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Vacina experimental para covid-19 da Pfizer 
mostra resultados positivos. Página 4

NA PARAÍBA

A crise em números
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Foto: Docas-PB/divulgação

Porto de Cabedelo Movimentação de granéis sólidos no 
semestre já é 15% maior do que em 2019, aponta Docas. Página 12

Protocolos definem 
comportamento de 
atividades na PB
Cartilhas orientam como os setores de comércio, infraestrutura, beleza, ensino etc. 
deverão proceder a flexibilização do isolamento, dentro do plano “Novo Normal”. Página 5

Ex-deputada Dona Dida, 81 anos, perde a 
batalha contra o coronavírus. Página 13

Estações Ferroviárias da Grande João Pessoa passam 
por nova desinfecção. Página 5

Foto: Divulgação/CBTU

Paraíba ultrapassa mil 
mortes por coronavírus
De 31 de março até ontem, Estado registrou média de 
11 óbitos por dia em decorrência da covid. Página 4

Últimas

Diversidade

GeralFoto: Roberto Guedes

EPC Vencedor do Grafite Mural Mestre Sivuca é 
premiado na sede da Rádio Tabajara.  Página 3

Receita já tem um milhão de 
contribuintes na malha fina
Na PB, órgão ainda não processou todas as 329.373 
declarações, nove mil a mais do que o esperado. Página 3

Governo capacita professores 
sobre plataformas de ensino 
A partir do dia 13, SEECT realiza capacitações virtuais com 
profissionais das redes municipais de educação. Página 8
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Brasil-Mundo

Congresso adia as eleições 
para o dia 15 de novembro
Texto, que estabelece 29 de novembro como data do 
segundo turno, será promulgado hoje. Página 14

Fotos: Marcus Antônius

Orientações sanitárias definidas pelo Governo do Estado incluem recomendações sobre distanciamento social e higiene pessoal de funcionários e clientes

Orientações definidas pelo Governo incluem 
recomendações sobre distanciamento social e 
higiene pessoal de funcionários e clientes
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Ações como o pacote de obras que está para ser lançado, nos pró-
ximos dias, pelo governador da Paraíba, João Azevêdo, são de extrema 
relevância, do ponto de vista social, nestes tempos de crise econômi-
ca, associada a uma situação de emergência em saúde. Uma sinaliza-
ção positiva, no sentido de mostrar que a máquina estatal não está 
paralisada pela pandemia de covid-19.

No entanto, as obras que serão anunciadas pelo gestor es-
tadual cumprem outro importante papel, além de se apresen-
tarem como um exemplo concreto de que a administração pú-
blica estadual continua atuante não só em áreas como saúde e 
segurança, mas em todas as esferas da prestação de serviços à 
população. Isso apesar de todas as dificuldades impostas pelo 
isolamento social.

Ocorre que muitos empreendimentos públicos são geradores 
de emprego e renda. Veja-se o caso, por exemplo, da construção de 
equipamentos como estradas, escolas e hospitais, que demandam 
uma associação laboral, regida por regras específicas, sob controle 
da administração estatal, entre servidores públicos e uma mão-de-
-obra oriunda da iniciativa privada. 

Ressalte-se, então, a importância da execução de obras públi-
cas enquanto geradora de emprego e renda, no momento em que 
o número de horas de trabalho cai, vertiginosamente, em virtude 
de pandemia de coronavírus. Estudo divulgado pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) registra uma queda de 14% nas 
horas de trabalho no segundo trimestre deste ano.

Esses 14% a menos de horas de trabalho, no período citado, 
equivalem à perda de 400 milhões de empregos em período 
integral, considerando-se, de acordo com o documento da OIT, 
uma jornada semanal de trabalho de 48 horas. Esses núme-
ros mostram que a situação se agravou em várias regiões do 
globo, nas últimas semanas, especialmente nas economias em 
desenvolvimento.

É possível que a haja uma resposta positiva da economia à crise 
sanitária, trazendo de volta às suas atividades milhões de trabalha-
dores e trabalhadoras. Mas o contrário também pode acontecer, com 
uma segunda onda da pandemia impedindo o soerguimento do edifí-
cio econômico. São, portanto, bastante alvissareiras as obras que es-
tão na pauta do Governo da Paraíba.

Promissoras
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O ano que já terminou

Artigo Martinho Moreira Franco
martinhomoreirafranco46@gmail.com

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Pela marcha da apuração (o “andar da carruagem”  está com muitos quilômetros 
rodados...), 2020 já era! Não me refiro apenas a números, mas também a previsões. 
Os primeiros, informam sobre estatística: novos casos da covid-19, mais mortes “nas 
últimas 24 horas”, recordes em cima de recordes. As outras, dão conta de um pico 
que, a cada rodada de informações atualizadas, só faz ampliar o prazo ou a data 
em que deverá ocorrer: já passou de maio para junho, de junho para julho e agora 
é estimado para agosto (logo o mês do desgosto, cruzes!). Por enquanto, diga-se de 
passagem, pois não se espantem se for dilatado para quando setembro vier. Daí até 
dezembro, será um pulo. Alarmista?! De jeito nenhum. Estou sendo apenas realista, 
embora ande com fé, que a fé não costuma faiá. E tomo cá minhas precauções: álcool 
(aplicado, não bebido, por favor), sabão amarelo, máscara, vitamina D, ivermectina... 
saiu na rede social, pra mim é peixe. Mas que o ano parece perdido, em pleno início 
do segundo semestre, parece.

É sobre início de segundo semestre que 
me permito reavivar hoje algumas lembran-
ças do meu passado de estudante e jaguari-
bense (preferia jaguaribano, mas Carlos Pe-
reira, PhD em coisas do bairro, me corrigiu 
e eu absorvi o reparo). Nascido e criado em 
João Pessoa, sofria de inveja de colegas do 
Liceu que, nesta época do ano, partiam para 
gozar férias em suas cidades de origem. O sofrimento aumentava com o retorno 
dos forasteiros às aulas, tais as peripécias rurais com sotaques cinematográficos 
que costumavam narrar.

Não é de agora, cabe ponderar, que julho reabre com uma constatação: as férias 
de antigamente ficaram em algum lugar do passado. Relembro que, quando deixei 
o Grupo Escolar Isabel Maria das Neves para estudar no Instituto São Judas Tadeu, 
a folga no meio do ano era desfrutada, em grande parte, na rua onde se morava. 
Durante o dia, entre brincadeiras de “pega”, esconde-esconde ou bola de gude com 
crianças da vizinhança. À “boquinha da noite”, cama ou rede logo após o jantar, 
o sono movido pela oração: “Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti 
me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, 
amém ...” Era assim, de segunda a sábado. O domingo é que possuía lá suas distin-
ções: acordar mais cedo para ir à missa, gastar o tempo em brincadeiras no terraço 
ou no quintal e deliciar-se no almoço com galinha de cabidela, prato regado a gua-
raná resfriado no pé do pote. Aí era só esperar as 3h da tarde e rumar, de ônibus ou 
a pé, para o Parque Arruda Câmara, a Bica, onde as tardes ofereciam sabor inigua-
lável de aventura. Retornava-se quase ao pôr-do-sol para, em seguida, cair no sono 
protegido pelo zeloso guardador. Transcorriam assim as domésticas e tranquilas 
férias escolares de julho do pequeno Luiz Martinho.

E em 2020? Bem, basta dizer que o neto Lucas, de sete anos de idade e que 
mora comigo, nem férias terá, pois as aulas virtuais começaram com atraso e não 
serão suspensas no período. Resumo da ópera: estamos a seis meses do final do 
ano, mas o calendário já é o fim da picada.
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João Pessoa em Bananeiras
Estava em plena efervescência a campanha da Aliança Liberal. Getúlio Vargas para presi-

dente e João Pessoa como vice. Era fevereiro de 1930. Os comícios eram regionais. Marcado um 
para Serraria, a 23 daquele mês, delegações de municípios vizinhos deslocaram-se para ouvir os 
caravaneiros da Aliança, entre os quais, Café Filho, jornalista potiguar que, escorraçado de Natal 
pelo governo de Juvenal Lamartine, fez pousada na Parahyba. Vinte anos depois, no retorno de 
Getúlio em 1950, seria indicado por Ademar de Barros para vice presidente da República.

No mesmo grupo de oradores estavam Aderbal Piragibe, Rui Carneiro, Luis de Olivei-
ra, Odon Bezerra e outros menos votados. Tancredo de Carvalho deslocou-se de Moreno/
Solânea levando uma Ala Feminina para animar a festa que ocorreu em frente à Igreja 
Matriz e, depois, contaria toda a história em “Memorias de um Brejeiro”. A campanha era 
nacional, mas em cada cidade, os temas eram locais. Em Serraria, a oposição não era o pre-
sidente Washington Luiz mas o senador Duarte Lima. O inflamado orador Luis de Oliveira 
proclamou então: “Ontem o povo estava com o dr. Duarte Lima. Hoje o povo está contra o 
dr. Duarte Lima”. Dito isso, tiros pipocaram de um sobrado em frente ao palanque. A corre-
ria e o susto, porém, não acabaram o comício.

Cinco dias depois, voltando de Princesa onde foi hóspede do coronel José Pereira, o pre-
sidente João Pessoa circula pelo Brejo e chega com a noite em Moreno, progressista distrito 
de Bananeiras. O Grêmio Morenense foi o palco 
da recepção ao presidente, recebido à altura de 
Fazenda Velha, local onde no futuro o deputado 
Orlando Cavalcante faria morada e hospedaria os 
próceres do antigo Partido Social Democrático, de 
Rui Carneiro e Humberto Lucena. Conduzido ao 
salão do Grêmio, o presidente atravessou um cor-
redor formado por jovens da sociedade local que 
cobriram o visitante de pétalas de rosas. Saudado 
por Tancredo de Carvalho e líderes do operariado, 
João Pessoa agradeceu e afiançou aos presentes que “depois da vitória, os nossos adversários, 
esses que só tem de humano a forma, hão de procurar os campos, os matos, onde não chegue 
um só sopro divino”. A próxima parada foi em Bananeiras.

Descendo a serra  em um cortejo de automóveis, João Pessoa foi saudado à entrada da 
cidade por uma queima de fogos em sua homenagem. O discurso principal, em frente ao sobra-
do do coronel José Antônio da Rocha foi do então estudante Severino Guimarães, mais tarde 
professor da Faculdade de Direito e desembargador do nosso Tribunal. Em agradecimento pela 
recepção o presidente aproveitou o ensejo e justificou as razões do seu veto à candidatura de 
Júlio Prestes e consequente rompimento com o presidente Washington Luiz. 

Na própria residência do coronel José Antônio da Rocha,  genro e sobrinho do coronel 
Felinto Rocha e que mais tarde seria deputado à Constituinte de 1935, foi servido um jantar 
à comitiva presidencial e aos representantes de outros municípios. No jantar, João Pessoa foi 
saudado pelo juiz de Direito da comarca, José Eugenio de Neves Melo. 

Ao narrar esses acontecimentos, Tancredo de Carvalho identifica os representantes 
de Moreno no jantar em honra ao presidente, entre os quais estava, para surpresa minha, 
o então capitão Irineu Rangel de Farias, que seria nomeado por João Pessoa para comandar 
o Batalhão Provisório da PM, criado para enfrentar a rebelião de Princesa levantada pelo 
coronel e deputado José Pereira. 

 A campanha 
era nacional, mas em 
cada cidade, os temas 

eram locais.   

 Estou sendo 
apenas realista, embora 
ande com fé, que a fé 
não costuma faiá.   
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Na Paraíba, 329.373 contribuintes entregaram as comprovações de rendimentos no prazo, mas ainda não há o total de retidas

 Mais de um milhão de 
contribuintes já estão na 
malha fina da Receita Fede-
ral, em todo o Brasil. Na Pa-
raíba, o órgão informou que 
ainda não processou todas 
as declarações e, por isso, 
orienta os contribuintes a 
verificarem possíveis pen-
dências diretamente na pá-
gina da Receita, na internet.

“Constatando que a de-
claração apresenta pendên-
cias, o contribuinte deve 
fazer a autorregularização 
com apresentação da decla-
ração retificadora”, indicou 
a auditora fiscal, Fabiana 
Lima Moura.

Segundo ela, houve uma 
carga muito alta de trans-
missão nesses últimos dias 
e o processamento deve-
rá levar um pouco mais de 
tempo. “A previsão da Recei-
ta no Estado era de receber 
320 mil declarações, mas fo-
ram transmitidas 329.373, 
e certamente ainda deve ter 

contribuinte obrigado a de-
clarar e não fez no tempo”, 
explicou.

O prazo para entrega 
das declarações do Imposto 
de Renda sobre Pessoa Físi-
ca (IRPF) encerrou às 23h59 
minutos de terça-feira, de-
pois de ter sido prorrogado 
por mais dois meses por 
conta da pandemia causada 
pela covid-19; a data inicial 
para o encerramento da en-
trega das declarações era 30 
de abril.

Ao todo, 31.980.151 
declarações foram enviadas 
à Receita Federal, no Brasil, 
de acordo com balanço di-
vulgado na manhã de ontem. 
A estimativa era receber 32 
milhões de declarações. O 
contribuinte que deixou de 
enviar ainda poderá fazer o 
envio, mas já pagará multa 
que varia entre R$ 165,74 
até 20% do imposto devido 
em 2019.

O secretário especial da 
Receita Federal, José Bar-
roso Tostes Neto, informou 
durante o balanço que cerca 

de 42,2 das declarações reti-
das tiveram como motivação 
inconsistências nas infor-
mações dos salários.

Embora o calendário 
de entrega das declarações 
do Imposto de Renda sobre 
Pessoa Física (IRPF) tenha 
sofrido modificações por 
conta da pandemia, o cro-
nograma de pagamento das 
restituições permaneceu o 
mesmo e já pagou o primei-
ro e segundo lote, em 29 de 
maio e 30 de junho. O tercei-
ro lote será pago em 31 de 
julho, o quarto lote em 31 de 
agosto e o quinto e último 
lote deverá ser pago em 30 
de setembro. 

Nilber Lucena
Especial para A União

Receita tem mais de 1 milhão 
de declarações na malha fina 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

No manifesto, assinado por 21 
filiados do PT, defende-se mais 
atenção à eleição proporcio-
nal: “Com esta ideia e obser-
vando os atuais acontecimen-
tos, achamos por bem focar 
na disputa proporcional para 
ter êxito, com o objetivo de 
conquistar o maior número de 
vagas possíveis na Casa Félix 
Araújo, para termos de volta a 
voz combatente no Legislativo”.  

Na proporcioNal
Outro grupo do PT de Campina 
Grande, contudo, divulgou ma-
nifesto em que defende o apoio 
à pré-candidatura de Inácio Fal-
cão (PCdoB) a prefeito. Para es-
ses filiados, com “uma candida-
tura sem expressão, poderíamos 
colocar em cheque possíveis 
postulantes a vereança, deses-
truturando a principal ideia, que 
é a retomada de mandatos e o 
fortalecimento do partido”.  

Em Campina Grande, o PT está di-
vidido. Há um grupo que defende 
o lançamento de candidato próprio 
– conforme registrou a coluna, mês 
passado, o nome alçado a essa con-
dição é o de Márcio Caniello, profes-
sor da UFCG. Cerca de 140 filiados 
assinaram manifesto rechaçando 
qualquer composição que não tenha 
o partido na cabeça-de-chapa.  

Misturados, juNtos Não!

EM quatro aNos dE idas E viNdas, câMara MuNicipal

dE BayEux torNou-sE a ‘casa dos pEdidos dE cassação’

apoio ao pcdoB

A Câmara Municipal de Bayeux tornou-se, de 2016 até este ano, uma casa de pedidos de cas-
sação de mandato, por excelência. Senão vejamos: com o vai e vem do prefeito Berg Lima 
(foto) do cargo – atualmente, ele está afastado, por decisão judicial –, tramitaram cinco 
pedidos de afastamento no Legislativo, todos com resultado favorável ao gestor municipal. 
Esta semana, a Casa aceitou o sexto pedido de cassação contra ele e já formou a comissão 
processante, que terá prazo de 90 dias para apreciar esse novo processo – de acordo com 

a denúncia apresentada pela vereadora Luciene de Fofinho (PDT), Berg Lima teria desviado 
recursos públicos do departamento de trânsito do município e não teria feito repasses legais 

para o Instituto de Previdência e Assistência ao Servidor. São necessários 12 votos dos 17 
vereadores para que a cassação seja efetivada. Caso isso ocorra, serão convocadas eleições 
indiretas, em que os vereadores elegem um novo prefeito, cujo mandato se encerra após as 

eleições municipais deste ano. Berg Lima foi afastado pela Justiça em 20 de maio deste 
ano, por causa de denúncia protocolada pelo Ministério Público, que o acusa de 

contratar servidores ‘fantasmas’ para a prefeitura, em 2017. Em abril de 2018, a 
Câmara cassou o mandato do vice-prefeito, Luiz Antônio (PSDB).

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Uma declaração do deputado Julian Le-
mos (PSL), ontem, despertou a atenção: ele 
disse que foi procurado pelo ex-secretário 
Diego Tavares (PV), para discutir possível 
aliança com vistas à sucessão em João Pes-
soa. É uma pista de que Diego é o escolhi-
do de Luciano Cartaxo ou ele foi apenas 
incumbido de tal missão?

diEgo já tEria sido Escolhido ou apENas
cuMpriu uMa Missão dada por cartaxo?

vErgoNha iNtErNacioNal

apoio dE vENEziaNo

Do deputado Chió (Rede), ontem, referindo-se 
a Carlos Decotelli, que sequer chegou a tomar 
posse na pasta de Educação: “Que vergonha 
para um país um ministro que mentiu sobre 
ter doutorado. Sem falar que é muito ruim 
para todos, por que secretários de Educação, 
pais e alunos, ninguém sabe o que vai acon-
tecer sobre a volta das aulas”.

Wilson Filho (PTB), que estava, digamos, em silêncio 
no que tange à sua pré-candidatura a prefeito de 
João Pessoa, voltou a dizer ontem que sua postula-
ção está mantida. E revelou que tem apoio de peso: 
do senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB). Detalhe: 
o PTB apoia a pré-candidatura de Ana Cláudia Vital 
(Podemos) em Campina Grande.  
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Concurso da EPC

‘Grafite Mural Mestre Sivuca’ 
entrega prêmio ao vencedor

A diretora-presidente da 
Empresa Paraibana de Comu-
nicação (EPC), Naná Garcez, 
fez na manhã de ontem a en-
trega do certificado ao vence-
dor do concurso ‘Grafite Mural 
Mestre Sivuca’, realizado pela 
EPC. O artista Américo Meia-
cor venceu por unanimidade e 
será responsável pela pintura 
do painel que colorirá mais um 
trecho do muro da Rádio Taba-
jara, umas das empresas do 
grupo, localizada na Avenida 
Dom Pedro II em João Pessoa. 
“É mais uma forma de expres-
são cultural, onde através do 
grafite nós damos durabilida-
de à homenagem a grandes 
artistas paraibanos”, pontuou 
a gestora. 

Os artistas inscritos no 
edital público enviaram esbo-
ços dos trabalhos que foram 
analisados por uma comissão 
especializada. Originalidade, 
criatividade e coerência com o 
tema foram alguns dos pontos 

analisados pelos jurados. Para 
o artista, não foi difícil passar 
para a tinta o que foi sugeri-
do pelo tema. “Era o ‘Forró da 
Bicharada´ e a ideia não foi 
minha, foi de Sivuca, eu ape-
nas transmiti de forma visual. 
É importante que as pessoas 
conheçam e lembrem dos 
grandes artistas paraibanos”, 
colocou Américo. 

O muro de 30 metros de 
comprimento já está pronto 
para receber o colorido do 
grafite que promete chamar a 
atenção de quem passar pela 
avenida. A previsão para a 
conclusão do painel é dia 20 
de julho e para que tudo corra 
em tempo hábil, o vencedor 
vai contar com a ajuda de mais 
dois artistas. “Tem muito es-
paço para grafitar e como eu 
já faço parte de um coletivo, 
o Acervo 03, vou contar com  
ajuda de mais dois colegas Pe-
dro Barreto (Pedro Mulinga), 
que faz parte do coletivo, e 
Bárbara de Mesquita (Babilô-
nia)”. 

Além de ter uma obra 

exposta em uma das avenidas 
mais movimentadas da capital, 
o vencedor do concurso rece-
berá o valor de R$ 6 mil. 

O painel será feito ao lado 
do de Jackson do Pandeiro, 
produzido por Wanessa Dedo-
verde, vencedora do concurso 
no ano passado.

Naná Garcez explicou 
que a produção do grafite ‘For-
ró da Bicharada’ faz parte do 
conjunto de comemorações 
realizadas pela EPC em alu-
são ao nascimento de Sivuca, 
que teria completado 90 anos 
no mês passado se estivesse 
vivo. “Tivemos uma edição 
especial do Correio das Artes, 
uma série na Rádio Tabajara 
com músicas e depoimentos, 
inclusive da viúva Glória Gade-
lha, recuperamos e veiculamos 
programas antigos que tínha-
mos gravado e exibimos edi-
ções do programa Tabajara em 
Revista que tiveram a música e 
a obra de Sivuca como pauta”. 
Um grande festival de música 
fechará o ciclo de homenagens 
que a EPC está prestando ao 

Laura Luna
Npon npo nop pno npo

O corregedor-geral 
de Justiça, desembar-
gador Romero Marce-
lo da Fonseca Oliveira, 
prorrogou, até o dia 31 
de dezembro de 2020, 
os efeitos do artigo 2º 
da Recomendação nº 
08/2020, que possibi-
lita a retomada da cele-
bração de casamentos, 
desde que por video-
conferência, mediante 
aplicativo previamente 
acordado e instalado 
pelo cartório. O objetivo 

é evitar a proliferação do 
novo coronavírus.

A medida consta 
na Recomendação nº 
10/2020 da Corregedo-
ria-Geral de Justiça do 
TJPB, publicada no Diá-
rio da Justiça eletrônico 
ontem. O documento dis-
põe que as celebrações 
de casamentos presen-
ciais deverão obedecer 
ao Plano de Implantação 
de Retorno Gradual e 
Sistematizado às Ativi-
dades Presenciais, a ser 

instituído pela presidên-
cia do Tribunal de Justi-
ça do Estado da Paraíba.

O corregedor-geral 
de Justiça, desembar-
gador Romero Marcelo, 
expõe na Recomenda-
ção que as prorrogações 
ocorrem diante do pe-
ríodo de Emergência em 
Saúde Pública de Im-
portância Nacional (Es-
pinn), em decorrência 
da infecção humana pelo 
novo coronavírus (Sars-
Cov-2).

Casamentos serão feitos por 
videoconferência até fim do ano

Receita Federal 
recomenda que 

contribuintes verifiquem 
possíveis pendênias das 
declarações na página 

do órgão. 

Foto: Roberto Guedes

Diretora-presidente da EPC, Naná Garcez, entregou o certificado a Américo Meiacor, vencedor do concurso



Estado tem média diária de 11,1 mortes causadas pelo novo coronavírus; primeiro óbito ocorreu em 31 de março

Paraíba ultrapassa a marca 
de mil mortos por covid-19
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João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 2 de julho de 2020

A Paraíba ultrapassou a 
marca de mil óbitos em de-
corrência da covid-10. Com 
novos 25 mortes registra-
dos no boletim da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
ontem, o Estado registra o 
total de 1.002 mortes. A pri-
meira morte confirmada foi 
no dia 31 de março, mais de 
três meses após o registro, 
a média por dia é de 11,1 
óbitos.

Além dos óbitos, a SES 
confirmou novos 1.218 ca-
sos de pessoas contaminadas 
pelo vírus no Estado. Com os 
novos registros, o total de ca-
sos confirmados é de 48.175. 
Cerca de 15.359 pacientes al-
cançaram a cura clínica para 
os sintomas agravantes da co-
vid-19 e são considerados re-
cuperados. Apenas quatro das 
223 cidades paraibanas não 
possuem casos confirmados.

Dos 25 falecimentos re-
gistrados, cinco ocorreram 
entre a terça-feira e a quarta-
-feira. As mortes foram regis-
tradas em João Pessoa (4), 
Patos (2), Bayeux (2), Cabe-
delo (2), São Bento, Alagoi-
nha, Belém, Montadas, Pitim-
bu, Taperoá, Sousa, Maturéia, 
Sapé, Malta, São Mamede, 
Mulungu e Alhandra. 

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) em todo o Esta-
do é de 60%. A Região Metro-
politana de João Pessoa tem a 
mesma taxa de 69%, Campi-
na Grande tem ocupação de 
68% dos leitos de UTI adulto 
e no Sertão registra 48%. O 
índice de Isolamento Social, 
correspondente a última ter-
ça-feira, foi de apenas 39,2%. 
O número é maior do que os 
registrados durante a última 
semana, no entanto ainda é 
considerado baixo pela SES 
que vê a meta de 50% a 70% 
como ideal.

