
Apenas 60% da frota está circulando pelas ruas da capital, de segunda a sábado, com uma série de restrições para prevenir o contágio pelo coronavírus. Página 5

Após 3 meses, ônibus voltam a circular em JP
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Governo anuncia investimento 
de quase R$ 800 mi em obras 
Em “live” realizada ontem, João Azevêdo detalhou alguns dos 200 projetos que o Estado irá retomar em toda PB. Página 3

Futebol paraibano volta 
a ser foco de escândalo
Dirigentes e jogadores teriam recebido, indevidamente, 
auxílio emergencial de R$ 600. Página 16

Foto: Marcus Antonius

PM encerra festas em Guarabira e no Conde e notifica bares 
que descumpriram decreto em Campina Grande. Página 6

SP começa a testar vacina contra covid no próximo dia 20. Página 17
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NA PARAÍBA

A crise em números
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535.027
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Foto: Marcus Antonius

Estudantes do Estado terão 
revisão on-line para Enem
Promovido pelo Governo do Estado, Se Liga no Enem 
abre 3,5 mil vagas hoje. Página 12

Bolsonaro sanciona MP que 
permite redução de salário
Dispositivo também permite a suspensão do contrato de 
trabalho por 60 dias durante a pandemia. Página 4

Geral

Diversidade

Projeto atua junto às mulheres negras periféricas e quilombolas 
da Paraíba na prevenção ao novo coronavírus. Página 8

Foto: Secom-PB

Cultura

Paraíba

Natureza Jardim Botânico firma parceria com 
projeto para observação de pássaros. Página 8

Foto: Divulgação

Maestro Autor de inesquecíveis trilhas para 
cinema, Ennio Morricone morre aos 91 anos. Página 9

João Azevêdo disse que só é 
possível falar de economia hoje 
porque se falou de saúde e 
proteção para a população antes 
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O planejamento correto e a coragem para executá-lo são 
princípios fundamentais da gestão, seja pública ou privada. A 
planificação das ações leva em consideração circunstâncias 
sociais e estruturais, que, dependendo do caso, vão exigir um 
ânimo acentuado do governante, no sentido de superar os obs-
táculos que a realidade coloca diante do que foi engendrado.

É o que ora acontece na Paraíba. O Governo do Estado 
teve que suspender dezenas de obras em execução e adiar 
licitações e expedições de novas ordens de serviço, para 
atender a um compromisso inadiável: redirecionar a má-
quina administrativa para o enfrentamento adequado da 
situação de emergência em saúde deflagrada pela pande-
mia do novo coronavírus.

O governador João Azevêdo e sua equipe de auxiliares, 
obedecendo aos preceitos da coragem e do planejamento, agi-
ram rápido na criação e estabelecimento de um regime de iso-
lamento social que evitasse um aumento súbito dos casos de 
covid-19, capaz de colapsar os sistemas de saúde, situação que 
colocaria em risco a vida de milhares de pessoas.

A pandemia não arrefeceu. Por enquanto, todo cuidado 
é pouco. Mas o Plano de Contingência, colocado em prática 
pelo governo, possibilitou a retomada gradual da ativida-
de econômica, consubstanciada nas mais de duas centenas 
de obras anunciadas ontem pelo governador João Azevêdo, 
para toda a Paraíba, em áreas como saúde, segurança, edu-
cação e habitação.

O Programa de Investimentos em Obras Públicas represen-
ta uma injeção de recursos, na economia paraibana, da ordem 
de R$ 798 milhões, sendo R$ 601 milhões do tesouro estadual 
e R$ 197 milhões do governo federal. O plano de retomada da 
economia vai melhorar a qualidade de vida da população, in-
clusive por meio da geração de emprego e renda.

A Paraíba dá um passo à frente, mesmo em circunstâncias 
tão adversas. Isso porque, conforme ressaltou João Azevêdo, o 
desenvolvimento estadual está sendo pensado e executado de 
forma segura e responsável. Para tanto, as atividades econô-
micas, no plano estadual, estão sendo reprocessadas em con-
sonância com as medidas de segurança fiscal e sanitária.

Passo à frente
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O estadista

Artigo Abelardo Jurema
abelardojurema@hotmail.com  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Todas as vezes em que tenho dificuldades 
de eleger um tema para abordar em meus arti-
gos, inspiro-me no meu pai, Abelardo Jurema. 
Ele é referência obrigatória com suas histórias 
de quem viveu uma vida repleta de relevantes 
experiências de um cidadão do mundo, que 
exerceu papel influente na política brasileira 
como ministro da Justiça do seu país. E tam-
bém como exilado em Lima, atrás dos Andes, 
sendo o mais simples dos mortais, desfeito de 
todos os seus privilégios.

É dele que tenho recordações de passa-
gens sobre alguns dos maiores estadistas que 
marcaram a nossa história contemporânea, 
desde a Segunda Grande Guerra, tema que 
dominava com fluência e o conhecimento de 
muito poucos. Atributos que 
o levariam a ter seus textos 
divulgados na Rádio Tabaja-
ra, sob o título “Do Teatro da 
Guerra” - retransmitidos pela 
BBC de Londres -, com suas 
análises sempre pertinentes 
sobre o conflito que provo-
cou milhões de vítimas.

