birello Del-
gado, Vitoria Caroline Lima Bispo, Viviane Rodrigues Boeira, Viviane Veríssimo Moura, Wagner 
Gomes da Silva, Wallace Caetano Teixeira, Wanderleia Regina Bianchin da Silva, Welington Car-
doso do Carmo, Wellington Fernando Bernardes de Jesus, Wendell Carlos da Silva, Wendell Luiz 
dos Santos, Wésley Ezequiel de Freiras Calixto, Weslley da Silva, Willian Abreu Gil, Willian da 
Silva Pontual Caetano, Willian Granja da Silva, Willian Josival da Hora, Wilma Rodrigues de Lima 
Martins, Wilson Aparecido Santos Morel, Yan Ribeiro Pinheiro de Souza, Yuri Gabriel Souza Soares, 
Yuri Rampinelli Duarte, Zilda Ferreira Gomes Martins.

COMARCA DA CAPITAL. 12ª VARA CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 
PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO N. 0844699-07.2016.8.15.2001. O Dr. MANUEL MARIA ANTUNES 
DE MELO, MM. Juiz de Direito da Vara supra, em virtude da lei etc. Faz saber a todos quantos virem 
ou tiverem conhecimento do presente Edital, que através deste, manda CITAR LV SERVIÇOS DE 
ESTÉTICA EIRELI, CNPJ: 20.758.485/0001-94, por seu representante legal, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para pagar a dívida descrita na inicial da ação supramencionada, promovida 
por Banco do Nordeste do Brasil, no valor de R$ 137.400,30 (cento e trinta e sete mil e quatrocen-
tos reais e trinta centavos), custas e despesas processuais, no prazo de 03(três) dias, a contar da 
citação, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento), os quais 
poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento integral no prazo declinado(art.827, 
§1º, CPC). O prazo para oferecimento de embargos é de 15 (quinze) dias, contados na forma do 
art.231, do CPC. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento 
do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parce-
las mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 
executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, 
poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 
penalidades previstas em lei. Advertindo-o ainda, de que será nomeado curador especial em caso 
de revelia (art.257, IV, CPC). E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam 
no futuro alegar ignorância, expedi o presente edital que, por não existirem os sítios eletrônicos 
mencionados no art.257 do CPC, será publicado uma vez em jornal de grande circulação. João 
Pessoa, 12 de agosto de 2020. Eu, Maria Risomar Jacinto Silva, Técnica Judiciária, o digitei. Dr. 
Manuel Maria Antunes de Melo - Juiz de Direito Titular.

AVISO DE RECONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 036/2020

REGISTRO Nº 20-00409-5
OBJETO: MANUTENÇÃO DA SEDE DA SUPLAN, EM JOÃO PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: 
(83) 3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 03 de 
setembro de 2020 às 11h00hrs. 

João Pessoa, 17 de agosto de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 3ª CHAMADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET:99063
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administra-

ção, pública, considerando que a primeira e a segunda chamada foram FRACASSADAS, 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 a terceira chamada 
da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br, no dia 31/08/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A META 2 DO CR-776866/2012, destinado à 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP, conforme 
anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-00401-9
João Pessoa, 17 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 PARA 2ª CHAMADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 90143
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administra-

ção, pública, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, 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 a segunda chamada da licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 01/09/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, destinado à Secretaria de 
Estado da Administração - SEAD, Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP 
e Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social - SEDS, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-00837-5
João Pessoa, 17 de agosto de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

S I N V E N P R O
Sindicato dos Empregados Vendedores de Produtos Farmacêuticos, Propagandistas, 

Propagandistas-Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado da Paraíba
Categoria Profissional Diferenciada e Regulamentada, Leis N.º.224 de 14/7/75
CNPJ 09.320.110/0001-05 – CÓDIGO DA ENTIDADE SINDICAL 005.026.88096-3

Reconhecido pelo Ministério do Trabalho em 23 de Junho de 1964, 
com extensão de representação

à Categoria de Propagandistas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos, em 
26.09.1988.

 Filiado à FENAVENPRO.
SEDE PRÓPRIA: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n̯º 815 – Prata – Campina Grande-

-PB CEP: 58400-492 
Telefone: (0XX83) 3216258
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SINVENPRO - Sindicato dos Empregados Vendedores de Produtos Farma-

cêuticos, Propagandistas, Propagandistas-Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado 
da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os associados 
em dia com as obrigações sociais para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a ser 
realizada em sua sede social, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 815 – Prata – Campina 
Grande-PB, no dia 28 de Agosto de 2020, às 14h00 (catorze) horas em primeira convocação, 
ou, não havendo número legal, às 15h00 (quinze) horas em segunda e última convocação, afim 
de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1 – Discussão e votação das reivindicações que serão formuladas no TERMO ADITIVO à 
Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2021 aos senhores empregadores representados pelo Sin-
dicato dos Atacadistas de Drogas e Medicamentos do Estado da Paraíba; 2 – Outorga de poderes 
à Diretoria para encaminhamento das reivindicações, e, no caso de malogro das negociações, 
para suscitarem Dissídio Coletivo perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região.

Campina Grande, 18 de Agosto de 2020
Valdir Santana da Silva

Presidente
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