Com testes em todos os 
223 municípios do Estado, a 
Paraíba já realizou 139.880 
testes de diagnóstico da co-
vid-19 que mapeou casos em 
98,21% das cidades do Esta-
do. São 219 de 223 já atin-
gidas. O município de Prata 
entrou na listagem ontem 
confirmando um caso. Ape-
nas Monte Horebe, Poço de 
José de Moura, Santarém e 
Seridó seguem sem casos.

João Pessoa, que segue 
liderando o número de ca-
sos desde o início do período 
pandêmico, chegou a 13.588 
casos de contaminação pelo 
vírus. Campina Grande, se-
gunda cidade com o maior 
número de casos, chegou 
a 6.670 casos. Guarabira 
tem 2.276 casos, Cabedelo, 
com 1.862 casos, Patos com 
1.432, Santa Rita com 1.279 
e Mamanguape com 1.248 
casos fecham a lista das ci-
dades que registram mais de 
mil casos.

Ana Flávia Nóbrega
Npon npo nop pno npo

Brasil tem mais de 60 mil mortes
O Ministério da Saúde confirmou 

ontem, novos 1.016 óbitos pela co-
vid-19, registrados nas últimas 24h, 
alcançando 60.610 mortos pela 
doença no Brasil. A pasta também in-
formou a soma de 45.482 infectados, 
o que eleva a 1.447.523 o número 
de casos do vírus no país.

“Embora o número (de casos) 
seja elevado, tem um número de 
óbitos, fase mais triste da doença, 
se mantendo em um ‘platô’ (quan-

do atinge estabilidade), embora 
elevado, mas em um platô”, disse 
o secretário de Vigilância Sanitária, 
Arnaldo Correia de Medeiros.

O dado do ministério não signi-
fica que todos as mortes ocorreram 
nas últimas 24h. Os casos, no entan-
to, estavam em investigação e foram 
confirmados neste período.

Há 560.852 pacientes da co-
vid-19 ainda em acompanhamento 
e 826 061 recuperados.

Justiça amplia bloqueio de 
bens de Ricardo Coutinho

Após a defesa do ex-gover-
nador Ricardo Coutinho (PSB) 
ingressar com um pedido de re-
consideração da medida que de-
terminou o bloqueio de valores 
existentes em sua conta bancá-
ria, o juiz da 3ª Vara Criminal de 
João Pessoa, Wolfram da Cunha 
Ramos, ampliou a lista de bens 
pertencentes ao socialista a se-
rem sequestrados pela Justiça.

O pedido teve como autor 
o Ministério Público do Estado 

da Paraíba, através do Grupo de 
Atuação Especial Contra o Crime 
Organizado (Gaeco), dentro da 
Operação Calvário, que investiga 
desvio de recursos públicos. 

O órgão entendeu que os 
valores depositados na conta 
do ex-governador não têm natu-
reza alimentar, mas de reserva 
de capital acumulado. Destacou 
que a defesa não apresentou ou-
tro bem para substituir o mon-
tante bloqueado, bem como que 
o bloqueio não foi realizado na 
folha de pagamento, mas sobre 
ativos financeiros existentes na 

conta-corrente. 
“Diante do exposto, defiro 

em parte, o pleito defensivo para 
autorizar o levantamento do 
valor de R$ 25.447,31 na conta 
de titularidade do requerente, 
tendo em vista a nítida natureza 
alimentar e por ser a última re-
muneração percebida, protegida 
pela regra da impenhorabilida-
de, nos termos do entendimento 
sedimentado pelo STJ (Superior 
Tribunal de Justiça), mantendo 
inalterada a decisão em relação 
ao bloqueio dos demais valores”, 
sentenciou o magistrado.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Novo coronavírus

Vacina experimental tem 
resultados positivos nos EUA

Um estudo prelimi-
nar publicado ontem pelo 
MedRXiv aponta que a va-
cina experimental contra 
a covid-19 desenvolvida 
pela Pfizer em parceria 
com a BioNTech apresen-
tou resultados positivos, 
com importantes respostas 
imunes em adultos saudá-
veis entre 18 e 55 anos. O 
MedRXiv é uma plataforma 
que disponibiliza estudos 
ainda não revisados ou pu-
blicados por revistas espe-
cializadas.

Apesar da verificação 
de uma resposta imune, 

efeitos colaterais como fe-
bre, dor de cabeça e fadi-
ga foram relatados em ao 
menos 50% dos pacien-
tes que receberam uma 
segunda dose. Os sinto-
mas se manifestaram, ge-
ralmente de forma leve 
e transitória. "A maioria 
das reações atingiu o pico 
dois dias após a aplicação 
da vacina e foi dissipada 
no sétimo dia", diz o es-
tudo, que envolve, além 
das empresas citadas, 
especialistas das Univer-
sidades de Nova York, de 
Maryland, do Texas, nos 
EUA, e outros centros de 
pesquisa.

A pesquisa, porém, re-
conhece seu caráter limi-
tado, já que ainda não se 
sabe o nível de imunidade 
necessário para proteger o 
organismo da ação do novo 
coronavírus. O tempo para 
uma possível perda de an-
ticorpos criados contra a 
covid-19 também segue 
desconhecido. "Esta aná-
lise não avaliou as respos-
tas imunes ou a seguran-
ça após duas semanas de 
aplicação de uma segunda 
dose da vacina. Esses fato-
res são importantes para 
balizar a disponibilização 
para o público", traz a ínte-
gra da pesquisa.  

Agência Estado

O Ex-presidente do 
Campinense Clube, William 
Simões, foi absolvido da acu-
sação do Ministério Público 
de manipulação de jogos no 
Campeonato Paraibano de 
2018, apurada pela Operação 
Cartola. O processo 0009420-

19.2018.815.2002 foi julgado, 
nessa terça-feira, pela 4ª Vara 
Criminal do Tribunal de Justi-
ça do Estado, sediada em João 
Pessoa. O juiz José Guedes Ca-
valcanti Neto foi quem deu a 
sentença.

Além de Williams, foram 
absolvidos também os réus 
Danilo Ramos da Silva, massa-
gista dos árbitros, e o árbitro 

alagoano Francisco Carlos do 
Nascimento. Segundo a acu-
sação, o fato teria acontecido 
no primeiro jogo das finais 
do Campeonato Paraibano de 
2018, contra o Botafogo. Wil-
liams teria usado o massagista 
como intermediário e ofereci-
do uma quantia para que o juiz 
favorecesse o clube naquela 
partida. 

Ex-presidente do Campinense é 
absolvido na Operação Cartola
Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Vanessa Ataliba | Agência Estado
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Viagens na Paraíba
Lei permite que, durante pandemia, passageiros possam 
remarcar ou cancelar passagens intermunicipais sem que 
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Proposta é que setores comecem a se organizar e sigam os protocolos dentro do Plano Novo Normal no Estado

Cartilhas com orienta-
ções sanitárias para as ati-
vidades ligadas ao comér-
cio, infra-estrutura, beleza 
e estética, escolas e cursos 
de formação cultural e do 
setor automotivo foram 
divulgadas ontem pelo Go-
verno do Estado. A ideia é 
que os setores comecem a 
se organizar para, alinha-
dos às bandeiras classi-
ficatórias do ‘Plano Novo 
Normal PB’, retomarem o 
funcionamento aos pou-
cos, diante das recomen-
dações. Além dos setores 
produtivos, orientações 
para a população – quando 
em casa ou circulando nas 
vias e transportes públicos 
– também foram disponibi-
lizadas.

Até o momento, a Pa-
raíba possui uma predo-
minância de “bandeira la-
ranja” na classificação do 
Novo Normal. Isso equivale 
à abertura somente de ser-
viços considerados essen-
ciais, visto que a cor laran-
ja é o segundo maior nível 
de restrição de circulação.

“Para que a gente pos-
sa organizar a nossa vida 
para buscar a bandeira 
verde, que é mais próximo 
daquilo que a gente já vi-
veu antes do coronavírus, 
a gente precisa começar 
a adaptar, especialmente 
as atividades produtivas, 
como comércio varejista 
e atividades da sociedade 
civil. Para isso o Estado 
passa a publicar cartilhas 
com orientações específi-
cas para cada setor de ati-
vidades”, enfatizou Daniel 
Beltrammi, secretário exe-

cutivo de Estado da Saúde.
De maneira geral, cada 

uma das cartilhas contém 
orientações voltadas para 
os setores específicos e, 
dentro deles, recomenda-
ções sobre o distanciamen-
to social, higiene pessoal 
de funcionários e clientes, 
limpeza e higienização dos 
ambientes e de equipamen-
tos, comunicação e monito-
ramento das condições de 
saúde, por exemplo.

“É absolutamente ne-
cessário o protagonismo 
das Secretarias Municipais 
de Saúde, que precisam 
compreender como fun-
ciona o setor produtivo 
do município e para, tam-
bém, fazer bom uso das 
cartilhas. E, claro, garantir 
que as recomendações se-
jam implantadas e, depois, 
acompanhar se elas estão 
sendo executadas na práti-
ca”, recomendou Beltram-
mi.

Todas as cartilhas e 
suas respectivas orienta-
ções estão disponíveis inte-
gralmente através do link: 
https://paraiba.pb.gov.br/
diretas/saude/coronavi-
rus/protocolos-sanitarios. 
Confira abaixo algumas das 
recomendações para cada 
setor.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Cartilhas orientam sobre a 
reabertura de serviços na PB

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

DEstAqUEs DE AlgUmAs CArtilhAs:

n Beleza e estética – Agendamento, higienização 
do local e dos utensílios, distância mínima de dois 
metros entre as estações, uso de máscaras, ventila-
ção natural no ambiente, escala de profissionais.
n Escolas e formação cultural –  Quarentena de, 
pelo menos, 14 dias dos funcionários, intervalo 
para higienizar ambientes, fone e microfone higie-
nizados e individuais.
n Automotivos  - Oferta de álcool em gel 70% na 
entrada das lojas e em bancadas de atendimento, 
higienização de acessórios internos e externos do 
veículo, máscaras faciais para colaboradores, aten-
dimento agendado.
nComércio – Não promover atividades promo-
cionais e campanhas que possam causar aglo-
merações nas lojas físicas, não realizar eventos, 
restringir abertura de cinemas, operações de 
entretenimento e atividades para crianças em sho-
ppings, centros comerciais e afins, limpar carrinhos 
e cestas de compras, utilizando álcool 70% e papel 
descartável
n Infraestrutura – Incluem construção civil, energia 
elétrica, saneamento, limpeza urbana e resíduos 
sólidos, dentre outros. Limitar as equipes de campo 
a no máximo cinco pessoas, respeitadas a distân-
cia mínima e uso de EPIs, reprogramar turnos e 
jornadas de trabalho.
n Para a população –  Em ônibus portar garrafi-
nhas com água e sabão ou álcool em gel para a 
higiene das mãos, limpar celular, carteira e bolsa 
ao sair do transporte, uso adequado de máscaras. 
Em casa, higienizar tudo o que vier da rua com 
água e sabão ou uma mistura de água sanitária; 
ou ainda borrifando álcool a 70%, colocar um 
pano com água sanitária na entrada da casa, dei-
xar os sapatos do lado de fora.

O Comando Conjunto 
Rio Grande do Norte e Pa-
raíba realizou ontem a de-
sinfecção das instalações 
de Estações Ferroviárias 
da Grande João Pessoa. O 
trabalho, que havia sido fei-
to em abril, ocorreu com o 
principal objetivo de garan-
tir a segurança dos funcio-
nários e usuários do servi-
ço, em relação à pandemia 
da covid-19. 

A ação também foi rea-
lizada anteriormente em 
outros locais como o Porto 
de Cabedelo e a Rodoviária 
de João Pessoa, em horário 
reservado, sem a concen-
tração depessoas no local.

O gerente de operações 
da Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos na Paraíba 
(CBTU-PB), Othomagno 
Viegas, explicou que, apesar 
de o público atual reduzido 
nas ferrovias, em decorrên-
cia da recomendação de 
isolamento social, a desin-
fecção continua se fazendo 
necessária para diminuir os 
riscos de proliferação do ví-
rus. “A desinfecção dos nos-
sos trens e áreas comuns es-
tão em busca de um melhor 
ambiente para os  nossos 
empregados e passageiros. 
Temos um público e a nos-
sa superintendência preza 
muito por esses cuidados”. 

Ele comentou ainda so-
bre a importância da parce-
ria realizada com o Coman-

Estações Ferroviárias da região 
metropolitana são desinfectadas

Foto: Marcus Antonius

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Reforço na saúde

instituição financeira doa 7,7 mil 
máscaras para combater a covid-19

A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) recebeu 
uma doação de 7.700 más-
caras N95, da cooperativa 
Sicredi Evolução, nessa 
quarta-feira. Este equipa-

mento de proteção indivi-
dual (EPI) é utilizado por 
profissionais de saúde com 
maior risco de contamina-
ção pelo novo coronavírus 
(covid - 19), que estão alo-

O secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, recebeu os equipamentos

Foto: Secom-PB

As cartilhas elaboradas pelo Governo 
do Estado estão disponíveis 
no QR Code acima

do Conjunto, que realizará 
o trabalho.  “Até agora ainda 
não tem  nada mais eficaz 
que a desinfecção. A gente 
conseguir permitir uma par-
ceria com as forças arma-
das essa desinfecção dessas 
áreas é de suma importân-

cia. Fomos contemplados e 
em nome da superintendên-
cia digo que o processo é vi-
sando o bem de todos”. 

O trabalho também 
visa capacitar os colabora-
dores sobre as normas sani-
tárias e higiene do local.

cados nas UTIs e realizam 
procedimento de aspira-
ção de pacientes com a 
doença. 

 O secretário de Saúde 
do Estado, Geraldo Medei-
ros, recebeu as máscaras e 
agradeceu a contribuição 
para o Estado. “O envolvi-
mento da sociedade civil, 
de diversos segmentos que 
fazem doações como estas, 
dá um realce na luta con-
tra o coronavírus. Atual-
mente temos um índice de 
8% a 10% de profissionais 
infectados em todo o esta-
do e estas máscaras serão 
utilizadas na proteção dos 
médicos, enfermeiras e téc-
nicos, para evitar que este 
número tenha um acrésci-
mo”, comentou o secretário.

 O presidente do con-
selho administrativo do 
Sicredi, João Bezerra Jú-
nior, ressaltou que a em-
presa tem um trabalho de 
responsabilidade social 
e viu a necessidade de se 
engajar na luta contra a 
covid-19 através da doa-
ção de insumos. “Fizemos 
um investimento de mais 
de R$ 100 mil em másca-
ras para a Secretária de 
Estado da Saúde, para que 
sejam utilizados nos locais 
de maior necessidade. Te-
mos agências em diversos 
municípios da Paraíba e 
reforçamos o nosso com-
promisso com o social 
através destas doações”, 
explicou o representante 
do Sicredi.

Objetivo da ação é garantir a segurança para funcionários e usuários

Foto: Marinheiro Ivanilson

Salões de Beleza, que já estão auto-
rizados a funcionar, também devem 
seguir protocolos da cartilha
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 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 181/2018

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessa-
dos que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou 
a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, e Decreto nº 5.450/2005 e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através 
do Site:  http://www.licitacoes-e.com.br, pelo nº 820721, no dia  13/07/2020, às 9h (nove horas) 
horário de Brasília:

AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA destinado à Secretaria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia – SEECT.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839. Publicado na edição do D.O.E. 
de 29/06/2020. Republicado por incorreção.

Cadastro CGE nº 18-00784-1
João Pessoa, 30 de junho de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 14/07/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP, destinado à Secretaria de Estado do 
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.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00674-2
                                                                                                          João Pessoa, 30 de junho de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 377/2019 – UASG 925302

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 15/07/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO O FUNCIONAMENTO DOS MA-
TADOUROS REGIONAIS DE ANIMAIS (BOVINOS, SUÍNOS, CAPRINOS E OVINOS), destinado 
a Secretaria de Estado do 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.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00048-4
                                                                                                          João Pessoa, 01 de julho de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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.

AglaineZara Matos dos Santos Silva, Alessandra Maria de Melo, Aline Romeiro de Lima, Amanda 
de Oliveira Ramos Barros, Anthony Freitas Santos, Arthur da Silva Santos, Arthur Henrique Sales 
de Oliveira, Bartolomeu Faustino dos Santos Silva, Beatriz das Chagas Silva, Beatriz Oliveira da 
Silva, Benielda Maria da Silva Oliveira, Carlos Daniel Belarmino Oliveira, Carlos Henrique da Silva 
Correia, Cicero Domingos Soares de Farias, Dalmo Tenório Abs, Diego dos Santos Lima, Edimilson 
de Oliveira Santos, Edjane Pinheiro dos Santos, Eduardo Farias da Silva, Edvânio Severino dos 
Santos, Eliel Vieira da Silva, Erik Soares de Messias, Erika Késsia Oliveira da Silva, Felipe Lages 
Altavila de Almeida, Flávio Oliveira Felicitôso, Gabryelly Lima dos Santos Ferreira, Gilvania Vieira 
Santos, Girleide Moreira dos Santos Vasconcelos, Girlene Lins De Lima, HágataAssayack dos Santos 
Rocha, Iasmym do Nascimento Silva, Inês Maria Lima dos Santos, Itamara Honório Farias, Izabelly 
Cordeiro Cavalcante de Oliveira, Jaciele Coleta Bezerra Maia, Jackson James Ferreira Peixoto, 
Jadiano Pereira, Janaina Ferraz Pinheiro, Joana D’Arc Vasconcelos da Silva, João Victor Bernardo 
da Silva, José Alexandre Cavalcante, Jose Francivaldo Feitosa, José Klebson Barbosa da Silva, 
José Milton dos Santos Oliveira, José Wellington Caetano da Silva, Joseane Felix da Silva, Josenildo 
Zacarias da Silva, Joyce Rayssa Barbosa de Oliveira, Julia Pinto dos Reis, Julielson Pereira da 
Silva, Karllos Eduardo Pereira da Silva Oliveira, KarlosAntonio Manoel Neto, Kayane Camila da Silva 
Gomes, KristhianWallece Oliveira, Laís Vieira Goes, Lívia Carolina Carvalho de Almeida Pereira, 
Lucas Oliveira Santos, Lucas Vinícius dos Santos Oliveira, Lucivânia Gomes da Silva, Marcos Silva 
de Jesus, Maria Elizete de Oliveira Costa, Maria Fernanda Ferreira Alves, Marinara Honorato Silva, 
Mayara Barbosa de Lima Santos, Mayra Viana dos Santos Correia, Michael Douglas Silva Maia, 
Michelane Luiza de Lima, Mikaele de Jesus Santos, Mirlene Pereira Ramos, Mironey dos Santos, 
Neusvaldo Lessa Dias Junior, Paulo Eduardo Lyra Santos Filho, Pedro Henrique Ferreira da Silva, 
Priscila Gomes dos Santos, Ranielle Cristine Lima Zacarias, Renata Iris dos Santos, Rodrigo da 
Silva Sousa, Rosangela Cavalcante dos Santos, Shirlly Manoela da Silva, Simone Leite Medeiros 
dos Santos, Sueli Tavares Bento, Tiago Passos Ferrare, Uilton Alexandre dos Santos, Vitoria de 
Andrade dos Santos, Vívia Karolina Martins da Silva, Wanderley Rodrigues Vanderlei, Wericlys 
Denys da Silva, Weslley Walter da Silva, Wevysson Felipe Rocha Costa, Wilams Santos Silva.

Jaciara Cristina montou um grupo para resgatar detento de clínica e ação terminou com morte de um vigilante

Polícia Civil prende suspeita 
de planejar fuga em hospital
Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

Uma mulher de 32 anos, 
identificada por Jaciara Cris-
tina foi presa por agentes da 
Delegacia de Repressão ao 
Entorpecente de Campina 
Grande. Condenada a 17 anos 
de prisão em regime fechado 
por tráfico de droga e asso-
ciação ao tráfico se encontra 
foragida e na noite de terça-
-feira (30), foi localizada no 
bairro do Ligeiro, Zona Sul de 
Campina Grande, onde esta-
va residindo. 

Segundo o delegado Ra-
mirez São Pedro, Jaciara é 
companheira de um dos lí-
deres de um grupo que age 
no tráfico de drogas na Zona 
Leste de Campina Grande e 
também em Esperança, Re-
mígio e Areia.

Em entrevista, Ramirez 
disse que a sentença imposta 
a Jaciara foi decorrente de in-
vestigações realizadas na De-
legacia de Entorpecente de 
Campina Grande. Ele revelou 
ainda que a mulher, que pos-
sui vasta ficha criminal é in-
vestigada por estar associada 
para práticas ilícitas a um 
dos líderes do tráfico de dro-
gas na Zona Leste de Campi-
na Grande e cidades vizinhas.

“A mulher estava foragi-
da desde outubro de 2019, e 
foi presa escondida em uma 
residência no bairro do Ligei-
ro. Agora será encaminhada 
à Penitenciária Feminina de 
Campina Grande, para cum-
primento da pena imposta”, 
concluiu Ramirez São Pedro.

O delegado informou ain-
da que teria sido de Jaciara o 
esquema para resgatar seu 
marido, em junho de 2018, 

quando ele era transportado 
para a realização de exames 
médicos em uma clínica no 
bairro da Prata, em Campina 
Grande. A tentativa de resgate 
foi frustrada, no entanto, re-
sultou na morte do vigilante 
do estabelecimento. “Depois 
desse fato o companheiro 
dela foi transferido para o 
presídio PB1, em João Pessoa. 

Foragida desde outubro 
de 2019, a mulher será enca-
minhada à Penitenciária Fe-
minina de Campina Grande, 
para o cumprimento da pena 
imposta.

Em Sousa
Uma mulher de 26 anos, 

foragida da cidade de Sobra-
dinho (DF), foi presa pela Po-
lícia Civil da Paraíba, através 
do trabalho do Grupo Tático 
Especial (GTE) da Delegacia 
Seccional de Sousa, no Sertão 
do Estado. Segundo o dele-
gado Antônio Neto, a prisão 
aconteceu na terça-feira, 30, 
no bairro de Sorrilândia III, 
quando os investigadores 
conseguiram localizar a acu-
sada. “Em seu desfavor exis-
tia um mandado de prisão 
expedido pela Vara  Criminal 
de Sobradinho/DF, onde a 
mesma responde pelo crime 
de furto”, revelou.

Após o cumprimento do 
mandado e as providências 
necessárias a foragida foi en-
caminhada para Cadeia Femi-
nina de Cajazeiras e se encon-
tra à disposição da Justiça.

Já no bairro da Estação, 
também em Sousa, o GTE 
prendeu um homem de 38 
anos, contra o qual existia 
um Mandado de Prisão ex-
pedido pela 3ª Vara da  Co-
marca de Sousa.

Euller Chaves foi escolhido, por unanimidade, presidente do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares

Primeira vez

Coronel Euller Chaves é escolhido 
presidente de entidade nacional

Pela primeira vez 
na história, o Conselho 
Nacional de Comandan-
tes-Gerais das Polícias e 
Corpos de Bombeiros Mi-
litares (CNCG) do Brasil 
terá como presidente um 
comandante de uma cor-
poração do Nordeste. A 
função agora passa a ser 
ocupada pelo comandan-
te-geral da Polícia Militar 
da Paraíba, coronel Euller 

Chaves, eleito na terça-fei-
ra (30), durante reunião 
ordinária, feita por vi-
deoconferência. Ontem, o 
coronel Euller participou 
de uma videoconferência 
para debater as perspec-
tivas da segurança pública 
para o pós-pandemia, com 
várias autoridades da área 
de todo o país

O conselho, que reúne 
os comandantes-gerais de 

todas as instituições mili-
tares estaduais, foi criado 
em 1993 e é responsável 
por pautar e acompanhar 
as decisões e projetos de 
lei nacionais relacionados 
às Polícias Militares, Cor-
po de Bombeiros Milita-
res e a segurança pública 
como um todo.

A eleição do coman-
dante da PM paraibana 
contou com apoio unâ-
nime dos comandantes 
das demais corporações. 
A nova gestão tem como 
1º vice-presidente o co-
mandante-geral do Cor-
po de Bombeiros Militar 
da Bahia, coronel Telles, 
e o 2º vice-presidente é 

o comandante-geral da 
Polícia Militar do Ama-
zonas, coronel Norte. Nas 
regionais, o presidente 
da Região Sul é o coman-
dante-geral da PM do 
Paraná, coronel Péricles; 
na Região Sudeste é o co-
mandante-geral da PM 
de Minas Gerais, coronel 
Rodrigo; na Região Nor-
te, é o comandante-geral 
da PM do Pará, o coronel 
Dilson; Na Região Centro
-Oeste, é o comandante-
geral da PM do Distrito 
Federal, coronel Pontes; 
e na Região Nordeste, é o 
comandante-geral da PM 
do Rio Grande do Norte, 
coronel Alarico.A Polícia Rodoviária Fe-

deral (PRF) em duas ações, 
na Paraíba prendeu um fora-
gido da Justiça e recuperou 
um veículo de locadora com 
apropriação indébita avalia-
do em R$ 60 mil. A prisão do 
foragido aconteceu, na terça-

feira (30), na cidade de Ba-
yeux por crimes de violência 
doméstica contra a mulher.