Um dos homens públicos de sua preferên-
cia, que se enquadram na seleta plêiade de es-
tadistas, era o presidente Juscelino Kubitschek, 
democrata por excelência, um dos maiores 
lideres políticos da história brasileira. JK cum-
priu um mandato de memoráveis realizações, 
com projetos que alavancaram a economia 
nacional,  implantando a nossa  indústria auto-
mobilística e inspirando  confiança e otimismo, 
através da construção de Brasília como nova 
Capital do País.

Meu pai contava que, durante sua gestão, 
Juscelino era o alvo principal do jornal “Tribu-
na da Imprensa”, liderado pelo seu maior ad-
versário, o governador do Rio,  Carlos Lacerda, 
que desenvolvia uma campanha sistemática de 
denúncias sobre possíveis fraudes e irregulari-
dades em alguns setores da administração fe-
deral. Numa reunião ministerial, o presidente 

foi aconselhado pelo seu ministro da Guerra, 
marechal Henrique Teixeira Lott, do núcleo 
duro do Governo, a “fechar” o periódico que 
era editado pelo valente e ácido jornalista Hé-
lio Fernandes.  JK reagiu:

- Não, ministro. A “Tribuna” e o Carlos 
prestam um serviço ao meu Governo, pois 
inibem a ação de dilapidadores do patrimônio 
público e me auxiliam na árdua tarefa de iden-
tificar e punir corruptos e corruptores.

Outro aspecto a ser realçado na perso-
nalidade do grande político mineiro era o seu 
poder de convencimento pelas palavras - a 
persuasão dos seus argumentos, o respeito e 
a educação como tratava a todos, incluindo os 
seus opositores. E quando se dirigia à Nação, 

não falava em “nós e eles”, não 
dividia o País entre esquerda 
e direita, entre pobres e ricos, 
entre heterossexuais e homos-
sexuais, e muito menos  fazia 
distinção entre os que haviam 
votado nele e os que não apoia-
ram  a sua candidatura.

- A partir deste momento, 
não sou o presidente do PSD. Sou presidente de 
todos os brasileiros que se propõem a traba-
lhar pelo bem comum, a quem convoco para se 
unirem  a mim no propósito de levar  o País ao 
seu destino de grande Nação - declarou JK  em 
seu discurso de posse.

É disso que sentimos falta no Brasil de 
hoje, especialmente nesses duros tempos de 
pandemia, quando o povo brasileiro espera 
encontrar um homem que pacifique o País, 
que fale para todos os brasileiros e não para os 
seus seguidores na internet ou os que lhe de-
vem obediência. Um homem que adote postura 
altruísta, convergente, conclamando todos a 
aderirem aos seus propósitos, que nos tranqui-
lize nesses momento de angústia e que nos faça 
acreditar  em  sua liderança para superar nos-
sos problemas e  confiar no futuro da Nação.

Enfim, procura-se  um estadista.
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Artigo Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com  | Colaborador

O excomungado
O padre católico Edson Tagliaferr-

ro, da matriz de Nossa Senhora das Do-
res (município de Artur Nogueira, São 
Paulo) exortou os fiéis que ouviam seu 
sermão da última quinta-feira, e que 
votaram em Jair Bolsonaro, a se con-
fessarem, pois cometeram um pecado 
mortal. Os eleitores de Jair  Bolsonaro, 
casa morram sem confessarem esse 
pecado, irão para as profundas do In-
ferno e lá ficarão à disposição de Lú-
cifer, Lílite, Pantanha e outros diabos 
medonhos.

- Quem votou em Bolsonaro é cor-
reponsável pelas vítimas da praga co-
rona-19, principalmente as que morre-
ram à míngua. O seu presidente ainda 
debochou dos moribundos, quando 
disse que a pandemia era apenas “uma 
gripezinha”, e, dian-
te da multidão de 
cadáveres, filhos de 
sua irresponsabili-
dade e desídia, justi-
ficou seu alheamen-
to dizendo que “não 
era coveiro”.

Isto é: se depen-
desse dele, os ca-
dáveres permaneceriam insepultos, 
sendo devorados pelos cachorros, à 
maneira de Elisa Samúdio, a infortu-
nada, que serviu de repasto para os 
rottweillers cabeça de touro do go-
leiro. Como na Roma antiga. Cristãos 
servindo de ração para as feras selva-
gens. Ave, César, os que vão morrer te 
saúdam.

Como matar um leão com um tri-
dente? Só os mortos sabem, os cris-
tãos. E um tigre? Nem os mortos sa-
bem. Para quê as listas do tigre? 

- Para a camuflagem no capim da 
savana. - Mas, na arena tem capim?

- Pergunte ao tigre.

- Não seria mas barato fazer um 
espetáculo com onças? Elas também 
esturram.

- Os césares não estão preocupa-
dos com economia. Até quando que-
brarem.

- Pobres césares. Estão condena-
dos a gastar todo o ouro das pilhagens.

- E outro homem? Digo, outro gla-
diador?

- Eles nasceram para aquilo para 
a morte no circo. É o máximo. Os que 
vão morrer te saúdam, jovem César.

- E aquelas mulheres, qual é o seu 
destino?