O homem de 56 anos foi 
preso quando se encontra-
va em seu veículo Chevrolet 
Classic,  que havia sido abor-
dado em frente à unidade 

operacional da PRF. O manda-
do de prisão foi expedido pela 
Comarca de Pilar por crimes 
de violência doméstica con-
tra a mulher, violação sexual 
e ameaça.

Em Campina Grande, on-
tem, foi recuperado um veícu-

lo avaliado em R$ 60 mil com 
registro de ocorrência por 
uma empresa de locação de 
automóveis. O veículo VW/
Virtus, de cor prata verifica-
ram a ocorrência registrada 
no dia 12 do mês pela empre-
sa locadora.

PRF localiza foragido da Justiça 
e recupera veículo de locadora

Foto:  PMPB
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Novo modelo foi autorizado pelo Detran-PB para que Centros de Formação de Condutores se adequem à pandemia

A partir da próxima se-
gunda-feira (6), os Centros 
de Formação de Conduto-
res (CFCs) poderão iniciar 
o agendamento de turmas 
para as aulas teóricas de 
forma remota, em toda a Pa-
raíba. Com esse objetivo, o 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB) libe-
rou o sistema para o início 
do processo de registro dos 
candidatos que optarem por 
esse novo formato de aula, 
durante a pandemia do novo 
coronavírus, autorizado pela 
Portaria nº 140, editada pelo 
órgão de trânsito do Estado.

 Segundo o presidente 
da Comissão de Credencia-
mento, Auditoria e Fiscaliza-
ção (CCRAF), Fellipe Barros, 
a portaria possibilitou aos 
CFCs oferecerem o curso teó-
rico de formação de conduto-
res, na modalidade de ensino 
remoto, aos candidatos que 
manifestarem interesse nes-
se novo formato.

 “É importante salientar 
que aula remota não é a mes-
ma coisa que aula em Ensino 
a Distância (EAD). Na aula re-
mota existe, em tempo real, 
as presenças do professor e 
dos alunos, só que em am-
bientes diferentes. Eles vão 
estar nas suas casas, obede-
cendo ao distanciamento so-
cial e evitando aglomerações, 
em uma sala de aula virtual. 
É a mesma metodologia utili-
zada nas reuniões pelas pla-
taformas digitais”, explicou 
Fellipe.

Autoescolas iniciam aulas 
remotas na segunda-feira

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

 Para isso, foi realizada 
a qualificação dos instruto-
res teóricos, para utilização 
da plataforma. “Eles tive-
ram um treinamento para 
que pudessem realizar o 
manuseio dessa platafor-
ma, mostrando como será 
a dinâmica da sala de aula 
virtual, e já podem efetuar 

as matrículas, dar continui-
dade aos processos e irem 
organizando as turmas”, in-
formou.

 O instrutor de trânsito 
e o aluno deverão utilizar 
dispositivo com acesso à 
internet e que possua câ-
mera com resolução míni-
ma de 720p e microfone, a 

fim de possibilitar a auten-
ticação biométrica facial de 
ambos, além da transmis-
são do áudio e vídeo. A aula 
virtual só será aceita como 
válida caso o aluno tenha 
estado presente em pelo 
menos 90% do tempo de 
aula agendado. Não houve 
qualquer alteração no que 

se refere à carga horária, à 
metodologia pedagógica e 
ao certificado do curso. “O 
certificado continua com a 
mesma validade do presen-
cial”, enfatizou.

 Em relação à retomada 
das aulas práticas, o órgão 
vai aguardar novo decre-
to governamental, a fim de 

traçar um plano de retor-
no gradual dessas ativida-
des, com todos os cuidados 
exigidos pelas políticas de 
higienização sanitária. “Va-
mos criar um protocolo de 
condutas e divulgar uma 
nova portaria, regulamen-
tando as atividades das au-
las práticas”, concluiu.

O Departamento Estadual de Trânsito aguarda novo decreto do Governo para traçar um plano de retorno gradual das aulas práticas oferecidas pelos Centros de Formação de Condutores

Adolescentes que 
cumprem medidas so-
cioeducativas na Funda-
ção Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente 
“Alice de Almeida” (Fun-
dac) participaram de au-
diência concentrada para 
reavaliação de medida 
por videoconferência, 
pela primeira vez na his-
tória da socioeducação da 
Paraíba. A ação, realizada 
pela Vara da Infância e da 
Juventude da Comarca de 
Campina Grande, aconte-
ceu na última segunda-
feira (29) e reavaliou 22 
processos de execução de 
medidas de socioeducati-
vas do Lar do Garoto, em 
Lagoa Seca.

Segundo Luiz Antô-
nio da Silva Sousa, diretor 
do Lar do Garoto, a pri-
meira audiência de rea-
valiação de medida atra-
vés de videoconferência 
garantiu a extinção de 
medidas socioeducativas 
de quatro adolescentes 
(desinternação) e a pro-
gressão para a liberdade 
assistida cumulada com 
medidas de proteção, de 
mais três casos avaliados.

“A organização da 
pauta e a elaboração 
prévia de relatórios mi-
nuciosos sobre a condi-

ção social, psicológica, 
educacional e exposição 
das tramas familiares e 
perspectivas de futuro 
de cada socioeducando, 
com indicação dos cursos 
de alfabetização e de en-
sino regular, bem como 
de cursos profissionali-
zantes realizados no in-
terior do Lar do Garoto, 
e demais informações 
constantes facilitaram 
sobremaneira o desen-
rolar das audiências con-
centradas”, esclareceu 
o juiz titular da Vara da 
Infância e Juventude de 
Campina Grande, Perilo 
Rodrigues. 

O procurador da 
Fundac, Alysson Filguei-
ra, explicou que a maio-
ria dos socioeducandos 
avaliados não foi libe-
rada porque eles fazem 
parte de curso de apren-
dizagem e uma das me-
tas para liberação seria 
a conclusão do mesmo. 
Sendo assim, foram man-
tidas a internação em 
15 processos, em obser-
vância às hipóteses da 
Resolução n° 62/2020 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e aos prin-
cípios da Lei do Sistema 
Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase).

“Em comum acordo, 
inclusive atendendo ao 
pedido dos socioeducan-
dos, para os quais a ma-
trícula e a conclusão da 
capacitação trarão gran-
de benefício para suas 
vidas, foi decidido pela 
manutenção da interna-
ção para cumprimento da 
meta estabelecida quanto 
à conclusão do curso de 
Aprendizagem Profissio-
nal”, salientou o juiz Peri-
lo Rodrigues.  

De acordo com a 
chefe da Seção, Mickaelli 
King, além de promover 
o contato da Sapsi com os 
jovens, as audiências pré-
vias auxiliaram na avalia-
ção final, ofertando uma 
visão mais humanizada.

A promotora Mari-
celly Fernandes destacou 
que a realização das au-
diências concentradas por 
meio de videoconferência 
foi bastante produtiva, 
tendo possibilitado que 
todos os socioeducandos 
avaliados tivessem voz 
ativa no processo de rea-
valiação. “Acredito que a 
iniciativa das audiências 
virtuais deveria perma-
necer mesmo após a pan-
demia, por serem muito 
mais práticas em termos 
de logística”, afirmou.

Processos de internos da 
Fundac são reavaliados

Covid-19

UFPB vai criar plataforma 
sobre os impactos sociais

Projeto da Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB) desenvolverá 
plataforma baseada em 
indicadores territoriais 
de proteção social e de 
saúde para avaliar os 
impactos sociais nos 
municípios paraibanos 
durante e após a pan-
demia do novo corona-
vírus e contribuir com 
diretrizes e gestão das 
políticas públicas no Es-
tado. 

Segundo a coorde-
nadora do projeto e da 
pós-graduação em Ser-
viço Social, professora 
Marinalva Conserva, a 
ação se dará através de 
uma rede acadêmica e 
colaborativa, que atua 
há mais de dez anos, en-
tre pesquisadores e ins-
tituições da Paraíba, de 
São Paulo e do Núcleo 
de Estudos em Políti-
cas Públicas (Nepps) da 
UFPB. 

“Esta rede local, re-
gional e nacional apre-
senta como principal 
interlocutor o Labora-
tório de Investigação 
em Sistemas Socioam-
bientais (Liss) do Ins-
tituto Nacional de Pes-

quisas Espaciais (Inpe) 
de São Paulo. Atuare-
mos no combate à Co-
vid-19, doença causada 
pelo novo coronavírus, 
e pós-crise, analisando 
as desigualdades terri-
toriais quanto à preven-
ção, propagação, adoeci-
mento e consequências 
econômicas e sociais”, 
explica a professora da 
UFPB. 

Marinalva Conser-
va afirma que o grupo 
analisará especialmente 
a situação dos benefi-
ciários de programas de 
transferência de renda 
do Cadastro Único de 
Assistência Social, famí-
lias chefiadas por mu-
lheres, monoparentais, 
numerosas, de pessoas 
com deficiência, adoe-
cidas, idosas, com doen-
ças pré-existentes e em-
pobrecidas do Estado da 
Paraíba. 

A estratégia é ofe-
recer “informações pre-
cisas e rápidas para a 
tomada de decisão por 
parte da gestão pública 
e sanitária nas esferas 
estadual e municipal”. 
Isso será possível, res-
salta Marinalva, por 

meio de recursos (equi-
pamentos, humanos) e 
de mapas, infográficos, 
dashboards dinâmicos 
que mostrem os territó-
rios e os grupos priori-
tários. 

“ E v i d e n c i a r e m o s 
infraestruturas prio-
ritárias para mitigar 
os impactos causados 
pelo coronavírus no 
território paraibano, 
apontando as regiões 
estratégicas do Estado 
da Paraíba. Espera-se 
desenvolver estudos, 
notas técnicas e diag-
nósticos que venham 
contribuir com o avan-
ço da proteção social 
no Estado da Paraíba, 
a partir da Plataforma 
Covid-19/PB”, finaliza a 
professora.

Estratégia é dar 
informações precisas 

para a tomada de 
decisão por parte da 

gestão pública e 
sanitária nas esferas 
estadual e municipal 

Foto: Divulgação



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 2 de julho de 2020

Iniciativa apresentará ferramentas e diretrizes do regime especial criado durante suspensão das aulas presenciais

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (SEECT-PB), 
vai realizar, a partir do próximo 
dia 13, capacitações virtuais 
com professores e gestores de 
diversas redes municipais de 
ensino. O objetivo é incluir as 
ferramentas e diretrizes esta-
belecidas pelo Regime Especial 
de Ensino da Rede Estadual 
criado durante a suspensão 
das aulas presenciais, nas abor-
dagens pedagógicas das esco-
las municipais.

 Com dados positivos de 
engajamento de estudantes e 
professores, a Rede Estadual de 
Ensino da Paraíba vem se des-
tacando no cenário nacional 
em estratégias para o ensino 
remoto durante a pandemia do 
novo coronavírus. Diante disto, 
surgiu o interesse de municí-
pios do território paraibano 
por desenvolver uma parceria 
para abranger esta capacitação 
para as demais redes de ensi-
no. A ação envolve um curso 
sobre uso do Google Classroom 
e ferramentas digitais disponí-
veis gratuitamente para a edu-
cação, através de uma aborda-
gem técnica e pedagógica.

 Adesão 
Os municípios que se 

interessarem pela proposta 
e quiserem aderir têm até a 
data que durar o curso para 
preencher um formulário que 
está disponível no site https://
sites.google.com/see.pb.gov.
br/pbtec-ead-municipios/. No 
mesmo site, os professores e 
gestores poderão fazer as ma-
trículas de 6 a 10 deste mês de 
julho. Os certificados começa-
rão a ser disponibilizados para 
os cursistas a partir do dia 10 
de agosto, após o término das 
capacitações.

 Para a efetivação da pac-
tuação entre secretarias muni-
cipais de educação e SEECT é 
necessário preencher um for-
mulário enviando toda a docu-
mentação solicitada.

 
O curso
Izabelly Dutra, professora 

da Rede Estadual e orientado-
ra da formação, explicou como 
os cursos serão desenvolvidos 
pelos professores. “A formação 
tem como objetivos a introdu-
ção dos professores às práticas 
de ensino remoto e mediação 
da aprendizagem através do 
uso de ferramentas digitais 
para comunicação entre esco-
la e comunidade ou através de 
ferramentas e instrumentos 
que não fazem uso de internet, 
além de orientação em tor-
no da utilização da tecnologia 
como ferramenta de suporte 
pedagógico, gestão de ativida-
des remotas e estratégias para 
o engajamento de estudantes 
que não possuem acesso a fer-
ramentas digitais e/ou inter-
net. O Google Classroom será 
utilizado como ambiente de 
formação ”, explicou a profes-
sora  Izabelly.

Professores e gestores vão 
receber capacitação virtual

Editoração: Joaquim IdeãoEdição:Rogéria Araújo

Para aderir e participar das capa-
citações e cursos, basta acessar o 

QR Code acima

Viagens intermunicipais

 

A remarcação e/ou 
cancelamento das passa-
gens de ônibus de linhas 
intermunicipais passa a 
ocorrer sem qualquer cus-
to ou cobrança adicional 
durante o período da pan-
demia do novo coronaví-
rus. Para isso, a solicitação 
deve ser feita pelo consu-
midor com até 24 horas de 
antecedência do horário 
da viagem – no caso das 
remarcações – e 48 horas 
de antecedência – para os 

cancelamentos. É o que 
determina a lei 11.715, de 
autoria do deputado Wal-
lber Virgolino, publicada 
no Diário Oficial do Estado 
de ontem.

Segundo Carlos Pe-
reira, superintendente do 
Departamento de Estradas 
e Rodagens, a lei é muito 
justa e oportuna. “Estamos 
passando por uma pande-
mia em que as pessoas não 
estão sendo proprietárias 
de seus horários. Não po-
dem nem marcar viagens, 
de reuniões ou de presen-
ça em algum lugar. Então, 

o DER estará atento a qual-
quer reclamação e espera-
mos que a lei seja cumpri-
da”, disse. 

De acordo com a pu-
blicação, a lei estabelece 
novas diretrizes que devem 
ser mantidas enquanto 
durar um período de epi-
demia a nível estadual ou 
uma pandemia de doenças 
contagiosas, como o caso 
atual da covid-19. A medida 
foi tomada com base no en-
tendimento de “órgãos go-
vernamentais responsáveis 
pela administração e ma-
nutenção da saúde na es-

fera estadual e federal”. As 
doenças consideradas con-
tagiosas para a lei vigente 
são aquelas transmitidas 
pelo contágio humano, seja 
ele direto ou indireto.

 Além da suspensão 
dos custos durante os pe-
ríodos específicos citados, 
a lei ainda considera que 
deve haver o reembolso 
integral dos valores pagos 
nas passagens intermuni-
cipais, nos casos de can-
celamento. A devolução 
do dinheiro deve ser feita 
dentro do prazo de até sete 
dias úteis a serem conside-

rados a partir da solicita-
ção do cancelamento.

Em caso de descum-
primento da lei, a penali-
dade é de multa no valor 
de 100 UFR-PB (Unidades 
Fiscais de Referência do 
Estado da Paraíba). A UFR 
paraibana, no mês de julho, 
está ajustada em R$51,78 
– ou seja, o valor da mul-
ta equivale a R$5.178,00. 
Outras sanções civis e ad-
ministrativas podem ser 
aplicadas juntamente com 
a pena em reais. Nos casos 
de reincidência, o valor da 
multa será dobrado. 

Lei estabelece que durante pandemia passageiros não terão que arcar com custos de cancelamento ou remarcação de passagens compradas nas empresas de transporte do Estado

Foto: Roberto Guedes

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Cancelamento não terá custo adicional

A Caixa Econômica Fe-
deral pagou ontem mais uma 
parcela do Auxílio Emergen-
cial, programa do Governo 
Federal destinado a trabalha-
dores informais e pessoas de 
baixa renda que ficaram sem 
recursos por conta da pande-
mia causada pelo novo coro-
navírus. Em João Pessoa, não 
foram registradas aglomera-
ções em algumas agências, já 
em outras a movimentação 
era intensa.

Em uma agência da Caixa 
no bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa, o distanciamento 
entre uma pessoa e outra exi-
gido por meio de um decreto 

do Governo Estadual não foi 
respeitado, tanto na parte in-
terna quanto na parte externa. 
Na entrada, um funcionário 
da agência aplicava álcool em 
gel nas mãos das pessoas. 

Em outra agência, no 
bairro dos Bancários, não foi 
registrado grande movimento 
na fila do lado de fora e o dis-
tanciamento social entre uma 
pessoa e outra foi mantido. 
Mas faltava a oferta de álcool 
em gel para quem iria entrar 
higienizar as mãos. 

A assessoria da Caixa 
Econômica informou que não 
foi registrado um grande flu-
xo de pessoas em suas agên-
cias e que o pagamento do 
benefício ocorreu dentro da 
normalidade. 

CEF paga mais uma parcela do Auxílio

Muitas agências não apresentaram aglomeração e, em algumas, o distanciamento social foi respeitado

Foto: Roberto Guedes

Nilber Lucena
Especial para A União 



Cinema de resistência
Documentarista Susanna Lira, diretora de longas-metragens 
como ‘Torre das Donzelas’ e ‘Mussum’ será a convidada de um 
bate-papo on-line sobre o audiovisual Página 11
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‘O Poder da Indicação: Aqui, todos ganham’ será lançado hoje, em uma transmissão ao vivo pela internet

Livro de cunho empreendedor 
aborda alternativas para crise

Produção independente 
escrita a seis mãos pelos pa-
raibanos Junior Ribeiro e Mô-
nica Ribeiro, junto com o per-
nambucano Salatiel Diniz, O 
Poder da Indicação: Aqui, todos 
ganham (205 páginas, R$ 40) 
será lançado de forma virtual 
na Paraíba. O evento se realiza 
a convite da Livraria do Luiz, 
localizada em João Pessoa, e 
acontece hoje, com transmis-
são aberta ao público a partir 
das 19h, pelo perfil criado es-
pecialmente para o lançamen-
to no Instagram (@livrolive). 
Além disso, quem também 
adquirir o livro e desejar re-
ceber a versão em e-book de 
O Poder do Marketing de Rela-
cionamento (2018), autoria de 
Ribeiro e Diniz, precisa se ins-
crever na plataforma do Sym-
pla até o início e participar da 
transmissão on-line.

“Nas nossas pesquisas, 
esse será o primeiro lançamen-
to virtual de livro na Paraíba. A 
meu ver, por sermos os pionei-
ros, é, sem dúvida, um fato his-
tórico. Isso traz uma importân-
cia grande, pois sabemos que 
muitos irão se inspirar no nos-
so lançamento, principalmente 
nessa época de pandemia. Essa 
importância gera uma respon-
sabilidade maior, sem falar que 
não sabemos como será a acei-
tação do público. Mas estamos 
preparados e felizes em abrir 
esse caminho para outros au-
tores”, disse Junior Ribeiro.

O Poder da Indicação é o 
segundo livro escrito por Ri-
beiro. “Recebemos o convite 
da Livraria do Luiz e do editor 
e produtor Juca Pontes para 
lançarmos a obra. Será uma 
espécie de conversa, entre eu e 
Salatiel Diniz. Iremos dialogar 
a respeito de alguns capítulos 
do livro e, ao mesmo tempo, 
transmitir nossos conheci-
mentos”, antecipou.

O autor enumera alguns 
objetivos para lançar esse livro 
nesta época de crise sanitária. 
“Primeiro, é mostrar para as 
pessoas que, mesmo diante de 
tantas dificuldades, nós pode-
mos fazer mais, mesmo que 
não tenhamos tantos recursos; 
o segundo é atingir o maior 
número de pessoas e passar 
uma mensagem de otimismo 
e deixar claro que todos nós 
podemos conquistar vitórias, 
basta ter foco e determinação”, 
justificou Junior Ribeiro, que é 
graduado em Administração 
de Empresas, com habilitação 
em Marketing, e pós-graduado 
em Gestão Educacional.

O Poder da Indicação con-
tém 30 temas, sendo cada qual 
um capítulo. “Juntamos os nos-

sos conhecimentos e concluí-
mos que poderíamos ensinar 
as pessoas a fazer algo que tra-
ga algum benefício para elas. 
A princípio, criamos o treina-
mento O Poder da Indicação 
e chegamos à conclusão que 
poderíamos impactar mais, 
através de uma obra literária”, 
afirmou.

Coautora do livro, Mônica 
Ribeiro, detalhou que a obra 
está dividida em duas partes, 
sendo a primeira com os te-
mas e a outra com os cases de 
empreendedores de sucesso. 
“Os autores expuseram suas 
ideias e chegaram a um con-
senso. Os meus temas envol-
vem o processo de coaching, 
permitindo uma condução 
para que o leitor saia do esta-
do atual e chegue a um ponto 
desejado”, comentou. 

“O Poder da Indicação é 
um livro escrito em conjunto. 
Não há o que é meu ou o que 
é dos demais autores. É uma 
produção em conjunto. Ele é 
a continuidade do livro – es-
crito por mim e o Junior Ri-
beiro – O Poder do Marketing 
de Relacionamento, lançado 
em 2018 na Bienal Interna-
cional do Livro, em São Paulo, 
e consequência de um treina-
mento de líderes que fizemos 
em 2019 com esse mesmo 
nome”, explicou Salatiel Di-
niz, que também é psicólogo 
e empreendedor em marke-
ting de relacionamento.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

 Os meus temas 
envolvem o processo 

de ‘coaching’, 
permitindo uma 

condução para que o 
leitor saia do estado 
atual e chegue a um 
ponto desejado 

Mensagem é despertar formas de gerar renda
“A pandemia da covid-19 

não só distanciou as pessoas 
umas das outras, ela gerou 
muito desemprego. O livro O 
Poder da Indicação: Aqui, todos 
ganham chegou em boa hora, 
pois é a nossa meta mostrar 
para as pessoas que a dificul-
dade existe, mas ela não é o 
ponto final, mas sim, é o início 
de uma nova forma de pensar 
e de reagir”, analisou o escritor 
Junior Ribeiro.

De acordo com ele, se tro-
carmos a palavra dificuldade por 
desafio, “iremos perceber que 
tudo ficará mais fácil. Quando 
a pessoa ler o livro cuidadosa-
mente, ela vai entender a nossa 
mensagem e, com certeza, ela 
vai aprender que gerar renda, 
não é tão complicado assim”.

O autor fez uma ressalva 
sobre a nova publicação. “Não 
estamos prometendo que a 
pessoa vai ficar financeiramente 
rica”, pontuou. “Se ela quiser, 

vai ganhar muito mais do que 
investiu nesta obra. E não há 
pandemia que a impeça de cres-
cer”, garantiu ele.

“Como obra, o Poder da 
Indicação significa um desafio 
vencido, mais uma conquista, 
um sentimento de contenta-
mento. Do ponto de vista da 
frase ‘O poder da indicação’, 
significa que todos nós utili-
zamos o poder da indicação, 
muito embora não percebamos 
e, por não percebermos o seu 
potencial, não fazemos um bom 
uso do mesmo, não extraímos 
o seu potencial na plenitude”, 
observou Ribeiro. “Eu diria que 
a mensagem central do livro 
é a de despertar, nas pessoas, 
outras formas de gerar renda. E 
uma delas é trabalhar o poder 
da indicação. Para isto existem 
ferramentas que nos auxiliam na 
construção dessa renda, que são 
plataformas on-line e as redes 
sociais. São mecanismos que 

estão à nossa disposição e, na 
maioria das vezes, não a usamos 
da melhor maneira possível, ou 
seja, da maneira mais produti-
va”, acrescentou. 

Décimo livro de Salatiel 
Diniz, o escritor disse que O 
Poder da Indicação vem num 
momento muito propício, uma 
vez que as pessoas estão preo-
cupadas com o que fazer, por 
conta da pandemia. “O livro dá 
dicas importantes de como tirar 
o ‘s’ da crise e ser criativo, e, 
ao mesmo tempo, na segunda 
parte do livro, mostra cases de 
sucesso”, pontuou Diniz.

Já Mônica Ribeiro falou que 
existem muitas pessoas que pre-
cisam mudar o mindset, ou seja, 
a maneira de pensar. “O livro é 
uma alternativa para expandir 
a mente do leitor, permitindo 
mudanças de estratégias e de 
comportamentos para uma 
vida mais produtiva”, ressaltou 
a autora.

Objetivo da obra 
é mostrar para as 
pessoas que se pode 
fazer mais, mesmo 
diante de recursos 
escassos e dificuldade
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Através do QR Code acima, 
acesse a ‘live’ de lançamento

Através do QR Code acima, 
acesse a plataforma Sympla

De cima para baixo: publicação independente foi escrita a seis 
mãos pelos paraibanos Junior Ribeiro e Mônica Ribeiro, junto 
com o pernambucano Salatiel Diniz
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“Deixe tudo, menos a hidroginástica!” Foi a re-
comendação do traumatologista, especializado em 
coluna, para o cronista Carlos Romero, após uma 
cirurgia de estenose lombar aguda. Já com quase 
90, ele fora acometido subitamente de uma dor 
que “descia para as pernas” impedindo-o de dar 
sequer um passo.

 Havíamos desfrutado um dia inteiro de andan-
ças pelas vielas de Jerusalém, ele meio decepcionado 
com o comércio que invadiu a via sacra e a pouca re-
verência da maioria dos judeus a Jesus, já sentia al-
gum desconforto. Mesmo assim, não perdia o humor. 
Sentou-se na beira da pedra em que supostamente 
deitaram o corpo do Mestre, apalpou-a e passou a 
mão na lombar, rindo-nos de soslaio: “quem sabe as 
energias aqui depositadas não aliviam essa dorzi-
nha”. No dia seguinte, no passeio ao Mar Morto, ain-
da teve coragem de tomar banho, lambuzar-se com 
a decantada lama curativa, esfregando-a nas costas, 
sempre temperando fé com bom humor.

Eis que na manhã seguinte, já em Tel-Aviv, a boa-
drasta Alaurinda nos liga do quarto do hotel e diz: 
“Venham aqui pois Carlos não consegue andar”. Fei-
tos os exames no hospital israelita, o diagnóstico: es-
tenose lombar aguda. Um nervinho que se comprime 
pelos discos e causa muita dor. A sorte é que, deitado 
ou sentado, ele nada sentia. Daí, em telefonema para 
nosso neurologista, Ronald Farias, nos tranquiliza-
mos. Como ainda faltavam três dias em Londres e 
Ronald informou que o retorno não se fazia urgente, 
embarcamos para a Inglaterra, onde aproveitamos 
mais do que se ele estivesse andando. Sem cerimônia, 
aceitou a sugestão de alugarmos uma cadeira de ro-
das, ideia da qual nunca mais nos afastamos.

Fomos a teatros, óperas, museus, livrarias, cami-
nhávamos de uma ponte a outra, pelas margens do 
Tâmisa, e ele dizendo: “se eu soubesse que era tão 
bom, já teria alugado há mais tempo. E terminamos 
comprando uma cadeira de rodas própria que nos 
acompanhou em outras viagens. Que saudade!

Quando regressamos, o prognóstico era de cirur-
gia. Algo que amedronta pelo tabu de que interven-
ção em coluna é medida a se considerar como a últi-
ma das hipóteses. No caso dele foi a primeira, muito 
bem sucedida, entre as mais de dez mil já realizadas 
hoje por Ronald. Em 15 dias papai estava andando 
novamente. E sem dor alguma.

Vale ressaltar o importante papel da fisioterapia 
e da atividade física. Foi quando, como disse no início, 
Alexandre Machado, seu sobrinho, médico de coluna 
em Recife, recomendou: “Diga a tio Carlos que pode 
deixar tudo, menos a hidroginástica”.

E foram quase sete anos, duas vezes por semana, 
sob os carinhosos cuidados da instrutora Catarina 
Guimarães, lá na Centralfisio. É verdade que, vez por 
outra, a preguiça de ir tentava-o a me enrolar dizendo 
pouco antes da aula: “Eu acho que estou meio febril, 
sinta meu pescoço”. Eu já punha a mão sorrindo: “va-
mos colocar o termômetro”. E a temperatura sempre 
estava normal... Assim, desfrutamos anos de saúde e 
movimento, sob a atenção dedicada de Catarina, ao 
som de Boccherini, Saint-Saens, Beethoven, Tchai-
kovsky, tocado na caixinha portátil que colocávamos 
na borda da piscina de águas mornas.

No início, integramos uma turma com amigos. 
Sheila Turczinsky, sua mãe Maria, Alecy Mendonça, 
Suely Urquiza, Zelinha Veloso, entre outros. Éramos 
benditos entre as mulheres. Depois, quando optamos 
pelo turno da manhã, ele com mais de 90, a turma se 
resumiu a apenas nós três. Para falar a verdade, em 
todo esse período eu o acompanhei muito mais por 
ele do que por mim, ainda que me beneficiasse das 
vantagens terapêuticas de uma ginástica sem impac-
to, segura e com as vantagens do calor da água.

Nos últimos anos, após a sessão, eu lhe ajudava 
na ducha, depois enxugava seu corpo e, quando che-
gava nos pés, ele sentado, passava a mão na minha 
cabeça e dizia: “obrigado”.

E eu brincava: “Papai, se tivesse os cabelos lon-
gos como o da pecadora que ungiu os pés de Jesus, eu 
enxugaria os seus da mesma forma, com perfume. E 
ríamos de felicidade. Que saudade.

Saudade e
felicidade

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Braulio Tavares é um nome consa-
grado da literatura paraibana, com res-
sonâncias em geografias que em muito 
transbordam as demarcações locais mais 
delineadas. Aliás, é conveniente ressal-
tar que Braulio Tavares é o que se pode 
classificar como um cidadão multimídia 
ou um performático, se levarmos em 
consideração as multiplicadas e numero-
sas linguagens com as quais ele convive 
com incomum desembaraço e incontes-
tável competência.

Poeta popular e erudito; ficcionista e 
teatrólogo; músico e roteirista de cinema 
e de televisão; cronista literário e ensaís-
ta; eis, aqui, o diversificado conjunto de 
atividades cotidianas desempenhadas 
pelo notável escritor campinense. Dentre 
todos esses ofícios, aos quais o erudito 
Braulio Tavares tem se dedicado com 
efetiva paixão e singular preparo técnico, 
há um que o tem notabilizado e o cons-
tituído como uma inafastável referência em âmbito nacional, 
que atende pelo nome de ficção científica, da qual o escritor 
é tanto um especialista respeitado quanto um praticante su-
mamente qualificado entre os seus pares. Na famosa Coleção 
Primeiros Passos, pertencente à Editora Brasiliense, pródiga 
na publicação de livros voltados para uma gama variada de 
assuntos, Braulio Tavares compareceu com a escritura do 
livro: O que é ficção científica, no qual as balizas conceituais do 
aludido gênero são dissecadas com didatismo e profundidade, 
atributos próprios de quem é íntimo do tema sobre o qual se 
pronunciou com admirável destreza.

A dedicação de Braulio Tavares ao universo da ficção cien-
tífica lhe rendeu o prêmio Caminho da Ficção Científica, que 
obteve com a publicação do livro: A espinha dorsal da memória, 
cuja primeira edição data da longínqua quadra cronológica do 
ano de 1989, há 30 e um anos, portanto. Mas, como toda obra 
literária habitada pelos signos da superior literariedade, o livro 
não envelheceu; antes, cultiva ainda o agradável frescor de 
uma linguagem que combina imaginação, aventura, fantasia, 
erotismo, humor, crítica social, tudo bem urdido e correlacio-
nado. Em mais de uma oportunidade, Braulio Tavares sinalizou 
que considera A espinha dorsal da memória o que de melhor 
produziu, o ponto mais alto da sua criação literária, a ponto de 
afirmar que, caso todos os livros que publicou desapareces-
sem, e restasse apenas essa obra, o seu recado ao mundo, sob 
os auspícios do ato/processo de transfiguração operado pelas 
palavras, já teria sido dado a contento. De fato, A espinha dorsal 
da memória revela-nos um escritor maduro, no pleno domínio 
da matéria prima da arte literária: a palavra, da qual Braulio 
Tavares, diria o genial Luiz Vaz de Camões, se instrumentaliza 
com engenho e arte. A ficção científica, dentre outros compo-
nentes estruturais que a norteiam, ancora no porto de um sau-
davelmente assumido descontrole do imaginário. Imaginário 
que, aberto para as várias direções passíveis de serem sugeri-
das pela realidade, exibe flagrante descompromisso com certas 
vertentes literárias que primam por um mimetismo mais 
ortodoxo, típico das literaturas que sempre se pretenderam 
fotografia e espelho do real. José Américo de Almeida disse que 
“o naturalismo foi uma bisbilhotice de trapeiros, ver bem não 
é ver tudo, é ver o que os outros não veem”. Já o paradigmático 
Machado de Assis pontuou: “da realidade eu gosto, do realis-
mo, não”, postulados teóricos que, respeitados os contextos 

específicos em que surgiram, bem podem 
funcionar como alguns tônicos alimenta-
dores da ficção científica, sempre pródiga 
em se nutrir das rachaduras do real; das 
frestas por onde transitam inexploradas 
possibilidades de manifestação de signifi-
cados e sentidos, ainda mais num mundo 
complexo e mutante como este em que 
estamos inseridos, cercado de transfor-
mações por todos os lados. Transforma-
ções essas que se materializam numa 
estonteante velocidade temporal. É desse 
modo que se move a ficção científica, 
num ziguezaguear constante que partin-
do, do aqui e do agora, não teme promo-
ver a escalada das montanhas do impos-
sível, do inimaginável e do insólito.

É o que faz Braulio Tavares em seu 
livro, no qual deparamo-nos com um 
conjunto de narrativas muito bem ela-
boradas, a começar do primeiro conto: 
Malassombrado, em cuja composição ele 

põe em evidência a lição exponenciada por Rubem Braga em 
sua magistral crônica: O pavão, segundo a qual “com o mínimo 
de elementos, o artista atinge o máximo de matizes”, sendo 
esse o seu segredo e mistério. No conto em apreço, alicerçado 
numa dicção minimalista, o escritor constrói um enredo cen-
trado numa atmosfera cercada de medo por todos os lados, 
em cujo interior o leitor se insere através da singular expe-
riência da leitura. Aqui, a espécie ficcional do conto encarna, 
exemplarmente, uma das suas possibilidades de conceituação, 
aquela que nos é apresentada por Massaud Moisés, em seu 
clássico livro: A criação literária. Nele, o conto é concebi-
do como uma narrativa curta que se centra numa só célula 
dramática. No conto em foco, a escuridão espacial contracena 
com a escuridão interior de quem vivencia, nos bastidores 
da alma, uma ininterrupta sucessão de pavores. Catálogo de 
exposição, terceiro conto do livro é outra narrativa recheada 
pela dimensão de fantasticidade que o impregna. Projetado, 
futuristicamente, para o século sessenta e um, o conto põe-nos 
diante de uma exposição que se passa num museu situado 
num território completamente afastado da terra. O ponto alto 
do texto reside nas precisas descrições de um elemento que, 
aos poucos, se vai insinuando: uma fantasmagórica besta, 
timbrada por aspectos apocalípticos. A cena final, a meu ver, 
sinaliza para realidades sociais típicas de grandes centros ur-
banos: a miséria, os detritos, as multidões compactas e anômi-
cas. Aqui, mais uma vez, a linguagem empregada por Braulio 
Tavares, bastante plástica em sua formulação, é extremamente 
convincente do ponto de vista estético.

Na segunda parte do livro, composta por cinco narrativas 
independentes e interdependentes, Braulio Tavares trabalha a 
figura da invasão dos intrusos no planeta Terra, bem como os 
impactos causados por eles nos mais variados âmbitos. Aqui, 
predomina o caráter de narrativas de atmosfera marcadas por 
um tom um tanto sombrio. Se em alguns momentos, sinaliza-
se que terráqueos e intrusos já estão em batalha aberta; nou-
tros, é a antevisão do contato que alimenta a diegese, fazendo 
com que a narrativa assuma a tonalidade de suspense, cujo 
impacto inside tanto sobre as personagens quanto sobre o 
leitor das tramas em foco.

Enfim, A espinha dorsal da memória, para além do enqua-
dramento no universo da ficção científica, é, sobretudo, literatu-
ra, e portadora de excelente qualidade.

‘A espinha dorsal da memória’

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG | colaborador

Colunista colaborador

Foto: Divulgação

Jornalista Carlos Romero em uma das suas sessões de hidroginástica

Foto: Acervo Pessoal

Arte Sacra

Museu lança uma exposição digital
Comemorando 50 anos 

de existência, o Museu de 
Arte Sacra de São Paulo 
(MAS) lançou uma exposi-
ção on-line dedicada à arte 
religiosa e barroca no Brasil. 
A mostra apresenta mais de 
200 peças acompanhados 
de textos curatoriais e co-
mentários da equipe educa-
cional do museu.

Também foi disponibi-
lizada uma exposição vir-
tual imersiva com mais de 
50 itens que se relacionam 
com a cidade de São Paulo 
e suas transformações ur-
banas. A exposição abor-
da a formação do acervo 
do MAS, iniciado por Dom 
Duarte Leopoldo e Silva 
ainda no ano de 1907. 

Todo o conteúdo está na 
plataforma Google Arts dis-
ponibilizado em português 
e inglês. A mostra possibi-
lita o contato com as obras 
de artes que muitas vezes 
a própria experiência física 
não permite, como observar 

Imagem de Nossa Senhora das Dores, de autoria de Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho

Foto: Divulgação

detalhes e minúcias de cada 
obra através do recurso de 
aproximação da imagem e 
ângulos inusitados.

Este recurso tecnológi-
co permitirá que o visitan-
te veja as obras de maneira 
muito diferente, enxergan-
do detalhes que passavam 
desapercebidos. Uma das 
peças que está nessa exposi-
ção e merece um olhar mais 

atento é a imagem de Nossa 
Senhora das Dores, de auto-
ria de Antônio Francisco Lis-
boa, o Aleijadinho. Os traços 
angulosos do planejamento 
das vestes e o formato das 
sobrancelhas, olhos, boca e 
nariz foram indicados pelos 
técnicos do Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) como esti-
lemas do artista mineiro.

Através do QR Code acima, 
acesse a exposição do
Museu de Arte Sacra
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Quando tudo parece escuro, a arte traz o acalan-
to que precisamos para enxergar o amanhecer, mes-
mo que demore a chegar.

Nos dias quando a escuridão das mentes que nos 
governam e a pandemia que constroem noites escu-
ras, a arte se junta à nossa fé como antídoto para ali-
viar a dor que nos sucumbe, e que fatalmente deixará 
rastro de espinhos nos corações.

No silêncio imposto pela pandemia e a incerteza 
nas mãos que assinam nossos destinos, a arte cria na 
alma o ambiente de sossego. A arte é uma estrela que 
olhamos nessa noite escura, para compreender o ca-
minho a seguir, quando o dia amanhecer.

A arte de Flávio Tavares é uma das coisas boas 
que ajudam a conquistar esse alívio. Movido pelo 
medo e a insegurança que nos consomem, os seus 
quadros são o alimento para nossa alma, muito ne-
cessitada de paz. A paz e a fé que transcendem nosso 
conhecimento, nos alimentando e nos conservando 
vivos. Seus mais recentes quadros reconstroem em 
nós a esperança de que nem tudo está perdido.

A suavidade dos quadros produzidos durante a 
temporada de desesperança que povoa a terra, ain-
da mais em nosso país, como na concepção de um 
poema, traz a linguagem refinada que transforma a 
aflição da alma em serenidade. Sua pintura nos traz 
emoção justamente quando precisamos de um elixir 
para aliviar a dor.

Lembro-me do que falou o escritor francês 
André Malraux: “O mundo da arte não é o da imor-
talidade, é o da metamorfose”. Nessa transforma-
ção, a pintura de Flávio transpassa os limites da 
subjetividade para pousar no patamar da subli-
mação do que vivemos.

Quando necessário, Flávio desenha para ex-
por suas inquietações quanto aos desmantelos 
na vida política do país, ou como que exaltando o 
absoluto, faz pintura de santos e anjos com a mes-
ma perfeição. No linear da pandemia que povoou 
a terra com dores e incertezas, suas pinturas aju-
dam a abrandar a alma.

Para marcar essa fase na História da humanida-
de, Flávio Tavares registra a memória da espécie hu-
mana com o pincel, registrando aquilo que às vezes 
nem as palavras conseguem expor com exatidão. Ele 
retém a angústia do momento atual, que podemos 
dizer sentida por muitos, para eternizar a dor e an-
gústia do tempo em que vivemos.

Desenhar com esmero, entendo, é o caminho 
para aperfeiçoar a pintura. É como compor poema. 
Não bastar sentir o movimento da alma, mas saber 
escolher as palavras para descrever esse momento e 
a imagem captada. O uso da metáfora na poesia tam-
bém se reveste grandiosamente na pintura dele.

O humanismo não se consegue com a conta ban-
cária ou o lucro incessante, mas pelo que realizamos 
de bom. Enquanto houver homens que se importam 
com a arte, será possível mudar o mundo.

A arte salvará o mundo porque nos faz refletir 
a vida. Flávio tem contribuído nesse caminho. Sem 
escrever, mas pintando ou desenhando, ele narrar 
para nós o momento atual de sua alma. Narrando a 
mesma dor que sentimos.

Seu trabalho será visto no futuro com alegria, 
mesmo que recorde a agonia que cobriu o mundo no 
final da segunda década do terceiro milênio.

Outro que tem proporcionado leveza aos nos-
sos dias com sua pintura é Alberto Lacet, artista que 
igualmente integra a lista de minha admiração.

A pintura como 
um acalanto

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Colunista colaborador

Pinturas de Flávio Tavares ajudam a abrandar a alma durante a pandemia

Foto: Marcos Russo

Debate virtual fala sobre cordel 
e culturas populares na Paraíba

No ciclo de debates da 
Fundação Casa de José Amé-
rico (FCJA) de hoje, o tema é 
“Saberes e fazeres populares: 
literatura de cordel e tradi-
ção oral”, com participação 
de Karin Picado e Nelson Bar-
bosa. O evento pode ser con-
ferido através do canal oficial 
da instituição pelo Youtube, a 
partir das 9h30.

Karin Picado irá contex-
tualizar sobre a relação entre 
a instituição e as linguagens de 
cultura popular. “Vamos fazer 
um apanhado histórico do que 
tem sido realizado para o en-
grandecimento da sociedade 
paraibana em relação à cultura 
popular, quais foram as contri-
buições da Fundação, quais são 
as parcerias existentes para di-
vulgação das culturas popula-
res e do cordel. Destacaremos 
as doações fornecidas para 
o nosso acervo”, adianta. “O 
que artistas e pesquisadores 
fizeram para a instituição até 
chegar no momento atual, em 
que estamos desenvolvendo o 

Centro de Cordel e Culturas Po-
pulares da Paraíba”. 

A novidade da criação do 
Centro contará com a possibi-
lidade de pesquisa sobre artis-
tas paraibanos imersos nesta 
linguagem e onde eles e seus 
trabalhos podem ser encon-
trados, entre outras importan-
tes informações. “A intenção 
é interligar os elementos que 
representam a cultura popular 
paraibana  e fortalecer a nossa 
identidade cultural”.

Um dos focos da Fundação 
Casa de José Américo é servir 
como base para pesquisas por 
constituir a base do público 
que frequenta o espaço. Ka-
rin complementa informando 
sobre a unificação de um ca-
tálogo que favoreça este tipo 
de pesquisador. Ela abordará, 
também, como são as diferen-
tes formas de apoio da Funda-
ção para a cultura paraibana a 
partir de diversos eventos en-
volvendo a cultura popular no 
histórico do espaço.

Já o poeta Nelson Barbosa 
contextualizará sobre o histó-
rico do Cordel na Paraíba e sua 
relação com a literatura tradi-

cional oral. “Tudo faz parte de 
uma mesma literatura. Quan-
do sai da boca do povo ela vira 
cordel. Falarei sobre as bases 
que sustentam essa literatu-
ra, desde o transporte dos ro-
mances orais e seu transporte 
pelos portugueses na chegada 
ao Brasil”.

Com foco no histórico do 
gênero literário, Nelson Bar-
bosa vai explicar como acon-
tece a mistura entre diversos 
gêneros literários mundo afo-
ra e sua importância enquan-
to relato jornalístico. “A litera-
tura de cordel vai para o papel 
a partir de 1900, com Leandro 
Gomes de Barros e se torna 
uma parte de jornalismo rural 
poético, onde a voz do povo 
foi dada nos livros”. 

O cordel, para o pesquisa-
dor, é um gênero que está sen-
do resgatado após uma crise 
provocada pela globalização. 
“É tão importante e tão vasto, 
há tantas obras em cordel, mas 
ainda é tão pouco explorado”, 
comenta Nelson, reforçando a 
importância das transmissões 
ao vivo on-line como a de hoje 
para ampliação deste resgate. 

“É uma oportunidade rara. Ao 
ficarmos distantes geografica-
mente, essa é uma possibilida-
de de fazer com que as pessoas 
tenham acesso à cultura, que 
interajam e aprendam mais 
sobre o que somos. As lives da 
FCJA estão sendo um curso 
completo, com imensa viabi-
lidade para nos aproximar do 
contexto cultural da Paraíba”.

O cordel, para o poeta, 
deve ser visto como a amplia-
ção da voz do âmbito rural. 
“Ele deixou de ser apenas a 
voz do matuto e virou um 
veículo de notícia, um instru-
mento portador de lingua-
gens do nosso povo”.

Transmissão ao vivo
Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

FCJA no Youtube

Explorando a linguagem 
do universo virtual, o Fest 
Aruanda realiza uma série 
de transmissões ao vivo com 
assuntos relacionados ao 
audiovisual. Na semana pas-
sada aconteceu a estreia do 
formato e hoje será a segun-
da edição.

O programa é transmi-
tido através da página oficial 
do evento no Youtube e no 
Facebook. Hoje o bate-papo 
será com a diretora e docu-
mentarista Susanna Lira, que 
tem no currículo os longas 
Torre das Donzelas, Clara Es-
trela e Mussum - Um filme do 
cacildis. A transmissão acon-
tece às 17h.

O diretor executivo do 
Fest Aruanda, Lúcio Vilar, 
aponta que Susanna deverá 
abordar na live sua experiên-
cia no cinema. “Ela vai con-
textualizar o cinema como 
resistência nesse período 
que vivemos, falar sobre a 
própria carreira, sobre os do-
cumentários. Vai ser um papo 
em torno da importância do 
documentarismo e do cine-
ma nesse momento”.

A intenção do evento vir-
tual, segundo Vilar, é se tornar 
uma alternativa para os entu-
siastas e pesquisadores sobre 
a Sétima Arte. “A ideia é man-
ter o ritmo semanal, manter a 
regularidade sempre trazen-
do pessoas importantes que 
tenham um lastro de ativida-
de vinculada ao cinema, que 
podem ser diretores, críticos, 
jornalistas, atores ou fotógra-
fos, entre outros”.

Uma iniciativa que, an-
tes da pandemia, acontecia 

no Campus da UFPB como 
parte do projeto de extensão 
Aruandando no Campus, em 
que se estabelecia uma pro-
gramação paralela ao festi-
val, neste ano precisou fazer 
a migração para a platafor-
ma virtual.

O evento on-line é des-
tinado principalmente para 
alunos de comunicação que 
tem inclinação para a ver-
tente artística das telonas, 
mas não se restringe a isso, 
como complementa Lúcio 

Vilar. “Esta é a oportuni-
dade de ampliar o nosso 
repertório. A quarentena 
é negativa em diversos as-
pectos, mas tem também 
revelado seus lados po-
sitivos, que é em relação 
à organização do próprio 
tempo para ampliar os co-
nhecimentos da formação 
de cada um”. O diretor exe-
cutivo reforça a iniciativa 
enquanto uma “janela de 
ampliação de repertório”.

A estreia, ocorrida na 
semana passada, teve uma 
ótima repercussão quanti e 
qualitativamente, como ele 
explica. “Foi surpreendente 
e muito prestigiada, além da 
audiência ser maior do que a 
gente esperava, foi importan-
te qualitativamente”.

Audiovisual

‘Live’ analisa cinema como resistência

Foto: Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Na ‘live’, Karin Picado vai abordar a 
criação do Centro de Cordel e Culturas 
Populares da Paraíba

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial do 
Fest Aruanda no Youtube

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Documentarista Susanna Lira 
contará sobre sua experiência 
como diretora



Segundo relatório operacional, quase 330 mil toneladas de granéis sólidos já passaram pelo terminal este ano

Porto de Cabedelo: movimento 
tem crescimento de 15% em 2020

O relatório operacional 
de junho no Porto de Cabe-
delo apresentou que quase 
330 mil toneladas de granéis 
sólidos já foram movimenta-
das em 2020 – 15% a mais 
do que o registrado no mes-
mo período do ano anterior. 
O grupo de cargas envolve as 
operações com malte, trigo, 
petcoke e ilmenita.

A presidente da Com-
panhia Docas da Paraíba 
(Docas-PB), Gilmara Temó-
teo, comemorou o relatório: 
“Mesmo num cenário de 
crise, estamos tendo ótimos 
resultados”. Ao comentar os 
números, ela ainda destacou 
a movimentação de coque de 
petróleo, que teve uma alta 
de 27,03%.

Nos primeiros seis me-
ses de 2020, além do coque 
de petróleo, o trigo teve um 
aumento de 22,54% na movi-
mentação. Já são 123.529 to-
neladas neste ano, enquanto 
foram 100.808 no primeiro 
semestre de 2019.

 Em números gerais, a 
movimentação de granéis 
sólidos chegou a 326.545 
toneladas, enquanto em 
2019, o Porto de Cabedelo 
movimentou 282 mil tone-
ladas. Segundo a presiden-
te, esses números devem 
ser ainda melhores no se-
gundo semestre: “Já temos 

navios programados para 
julho e operações que de-
vem também se consolidar 
para os demais meses, mes-
mo em um cenário que re-
quer muito mais cuidados 
da nossa parte”.