- A cama dos príncipes é melhor 
que a dos reis. Os príncipes têm mais 
energia

- Os leões tem mais ainda. São ca-
pazes de amar três 
dias e três noites.

- E os tigres?
- Pergunte às ti-

gresas.
- Elas só respon-

dem em tigrês, uma 
linguagem listrada 
e cifrada. Como a sa-
vana. Como o jângal. 

Vamos matá-los? Tigres devoram pes-
soas.

- Lá em casa nasceu uma ninhada 
de tigres. Que farei quando desmama-
rem?

- Dê ao César. Tigres comem mui-
to. Um cristão por dia.

- No sítio do goleiro havia muitos 
cachorros. Como ele podia alimentar 
tantos animais?

-́ Você também engolia muitos 
frangos. Onde conseguia tanto fran-
go?

- Com as torcidas organizadas. 
Elas têm uma cota de xis frangos por 
mês. Nas festas, a cota sobe.

 O seu presidente ainda 
debochou dos moribundos, 

quando disse que a pandemia era 
apenas ‘uma gripezinha’.   

 E quando se dirigia 
à Nação, não falava 
em “nós e eles”, não 
dividia o País...   
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São mais de 200 projetos que estavam parados por conta da pandemia da covid-19 e que impulsionarão a geração de emprego e renda

Em live nas redes sociais, 
o governador João Azevêdo (Ci-
dadania), anunciou na manhã 
de ontem o plano de retomada 
de obras no Estado que estavam 
suspensas em virtude da pan-
demia do coronavírus. O plano 
envolve mais de 200 obras nas 
áreas da saúde, educação, segu-
rança, habitação, infraestrutura, 
esporte e lazer, e mobilidade. 

O pacote anunciado pelo 
governador visa impulsionar a 
economia e a geração de em-
prego e renda no Estado me-
lhorando a qualidade de vida 
da população. As obras serão 
retomadas com um investi-
mento de R$ 798 milhões, sen-
do R$ 601 milhões do Tesouro 
Estadual e R$ 197 milhões do 
Governo Federal. 

“Mesmo com a pandemia 
que estamos passando, temos 
que continuar pensando e plane-
jando a Paraíba. Temos que fazer 
com que as coisas continuem 
acontecendo de maneira respon-
sável e segura, mas sempre com 
os mesmos cuidados recomen-
dados pelos órgãos de saúde, 
porque a pandemia não passou”, 
alertou João Azevêdo, durante o 
anúncio de retomada das obras.

O governador lembrou que 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Governador anuncia retomada 
de obras no valor de R$ 798 mi 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Parte do PT continua defendendo 
o nome do professor da UFCG, 
Márcio Caniello, como pré-can-
didato a prefeito. A propósito, 
em junho, 140 filiados assinaram 
manifesto rechaçando composi-
ção que não tivesse o partido na 
cabeça-de-chapa. Por enquanto, 
perderam uma batalha. Mas a 
decisão do diretório ainda será 
submetida à aprovação da Exe-
cutiva Nacional.

Perderam ‘uma’ batalha
A tendência é que o PT in-
dique o candidato a vice na 
chapa de Inácio Falcão. Nos 
bastidores, comenta-se de 
que estaria tudo acertado 
para a indicação, pelos petis-
tas, do nome de Jairo Olivei-
ra, que é presidente da sec-
cional da OAB em Campina 
Grande. Essa informação, po-
rém, não foi confirmada por 
Hermano Nepomuceno.  

Presidente do diretório do PT em 
Campina Grande, Hermano Ne-
pomuceno confirmou ontem que a 
tese de candidatura própria foi der-
rotada no encontro de delegados 
da legenda: “Por 22 votos a 12, foi 
aprovada a coligação com outros 
partidos e ficou decidido que vamos 
abraçar a pré-candidatura de Inácio 
Falcão [do PCdoB]”.

Pt aPoiará inácio Falcão

“a Paraíba está vencendo, Passando Pela Pandemia sem

Fila de uti”, diz governador ao anunciar retomada de obras

deve indicar o vice

Ao anunciar ontem, por meio de uma live, o ‘Programa de Investimentos em Obras Públicas’, que projeta inje-
ção na economia da Paraíba de quase R$ 800 milhões, o governador João Azevêdo (foto) ressaltou um fator 
que permitiu a retomada dos investimentos públicos num segmento tão importante no segmento produtivo, 
como a construção civil, e que comprova o quanto o Estado fez seu ‘dever de casa’ no que tange às medidas 
para combater o avanço da covid-19, num cenário nacional em que as projeções sobre a contenção da 
doença são, na maioria das vezes, pessimistas. “A Paraíba está vencendo, passando pela pandemia sem 
fila de UTI, sem ter nenhum cidadão esperando a vez para entrar na UTI. Isso está sendo possível graças às 

ações implementadas [pelo Governo do Estado], e também graças à consciência da população [no que 
que diz respeito ao isolamento social]”, avaliou. E, adiante, o gestor estadual fez menção à 

atitude planejada que levou a gestão a adotar esse programa de investimentos: “Dentro 
em breve estaremos aqui celebrando os números e frutos dessa decisão que é corajo-
sa. A pandemia ainda não acabou, mas acredito que o pior já passou e por isso es-
tamos falando em retomada de obras, novas obras e autorização de licitações”, afir-
mou. Nesse particular, a Paraíba se destaca, quando comparado a outros estados 
da Federação também afetados pelos efeitos danosos causados pela pandemia. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Do secretário de Infraestrutura da Paraíba, 
Deusdete Queiroga, ontem, numa emisso-
ra de TV, confirmando que o governador 
João Azevêdo deverá anunciar mais obras 
no Estado: “Várias outras estão sendo pla-
nejadas. O governador deverá anunciar 
novas obras até o final do ano e também a 
partir de 2021”.