 Granéis líquidos
Além dos resultados 

com os grãos, o relatório 
operacional apresentou os 
números para gasolina e die-
sel. No total, 182.813 tonela-
das de combustível já passa-
ram pelo Porto de Cabedelo 
no primeiro semestre. Sendo 
134.789 t de gasolina e quase 
50 mil de diesel.

Prevenção
Para manter a movi-

mentação e garantir a saúde 
da comunidade portuária, a 
Docas-PB tem redobrado a 
atenção com os navios que 
atracam no Porto de Cabe-
delo. Além de manter os pro-
tocolos locais, nacionais e 
internacionais, a Companhia 
tem trabalhado diariamente 
em parceria com as Secre-
tarias de Saúde do Estado e 
Município, agências estadu-
al e nacional de Vigilância 
Sanitária (Agevisa e Anvisa, 
respectivamente), além do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) e Polícia Federal.
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O uso de equipamento 
de POS (Point of Sale) para 
recebimento de pagamento 
na modalidade de crédito ou 
débito de alguns segmentos 
foi prorrogado até o dia 31 de 
julho. A Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB) publi-
cou no Diário Oficial Eletrô-
nico (DOE-Sefaz) de ontem, 
portaria autorizando a pror-
rogação do prazo, que era até 
o dia 30 de junho.  

Em virtude da covid-19 e 
em razão do isolamento social 

e da necessidade de entrega 
de mercadorias em domicílio, 
a Sefaz manteve a autoriza-
ção do uso das maquinetas 
POS de cartões de crédito e de 
débito para os segmentos de 
supermercados, mercados e 
mercadinhos, farmácias, res-
taurantes, padarias, lojas de 
conveniência e também das lo-
jas de material de construção. 

Contudo, a portaria exige 
que o equipamento esteja ca-
dastrado, exclusivamente, ao 
CNJP da empresa emitente.

Sefaz prorroga o uso 
de equipamento POS 

Em JP e Campina

PBGás retoma atividades presenciais 
de forma gradual a partir de segunda

A Diretoria Executi-
va da Companhia Parai-
bana de Gás (PBGás) e a 
representante do comitê 
de acompanhamento da 
covid-19 apresentaram,  
ontem, o Plano de Retor-
no Seguro das atividades 
na sede da companhia e 
no escritório de Campina 
Grande, a partir da próxi-
ma segunda-feira (6), de 
uma forma gradual em de-
corrência da pandemia da 
covid-19. 

O plano, apresentado 
durante videoconferência,  
pela gerente de Recursos 

Humanos da PBGás, Adria-
na do Egito, prevê que a 1ª 
fase de retomada será feita 
de forma gradual com 28% 
da força de trabalho, após 
a testagem de todos os co-
laboradores que voltarão 
nesta fase. Os atendimen-
tos presenciais continuam 
suspensos, e pode ser rea-
lizado pelo SAC da compa-
nhia no 0800 281 0197.  

Dentre as medidas que 
estão sendo tomadas está 
a higienização dos locais 
de trabalho e veículos, dis-
tanciamento de 2 metros 
entre os empregados ao 

ocuparem as estações de 
trabalho, uso obrigatório 
de máscaras, disponibili-
zação de álcool em gel na 
entrada e pontos estratégi-
cos, verificação da tempe-
ratura e colocação de tape-
te sanitizante na entrada e 
monitoramento do estado 
de saúde dos funcionários 
pela equipe de Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde e 
pela médica do Trabalho, 
Mônica Castro.   

 Para minimizar o risco 
de contágio, o expediente 
presencial também será de 
seis horas corridas, das 8h 

às 14h, continuando a tur-
ma de teletrabalho em dois 
expedientes, sendo das 9h 
às 12h e das 13h às 17h. 
Ainda de acordo com o pla-
no, discutido pelo comitê e 
aprovado pela diretoria, os 
empregados pertencentes 
ao grupo de risco – mais 
de 60 anos, ou com alguma 
comorbidade, bem como 
estagiários, gestantes e 
empregadas mães com fi-
lhos menores de 10 anos e 
empregados que exerçam 
atividades externas – con-
tinuarão temporariamente 
em home office.

Em números gerais, a movimentação de granéis sólidos chegou a 326.545 toneladas, enquanto em 2019 o Porto de Cabedelo movimentou 282 mil toneladas

Foto: Ortilo Antônio

O depoimento a seguir, dado pelo arti-
sta plástico paraibano Antonio Dias (que 
morreu em 3 de junho de 2015, no Rio 
de Janeiro), numa entrevista que deu a 
críticos e jornalistas na Alemanha, define 
muito bem sua criação. 
          Em tempo: lembro aos leitores que 
Antonio Dias (foto) nasceu em Campina 
Grande, em 1944.
       “Eu trabalho com um vocabulário 
plástico bastante simples. Digamos que 
eu tenha uma superfície: primeiramente 
nada existe que a defina. Eu necessi-
to, para tanto, de criar uma distinção. 
Você pode determiná-la, por exemplo, 
através da lógica: desenhando uma linha 
divisória nesta superfície, está criada a 
diferença. Na pintura, tive sempre em 
mente a imagem do quadro como um 
objeto de pouca espessura que, enquanto 
corpo físico, tem seu lugar na parede. 
Para mim, é mais do que simplesmente 
uma superfície bi-dimensional de rep-
resentação; ele é, enquanto matéria, tão 
físico quanto qualquer outra coisa. Então, 
o que procuro é criar uma relação entre 
a matéria do objeto e a matéria que o ob-
servador traz de si durante a experiência 

Antonio Dias: parâmetro para os jovens artistas
do observar. Ele 
vê algo além, no 
quadro. Talvez ele 
veja algo que lhe 
mostre algo que 
eu não sabia estar 
lá. A minha ideia 
era representar 
algo que fosse de 
ser e de não ser 
ao mesmo tempo; 
o que não pode 
ser descrito por 
um outro sistema 
de comunicação. 
Eu me digo: para 
tornar isto visível, 
terei de suprimir 
parte disto”.
       

nnnnnnnnnn

       As circunstâncias da vida nordesti-
na, muito rigorosa e incerta na década 
em que nasceu, fizeram deAntonio Dias 
e sua família um grupo de nômades, 
pois os primeiros anos de sua vida se 
passaram vagando de uma cidade para 
outra, no Sertão, na orla marítima e nos 

Estados de Alagoas e Pernambuco. 
       Aprendeu os primeiros traços de 
desenho com seu avô e, criança ainda, 
conseguiu dar sentido prático à arte, 
para ganhar uns trocados, chegando 
a desenhar rótulos para bebidas. Aos 
14 anos, transferiu-se para o Rio de 
Janeiro, buscando internação numa 
escola de ensino elementar e já no 
ano seguinte arrumou seu primeiro 
serviço como desenhista, ao mesmo 

tempo em que participava do Ateliê 
Livre de Gravura da Escola Nacional 
de Belas Artes. Em 1962, participou 
de sua primeira exposição no Salão 
Nacional de Arte Moderna.
       As portas lhe foram abertas por 
inteiro ao participar do 20º Salão 
Paranaense de Artes Plásticas, em que 
foi contemplado com a medalha de 
ouro. 
        

nnnnnnnnnn

       Sem que isso estivesse planejado 
Antonio Dias tornou-se um líder e um 
parâmetro aos jovens artistas de seu 
tempo. Mas a situação política brasilei-
ra vinha, ano a ano, tornando-se mais 
tensa e, em 1967, mudou-se para Paris. 

        Depois de dois anos, Antonio Dias mu-
dou-se para a Itália, montando seu ateliê em 
Milão, onde residiu por vinte anos. Final-
mente, em 1988, transferiu-se para Colônia, 
na Alemanha, de onde voltou para fixar-se no 
Rio de Janeiro. 
         Destaco que Antonio Dias foi um dos 
raros artistas de vanguarda que, praticando 
uma arte de contestação, se arriscou em firmar 
âncoras na Europa.
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Dinheiro e competição
Botafogo faz coro junto aos outros 19 clubes que compõem a Série C do 
Campeonato Brasileiro para pedir à CBF a volta da competição e, ao mesmo 
tempo, novo auxílio financeiro para reequilibrar as finanças.  Página 16
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Números estão no Boletim da Secretaria da Fazenda, que avalia a arrecadação durante o período de combate à covid-19

Paraíba registra retração 
de 6,5% em repasse do FPE

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Jorge Rezende

A Paraíba registrou uma 
retração de 6,55% no repasse 
do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE) no acumulado de 
1º de janeiro até 20 de junho 
deste ano, na comparação com 
igual período de 2019. É o que 
indica o boletim da Secretaria de 
Estado da Fazenda, que avalia o 
comportamento da arrecadação 
de impostos durante o período 
de combate ao novo coronavírus 
(covid-19). O FPE é um instru-
mento pelo qual os estados rece-
bem uma parcela de recursos ar-
recadados pelo Governo Federal.

De acordo com o documen-

to, quando incluída a transfe-
rência do Apoio Financeiro pela 
União aos Estados Federativos 
(AFE) – que tem como objetivo 
mitigar as dificuldades finan-
ceiras decorrentes do estado de 
calamidade pública – no mês de 
junho de 2020, houve um recuo 
para 0,53%. Em valores abso-
lutos, o repasse foi de R$ 2,363 
bilhões para R$ 2,350 bilhões, 
resultando numa diferença ne-
gativa de R$ 12,4 milhões. Como 
os repasses do AFE ocorreram 
no mês de junho, o mês apresen-
tou um melhor resultado apre-
sentando valores positivos de R$ 
104,8 milhões devido ao aporte.

Em relação aos impostos es-
taduais, de 1º a 20 de junho de 

2020 a arrecadação do ICMS, do 
IPVA e do ITCD continuou apre-
sentando um comportamento 
de decréscimo de 4,17% sobre 
igual período de 2019. Em valo-
res absolutos, houve uma queda 
no recolhimento de R$ 453,7 
milhões (junho/2019) para R$ 
434,8 milhões (junho/2020), re-
sultando numa diferença nomi-
nal negativa de R$ 18,9 milhões.

Analisando os três impostos 
isoladamente, de 1º a 20 de ju-
nho de 2020 e comparado com 
igual período de 2019, consta-
tou-se que houve redução em 
dois impostos: ITCD (13,73%); 
e ICMS (6,33%). Já o IPVA regis-
trou expansão de 48,40%.

Quando a comparação é fei-

ta com igual período do mês de 
maio de 2020, os três impostos 
apresentaram um comportamen-
to de elevação: IPVA (85,52%); 
ITCD (77,24%) e ICMS (24,27%), 
registrando, parcialmente, uma 
alta de 27,03% nesse período.

Analisando os dados no pe-
ríodo de 1º a 20 de junho deste 
ano, comparada ao mesmo pe-
ríodo de 2019, dois dos cinco 
maiores setores que contribuem 
com a arrecadação apresentaram 
comportamento de elevação da 
receita: atacadistas (8,43%) e va-
rejistas (1,67%). Os outros três 
setores registraram perdas: in-
dústria (21,36%); petróleo, com-
bustíveis e lubrificantes (17,10%), 
e energia elétrica (6,76%).

Política em Movimento

Justiça & Adjacências

Unidade Popular
Nesta quinta-feira, o partido Unidade Popu-
lar (UP) realiza, a partir das 19h, uma live de 
lançamento da pré-candidatura da legenda 
à Prefeitura de João Pessoa. A transmissão 
acontece pela página da UP Paraíba no Face-
book. Na live, além do nome escolhido para 
representar a UP em seu primeiro processo 
eleitoral, haverá a presença do presidente na-
cional da Unidade Popular, Leonardo Péricles. 
“Vamos juntos construir uma plataforma po-
lítica popular e revolucionária para a capital 
da Paraíba!”, anunciam os integrantes da mais 
nova legenda partidária do país.

Engenheiro à frente
Pré-candidato à prefeitura de João Pessoa, 
Nilvan Ferreira (MDB) anunciou o enge-
nheiro Francisco Sarmento como seu coor-
denador de campanha nas eleições desse 
ano. Sarmento foi secretário de Recursos 
Hídricos no governo do hoje senador José 
Maranhão (MDB). “Estamos construindo 
com o professor Francisco Sarmento um 
projeto inovador de smart city (cidade in-
teligente) para João Pessoa”, revela Nilvan 
Ferreira, adiantando que na próxima se-
mana a agência de marketing e o restante 
da sua equipe serão anunciadas.

Candidatura em Guarabira
O Cidadania terá candidato a prefeito em 
Guarabira nas eleições deste ano. O dire-
tório municipal da legenda oficializou na 
terça-feira (30) o nome de Beto Meireles 
como pré-candidato a prefeito da cidade. 
O anúncio foi divulgado na ‘Carta ao Povo 
Guarabirense’, assinada por lideranças 
locais, como Célio Alves, Josa da Padaria, 
Aluísio Paredes, Renato Meireles, Bica e 
Adriana de Severo. O documento destaca 
a necessidade de se ter “planejamento, ca-
pacidade, sensibilidade social e disposição 
ao diálogo” para governar o município.

Em Catolé do Rocha
Desde que passaram a adotar o teletrabalho, 
em março deste ano, os magistrados que 
atuam na Comarca de Catolé do Rocha, no 
Sertão da Paraíba, têm mantido a produtivi-
dade. No espaço de três meses (105 dias), as 
três varas mistas registraram uma produção 
de 6.195 atos judiciais efetuados, com des-
taques para os quantitativos de despachos 
proferidos (3.977), sentenças prolatadas 
(1.560) e decisões emitidas (658).

Neurologista no comando
“Não vou disputar a reeleição de vereador 
e minha candidatura a prefeito de João 
Pessoa é irreversível”, afirma o vereador 
João Almeida (Solidariedade) anunciando 
o nome do médico neurologista Ronald Fa-
rias como seu coordenador de campanha. 
“Vamos nos reunir essa semana para dis-
cutir nosso planejamento de campanha”, 
sem adiantar outros nomes que vão atuar 
na sua campanha em setores distintos. 
Ronald Farias é presidente da Associação 
Nacional dos Neurologistas e membro da 
Associação dos Médicos da Paraíba.

Luíza Brunet em live
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) vai 
promover nesta quinta-feira (2), às 19h, a 
sua primeira transmissão ao vivo em rede 
social (live). Com o tema ‘Conectadas con-
tra a violência doméstica’, a promotora de 
Justiça Dulcerita Alves, que atua na defesa 
da mulher vítima de violência doméstica 
e familiar em João Pessoa, e a empresária 
Luíza Brunet, que se tornou uma ativista 
pelos direitos das mulheres, vão discutir 
o fenômeno da violência contra a mulher 
durante a pandemia da covid-19. O evento 
é aberto ao público e será exibido no Ins-
tagram, pelos perfis @mppboficial e @lui-
zabrunetoficial.

A ex-prefeita de Itabaiana e 
ex-deputada estadual Eurídice 
Moreira da Silva, mais conheci-
da como Dona Dida, de 81 anos, 
morreu na madrugada de ontem 
no Hospital Memorial São Fran-
cisco, em João Pessoa, onde esta-
va internada há 50 dias. Ela so-
fria de problemas respiratórios 
desde a infância e durante esta 
internação chegou a ser levada 
para a UTI três vezes, tendo sido 
entubada. Dona Dida submeteu-
se ao teste da covid-19 que havia 
dado negativo, mas, na semana 
passada, testou positivo para o 
novo coronavírus.

O sepultamento da ex-pre-
feita aconteceu na manhã de 
ontem, no Cemitério Parque das 
Acácias, no Bairro José Américo, 

na capital paraibana, em cerimô-
nia restrita a parentes e amigos 
mais próximos. Em Itabaiana, 
faixas pretas foram colocadas 
nas portas dos admiradores da 
ex-prefeita que administrou a 
cidade em duas gestões.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), Adriano Galdino (PSB), 
lamentou o falecimento da ex-
deputada e decretou luto de 
três dias no Poder Legislativo. 
Em nota, Galdino lembrou que 
Dona Dida era professora e na-
tural de Maceió, em Alagoas. 
“É uma grande perda para a 
Paraíba. Nossos sinceros senti-
mentos à família, aos amigos e 
às pessoas próximas. Que Deus 
console o coração de todos nes-

te momento de dor”, declarou o 
presidente da ALPB.

A Federação das Associa-
ções de Municípios da Paraíba 
(Famup) também lamentou a 
morte da ex-prefeita do municí-
pio de Itabaiana. “Lamentamos 
a morte dessa mulher forte que 
contribuiu diretamente para 
o municipalismo na Paraíba 
quando foi prefeita e também 
deputada. Sua vida pública foi 
pautada pela defesa da popula-
ção e o desenvolvimento da sua 
região polarizada pelo municí-
pio de Itabaiana. A Paraíba per-
de um grande quadro político. 
Deixamos o nosso mais profun-
do pesar à família e aos amigos 
de Dona Dida”, destacou George 
Coelho, presidente da Famup.

Dona Dida, ex-deputada e ex-prefeita de 
Itabaiana, morre aos 81 anos na capital

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Na calamidade pública

Assembleia aprova projeto que obriga 
planos a atenderem vítimas da covid-19

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) aprovou 
ontem, em sessão remota, 
dois projetos de lei de des-
taque. Um deles obriga o po-
der público a fornecer abrigo 
para as mulheres vítimas de 
violência doméstica e o outro 
determina que as operadoras 
de plano de saúde prestem 
assistência aos seus usuários 
suspeitos ou infectadados 
pelo novo coronavírus.

Os dois projetos estão re-
lacionados ao período de ca-
lamidade pública provocada 
pela pandemia, sendo que o 
primeiro é de autoria do de-
putado Wilson Filho (PTB) e 
o segundo foi apresentado e 
defendido pelo deputado Jeo-
vá Campos (PSB).

O projeto de Wilson Filho 
garante à mulher vítima de 
violência doméstica o acolhi-
mento em alojamento seguro e 
apropriado, quando houver si-
tuação de calamidade pública 
e a necessidade de isolamento 
social. Conforme Wilson Filho, 

“em consequência desse iso-
lamento, segundo a Ouvidoria 
Nacional dos Direitos Huma-
nos, do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Hu-
manos, houve crescimento de 
18% no número de denúncias 
registradas pelos serviços dis-
que 100 e ligue 1801”.

Segundo ele, o projeto dá 
ainda ao Estado da Paraíba a 
possibilidade de poder re-
quisitar quartos de pousadas 
e hotéis para o acolhimento 
em caso de os abrigos que já 
existam estiverem com lota-
ção excedida. As deputadas 
Cida Ramos (PSB) e Doutora 
Paula (Progressistas) ressal-
taram a matéria e também 
apontaram o crescimento do 
número de casos de violência 
doméstica desde o início da 
implantação das medidas de 
isolamento social.

“A Paraíba precisa saber 
que a Assembleia, através das 
deputadas e dos deputados, 
assim como da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Mu-
lher e da CPI do Feminicídio, 
tem trabalhado muito nessa 
área; temos dado passos im-

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

portantes no enfrentamento à 
violência, além de criar alterna-
tivas para que as mulheres façam 
a denúncia”, disse Cida.

Na justificativa do seu pro-
jeto, Jeová Campos pontuou que 
o atendimento dos diagnostica-
dos ou com sintomas de contágio 
pelo novo coronavírus e que tem 
planos de saúde também  é de 
responsabilidade das operado-

ras que devem indicar realização 
de testagem da doença.

“Os serviços a serem obriga-
toriamente prestados durante a 
carência correspondem a todos 
aqueles contratados pelo con-
sumidor e que tenham relação 
direta com o quadro de saúde 
apresentado em razão da conta-
minação pela covid-19”, explica o 
parlamentar.

Deputados Wílson Filho e Jeová Campos tiveram iniciativas aprovadas pelo Legislativo

Fotos: Agência-ALPB

Eurídice Moreira da Silva, mais conhecida 
como Dona Dida, passou 50 dias internada
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STF veta proposta para levar a
plenário decisão contra poderes
Por 10 votos a 1, a Corte rejeitou a ideia do ministro Marco Aurélio que sugeriu acabar com decisões individuais

Rafael Moraes Moura
Agência Estado

Texto será promulgado hoje

Câmara Federal aprova PEC que adia 
eleições municipais para novembro

A Câmara dos Depu-
tados aprovou ontem, em 
dois turnos, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
18/20, que adia as eleições 
municipais deste ano devi-
do à pandemia causada pelo 
novo coronavírus. O placar de 
votação no segundo turno foi 
de 407 votos a 70.

Segundo o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, o texto 
será promulgado nesta quin-
ta-feira (2), às 10 horas, pelo 
Congresso Nacional.

Oriunda do Senado, a 

PEC determina que os dois 
turnos eleitorais, inicialmente 
previstos para os dias 4 e 25 
de outubro, serão realizados 
nos dias 15 e 29 de novem-
bro. Por meio de uma emenda 
de redação, deputados defini-
ram que caberá ao Congresso 
decidir sobre o adiamento 
das eleições por um período 
ainda maior nas cidades com 
muitos casos da doença.

“A alteração do calen-
dário eleitoral é medida ne-
cessária no atual contexto da 
emergência de saúde públi-

ca”, defendeu o relator, depu-
tado Jhonatan de Jesus (Re-
publicanos-RR). “Os novos 
prazos e datas são adequados 
e prestigiam os princípios de-
mocrático e republicano, ao 
garantir a manutenção das 
eleições sem alteração nos 
mandatos”, continuou.

Além de adiar as elei-
ções, a PEC, de autoria do 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), estabelece novas 
datas para outras etapas do 
processo eleitoral de 2020, 
como registro de candidatu-

ras e início da propaganda 
eleitoral gratuita (veja qua-
dro). Apenas a data da posse 
dos eleitos permanece a mes-
ma, em 1º de janeiro de 2021.

Jesus destacou que as 
mudanças resultaram de de-
bates entre Câmara, Senado 
e Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), com a participação de 
representantes de entidades, 
institutos de pesquisa, espe-
cialistas em direito eleitoral, 
infectologistas, epidemiolo-
gistas e outros profissionais 
da saúde.

 A profetisa do sol

Raquew Azevedo
Sandra

Eu a conheci há cinco anos precisamente. Fui obser-
vando que acordávamos meio que no mesmo horário. Mas 
acredito que ela até mais cedo que eu. Corpo franzino, cabelo 
cor do sol desbotado. Parece cabelo de surfista. Ela sempre 
me chamou a atenção, ela me chama a atenção sempre. Po-
voa minha imaginação, faz surgir muitas questões, de toda 
ordem. Comecei a sair bem cedo, atravessando o portão de 
casa, de boia na mão, touca na cabeça. Enquanto saía para 
nadar, seguíamos pela calçadinha. 

Ela sempre vem com seu carrinho de mão. Um carrinho 
de feira, um casaco, camiseta, calça. Ela tem uma casa-casu-
lo nas mãos. Possui ainda um mundo invisível. É esse lugar 
invisível, inalcançável que move minhas questões enquanto 
a vejo. Fiquei inicialmente meses a fio dizendo sempre bom 
dia. As duas, cruzando a mesma calçada, seguindo em dire-
ção ao leste. Eu cruzando as fronteiras do medo e mergu-
lhando no mar. Ela trazendo a casa-casulo, por um momento 
parando entre os cactos, a restinga, a areia do mar, os co-
queiros e abrindo um palácio abstrato na direção do sol nas-
cente. Anos passei vendo sua gestualidade rumo à direção 
do vento. Falando ao infinito. 

A arquitetura daquela casa sem muros habitada por ela 
me prendeu ao longo desses anos. Sempre que passo pelo 
espaço, estando ela lá ou não, me deparo com a presença 
concreta dessa casa-casulo dessa mulher. Carrega consigo 
poucas coisas, tudo cabe em pouquíssimas bolsas, mínimas. 
Tem uma lona, um guarda-sol que usa pouco. Vez por outra 
ela abre. Percebo que a espacialidade é o infinito, que se sub-
divide entre as panelas, e uns galhos a que ela faz de varal. 

A escuto, sua voz na direção do sol nascente. Sempre 
que a escuto, suas palavras voando conduzidas pelo ven-
to, faça chuva ou sol, e algo me faz lembrar do profeta João 
Batista, e do trecho da Bíblia que em ele fala: “voz que cla-
ma no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai 
as suas veredas”. Porque a vejo clamando, sol a pino, sob 
o sol, sobre as areias do Cabo Branco, como diz o poeta 
Políbio Alves, a leste dos homens. Por vezes suas preces e 
profecias, enigmáticas para mim, alcançam a noite, atra-
vessam a peleja do dia, enquanto a vida cotidiana se pro-
cessa com seu corre-corre. Em algumas noites, as mais 
silenciosas, por vezes escuto seus clamores e pregações 
vindo através do vento, junto com as batidas das ondas 
do mar. 