“várias outras estão sendo Planejadas”,
diz secretário sobre obras na Paraíba

mdb tem Pré-candidata

Queria o “anonimato”

A surpresa política da semana foi o anún-
cio de que o MDB terá candidatura própria 
em Campina Grande: o partido escolheu a 
médica Tatiana Medeiros, que foi candidata 
a prefeita em 2012 pelo partido, após atu-
ar como secretária de Saúde na gestão de 
Veneziano Vital do Rêgo (PSB), que à época 
ainda militava no MDB.   

Em sua primeira declaração numa emissora de rádio, 
após a indicação, Tatiana Medeiros não demonstrou 
muito entusiasmo com a decisão partidária. E isso fi-
cou latente na sua fala: “Na última semana, em reu-
nião virtual, meu nome foi consenso para esta dispu-
ta, apesar de eu ter decidido não mais participar de 
eleições, por que havia decido viver no anonimato”.
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Hospital da Mulher em JP e Arco Metropolitano Leste de Campina Grande

Investimentos em saneamento, recursos hídricos, habitação e segurança

De acordo com João Azevêdo, 
a mola propulsora da retomada 
da economia da Paraíba será a 
construção civil que foi liberada em 
todas as bandeiras, sempre respei-
tando os protocolos de cuidados 
com a saúde dos trabalhadores. 
Na ocasião, o governador assinou 
32 ordens de serviço para o início 
de novas obras em todas as regiões 
da Paraíba. No pacote estão incluí-
das novas estradas, a construção 
de casas e apartamentos, praças, 
escolas e ginásios, entre outras 
obras.

O governador autorizou novas 
licitações para mais 130 obras. Entre 
elas se destacam dois hospitais: o 
Hospital da Mulher em João Pessoa 
que receberá recursos da ordem de 
R$ 65 milhões, e o novo hospital do 
município de São Bento. O Centro 
de Convenções de Campina Gran-
de é uma obra que sai do papel e é 
bastante aguardada pela população 
campinense. As 41 licitações de obras 
em curso, contemplam todas as re-
giões do Estado. 

Pelo pacote anunciado pelo 
governador, serão retomadas de 

imediato 177 obras que estavam em 
andamento e tiveram que parar ou 
reduzir o ritmo de execução por conta 
da pandemia.

No novo aeroporto a ser 
construído em Patos, no Sertão 
da Paraíba, serão investidos mais 
de R$ 35,6 milhões; já no Arco 
Metropolitano Leste de Campi-
na Grande, serão investidos R$ 
22,2 milhões. A implantação do 
Parque Linear Parahyba III, terá 
um investimento de aproxima-
damente R$ 3,6 milhões. Todas 
essas obras estão entre os 130 

projetos que foram autorizados 
para licitação.

Mobilidade
Na área da mobilidade urba-

na, destacam-se entre as obras 
que serão autorizadas para lici-
tação, o contorno de Bananeiras 
(R$ 7,9 milhões); a PB-148, que 
liga São José dos Cordeiros a 
Livramento (R$ 19,8 milhões); a 
PB-160, que liga Barra de São 
Miguel até a divisa com Pernam-
buco (R$ 6 milhões); o acesso à 
Cachoeira dos Guedes, em Gua-

rabira (R$ 3,1 milhões); o acesso 
à comunidade São Tomé, em 
Alagoa Nova (R$ 2,7 milhões); e o 
acesso à comunidade de Malhada 
da Rosa, em São João do Cariri 
(R$ 2,6 milhões)

Também serão executadas as 
obras das travessias urbanas de Ita-
baiana (R$ 3,4 milhões); Pitimbu-A-
caú (R$ 1,3 milhão); Cubati (R$ 854 
mil);  Coremas (R$ 577 mil); e Barra 
de Santa Rosa/Damião/Logradouro 
(R$ 2 milhões); além da pavimenta-
ção de ruas em Campina Grande (R$ 
1,7 milhão) e em outros municípios.

O secretário de Infraestrutura 
e Recursos Hídricos do Estado, 
Deusdete Queiroga, fez uma ex-
planação das obras ao lado do 
governador e anunciou licitações 
de mais 32 obras que vão injetar 
na economia da Paraíba R$ 152 
milhões. O secretário informou que 
o Governo estadual vai investir R$ 
66 milhões, enquanto os recursos 

federais serão de R$ 9,5 milhões. 
O Governo do Estado vai 

construir 1.654 unidades habita-
cionais. Mais de R$ 90 milhões, 
serão investidos nessas obras de 
habitação. Pelo pacote, serão 
construídos 856 apartamentos em 
Patos; 192 apartamentos em João 
Pessoa; 500 casas em Santa Rita; 
68 unidades habitacionais em 

Aparecida; além de 40 casas no 
Cidade Madura em Monteiro. Nas 
obras de esgotamento sanitário 
em Santa Rita serão investidos R$ 
2 milhões. 

A Cagepa será autorizada a 
licitar as obras de esgotamento 
sanitário do Cidade Verde e do 
Polo Turístico Cabo Branco, asse-
gurando um investimento de R$ 44 

milhões, em João Pessoa. Também 
faz parte do pacote a construção 
da Agrovila Águas de Acauã, em 
Itatuba. Um investimento de R$ 
11 milhões.

Pelo anúncio feito pelo go-
vernador também estão garanti-
dos investimentos na Segurança 
Pública. Será construído o Centro 
Integrado de Comando e Contro-

le de João Pessoa, a reforma do 
Batalhão de Operações Policiais 
Especiais – Bope, além de interven-
ções no Corpo de Bombeiros, no 
Presídio Desembargador Flósculo 
da Nóbrega (presídio do Roger), 
na Acadepol e serviço de manu-
tenção da Penitenciária Regional 
de Campina Grande, Raimundo 
Asfora – Serrotão. 

João Azevêdo enfatizou:  
“Se hoje estamos falando 
em economia é porque, há 

pouco, conseguimos falar de 
vida, de saúde e de proteção 
para a população do Estado”. 

João Azevêdo anunciou obras que marcam 
retomada econômica e alertou que a população 
precisa manter o cuidado com a pandemia

Foto: Francisco França

o Estado teve uma queda de re-
ceita nos primeiros três meses 
da pandemia, mas disse acreditar 
que a economia começará a dar 
uma resposta. É exatamente em 
cima desses anúncios que esta-
mos projetando esse pacote de 
obras em função do fluxo de caixa 
do Estado. “São receitas próprias 
e receitas oriundas da União que 
permitirão que a gente possa to-
car esse novo momento. Volto a 
dizer, de uma forma lenta, mas 
com a perspectiva de esperança 
para o povo”, ressaltou Azevêdo.

Antes de encerrar a live, o 
governador fez um alerta para 
que a população continue man-
tendo os cuidados, uma vez que 
a pandemia não acabou.  “Temos 
que manter todos os cuidados, 
para que a Paraíba retome o ca-
minho do desenvolvimento, com 
a geração de emprego e renda 
que tanto precisamos”, afirmou. 



Medida Provisória passou pelo Congresso e autoriza, na pandemia, diminuição da jornada e suspensão do contrato de trabalho

O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou ontem a 
Medida Provisória (MP) 936, 
que instituiu o Programa 
Emergencial de Manutenção 
do Emprego e Renda. Editada 
pelo próprio presidente no 
início de abril, a MP tramitou 
no Congresso Nacional e foi 
aprovada pelos parlamentares 
no mês passado, com algumas 
alterações.

O dispositivo permite, du-
rante o estado  de calamidade 
pública devido à pandemia do 
novo coronavírus, a suspen-
são do contrato de trabalho 
por até 60 dias e a redução 
de salários e da jornada de 
trabalho pelo período de até 
90 dias. No caso de redução, 
o governo paga um benefício 
emergencial ao trabalhador, 
para repor parte da redução 
salarial e, ao mesmo tempo, 
reduzir as despesas das em-
presas em um período em que 
elas estão com atividades sus-
pensas ou reduzidas. 

Esse benefício pago pelo 
governo é calculado aplicando-
se o percentual de redução do 
salário ao qual o trabalhador 
teria direito se requeresse o 
seguro-desemprego, ou seja, o 
trabalhador que tiver jornada e 
salário reduzidos em 50%, seu 
benefício será de 50% do valor 
do seguro desemprego ao qual 
teria direito, se tivesse sido 
dispensado. No total, o benefí-
cio pago pode chegar até a R$ 
1.813,03 por mês. 

Mudança
Em sua versão original, a 

MP 936 previa que o contrato 
de trabalho poderia ser sus-
penso por até 60 dias. Já a re-
dução salarial não poderia ser 
superior a 90 dias. Na Câmara 
dos Deputados, foi aprovada a 
permissão para que esses pra-
zos sejam prorrogados por um 
decreto presidencial enquan-
to durar o estado de calamida-
de pública, alteração mantida 
pelos senadores.

A MP, agora sancionada, 
prevê ainda que suspensão 
ou redução salarial poderá ser 
aplicada por meio de acordo 
individual com empregados 
que têm curso superior e re-
cebem até três salários mí-
nimos (R$ 3.135) ou mais de 
dois tetos do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS), 
ou seja, salários acima de R$ 
12.202,12. Trabalhadores que 
recebam salários entre R$ 
3.135 e R$ 12.202,12 só pode-
rão ter os salários reduzidos 
mediante acordo coletivo.

Presidente sanciona MP que 
permite redução de salário
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A Polícia Militar fechou 
o fim e semana com a prisão 
e apreensão de 112 suspei-
tos, 23 armas de fogo, quase 
4 kg de drogas e a recupera-
ção de 8 veículos com quei-
xas de roubo. O resultado é 
consequência da Operação 
Previna-se, que reforçou a 
segurança em todo o Estado 
no período.