Nunca parei muito tempo para escutá-la em toda sua 
homilia, preciso fazer isso um dia. Porque eu sei, que por 
mais inusitado que possa parecer, e para muitos sem nexo, 
há lógica naquilo que faz, porque acredita, tem fé. Fico até me 
questionando se não a fé, mas a religiosidade a tenha maltra-
tado, criado nela uma rota de não retorno. Ou por vezes fico 
confabulado que tenha até encontrado um caminho melhor 
e largado tudo o que por ventura lhe era insustentável. As 
fronteiras sempre lá, invisíveis fronteiras, perceptíveis e de 
certa maneira impalpáveis, nos lugares mais submersos em 
nós, limítrofes e tênues lugares, pulsantes e inacreditáveis. 
Inconsciente e “razão”.  “Sanidade”? “Loucura”?. Penso que 
algumas pessoas precisam existir ou em um não lugar nor-
mativo, ou criar um próprio lugar para si, por mais difícil 
que possa ser, para fugir ou lidar um  sofrimento e com suas 
virtudes. 

Depois de alguns anos dizendo bom dia, e por vezes 
boa noite, decidi perguntar seu nome. E ela me confidenciou. 
Sandra também. Eu sorri e fiz a minha confidência. Sorrimos 
e dissemos tchau. Habitando a mesma praia, como se fôsse-
mos mulheres berberes atravessando seus desertos. 

 Recentemente quando a pandemia por Covid-19 
se instalou na cidade ficava sempre me perguntando onde 
estaria, como estaria. Espreitei muitas vezes pela janela do 
carro à procura de qualquer sinal. Não a via onde geralmen-
te dormia. E sempre me perguntava: onde será que ela está? 
Meu esposo, observador e certeiro me disse, deve ter perma-
necido no lugar de sempre. 

 Essa semana saí de casa para resolver coisas do-
mésticas, neurótica com a Covid-19, e ao entrar num mer-
cado do bairro vizinho, depois de meses sem sair de casa 
para isso, me senti como se estivesse atravessando a Faixa 
de Gaza, ou qualquer território em conflito, ou campo mina-
do. A pandemia aumentando nossas neuroses. Na volta para 
casa observo cada canto de restinga ao pingo do meio-dia, 
quando vejo que suas coisas estão na casa-casulo, trazendo 
as frestas de sol sua visibilidade. Fui inundada de alegria por 
saber que estava viva, ali, ao vento, profetizando numa lin-
guagem que o mundo não compreende bem. Parei o carro, 
deixamos algumas laranjas, sorrimos, e sua presença me 
trouxe uma interior e clandestina felicidade. 

criticadasmidias@gmail.com

Por 10 a 1, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) deci-
diu ontem rejeitar uma pro-
posta do ministro Marco Au-
rélio Mello para deixar com 
o plenário a análise sobre 
atos do Executivo ou do Le-
gislativo, o que tiraria a pos-
sibilidade de os magistrados 
poderem individualmente 
derrubar decisões dos ou-
tros poderes. A sugestão de 
Marco Aurélio foi apresenta-
da aos colegas uma semana 
depois de o ministro Alexan-
dre de Moraes suspender a 
nomeação de Alexandre Ra-
magem para a direção-geral 
da Polícia Federal, o que con-
trariou o Palácio do Planalto.

Se o entendimento de 
Marco Aurélio estivesse em 
vigor, Moraes não poderia ter 
barrado sozinho a nomeação 
de Ramagem para a PF, por 
exemplo. O próprio Marco 
Aurélio já tomou decisões 
individuais afastando Renan 
Calheiros (MDB-AL) da Pre-
sidência do Senado e até der-
rubando a possibilidade de 
prisão após condenação em 
segunda instância.

Na prática, a maioria do 
STF deu aval para que os in-
tegrantes da Corte possam 

continuar decidindo sozinhos 
sobre medidas tomadas pelo 
Executivo e o Legislativo. “Es-
tou de parabéns e o tribunal de 
pêsames. Já esperava, conheço 
o colegiado. E assim é contada 
a história do Brasil”, afirmou 
Marco Aurélio à reportagem, 
após ser informado do placar. 
Para o ministro, o entendi-
mento dos colegas enfraquece 
o próprio STF. 

O assunto foi tratado 
numa sessão administrativa 

virtual, encerrada ontem à 
tarde, sem os ministros se 
reunirem presencialmente. 
Ao discordar de Marco Au-
rélio, Alexandre de Moraes 
observou que a tomada de 
decisões monocráticas (in-
dividuais) “tem-se mostrado 
instrumento apto à proteção 
da ordem constitucional, 
como demonstra a jurispru-
dência do tribunal, desde 
que observados os pressu-
postos da verossimilhança 

do direito e do perigo da de-
mora”. “A concessão de medi-
das cautelares, por meio de 
decisões monocráticas, está 
entre as atribuições do rela-
tor”, ressaltou Moraes.

 Quando apresentou há 
dois meses a proposta ao pre-
sidente do STF, Dias Toffoli, 
Marco Aurélio alegou que as 
questões de maior relevo, re-
percussão e importância “de-
ságuam, por força do regimen-
to, no pleno”.

OIT adverte sobre os impactos da 
pandemia no mercado de trabalho

Relatório da Organiza-
ção Internacional do Tra-
balho (OIT) lançado ontem 
apontou que a pandemia 
do novo coronavírus está 
promovendo um impacto 
forte sobre o mercado de 
trabalho na América Lati-
na e Caribe, com ampliação 
sem precedentes do desem-
prego e queda histórica da 
ocupação.

Partindo da projeção do 
Banco Mundial de uma redu-
ção da atividade econômica 
da região de 7,2% neste ano, 
a taxa de desemprego deve 
subir de 8% para 12,3%, um 

aumento na casa de 33% no 
índice registrado no ano pas-
sado. O máximo de majoração 
da desocupação na região ha-
via sido registrado no fim dos 
anos 1990 em função da crise 
asiática, mas atingindo 9,2%, 
bem abaixo do patamar esti-
mado para este ano.

Se tomada a projeção 
do Fundo Monetário Inter-
nacional de queda do PIB da 
região, a taxa de desemprego 
pode chegar a 13% em 2020. 
Entre os países da região, o 
Chile informou desempre-
go de 11,2% no trimestre de 
março a maio. A região me-
tropolitana de Lima, capital 
peruana, chegou a 13,1% em 
março deste ano.

Já a taxa de ocupação, 
que estava em 57,7% no 
ano passado, pode cair para 
54,7% este ano, a depender 
do resultado da atividade 
econômica diante das conse-
quências da pandemia.

Já os empregos informais 
estão caindo com uma inten-
sidade ainda maior do que os 
formais, conforme o estudo. 
Isso porque estes possuem 
menos garantia pela ausência 
de vínculo e sofrem mais di-
retamente com a instituição 
das medidas de distancia-
mento social.

No México, os postos 
formais caíram 2 milhões em 
março e os informais, 10,4 
milhões. No Chile, essa redu-

ção foi de 16% para os sem 
carteira assinada e de 4,6% 
para os com este vínculo. 
Em muitos casos, parte deste 
contingente não conta para 
as taxas de desemprego por-
que abandonam a força de 
trabalho e deixam de buscar 
uma ocupação.

A América Latina e Ca-
ribe foi a região como maior 
contração da quantidade de 
horas trabalhadas: 20%. O 
resultado é equivalente a 55 
milhões de postos de traba-
lho. A queda abarca não so-
mente funcionários que per-
deram seus empregos mas 
também aqueles que apesar 
da manutenção da ocupação 
tiveram redução de jornada.

Após o resultado, ministro Marco Aurélio, autor da proposta, declarou: “Estou de parabéns e o tribunal, de pêsames”

Foto: Agência Estado

Jonas Valente
Agência Brasil
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Entre as novidades, os dirigentes decidiram que o campeonato será disputado em apenas duas cidades: Suzhou e Dalian

Berço da covid-19, China terá o 
futebol de volta apenas no dia 25

O futebol na China, 
berço da covid-19, já tem a 
retomada marcada para o 
próximo dia 25, de acordo 
com informações revela-
das ontem, pela Associação 
Chinesa de Futebol (CFA, 
na sigla em inglês), cinco 
meses após o previsto para 
o seu início, e a grande no-
vidade é que o Campeonato 
Chinês será realizado em 
apenas duas cidades: Su-
zhou e Dalian.

Através de um comuni-
cado oficial, os dirigentes chi-
neses justificaram a decisão 
de começar o campeonato 
com o sucesso na luta contra 
o novo coronavírus. “A bata-
lha na prevenção e controle 
da epidemia atingiu grandes 
resultados no país e a situa-
ção continua a melhorar”, in-
formou a federação.

Os 16 clubes que vão 
participar da competição se-
rão divididos em dois grupos 
de oito: um ficará em Suzhou, 
na costa leste, perto de Xan-

gai, e o outro na cidade por-
tuária de Dalian, na região 
Nordeste da China. Os clubes 
têm de chegar à cidade res-
pectiva no próximo dia 21, 
quatro dias antes do início do 
campeonato.

Os quatro melhores clas-
sificados de cada grupo se 
classificarão para a fase fi-
nal, enquanto que os quatro 
piores classificados de cada 
chave irão brigar contra o re-
baixamento.

A China adotou uma 
abordagem cautelosa relati-
va à retomada dos eventos 
esportivos, mas a federação 
concluiu, após vários estu-
dos, que é o momento certo 
de “satisfazer a vontade dos 
torcedores”.

Não há ainda indicação, 
mas, tal como aconteceu com 
a liga de basquete chinesa, os 
jogos de futebol deverão ser 
realizados sem a presença de 
público nos estádios. A fede-
ração anunciou que haverá 
duas janelas de transferên-
cias - a primeira já neste mês 
e a segunda em setembro.

Agência Estado

Treinos de volta no futebol paulista

Jogador descumpre a quarentena

Rio não vai ter
jogos com público 

Unifacisa segue se reforçando para a temporada 2020/2021

O início do mês de julho também 
representa aos clubes da elite do fu-
tebol paulista o começo de uma nova 
fase. Desde ontem, os times partici-
pantes da Série A1 do Estadual fo-
ram liberados para realizar treinos. É 
um passo importante para a retoma-
da da competição, ainda que cheio 
de restrições e, na visão de algumas 
equipes, com atraso, especialmente 
porque estados como Minas Gerais 

e o Rio de Janeiro estão bem mais 
avançados na volta das atividades. 
Nessa volta, porém, será tudo bem 
diferente do que era feito até março. 
Exceto para os atletas no momento 
em que estiverem em campo, o uso 
de máscaras será obrigatório. Além 
disso, a presença de profissionais 
será mínima, o que exclui, por exem-
plo, a participação da imprensa no 
acompanhamento dos trabalhos.

Após furar a quarentena no último 
domingo e marcar presença em um 
culto evangélico, o centroavante Roger 
recebeu críticas da Ponte Preta, clube 
pelo qual atua, através de uma nota 
oficial da diretoria. O jogador está em 
isolamento social em Campinas por ter 
um familiar próximo acometido pelo 
novo coronavírus e não poderia ter 
feito parte de aglomeração no evento 
religioso. O centroavante, artilheiro do 

time nesta temporada, com seis gols, 
alegou que tomou todos os cuidados 
possíveis na igreja evangélica após 
testar negativo no exame PCR-RT. O 
problema é que a direção da Ponte 
Preta nega que o resultado do teste já 
tenha saído. Em observação, o atleta 
não fez parte das primeiras atividades 
presenciais da Ponte Preta no CT do 
Jardim Eulina, em Campinas, durante 
o dia de ontem.

Com o retorno do Campeonato Cario-
ca durante a pandemia do novo coro-
navírus, o prefeito do Rio de Janeiro, 
Marcelo Crivella, explicou os planos 
para a volta do público aos estádio 
de futebol. Segundo o decreto oficial, 
a previsão é de liberar os torcedores 
a partir do dia 10 de julho com um 
terço da capacidade. Mas, de acordo 
com Crivella, "o prefeito não é auto-
rizado a fazer abertura antes da data 
autorizada pelo conselho científico 
Eles analisam a parte médica e o 
prefeito vê a parte de transporte, se-
gurança, política... Como a população 
recebe essas medidas". "O conselho 
diz: dia 10. Não quer dizer que é 
dia 10. A mesma coisa aconteceu 
quando dissemos que poderia abrir 
os shoppings. Teve shopping que não 
abriu. Não é obrigatório. O conselho 
aprovou. Agora vamos ver a questão 
do transporte, da segurança e políti-
ca", complementou.

Após a confirmação de um reforço de peso, o Basquete Unifacisa anuncia o retorno do pivô João Vitor para a temporada 2020/2021 do 
NBB. João Vitor tem 22 anos e apesar da pouca idade já defendeu a camisa de grandes clubes. Natural do Rio de Janeiro, é um dos joga-
dores mais altos do campeonato, com 2m15 de altura, e foi um dos destaques do Basquete Unifacisa na última temporada com médias 
de 10.2 pontos, 7 rebotes e 14.7 de eficiência. João Vitor também detém o recorde de tocos na temporada, somando 17 em partida contra 
o Brasília no dia 08 de dezembro de 2019, na Arena Unifacisa. O jogador afirmou que está muito feliz com o retorno dele, principalmente 
pelas oportunidades e evolução profissional que teve no basquete Unifacisa. Outro reforço é Betinho, ala, anunciado na semana passada.

Curtas
Foto: Divulgação/Unifacisa

Cinco meses do início da pandemia, o futebol chinês vai voltar no final do mês com as autoridades impondo, ainda, uma série de restrições para a bola rolar

Foto: AFP

Jogadores na Europa

Pandemia reduz em R$ 40 bi o valor de mercado

A crise econômica cau-
sada pelo novo coronavírus 
fez os jogadores das cinco 
principais ligas europeias 
(Inglaterra, Espanha, Itália, 
Alemanha e França) perde-
rem pelo menos R$ 40 bi-
lhões em valor de mercado 
desde fevereiro. O dado é a 
conclusão de um estudo da 
consultoria KPMG obtido 
pelo Estadão. O levantamen-
to aponta ainda a possibilida-
de da perda ser maior princi-
palmente com jogadores que 
atuam no futebol francês, 
como Neymar e Mbappé. O 
país encerrou a temporada 
antes do previsto.

O trabalho realizado 
pela consultoria tenta fazer 
uma estimativa da desvalo-
rização do valor de mercado 
dos atletas em cima de dois 
cenários distintos. O primei-
ro avalia o impacto em um 
panorama de encerramento 
antecipado da liga por causa 
da pandemia, como foi o caso 
da França. A queda seria de 
R$ 60 bilhões. Já o segundo 
procura interpretar de uma 
perspectiva mais otimista a 
situação para o caso de re-
torno com os portões fecha-
dos, a exemplo do realizado 
na Espanha e Alemanha, por 
exemplo. A estimativa é de 
R$ 40 bilhões.

A tamanha diferença 
entre o cenário prévio e pos-

terior à pandemia se explica 
principalmente pela queda 
de receita dos clubes. Em ou-
tro estudo recente, a KPMG 
previu um prejuízo de R$ 20 
bilhões para os times euro-
peus com a pandemia. Entre 
outros fatores, a paralisação 
causada pela doença levou os 
atletas a se desvalorizarem 
por ficarem meses sem atuar 
ou a perderem nível técnico 
na retomada seja pela inativi-
dade recente ou pela sequên-
cia de jogos com intervalos 
curtos e sem descanso.

Em uma média, quem 
atua nas principais ligas na-
cionais europeias perdeu 
cerca de 20% do valor de 
mercado com a pandemia. 
“A tendência é que sem di-

nheiro no mercado, a base 
das próximas transferências 
será empréstimos ou trocas. 
Cada um está se reinventan-
do para fazer o negócio acon-
tecer. Com menos dinheiro 
em caixa, teremos um mer-
cado diferente do que era até 
então”, afirmou ao Estadão o 
Líder de Mídia e Esportes da 
KPMG no Brasil, Francisco 
Clemente.

O estudo também pro-
curou detalhar quais jogado-
res saem mais desvaloriza-
dos pela crise. E o brasileiro 
Neymar, do Paris Saint-Ger-
main, é um deles. Como o 
futebol local encerrou o cam-
peonato antecipadamente, 
os atletas deixaram de es-
tar em exposição e saíram 

perdendo. A estimativa da 
KPMG é que o valor do elen-
co do atual campeão francês 
despencou 25%. O camisa 10 
brasileiro viu o valor recuar 
cerca de R$ 248 milhões, en-
quanto outra estrela do time, 
Kylian Mbappé, se desvalori-
zou R$ 291 milhões.

Para chegar aos núme-
ros de quanto cada jogador 
se desvalorizou, os analistas 
avaliam diversos critérios. 
Contratos mais distantes do 
fim, idade menor e fama de 
clube de “bom vendedor” são 
aspectos de peso. Inclusive, 
por ter um vínculo com o Bar-
celona até 2021 e já estar com 
33 anos, o argentino Lionel 
Messi aparece como um dos 
mais cotados na desvaloriza-

ção. A queda é de 23%.
O campeonato mais im-

pactado pela desvalorização 
é a Inglaterra. Por ser a liga 
mais cara do mundo, foi a 
mais afetada pela paralisa-
ção de três meses. De um va-
lor no mercado de R$ 63,7 bi-
lhões, o campeonato recuou 
para R$ 52 bilhões.

“O futebol e os agentes 
vão precisar se reinventar, 
mudar planejamentos estra-
tégicos e fazer uma nova lei-
tura do mundo, que passou 
a ter uma nova realidade em 
comparação ao que era me-
ses atrás. Tem de se aceitar 
que se venderá menos, mas 
se poderá trocar e melhorar 
a capacidade das receitas co-
merciais”, avaliou Clemente.

Ciro Campos
Agência Estado
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Clube, ao lado dos demais integrantes da Série C, quer mais auxílio financeiro e o início da Série C em agosto

Belo pede nova ajuda à CBF

O Botafogo foi um dos 
signatários do documento 
enviado à Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) na 
última terça-feira pelos 20 
clubes que compõe a Série C 
do Campeonato Brasileiro. 
Na carta, as equipes solicita-
ram que a entidade máxima 
do futebol no país retome o 
calendário da terceira divi-
são em conjunto com as dis-
putas das séries A e B. Além 
disso, os dirigentes também 
solicitaram, por unanimida-
de, novo auxílio da entidade 
para que as equipes possam 
reequilibrar suas finanças 
deterioradas pela crise que já 
dura mais de 100 dias.

Ainda que seja um dos 
poucos clubes no país em 
divisões inferiores a manter 
os salários e demais compro-
missos em dia durante a pan-
demia, o Botafogo já sente de 
perto as dificuldades causa-
das por ela. De acordo com 
o presidente do clube, Sér-
gio Meira, a folha salarial a 
ser paga no próximo dia 5 de 
julho ainda não possui recur-
sos assegurados e a diretoria 
está em busca de maneiras 
para não atrasar os venci-
mentos de seus funcionários.

“As nossa finanças já es-
tão comprometidas por con-
ta da pandemia. O Botafogo 
é uma dos poucos clubes no 
Brasil que ainda está manten-

do o salário atualizado nesse 
período. Contudo, é incerto 
que tenhamos recursos para 
pagar a folha no próximo dia 
5. Estamos buscando alterna-
tivas financeiras para man-
ter os compromissos em dia, 
uma delas é esta nova parce-
la de auxílio oriundo da CBF. 
Nesse momento, a entidade 
máxima do futebol precisa 
ajudar”, afirmou o mandatá-
rio botafoguense.

Diante desse cenário e 
a partir da construção con-
junta do documento enviado 
para a CBF pelos 20 clubes 
da Série C, Sérgio Meira dis-
se que acredita que os plei-
tos serão atendidos. Na visão 
dele tanto a retomada da 
competição nacional, quanto 
o auxílio são fundamentais 
para a sanidade financeira 
das equipes e que, nesse sen-
tido, é necessário que a enti-
dade máxima do futebol siga 
ajudando os clubes em meio 
à pandemia e pelo bem do fu-
tebol brasileiro.

Felipe 
Enquanto os cartolas 

focam na gestão e equilíbrio 
financeiro dos clubes, dire-
tamente ligada a realização 
de partidas e campeonatos, 
quem veste a camisa das 
equipes segue preocupado 
com os risco de contamina-
ção da Covid-19 que já viti-
mou mais de 60 mil pessoas 
no Brasil, sendo cerca de 1 
mil só na Paraíba. Quem fez 

coro à essa ponderação e fo-
cando no retorno do Campe-
onato Paraibano foi o goleiro 
Felipe, umas das estrelas do 
Botafogo nessa temporada.

Entre as vítimas do novo 
coronavírus na Paraíba, duas 
grande perdas já foram con-
tabilizadas para o futebol no 
Estado, o repórter João de 
Souza Sobrinho, que morreu 
aos 73 anos e Eduardo Araú-
jo que ocupava o cargo de Di-
retor Executivo do São Paulo 
Crystal e faleceu com apenas 
33 anos, ambos no último do-
mingo (28). Para o experien-
te goleiro Felipe, diante desse 
cenário de incertezas, não há 
como os atletas se sentirem 
realmente seguros. Segundo 
ele, é preciso compreender, 
que mesmo no estadual, a 
realidade oferecida pelo Bo-
tafogo aos seus atletas não é 
a mesma das demais equipes 
e isso pode acarretar em um 
maior risco de contaminação. 

“A gente sabe que aqui o 
Botafogo está dando as con-
dições ideais para nós, mas 
não temos como saber se isso 
será feito do outro lado, se 
as outras equipes vão seguir 
rigorosamente o protocolo 
que precisa ser seguido. Es-
tamos tendo que voltar, mas 
é claro que nem todo mundo 
terá como seguir realmente 
os protocolos. Eu acho que as 
autoridades precisam pensar 
se realmente é a hora para o 
retorno das atividades espor-
tivas”, comentou Felipe.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Rayssa Melo/Botafogo/PB

Os jogadores recém-
chegados do Campinen-
se foram submetidos, na 
manhã de ontem, ao teste 
rápido da covid-19 nas de-
pendências do Estádio Re-
natão. Nesta segunta etapa 
- os testes foram iniciados 
na terça-fera - foram fei-
tos 21 testes e todos com 
resultado negativo para o 
novo coronavírus.

Os treinamentos fo-
ram, em seguida, retoma-
dos no período da tarde 
de ontem, com os atletas 
divididos em grupos e ho-
rários diferentes.

Além disso, as ativida-

des seguiram todos os pro-
tocolos determinados pe-
los órgãos de saúde como 
o intervalo entre uma e 

outra ação dos jogadores, 
além da higienização dos 
equipamentos em perío-
dos diante da utilização 
pelos grupos de jogadores.

A diretoria do Cam-
pinense agradeceu a 
prefeitura pelo apoio na 
testagem dos jogadores. 
“Agradecemos, mais uma 
vez, a secretaria de Saúde 
e a Prefeitura Municipal de 
Campina Grande que está 
dando todo o suporte para 
que possamos voltar com 
total segurança, seguindo 
à risca o protocolo médico 
estabelecido”, pontuou o 
presidente Paulo Gervany.

Campinense finaliza testes e reinicia treinamentos
Foto: Samy Oliveira/Campinense

Jogadores do Campinense ainda passaram, ontem pela manhã, por testes para a covid-19 e todos deram negativo

 Agradecemos, mais 
uma vez, à Secretaria 

de Saúde e à Prefeitura 
Municipal de Campina 

Grande que estão 
dando todo o suporte 
para voltar com total 

segurança 

Jogadores do Botafogo realizando 
trabalhos físicos na academia do 
clube dentro dos preparativos para 
o retorno do Campeonato Estadual

Auto Esporte

Time feminino fará treinos em Junco do Seridó

Com as atividades parali-
sadas desde o dia 15 de março 
quando venceu o Náutico-PE 
fora de casa pelo Campeonato 
Brasileiro de Futebol Femi-
nino Série A2 - na estreia da 
competição - o Auto Esporte 
aguarda a definição da CBF em 
relação ao novo calendário da 
competição diante da retoma-
da do esporte após a paralisa-
ção por conta da pandemia da 
covid-19 para poder retomar 
suas atividades. O time pa-
raibano, único representante 
do Estado na disputa, está no 
Grupo C do certame.

O clube já possui um pla-
nejamento traçado para o re-
torno e acredita que terá cerca 

de 30 dias entre a divulgação 
da nova tabela da competição 
e a primeira partida a ser rea-
lizada. 

Nesse período, o elenco 
fará uma espécie de pré-tem-
porada visando recondicionar 
as atletas para a competição 
que só teve uma rodada reali-
zada até o momento. Integran-
te da chave tida como a mais 
complicada de toda disputa, o 
Auto terá que enfrentar, além 
do Náutico, grandes equipes 
do futebol nordestino como o 
Bahia e Sport-PE, assim como 
UDA-AL e Cruzeiro-RN.

Segundo Guilherme Pai-
va, treinador do Auto Esporte, 
a equipe já possui um plano 
configurado para a retomada 
das atividades, no entanto, 
precisa de uma definição da 

entidade máxima do futebol 
para que possa pôr em prática 
o cronograma definido pelo 
clube. Esse processo inclui o 
retorno das atletas para a Pa-
raíba, pois a maior parte do 
elenco é oriunda de outros 
estados brasileiros e o alvir-
rubro não possui estrutura 
para manter essas jogadores 
no Estado durante a pande-
mia. Guilherme acredita que 
a competição deverá retornar 
ainda no mês de agosto, mas 
reforça que não há como ini-
ciar um trabalho sem a confir-
mação da CBF.