Além das atividades 
de prevenção aos crimes 
contra a vida, contra o pa-
trimônio, tráfico de drogas 
e outros delitos, a Operação 
Previna-se deu continui-
dade também ao trabalho 
para evitar a proliferação 
do novo coronavírus, com 
o combate às aglomerações 
de pessoas, principalmente 
em festa e bares, com ações 
registradas nas cidades do 
Conde, Guarabira e Campi-
na Grande.

Outra forma de atuar da 
Previna-se foi a distribuição 
de alimentos em comuni-
dades carentes. As doações 
foram arrecadadas na ope-
ração Somos Solidariedade, 
realizada pelo Governo do 
Estado, por meio de vários 
órgãos. 

PM prende 
mais de 100 
suspeitos em 
operação

A presidência do Ju-
diciário estadual parai-
bano decidiu que a partir 
do dia 20 de julho será 
iniciado o retorno gra-
dual das atividades juris-
dicionais presenciais, co-
meçando pelo expediente 
interno.

A primeira etapa 
compreenderá o perío-
do de 20 de julho a 2 de 
agosto, quando haverá 
um trabalho voltado à di-
gitalização dos processos 
criminais, iniciando-se 
pelos feitos de réus pre-
sos. 

A partir do dia 3 até 
o dia 23 de agosto, deve-
rá ocorrer uma nova fase, 
com abertura gradual 
para o trabalho externo, 
focado, principalmente 
em audiências com réus 
presos e menores apreen-

didos. Já o terceiro mo-
mento está previsto para 
a partir de 24 de agosto.

Nesta semana, será 
publicado o Ato que esta-
belece o Plano de Implan-
tação de Retorno Gradual 
e Sistematizado às Ativi-
dades Presenciais (PI), 
nos termos da Resolução 
nº 19/2020, observando-
se as ações necessárias 
para prevenção ao con-
tágio pelo novo coronaví-
rus.

De acordo com o pre-
sidente do TJ, desembar-
gador Márcio Murilo da 
Cunha Ramos, a decisão 
foi tomada após reunião 
com os dirigentes do Mi-
nistério Público e da De-
fensoria Pública do Esta-
do, que também iniciarão 
os devidos retornos de 
forma gradual. 

TJPB retoma atividades 
presenciais no dia 20

O professor e escritor Iveraldo 
Lucena, pai da prefeita do municí-
pio de Conde, Márcia Lucena, segue 
internado. Ele decidiu, no último do-
mingo, dia 5, parar os tratamentos 
médicos para o câncer de pâncreas, 
descoberto em estágio avançado em 
fevereiro deste ano. Aos 85 anos, 
ele reuniu a família e anunciou que, 
além de escolher não ter mais inter-

venções médicas, seria sedado até 
esperar a sua morte. 

Márcia Lucena contou, em en-
trevista à reportagem de A União, 
que além do câncer, o pai também 
estava sofrendo com uma infecção 
e problemas nos pulmões e rins. 
Ela contou que, mesmo com tra-
tamentos médicos, seu estado de 
saúde só piorava. “Ele foi vendo 
que ia agregando novos problemas. 
Ele não perdeu em nenhum mo-
mento a lucidez nem o jeito dele de 

ser, mas entendeu que a situação 
só piorava e não tinha nenhuma 
perspectiva de melhora. O tumor 
já havia tomado conta e  ele já ha-
via colocado uma sonda para se 
alimentar porque perdeu 21kg em 
um mês”. 

Ela contou que ao reunir a fa-
mília, tranquilizou a todos da sua 
decisão de se despedir para ser se-
dado. “Então ele nos chamou e dis-
se aos médicos que não queria ne-
nhum tipo de intervenção, ele não 

queria hemodiálise, nem ir para a 
UTI para ser entubado. Se despe-
diu da gente dizendo que a inten-
ção era ser sedado e deixar o corpo 
tomar conta de tudo, para que a 
própria natureza agisse. Porque ele 
não queria mais sofrer e nem fa-
zer as pessoas que ele ama sofrer”. 
Agora ele vai nesse ritmo até que 
a infecção ou qualquer outro mal 
assuma a história e leve ele de ver-
dade. Para nós e para ele também, 
ele morreu quando começou a ser 

sedado. Não teremos mais nenhu-
ma troca com ele consciente”. 

Sobre Iveraldo Lucena
Iveraldo Lucena nasceu em 

Bananeiras, na Paraíba. Advogado, 
professor de história do Estado, 
professor de História da Universi-
dade Federal da Paraíba, foi tam-
bém secretário de Educação do 
Município de João Pessoa, do Es-
tado da Paraíba e do município de 
Conde.

Ex-secretário Iveraldo Lucena segue internado

Boletim da SES

Paraíba ultrapassa marca de 1,1 mil 
mortes provocadas pelo coronavírus

Com 423 novos casos 
de contaminação pelo novo 
coronavírus, a Paraíba re-
gistrou 53.151 casos de 
contaminação pelo novo 
coronavírus e 1.118 óbitos 
em decorrência do agrava-
mento da doença. De acor-
do com a Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), cerca 
de 18.435 pacientes supe-
raram os sintomas da co-
vid-19 e são considerados 
recuperados. O número de 
cidades atingidas segue 
sem alteração há sete dias. 
São 218 de 223 municípios 
com casos.