“Nós já sabemos o que 
vamos fazer, mas nos faltam 
as datas para efetivar o plane-
jamento. Nós acreditamos que 
deve ocorrer em meados de 
agosto, porém sem que se te-

nha uma definição da CBF não 
há como iniciar nada. Nossa 
expectativa é que possamos 
voltar agora na primeira quin-
zena deste mês para termos 
tempo suficiente de recondi-
cionar o elenco, mas só vamos 
iniciar qualquer atividade 
quando a tabela sair”, afirmou 
o treinador. 

Ainda recuperando-se 
da crise vivida durante a pan-
demia que abalou a relação 
entre o elenco e a diretoria 
do clube por conta do atraso 
na ajuda de custo das atletas, 
feita com o recurso repassado 
pela CBF R$ 50 mil -, Guilher-
me afirmou que a distância 
do trabalho amenizou a situa-
ção e ele acredita que terá no 
retorno dos trabalhos que de-
vem ser iniciados fora de João 

Pessoa, o foco total das atletas 
para o campo de jogo. “A si-
tuação está apaziguada, é cla-
ro que quando elas retorna-
rem é que realmente veremos 
isso, mas agora nosso foco 
está voltado ao trabalho que 
faremos dentro de campo. No 
princípio, devemos começar 
fora de João Pessoa, possivel-
mente na cidade de Junco do 
Seridó. Lá reuniremos todo 
o grupo em um fazenda para 
10 dias de trabalho físico e 
técnico. Depois voltaremos 
para a capital para fortalecer 
o trabalho técnico e tático no 
nosso CT, acredito que essa 
fase deve demorar entre 15 e 
20 dias, período que eu espe-
ro que possamos ter antes da 
primeira partida após a pan-
demia”, comentou.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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O técnico Guilherme Paiva, da 
equipe do Auto Esporte, aguarda 
por uma definição da CBF



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2020, que objetiva: contratação de empresa 
especializada no fornecimento parcelado de pneus nacional tipo primeira linha para atender a frota 
de veículos leves e pesados do município de Assunção-PB e aos que tiverem direito por força con-
tratual, suprindo a necessidades das diversas secretarias em suas ações públicas; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E 
PNEUS LTDA - R$ 78.300,00; PNEUMAX LTDA - R$ 89.534,00.

Assunção - PB, 18 de Junho de 2020
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

 AVISO DE CORREÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2020

Torna público, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 15 de No-
vembro, 153 - Centro (anexo do Hospital Municipal) - Alagoa Grande - PB, às 09:00 horas do dia 
14 de Julho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras. Informações no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273-2267. E-mail: saude_alg@
hotmail.com. Edital: www.alagoagrande.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Grande - PB, 30 de Junho de 2020
FLÁVIA MEIRELLE ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA DE BANANEIRAS

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
PRORROGAÇÃO PRAZO

Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e VN CONSTRUÇÕES E INCORPORA-
ÇÕES EIRELI – ME, CNPJ: 24.024.359/0001-67. Ref. TP 00002/2019. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Extrato do 3º. 
TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00004/2019, com a empresa acima mencionada, correspondente a 
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 40 (quarenta) dias, contados a partir de 26.06.2020 até 
04.08.2020, sob a dotação orçamentária: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEI-
RAS: 01.031.2001.1002 – AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinaturas da prorrogação contratual em: 26.06.2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, através de seu Pregoeiro Oficial, torna 
público a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial da União, 
do dia 30/06/2020, na pagina 203, Diário Oficial da Paraíba, do dia 30/06/2020, na pagina 45 no 
Jornal a União, do dia 30/06/2020, pagina 18, onde se lê: 06 de JULHO de 2020 às 09h00min, 
leia – se: 08 de JULHO de 2020, as 09:00. 

Barra de Santana - PB, 01 de Julho de 2020.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 2.05.103/2019-CPLPARTES: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E A EMPRESA VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI, 
OBJETO CONTRATUAL: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA - AQUISIÇÃO DE BENS (UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL),COM RECURSOS 
REFERENTES AO CONVÊNIO SICONV Nº 827939/2016.OBJETO DOADITIVO: Prorrogação do 
prazo até 16 de novembro de 2020. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, alterada. 
SIGNATÁRIOS: MAÉSIO TAVARES DE MELO e VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI E DATA 
DE ASSINATURA: 30/06/2020.

MAÉSIO TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
A Prefeita do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 003/2019 do tipo 
técnica e preços, que objetiva: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
de planejamento, organização, realização e processamento de resultados de concurso público para 
provimento dos cargos no âmbito da Prefeitura Municipal de Coremas/PB; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: 1º) lugar: 
Advise Consultoria & Planejamento Eireli, CNPJ: 07.804.258/0001-90, sediada na rua João Batista 
Amorim, Nº 556, Bairro: Centro, CEP: 58.200-000, Cidade: Guarabira/PB, onde foi representada 
pelo seu sócio proprietário o Sr. Clênio Marcos de Lima Santos, CPF: 001.271.584-05, Cédula de 
Identidade: 1.820.829 SSP-PB, com o valor total de R$ 245.000,00 (Duzentos e quarenta e cinco 
mil reais).Fica notificada empresa desde já para no prazo de até 05 (Cinco) dias uteis, contados 
a partir do primeiro dia útil desta publicação, para comparecer no setor de contrato desta Prefeito 
para assinatura do contrato de prestação de serviços. Publique-se e cumpra-se. 

Coremas/PB, 30 de junho de 2020. 
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
A Prefeita do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Adjudicar o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 003/2019 do tipo 
técnica e preços, para:Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
planejamento, organização, realização e processamento de resultados de concurso público para 
provimento dos cargos no âmbito da Prefeitura Municipal de Coremas/PB; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a: 1º) lugar: Advise Consultoria & Planejamento Eireli, 
CNPJ: 07.804.258/0001-90, sediada na rua João Batista Amorim, Nº 556, Bairro: Centro, CEP: 
58.200-000, Cidade: Guarabira/PB, onde foi representada pelo seu sócio proprietário o Sr. Clênio 
Marcos de Lima Santos, CPF: 001.271.584-05, Cédula de Identidade: 1.820.829 SSP-PB, com o 
valor total de R$ 245.000,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil reais).Publique-se e cumpra-se.

Coremas/PB, 30 de junho de 2020. 
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES DE ANIMAIS, CONFORME CONTRATO CR 1056613-30 (SICONV 
872374); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA - R$ 421.544,29.

Caraúbas - PB, 01 de Julho de 2020
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

 EXTRATO DE 4.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00062/2018
OBJETO: Execução dos serviços de construção de Unidade Escolar com 04 (quatro) salas 

de aula, no Conjunto Antonio Amaro, nesta cidade de Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
65 – Lei Federal 8.666/93 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRA-
TO – Contrato nº 00062/2018 - Tomada de Preços nº 00001/2018, no valor R$ 34.885,92 (trinta e 
quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), alterando assim o valor 
contratual para R$ 772.043,73 (setecentos e setenta e dois mil, quarenta e três reais e setenta e 
três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS ESTADUAIS 
(TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO-ESTADUAL-MUNICIPAL/OUTROS): 20.600 
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12.361.0008.1017 - ELEMENTO DE DESPESA: 
4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi 
e CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - ME. DATA DE ASSINATURAS: 01/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL CUITEGI

EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO AO CONTRATO Nº 00002/2020
Extrato do 2.º Termo Aditivo de realinhamento ao Contrato n.º 00002/2020 – Pregão Presencial nº 

00023/2019, realinhando os seguintes preços contratados a partir do dia 01/07/2020: R$ 4,05 (quatro 
reais e cinco centavos) o litro da Gasolina Comum, alterando o valor contratual para R$ 727.151,88 
(setecentos e vinte e sete mil, cento e cinqüenta e um reais e oitenta e oito centavos). Dotação 
Orçamentária: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/
FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDI-
NÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). 
Legislação: Lei das Licitações, Art. 65, inciso II, alínea d, e também de acordo com a CLÁUSULA 
QUARTA – DO REAJUSTAMENTO – Contrato nº 00002/2020. PARTES: PREFEITURA MUNICI-
PAL DE CUITEGI e LUZIA MARQUES DA SILVA – ME CNPJ nº 06.052.003/0001-55. DATA DE 
ASSINATURA: 30/06/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos ser-
viços de CONCLUSÃO da construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - Tipo I, localizada 
no Conjunto Olívia Madruga, na cidade de Cuitegi/PB. LICITANTE HABILITADO: CONSTRUTORA 
IMPERIAL EIRELI. LICITANTES INABILITADOS por não terem atendido aos itens: GPS GEREN-
CIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA (8.3.1. c/c 6.7.1); GR CONSTRUTORA EIRELI 
(8.3.1. c/c 6.7.1. e 7.6 c/c 7.5.1.); W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (8.3.2. c/c 
6.7.2.). 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 
10/07/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - 
Cuitegi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3502-1143. E-mail: 
cuitegilicitacoes@hotmail.com. 

Cuitegi - PB, 01 de Julho de 2020. 
REGICLAUDIO DIOGO GOMES

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PE-
TRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
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 Municipal nº 008/13; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h - dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250-3121. Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 01 de Julho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/TI, DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h - dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br 
Edital: www.tce.pb.gov.br.

Cabedelo - PB, 01 de Junho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
CONCORRÊNCIA N° 00001/2019

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura de Conde – PB, comunica aos participantes da 
Concorrência n° 00001/2019, acima epigrafada, que foi interposto RECURSO pela MONTBRAVO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, inscrita sob o CNPJ 20.010.332/0001-64, contra 
o resultado do julgamento dafase de proposta, podendo os demais licitantes impugná-lo no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do § 3º, do art. 109, da Lei nº 8.666/93. Os autos do processo 
estão com vista franqueada aos interessados via solicitação exclusivamente pelo e-mail: licita@
conde.pb.gov.br no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis. 

Conde – PB, 01 de Julho de 2020.
JOSÉ ELI BERNARDES PORTELA

Presidente da CML

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 15:00 hs do dia 02 de Julho 
de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00014/2020, 
que objetiva: Locação de veículos diversos, destinados a esta Prefeitura. Justificativa: Razões de 
interesse público. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB. Telefone: 
(83) 99342-2582. 

Cuité de Mamanguape - PB, 01 de Julho de 2020
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

AVISO DE CONVOCAÇÃO
NOVA NEGOCIATA e possível CONTRATAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020
OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para 

empreitada por menor preço global: Cobertura de Quadra Poliesportiva Municipal Francisco dos 
Santos, localizada neste Município.

Torna público através da  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, sediada na RUA DO CO-
MERCIO, 23, CENTRO, DUAS ESTRADAS - PB, a CONVOCAÇÃO da(s) empresa(s) e seu(s) 
Representante(s): CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA EIRELI, para comparecer(em)  ao  
Órgão Realizador do Certame  – ORC, para tratar(em) de assunto(s) pertinente(s) ao(s)  Contrato(s) 
do  Processo Licitatório em Epígrafe, até a data: 13/07/2020 até as 12:00hs para PROCEDIMENTO 
de NOVA NEGOCIATA com remanescente por  - MOTIVO: RECUSA EM ASSINAR CONTRATO. 
exigência:  aceitando, o remanescente, aceitará  fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com 
o ato convocatório . Fundamentação: art. 64, §2º da Lei 8.666 de 1993 e suas alterações posterio-
res.  Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3265-1030.
Email: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com

DUAS ESTRADAS - PB, 30 de junho de 2020
Jaelson da Silva

Secretário(a)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO 
DO AVISO DE EXTRATO DE ADITIVO

REVOGA O TEOR JURÍDICO do extrato pertinente em 30/06/2020.  Discrição do teor: OBJETO: 
Execução de serviços de transportes de pacientes, conforme itinerário(s) correspondente(s) no Ins-
trumento convocatório. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2019. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Duas Estradas e: CT Nº 00050/2019 - Junior Sergio Dantas da Silva 02832767460 - 1º Aditivo 
- prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 18.06.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
DISPENSA Nº 00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente aDispensa de Licitação nº 00001/2020, 
que objetiva: Aquisição de 02 (dois) parques infantis de madeira, destinados ao Parque da Estação 
(localizado na Rua Júlia Costa) e à Praça da Assunção (localizada na Rua Presidente Médici), 
devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo setor competente.; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RAYANE STEPHANE FEITOSA NAVARRO 
DE ARAUJO ALVES - R$ 17.500,00.

Duas Estradas - PB, 25 de Junho de 2020
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) parques infantis de madeira, destinados ao Parque da Estação 

(localizado na Rua Júlia Costa) e à Praça da Assunção (localizada na Rua Presidente Médici), 
devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo setor competente. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos: 08.00 - 15.451.2007.1024 
- 0010000.01 - 4.4.90.51.01/08.00 15.452.2007.1030 - 0010000.01 - 4.4.90.51.01 VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas 
Estradas e: CT Nº 00043/2020 - 26.06.20 – RAYANE STEPHANE FEITOSA NAVARRO DE ARAUJO 
ALVES - R$ 17.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
GABINETE DO PREFEITO

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

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00002.2020, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 30/06/2020, 
respectivamente, no valor total de R$ 279.072,52 – (Duzentos e Setenta e Nove Mil Setenta e Dois 
Reais e Cinquenta e Dois Centavos), em favor da empresa JRP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA– inscrita no CNPJ sob o nº 05.157.468/0001-08, que tem como objetivo, Contratação de 
empresa no ramo pertinente para construção de ginásio no Sítio Escrivão, Guarabira/PB, conforme 
Termo de Referência. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do ins-
trumento de contrato nos termos do instrumento convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE 
PARA SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 01 de julho de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de ginásio no Sítio Es-
crivão, Guarabira/PB, conforme Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00002/2020. RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - Recursos Próprios / Outros. Dotação 
consignada no orçamento vigente 2020 - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECU-
ÇÃO: 06 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/
PB e JRP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ sob o nº 05.157.468/0001-08 - CT Nº 
00339/2020 – 01/07/2020 – R$ 279.072,52 (Duzentos e Setenta e Nove Mil Setenta e Dois Reais 
e Cinquenta e Dois Centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2020.

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 08h30min, do dia 16 de julho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de urnas funerárias 
e serviços de traslados destinadas aos sepultamentos de falecidos de famílias reconhecidamente 
carentes do Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 01 de julho de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEXTO ADITIVO DE PRAZO.
OITAVO ADITIVO AO CONTRATO
REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2018.
OBJETO: Prorrogação por mais 04 (quatro) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 380/2018 datado de 28/06/2018 e com término de vigência em 28/10/2018 
e ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 28/02/2019, ao Segundo Aditivo de Prazo com 
vigência até 01/07/2019, ao Terceiro Aditivo de Prazo com vigência até 02/11/2019, ao Quarto Aditivo 
de Prazo com vigência até 03/03/2020 e ao Sexto Aditivo de Prazo com vigência até 04/07/2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a execução dos serviços de Contratação de 
empresa no ramo pertinente para Pavimentação em Paralelepípedos em diversas Ruas do Município, 
conforme Contrato de Repasse nº 1031.266-64/2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - ME – CNPJ: 35.590.090/0001-
00- HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES

JUSTIFICATIVA: Em razão de atrasos na execução da obra devido ao período de chuvas na 
região e de atrasos referentes ao processo de reprogramação pelo qual passou este contrato, ficou 
prejudicada a sua conclusão no prazo estabelecido anteriormente.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 01/07/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 05/11/2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

 AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 03.510/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

E CORRETIVA COM TROCA TOTAL DE PEÇAS DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS NAS 
UNIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr. Everaldo 
Francisco da Silva Junior, vem por meio deste, tornar público, o adiamento da sessão que estava 
prevista para o dia 14/07/2020 às 08:45h, com data a ser marcada posteriormente, considerando 
falha técnica sem tempo hábil para solução. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no 
HORÁRIO de 08h às 12h e das 13h às 17h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@
gmail.com. 

João Pessoa, 01 de Julho de 2020. 
Everaldo Francisco da Silva Junior

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO (NOVA DATA)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.012/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 

INFORMÁTICA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/
ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/001197.
Data da sessão: 26/06/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1001, 1090, 1290, 1510, 1211, 1214, 1213, 1311, 1990, 1630, 1111, 1113, 

1124).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 12 de junho de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO
NO EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07.004/2019/SEINFRA – Execução 

de Serviços de Pavimentação com Capeamento asfáltico (CBUQ) em 54 ruas/ avenidas nos Bairros: 
Cristo Redentor, Gramame, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Varjão, Valentina, Cidade Padre 
Zé, Jardim Cidade Universitária, Seixas, Mandacaru, Baixo Roger, Roger, Bancários, Agua Fria, 
Anatólia, Mangabeira, Oitizeiro – Lote 03- na Cidade de João Pessoa – PB – CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 07.007/2018/SEINFRA, publicado no Diário Oficial da União nº 113 – Seção 3 , página 
178 do dia 18 de junho de 2020, no Diário do Estado do dia 18 de junho de 2020, página 50 e no 
Jornal a União do dia 18 de junho de 2020, página 20.

Onde se lê:             
OBJETO: É objeto do presente Aditivo o Acréscimo de serviços, com alteração do Valor contratual. 

Valor acrescido de R$ 93.342,69. 
Leia-se:
OBJETO: É objeto do presente Aditivo o Acréscimo de serviços, com alteração do Valor contratual. 

Valor acrescido de R$ 119.744,57. 
João Pessoa, 17 de junho de 2020.

Sachenka Bandeira da Hora
Secretária Municipal de Infraestrutura

Zennedy Bezerra
Secretário de Desenvolvimento Urbano

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 
Implantação de Capeamento e Recapeamento em vias urbanas – CT 104.3974-15/2017 das Ruas: 
RUA BEL. IRENALDO, RUA ISAURA SILVEIRA, RUA JOSÉ FIRMINO, RUA JOÃO FERNANDES, 
RUA RODRIGUES ALVES, RUA GAL. ANTERO DE BRITO, RUA PADRE ANTÔNIO, RUA PROF. 
ANÍBAL MOURA, RUA PROFª. LUIZA RAMALHO, AV. ALAGOAS, RUA PROFª. EUDÉSIA VIEIRA, 
AV. ACRE, RUA BANC. FRANCISCO M. SOBREIRA, RUA DESP. AURÉLIO ROCHA, RUA PROFª. 
MARLUCE MALHEIROS, RUA PROFª. MOCINHA AVELAR, RUA EPITÁCIO DE BRITO, RUA 
ODON DE CARVALHO, RUA PEDRO PESSOA DE ARRUDA, RUA DR. MARIANO BARBOSA, 
RUA JOÃO RAPOSO FILHO, RUA TERROSO DE SOUZA, RUA EDUARDO MEDEIROS, RUA 
AYRTON MARTINS DA SILVA, RUA DEP. OTÁVIO MARIZ MAIA, RUA HORTÊNCIO RIBEIRO 
LUNA, AV. ENG. ÁLVARO FERREIRA, RUA ANTÔNIO TEOTÔNIO, RUA CAETANO FIGUEIREDO, 
RUA ELIAS C. DE ALBUQUERQUE, RUA OLIVIA DE ALMEIDA GUERRA, RUA DOM BOSCO, RUA 
PRES. CARLOS LUZ, RUA PROFª. LUIZA FERNANDES VIEIRA, RUA RAD. JOSÉ MONTEIRO, 
RUA SANTA TEREZA, RUA RITA CARNEIRO DINIZ, RUA FERNANDO JORGE B. OLIVEIRA, 
RUA OLÍVIO DE MORAES MAGALHÃES, RUA AGR. ALMERINDO LUIZ DA SILVA, RUA MARIA 
INÊS BORBA GUERRA E RUA Y2 (ENGº. ERNESTO DINIZ), na cidade de João Pessoa – PB. 

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

PROCESSO Nº 040839/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.015/2020
DATA DE ABERTURA: 16/07/2020 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

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

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 820184, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 01 de Julho de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e obser-
vado o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00017/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DESCARTÁVEL, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - R$ 36.996,00.

Lagoa Seca - PB, 25 de Junho de 2020
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DE FORMA PARCELADA, PARA ATEN-

DER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00017/2020. DOTAÇÃO: 01.004 Secretaria de Educação - 12 306 1003 2007 
Manutenção do Programa Merenda Escolar - 1001 Recursos Ordinários - 1122 Transferências de 
Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 01.005 
Secretaria de Infra-Estrutura - 15 122 2002 2018 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Infra-Estrutura - 01.006 Secretaria de Agric. e Abastecimento - 20 606 2002 2021 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - 01.007 Secretaria de Cultura, Esportes 
e Turismo - 04 122 2002 2024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e 
Turismo - 01.008 Secretaria de Saúde - 10 301 2002 2027 Manutenção das Atividades da Secre-
taria de Saúde - 1001 Recursos Ordinários - 01.009 Secretaria de Ação Social - 08 122 2002 2030 
Manutenção das atividades da Secretaria de Ação Social - 04.004 Fundo Municipal de Saúde - 10 
301 1002 2037 Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) - 1211 Receitas 
de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 10 302 1002 2039 Manutenção do Bloco de 
Média e Alta Complexidade (BLMAC) - 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos 
- Saúde - 05.005 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 244 1001 1034 Estruturação da Rede 
de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica - CRAS, SCFV E Afins - 08 244 1001 2052 
AEPETI - Erradicação do Trabalho Infantil - 08 244 1001 2053 Bloco da Proteção Social Especial de 
Média Complexidade - 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 
FNAS - 33.90.30 99 Material de Consumo.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00142/2020 - 25.06.20 
- TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - R$ 36.996,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00020/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTO E MATERIAL PERMANANTE, (VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A), CONFORME TERMO 
DE REFERENCIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB, DE ACORDO COM 
PROPOSTA Nº 11264.183000/1200-02; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: FIORI VEICOLO S.A - R$ 179.050,00.

Lagoa Seca - PB, 25 de Junho de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANANTE, (VEÍCULO AMBULÂN-

CIA TIPO A), CONFORME TERMO DE REFERENCIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA - PB, DE ACORDO COM PROPOSTA Nº 11264.183000/1200-02. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00020/2020. DOTAÇÃO: Gestão/Unidade: 04.004 - Fundo Municipal de Saúde 
Fonte: 04.004 - Fundo Municipal de Saúde Programa de Trabalho: 10.301.1002.2037 - Manutenção 
das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) - 1215 Transferências Fundo a Fundo de Re-
cursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimentos.. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca 
e: CT Nº 00143/2020 - 25.06.20 - FIORI VEICOLO S.A - R$ 179.050,00.

Lagoa Seca - PB, 25 de Junho de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE GINASIO COBERTO 
NA COMUNIDADE CARECÃO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP - Valor: 
R$ 587.193,48. 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 Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa 
Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.
licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 26 de Junho de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA) 

PARA LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2020. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2020-VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00138/2020 - 18.06.20 - ROBSON IÊDO 
BRANDÃO - R$ 12.000,00; CT Nº 00139/2020 - 18.06.20 - RODRIGO PEQUENO - R$ 15.000,00; 
CT Nº 00140/2020 - 18.06.20 - TARCÍSIO RAMOS DE OLIVEIRA - R$ 6.750,00; CT Nº 00141/2020 
- 19.06.20 - SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTI - R$ 18.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ATO DE REVOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Revogar a licitação, na 
modalidade Chamada Pública Nº 001/2020. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE, para o restante do ano letivo, com finalidade de apresentar projeto de 
venda de gênero alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar e habilitação dos 
fornecedores, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes nos autos do 
processo correspondente, onde foi declarado como Licitação Deserta em ata pela Sra. Jakeline 
David de Sousa (Presidente da CPL), por não acudirem interessados na Sessão Pública realizada 
em às 11h00min (Onze  horas) do dia 30/03/2020. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 01 de julho de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

UNIÃO  A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
ATO DE REVOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020

A Prefeita de Livramento/PB, no uso de suas atribuições legais, Resolve: Revogar a licitação, 
na modalidade Chamada Pública Nº 002/2020. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE, para o restante do ano letivo, com finalidade de apresentar projeto de 
venda de gênero alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar e habilitação dos 
fornecedores, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes nos autos do 
processo correspondente, onde foi declarado como Licitação Deserta em ata pela Sra. Jayana Félix 
de Almeida (Presidente da CPL), por não acudirem interessados na Sessão Pública realizada em 
às 11h:00min (Onze  horas) do dia 18/05/2020. Publique-se e cumpra-se.

Livramento/PB, 01 de julho de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 003/2020
A Prefeitura de Livramento/PB torna público que realizará através da Comissão (CPL).Chamada 

Pública de Compra Nº 003/2020.Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE, para o restante do ano letivo, com finalidade de apresentar projeto de venda de 
gênero alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar e habilitação dos fornecedores, 
conforme termo de referência. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documen-
tação e respectiva propositura até às 11h00min (Onze  horas)do dia 31 de julho de 2020, na sala 
da referida comissão, sediada na Rua José Américo de Almeida, Nº 386, Bairro: Centro, Bairro: 
Livramento/PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a Sessão Públicapara abertura 
do respectivo envelope. Recursos:Previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações:No horário das 08h:00minàs 12h:00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
(83) 3477-1042. E-mail: prefeituradelivr@gmail.com. 

Livramento/PB, 01 de julho de 2020.
Jayana Félix de Almeida

Presidente da CPL

Prefeitura municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 00001/2020
A Prefeitura de Piancó torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada Pública 

n. 00001/2020 a partir das 08:00 horas do dia 11 de Maio de 2020, com o objeto credenciamento de 
pessoas Jurídicas para prestação de serviços especializados na área de saúde com atendimento a 
nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, CAPS TM (Transtorno Mental), CAPS AD (Centro 
de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) CAPSi – (Centro de Atenção Psicossocial infanto-juveni), 
CER (Centro de Especialidade de Reabilitação), plantonistas/urgentistas para o SAMU, UPA, serviços 
especializados de odontólogo para o atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF), Médico 
Auditor, Médico autorizador, Médico para programa Melhor em Casa atendendo as necessidades 
do Município de Piancó-PB . O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 11 de Maio de 2020.
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL 

Prefeitura municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 00002/2020
A Prefeitura de Piancó torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada Pública 

n. 00002/2020 a partir das 08:00 horas do dia 23 de janeiro de 2020, com o objeto credenciamento de 
pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documentação, para prestação de serviços 
especializados de Médico para Programa de Saúde da Família (PSF) atendendo as necessidades 
do Município de Piancó-PB . O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 23 de Janeiro de 2020.
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL 

Prefeitura municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 00004/2020
A Prefeitura de Piancó torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada Pública 

n. 00004/2020 a partir do dia 27 de fevereiro de 2020, das 08:00 horas, com o objeto credenciamento 
de pessoa Jurídica que disponibilize no estabelecimento de saúde um CENTRO CIRÚRGICO com 
sede na região do Vale do Piancó- PB, atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB. O 
edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 27 de fevereiro de 2020.
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL 

Prefeitura municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 00003/2020
A Prefeitura de Piancó torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada Pública 

n. 00003/2020 a partir do dia 06 de fevereiro de 2020, das 08:00 horas, com o objeto contratação 
dos serviços especializados para emissão de laudo de exames, atendendo as necessidades do 
Município de Piancó-PB. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 06 de fevereiro de 2020.
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 00031/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de 

apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial 00031/2020, às 08:30 horas do dia 14 de Julho 
de 2020, para o objeto: serviços de gráfica. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 01 de Julho de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº. 00032/2020
Objeto: Aquisição de peças para veículos.
Vencedora: GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA – EPP, com o valor global de R$ 324.315,42 (trezentos 

e vinte e quatro mil, trezentos e quinze reais e quarenta e dois centavos).
Resolve: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve ADJUDI-

CAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas para assinar termo contratual.
Pedra Branca-PB, 01 de Julho de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino de Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB - PB, às 16h00min, do dia 15 de Julho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição Parcelada de 
Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da 
ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município até dezembro de 2019. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 04/2010. Informações: no horário das 13h00min as 17h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Email: administracao@piloezinhos.pb.gov.br. Telefone: (083) 3627 1040.

Pilõezinhos – PB, 29 de junho de 2020.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2020, que objetiva: Contratação de Empresa 
Especializada para Prestação de Serviços na Implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão - 
PEC/E-SUS com treinamento e suporte técnico para todos os setores da Secretaria Municipal de 
Saúde de Pilões-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE 
BEZERRA DE OLIVEIRA NETO - R$ 26.310,00.

Pilões - PB, 26 de Junho de 2020.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação 
do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/E-SUS com treinamento e suporte técnico para todos os 
setores da Secretaria Municipal de Saúde de Pilões-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00015/2020. DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS, FMS e PAB FIXO: 3.3.90.39.01 - 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00054/2020 - 29.06.20 
- JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO - R$ 26.310,00.

PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL
 AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

A prefeitura de Princesa Isabel torna público que realizará através da Comissão Permanente 
de Licitação, sediada na Rua Doutor Arrojado Lisboa, S/N - Centro - Princesa Isabel - PB, às 09:00 
horas do dia 22 de Julho de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestar serviço de engenharia na constru-
ção de pavimentos em paralelepípedos e construção de passagem molhada no Sítio Cachoeira 
de Minas e ainda construção de pavimento em paralelepípedo do estacionamento da UAI e UAA 
na Várzea, município de Princesa Isabel/PB, conforme planilhas de custo. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
34572419. E-mail: LICITAPRINCESA2017@GMAIL.COM. Edital: http://www.princesa.pb.gov.br/
licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Princesa Isabel - PB, 01 de Julho de 2020
SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO 

 Presidente da Comissão

PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020
A Prefeitura Municipal de Princesa Isabel/PB, vem através de seu Pregoeiro Oficial, tornar público 

o adiamento da Sessão Pública que seria realizada às 09:00 horas do dia 02 de Julho de 2020, 
referente ao Pregão Presencial Nº 014/2020 quem tem como objeto a Contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para prestar fornecimento de forma parcelada de materiais de Construção destinado as 
diversas Secretarias do Município de Princesa Isabel/PB. O mesmo será adiado para o dia 16 de 
Julho de 2020. Motivo do adiamento: Retificação nos quantitativos dos itens do edital. Informações: 
No horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço Rua Doutor Arrojado Lisboa, S/N 
- Centro - Princesa Isabel/PB, Sala da CPL na Prefeitura Municipal de Princesa Isabel. Telefone: 
(83) 34572419. E-mail: licitaprincesa2017@gmail.com. 

Princesa Isabel/PB, 01 de julho de 2020.
Jacé Alves de Oliveira 

 Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INTER-

NET. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2015. ADITAMENTO: Dar continuidade a 
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT 
Nº 00124/2015 - Lemos e Morais Ltda - CNPJ: 05.913.968/0001-22 - 5º Aditivo - prorroga o prazo 
por mais 12 meses. ASSINATURA: 25.06.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RI0 DO PEIXE
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO 00005/2020 DO CONTRATO 00004/2020, CELEBRADO PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E A EMPRESA MUNDO NOVO 
COMERCIO DE PETROLEO – ME CNPJ 18.392.453/0001-76, QUE ALTERA OS VALORES DO 
COMBUSTIVEIS, (GASOLINA E DIESEL S10).

SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, 01 DE JULHO DE 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Material 

Médico Hospitalar para atender a necessidade da Secretaria de Saúde deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 021.110. FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 02110.10.301.2007.2024 - 02110.10.301.2007.2026 - 02110.10.301.2007.2030 - 
02110.10.301.2007.2031 - 02110.10.301.2007.2083 -. VIGÊNCIA: 31/12/2020. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00035/2020 CIRUGICA 
MONTEBELLO LTDA R$ 17.256,04.

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Material 

Médico Hospitalar para atender a necessidade da Secretaria de Saúde deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 021.110. FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 02110.10.301.2007.2024 - 02110.10.301.2007.2026 - 02110.10.301.2007.2030 - 
02110.10.301.2007.2031 - 02110.10.301.2007.2083 -. VIGÊNCIA: 31/12/2020. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00035/2020 CIRUGICA 
MONTEBELLO LTDA R$ 17.256,04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 000101/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00015/2020

OBJETO: Aquisição de Cestas básicas a atender o enfretamento da Pandemia do COVID-19, 
para o município de Santa Luzia-PB.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 
09.090.689/0001-67.

CONTRATADO(S): LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS, CNPJ nº 02.620.327/0001-91, Praça 
Silvino Cabral, 2, Centro - Santa Luzia - PB – CEP: 58600-000.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.100 Fundo Municipal de Assistên-
cia Social - 08 244 1018 2083 Manutenção do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades 
Públicas e de Emergências - ELEMENTO DE DESPESA: 3390.32 99 1001 Material, Bem ou Serviço 
para Distribuição Gratuita.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03 (três) meses, contados a partir da assinatura do contrato, iniciando 
em 23 de junho de 2020 até 23 de setembro de 2020.

VALOR GLOBAL: R$ 33.855,00 (Trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais)
       Santa Luzia - PB, 23 de junho de 2020.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00014/2020
PROCESSO: 00050/2020 
OBJETO: Aquisição de Termômetros Digital, destinados a atender o enfretamento da Pandemia 

do COVID-19, para o município de Santa Luzia-PB.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
EMPRESA VENCEDORA: ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI, CNPJ n° 20.761.240/0001-16.
FUNDAMENTO: Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e subsidiariamente na Lei Federal 

nº. 8.666/93 e suas alterações.
VALOR GLOBAL: R$ 4.990,00 (Quatro mil novecentos e noventa reais)
DATA DA RATIFICAÇÃO: 17 de junho de 2020.
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Santa Luzia - PB, 17 de junho de 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 00098/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00014/2020
OBJETO: Aquisição de Termômetros Digital, destinados a atender o enfretamento da Pandemia 

do COVID-19, para o município de Santa Luzia-PB.
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 

09.090.689/0001-67.
CONTRATADO(S): ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI, CNPJ n° 20.761.240/0001-16, End. 

Av. Sinésio Guimaraes, 806, Torre, João Pessoa/PB – CEP: 58.040-400.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.2016.2018 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde                       
3390.30 99 1211 - Material de Consumo                                      
3390.32 99 1211 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      
02.090 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                      
10.301.1006.2061 - Manutenção dos Recursos do SUS                                                      
3390.30 99 1214 - Material de Consumo                                      
3390.32 99 1214 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      
10.304.1033.2062 - Manutenção das Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária                           
3390.30 99 1211 - Material de Consumo              
3390.30 99 1214 - Material de Consumo           
10.305.1007.2063 - Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS                     
3390.30 99 1214 - Material de Consumo
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do contrato, 

iniciando em 17 (dezessete) de junho de 2020 e termino em 15 (quinze) de setembro de 2020.
VALOR GLOBAL: R$ 4.990,00 (Quatro mil novecentos e noventa reais).

       Santa Luzia, 17 de junho de 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2020

Torna público através da CPL , que a Sessão Pública realizada, às 15H horas do dia 26/06/2020, 
na modalidade SUPRACITADA, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais diversos: pa-
ralelepípedo granítico, meio fio granítico, cimento e areia para pavimentações neste município, 
foiDESERTA. Fundamento legal: Lei 10.520 de 2002 subsidiada pelaLei federal nº 8.666/1993 e 
suas alterações posteriores . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (83) ....
Email: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com

SERTAOZINHO- PB, 26 de junho de 2020.
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

PREGOEIRA
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais Médicos, Fármacos e Odontológicos diversos, 

para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde e seus demais Órgãos [vinculados], 
mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo 
Setor Competente deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2019. 
ADITAMENTO: Realinhamento de preço contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Sertãozinho e: CT Nº 00021/2020 - M & R Comercio Eireli - 1º Aditivo - - equivalente a R$ 
89.550,00. O valor consolidado passa para R$ 257.657,35. ASSINATURA: 29.06.20
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGAO ELETRONICO Nº 6/2020

Torna público através da CPL , que a Sessão Pública realizada, às 13H30m horas do dia 
29/06/2020, na modalidade SUPRACITADA, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
peças automotivas diversas, destinadas aos veículos e Máquinas Pesadas deste Município - 2º 
Chamada, foi FRACASSADA. Fundamento legal: Lei 10.024 de 2019 subsidiada pelaLei federal nº 
8.666/1993 e suas alterações posteriores . Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) ....
Email: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com

SERTAOZINHO- PB, 29 de junho de 2020.
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

PREGOEIRA
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO
 AVISO DE RESTRIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020
Torna público através do PREGOEIRA, que a EMPRESA: BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA ME, NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 25.003.525/0001-
01 está com RESTRIÇÃO (ÕES) na(s) CERTIDÃO (ÕES): CND - MUNICIPAL, contudo, será 
atribuído ao(s) referido(s) licitante(s) os benefícios da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 2006, Art. 43.  As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião 
da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estaapresente alguma 
restrição. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito; § 1o  Ha-
vendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, 
para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 155, de 2016)      Produção de efeito; § 2o  A não-regularização da documen-
tação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação.  A(s) referida(s)  CERTIDÃO, com a(s) restrição(ões) está(ão) 
presente(s) na sua documentação. Portanto, serão atribuídasao licitante, os benefícios expostos 
no referida artigo da referida lei. Portanto, a partirda presente DATA, passa a contar o prazo para a 
regularização da(s) referida(s) CERTIDÃO. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) ...-....
Email: prefeituradesertaozinho@gmail.com

SERTAOZINHO- PB, 29 de  junho de  2020.
CAMILA DA SILVA NASIMENTO

PREGOEIRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00004/2020

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 DV00004/2020, 
que objetiva: Contratação de serviços especializados na Área de Engenharia Civil para ratificação/
ajustes (adequações) no projeto de reforma e ampliação da EMEF Maria de Lourdes; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LCL SERVICOS DE ENGENHARIA 
EIRELI - R$ 3.000,00.

Sertãozinho - PB, 01 de Julho de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NO CENTRO, MUNICIPIO 
DE SOLEDADE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2017. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Soledade e: CT Nº 00131/2017 - Martins Construções Eireli - EPP - CNPJ: 21.645.432/0001-20 - 6º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 28.05.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I, NO BAIRRO NOVA SOLE-
DADE, MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2017. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Soledade e: CT Nº 00134/2017 - Martins Construções Eireli - EPP - CNPJ: 
21.645.432/0001-20 - 6º Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 28.05.20
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTA-

MENTO SANITÁRIO, COM IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO, ESTAÇÃO DE 
BOMBEAMENTO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COM LAGOAS AEROBIAS E ANA-
ERÓBIAS. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00001/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade 
a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: 
CT Nº 00061/2019 - Construdantas Construcao e Incorporacao Ltda - CNPJ: 04.023.803/0001-12 
- 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 22.05.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE PUBLICIDADE DESTINADO AO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00001/2017. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contra-
tado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: CT Nº 00091/2017 - Takes 
Producao e Publicidade Ltda - EPP - CNPJ: 35.486.075/0001-09 - 3º Aditivo - prorroga o prazo até 
o final do exercício financeiro de 2020. ASSINATURA: 15.05.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
ADENDO AO EDITAL 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00043/2020
PREGÃO PRESENCIAL N°: 00023/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520/02, 
por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa: 

ONDE -SE -LE: ABERTURA: Que se fará no dia 10 de Agosto de 2020, 10h00min (Dez Horas 
e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.          

LEIA CORRETAMENTE: ABERTURA: Que fará no dia 10 de JULHO de 2020, 10h00min (Dez 
Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de um Veículo Zero Quilo-
metro destinado ao atendimento da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB.      

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

 Salgadinho-PB, 01 de Julho de 2020. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
ADENDO AO EDITAL 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00043/2020
PREGÃO PRESENCIAL N°: 00023/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520/02, 
por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa: 

ONDE -SE -LE: ABERTURA: Que se fará no dia 10 de Agosto de 2020, 10h00min (Dez Horas 
e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.          

LEIA CORRETAMENTE: ABERTURA: Que fará no dia 10 de JULHO de 2020, 10h00min (Dez 
Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de um Veículo Zero Quilo-
metro destinado ao atendimento da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB.      

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

Salgadinho-PB, 01 de Julho de 2020. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Getúlio Vargas, 40B - Centro - Santa Rita - PB, às 08:30 horas do dia 16 de Julho de 2020, por 
meio do site www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS 
NÚCLEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal 
10.024/19 e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.
tce.pb.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 01 de Julho de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 
AVISO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020
Torna público que foi protocolado pela empresa TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.506.307/0001-57, no dia 
30 de junho de 2020, impugnação, referente ao Pregão Eletrônico n° 014/2020, do tipo menor preço 
(menor percentual de taxa de administração), para: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM 
O FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, MICRO PROCESSADO COM CHIP/VALES, 
UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL/ETA-
NOL, ÓLEO DIESEL), LUBRIFICANTES E DERIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA 
DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA, PB. Em razão disto, a Pregoeira, junto com a equipe de apoio, suspende a licitação, 
para análise do interposto e comunica que breve estará republicando o Edital. Informações: E-
-mail:pmsrlicitapublica@gmail.com.  

Santa Rita – PB, 01 de Julho de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Felinto dos Santos - Centro – São Bentinho - PB, às 09h00min do dia 15 de Julho de 
2020, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, registro de preços na modalidade 
pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, para: aquisição parcelada de material de 
informática, equipamentos de segurança eletrônica, formatação de computadores, manutenção 
de impressoras e reciclagem de cartucho e toner para atender a demanda das Secretarias do 
Município de São Bentinho - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 9.9877-9500. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.
saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 01 de junho de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO 

Pregoeiro

COMUNICADO
CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CABO TELECOM, empresa sediada 

na Rua Senador José Ferreira de Souza, nº 1916, Candelária, Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 02.952.192/0001-61, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL) para provimento de Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), conforme Ato nº. 4.148, 
de 19.07.2012, publicado no DOU em 27.07.2012, e filial localizada na Rua Virgínia Maria de Oli-
veira, nº. 131, Água Fria, João Pessoa/PB, CEP: 58053-006, (CNPJ nº 02.952.192/0008-38),, em 
cumprimento às obrigações previstas na  Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011 e na Resolução 
n°.581 - ANATEL, de 26 de março de 2012, bem como em atendimento ao disposto no art. 28, e 
parágrafos, da Resolução n°. 488 - ANATEL, de 03 de dezembro de 2007, vem comunicar aos 
Assinantes/Clientes que, a partir de 31 de julho de 2020, o canal VH1 Mega Hits, veiculado atual-
mente por esta Prestadora na grade de programação do Plano HD Super, terá  sua transmissão 
descontinuada, por deliberação da própria empresa responsável pela programação do referido 
canal. A CABO TELECOM noticia, ainda, que, em substituição, passará a carregar, na grade de 
canais do Plano HD Super, o novo canal MTV LIVE. Informamos, ainda, que na referida data, o 
canal Terra Viva, veiculado atualmente por esta Prestadora na grade de programação dos Planos 
HD Master e HD Super, será substituído pelo canal Agro +.  

A grade de canais de programação com a mudança estará disponível no sitio www.cabotelecom.
com.br. Informações adicionais poderão ser obtidas através da Central de Atendimento 10600 e 
(84) 2010-2010.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FIACAO E TECELAGEM DE 
JOAO PESSOA, CABEDELO, CONDE, CAAPORA E ALHANDRA, CNPJ n. 09.302.092/0001-39, 
neste ato representado por seu presidente Antônio Inácio de Lima e a UNITEXTIL INDÚSTRIA 
TEXTIL EIRELI, sob o nome fantasia UNITEXTIL, inscrita no CNPJ n. 03.652.452/0001-46 e sua 
filial localizada no estado da Paraíba torna pública através do presente o Edital deconvocaçãopara 
participação em assembleia, com o objetivo discutir a celebração de “Acordo Coletivo de trabalho”, 
sendo a referida agendada para o próximo dia 03 de julho de 2020 às 08h00min horas em primeira 
convocação com deliberação a partir da presença de 50% mais 1 dos trabalhadores da citada 
empresa e a segunda convocação às 09h00min com o número de presentes, que  será realizada 
na sede da matriz da UNITEXTIL INDÚSTRIA TEXTIL EIRELI, localizada a Avenida Parque, s/n, 
Distrito Industrial, CEP 58.082.030, João Pessoa, estado da Paraíba. A referida assembleia tem 
como objetivo a discussão acerca do estabelecimento de jornada de trabalho especial, com labor 
de segunda a sexta-feira nos turnos “A” e ‘B”e de domingo a quinta feira no turno “C”,  com estabe-
lecimento de jornadas maiores em dias alternados em detrimento de jornada menores nos demais, 
respeitado o descanso entre uma jornada e outra e, ainda a manutenção do descanso contínuo, 
convivência familiar dos trabalhadores com familiares e manutenção de suas atividades sociais.

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FIACAO E TECELAGEM DE 
JOAO PESSOA, CABEDELO, CONDE, CAAPORA E ALHANDRA, CNPJ n. 09.302.092/0001-39 
neste ato representado por seu presidente Antônio Inácio de Lima e a UNIDADE TEXTIL NORDESTE 
EIRELI, sob o nome fantasia UNITEX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 09.093.785/0001-69 e sua filial localizada no estado da Paraíba torna pública através do presente 
o Edital de convocação para participação em assembleia, com o objetivo discutir a celebração de 
“Acordo Coletivo de trabalho”, sendo a referida agendada para o próximo dia 03 de julho de 2020 
às 08h00min horas em primeira convocação com deliberação a partir da presença de 50% mais 1 
dos trabalhadores e a segunda convocação às 09h00min com o número de presentes, que  será 
realizada na sede da matriz da UNITEXTIL INDÚSTRIA TEXTIL EIRELI, localizada a Avenida Parque, 
s/n, Distrito Industrial, CEP 58.082.030, João Pessoa, estado da Paraíba. A referida assembleia 
tem como objetivo a discussão acerca do estabelecimento de jornada de trabalho especial, com 
labor de segunda a sexta-feira nos turnos “A” e “B” e de domingo a quinta feira no turno “C”, com a 
totalidade de 44(quarenta e quatro) horas semanais, com estabelecimento de jornadas maiores em 
dias alternados em detrimento de jornada menores nos demais, respeitado o descanso entre uma 
jornada e outra ainda a manutenção do descanso contínuo, convivência familiar dos trabalhadores 
com familiares e manutenção de suas atividades sociais.
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A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2020-003524/TEC/LI- 7364, para 
Conjunto Habitacional com 500 unidades, Loteamento Novo Bairro, no município de Santa Rita -PB.

A empresa TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A - CNPJ 63.310.411/003-80, torna público que 
recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 
147/2020 para a atividade de Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em geral, situado na Rua 
Norma de Araújo Batista, 440, Galpão 101 e 102, Gramame, João Pessoa/PB. CEP: 58069-263.

À SEAPORT - Serviços de Apoio Portuário Ltda, CNPJ 09.560.970/0001-16, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de Operação, para Locação de máquinas e Atividade de Operação Portuária, situado à Avenida 
Duque de Caxias, nº 56, Centro, Cabedelo/Paraíba.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS 
FAMILIARES DE MATINHAS - PB

Rua Projetada, S/N – Centro – Matinhas - PB
CNPJ: 03.813.874/0001-56

CORREÇÃO DO AVISO RESUMIDO DO EDITAL DA ELEIÇÃO SINDICAL
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Matinhas, cor-

rige o horário de funcionamento no aviso resumido do edital da Eleição Sindical, publicado no dia 
01/07/2020 (ontem), onde se lê: “devendo o registro de chapas ser apresentado à Secretaria da 
Entidade no horário das 13:00h as 17:00h”, leia-se: “devendo o registro de chapas ser apresentado 
à Secretaria da Entidade no horário das 08:00 as 11:00 horas”. 

Matinhas - PB, 02 de julho de 2020.
JOSÉ ALVES DE FARIAS

Presidente

UNIÃO  A
Esportes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 051/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o proce-

dimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO 
DE TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL DE 16 CORTES, COM O OBJETIVO DE 
SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB conforme condições do Edital e seus 
anexos. Abertura das propostas: dia 14 de JULHO de 2020, às 09h00 (horário de Brasília), através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do 
edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.brewww.sousa.pb.gov.br(1.Transparência, 
2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).Obs: Os licitantes 
dobrem a atenção na hora de cotar o preço no sistema.

Sousa, 01 de julhode 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Mari

CONVOCAÇÃO
Pregão Presencial nº 012/2020

O Pregoeiro do Município de Mari, no uso de suas atribuições, CONVOCA as empresas: J.T.A 
COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME, PAPELARIA ROCHA LTDA- ME, FESTAS 
E DESCARTAVEIS COMERCIO VAREJISTA LTDA, S D DE A FERREIRA & CIA LTDA-ME, MARIA 
SALETE JERÔNIMO DE MENDONÇA - ME, DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME, JOSE 
CARLOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 e TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI, para sessão pública no dia 06/07/2020 as 09:00hs para classificação, abertura da etapa 
de lances e habilitação. Maiores informações no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – 
Centro – Mari-Pb, no horário de expediente de 08h00min as 12h00min ou através do e-mail cpl.
mari.20174@gmail.com.

Mari-PB, 30 de junho de 2020.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇO 005/2020
Nº CONTRATO 103/2020

CONTRATADO: B&N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ n 24.263.536/0001-68.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA, CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL, PARA A EXECUÇÃO 
DE OBRA DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNI-
CIPIO DE SERRA GRANDE.

Valor Global: R$ 383.185,53(trezentos e oitenta e três mil cento e oitenta e cinco reais e cin-
quenta e três centavos).

Data do Contrato: 01 de julho de 2020.
Vigência: 08(oito) meses a contar da assinatura da ordem de serviços.

Serra Grande – PB, 01 de junho 2020
JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ

Prefeito Municipal
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