Desde o último domin-
go, o Estado apresenta um 
menor número de casos 
confirmados. A redução 
não está relacionada com 
a queda da contaminação. 
De acordo com a SES, vá-
rias secretarias municipais 
não notificam novos casos 
durante o fim de semana 
devido ao expediente re-
duzido. No domingo, 422 
casos e 17 mortes foram 
confirmados.

Além disso, o núme-
ro de casos descartados 
supera o número de casos 
confirmados desde a sexta-
feira, são 59.341 descartes. 
O número de testes realiza-
dos é de 155.653.

O número de óbitos 
confirmados nessa segun-
da-feira foi de 19 vítimas, 
sendo 2 deles ocorridos 
entre o domingo e a publi-
cação do boletim pela SES. 
A faixa etária é de 48 a 95 
anos. Três vítimas não pos-
suiam comorbidades. Um 
dos falecimentos ocorreu 
na residência do paciente 
e as demais ocorreram em 
hospitais públicos. As cida-
des referentes aos casos fo-
ram João Pessoa com cinco 
mortes, Santa Rita, Alhan-
dra e Cabedelo com dois 
falecimentos cada, Caiçara, 
Cajazeiras, Campina Gran-
de, Cruz do Espírito Santo, 
Lagoa Seca, Pedras de Fogo, 

Pedro Régis e Queimadas 
com um óbito confirmado 
para cada cidade.

A ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico) em 
todo o Estado é de 59%. 
Na Região Metropolitana 
de João Pessoa a taxa é de 
69%, Campina Grande teve 
uma queda e tem 55% de 
ocupação dos leitos de UTI 
adulto e o Sertão tem 54% 
de ocupação. O índice de 
isolamento social regis-
trado, referente ao domin-
go, foi de 49%. A média se 
aproximou, pela primeira 
vez em cerca de um mês, 
da taxa mínima de 50% es-
timada pela SES. 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Foto: Marcos Corrêa/Agência Brasil

Bolsonaro tem sintomas 
e faz teste para covid-19

O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou ontem, que 
fez um novo teste da co-
vid-19.  O resultado só será 
divulgação hoje. Por isso, a 
agenda oficial da parte da 
manhã do presidente foi 
desmarcada.  Segundo Bol-
sonaro disse a apoiadores, 
ele já realizou um exame 
nos pulmões na tarde de 
ontem, mas que está "tudo 
bem". "Eu vim agora do 
hospital, fiz uma 'chapa' de 

pulmão. Tá tudo limpo. Vou 
fazer exame do covid agora, 
mas tá tudo bem", afirmou 
ele em frente ao Palácio da 
Alvorada.

O presidente relatou ter 
apresentado febre de 38ºC - 
um dos sintomas da doença. 
O exame no pulmão foi reali-
zado no Hospital das Forças 
Armadas. O resultado é es-
perado para esta terça-feira, 
7. O Estadão confirmou com 
fontes do Palácio do Planalto 

e do hospital que Bolsonaro 
teve febre.

Mesmo admitindo a 
suspeita, o presidente pa-
rou para falar com o grupo 
que o aguardava voltar à re-
sidência oficial após o dia de 
trabalho. Bolsonaro usava 
máscara durante a conversa 
e pediu que as pessoas não 
chegassem perto dele. "Não 
pode chegar muito perto 
não, tá. Recomendação para 
todo mundo."

Diante da suspeita de covid-19, 
a agenda da manhã de hoje do 
presidente Jair Bolsonaro foi 
desmarcada

MP prevê que contratos 
de trabalho podem ser 
suspensos por até 60 
dias e a redução de 
salário e jornada de 

trabalho por até 90 dias.
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Jardim Botânico
O Jardim Botânico Benjamin Maranhão, localizado na 
capital paraibana, firmou parceria com a equipe do 
projeto ‘Vem Passarinhar PB’. Página 8 Fo
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Passageiros relatam se sentirem mais seguros, mas intervalo entre um ônibus e outro é motivo de reclamação

O transporte coletivo 
voltou a circular ontem em 
João Pessoa, após três meses 
de paralisação por conta da 
pandemia do novo coronaví-
rus. A partir de agora, o usuá-
rio passa a conviver com uma 
série de mudanças, entre elas, 
o uso obrigatório de máscara.

Os ônibus podem cir-
cular com todos os assentos 
ocupados e mais 12 passa-
geiros em pé posicionados de 
acordo com marcações inter-
na indicadas no interior do 
veículo.

Na avaliação do supe-
rintendente adjunto de Mo-
bilidade Urbana da capital, 
Wallace Massini, apesar do 
movimento mais intenso nos 
horários de pico, a retomada 
foi tranquila. Por enquanto, 
40 linhas – cerca de 60% da 
frota – estão nas ruas, de se-
gunda a sábado. 

Nos locais de maior flu-
xo de passageiros, como o 
Parque da Lagoa e Terminal 
de Integração do Varadou-
ro, quem utilizou os ônibus 
ontem encontrou marcações 
nas calçadas indicando a dis-
tância segura entre as pes-
soas. O transporte foi feito 
com menos passageiros no 
interior dos veículos, mais 
cuidado na higienização e 
exigência do uso de máscaras 
para ter acesso.

Na Integração, equipes 
da Divisão de Educação para 
o Trânsito (Died) conversa-
ram com usuários no início 
da manhã, mostrando a im-
portância de usar a máscara 
e respeitar as marcações nos 
assentos, estabelecendo dis-
tância segura entre as pes-
soas. Além disso, foi disponi-
bilizado lavatório dentro do 
Terminal, uma medida a mais 
para o cuidado com a saúde. 
“A avaliação da Semob é que 
o retorno aconteceu de for-
ma tranquila. Graças ao plano 
de flexibilização da Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP) e à preparação do 

pessoal e dos terminais, não 
foram registrados excessos 
de passageiros ou lotação nos 
ônibus, a maioria deles inclu-
sive não teve passageiros em 
pé”, afirmou Massini.

Nos primeiros dias, se-
gundo ele, haverá observação 
e análise da operação para ve-
rificar os ajustes necessários. 
O horário de início e término, 
por exemplo, devem ser re-
vistos, já que muitas pessoas 
precisam do transporte antes 
das 6h e após as 19h, perío-
do inicial para a circulação 
dos ônibus. O aumento da 
frota também vai depender 
do plano de flexibilização da 
PMJP. Wallace explicou que, 
conforme outros setores da 
economia forem autorizados 
a retomar as atividades, novas 
linhas e veículos voltarão à 
normalidade. As que estão em 
circulação atendem a todos os 
bairros, com alterações. 

“As principais orienta-
ções (para o usuário do trans-
porte coletivo) são o uso de 
máscara e higienização das 
mãos, além de evitar aglo-
meração. Os terminais estão 
sinalizados indicando o posi-
cionamento ideal, e é impor-
tante que todos respeitem. 
Além disso recomendamos 
o uso do cartão Passe Legal 
no pagamento, que pode ser 
adquirido facilmente nos 
guichês do Sintur e até pelo 
Whatsapp. Para evitar aglo-
merações também recomen-
damos o uso da integração 
temporal, cujo tempo foi am-
pliado”, acrescentou, Wallace 
Massini, adjunto da Superin-
tendência Executiva de Mobi-
lidade Urbana (Semob). 

Lucilene Meireles 
lucilenemeirelesjp@gmail.com

Sem aglomeração, coletivos 
voltam a circular na capital

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Para saber quais linhas estão 
em atividade, acesse o QR Code

Fala Povo

Estou retornando hoje 
ao trabalho e, pelo menos 
o ônibus que peguei, no 
Geisel, não estava limpo 

o suficiente. Além disso, a 
demora é grande e acaba 

atrapalhando quem 
precisa cumprir seu 

horário 

Está organizado e 
agora não tem 

aglomeração como antes. 
Me sinto bem mais segura 
com as medidas que estão 

sendo adotadas, todos 
usando máscara, álcool 

em gel, que ajuda a 
evitar a contaminação 

Vejo que a maioria 
das pessoas ainda não 

está andando de ônibus. 
No transporte que peguei, 
havia poucos passageiros 

e achei isso muito 
positivo. Dá para seguir 

assim, garantindo a 
segurança de todos 

Preciso do transporte 
coletivo com frequência e, 
com esse retorno, estou 
achando muito seguro. 
Pego uma linha que, 

normalmente, já demora. 
Com menos ônibus, 
então,tem que ter 

paciência 

Francisca Pires 
Recepcionista

Ingrid da Silva 
Estudante de musicalização

José Lirácio Mendes 
Aposentado

Célia dos Santos de Oliveira 
Comerciante

Neste primeiro dia de retorno dos transportes públicos em João Pessoas, passageiros respeitaram o distanciamento e usaram máscaras dentro dos veículos

Fotos: Marcus Antonius

Frota de ônibus sobe para 40% e STTP registra aumento de passageiros em CG
A Prefeitura de Campina 

Grande, através da Superinten-
dência de Trânsito e Transportes 
Públicos (STTP), registrou na 
última sexta-feira (3), a maior 
quantidade de passageiros 
transportados numa sexta-feira, 
e num sábado, durante a pan-
demia da covid-19, conforme 
dados divulgados pela Gerência 
de Transportes do órgão.

Segundo os números brutos 
apresentados no relatório da 
Divisão de Controle Operacio-
nal foram transportados 29.297 
passageiros, sendo 19.425 
equivalentes, 4.302 idosos e 
5.571 gratuitos, depois da fle-
xibilização.

Esses números são superio-
res à média dos outros dias da 
pandemia, que girava em torno 
de 22 mil passageiros, e agora 
mostram que a frota de ônibus 
em operação já está represen-

tada por um aumento de 30 
para 40%, com um incremento 
na demanda de passageiros 
que estão sendo atendidos pe-
los ônibus da seguinte forma: 
empresa Nacional (28 veículos); 
Cabral (14 veículos); Transna-
cional (23 veículos) e Cruzeiro 
com 6 carros circulando nas ruas 
de Campina.

Ainda segundo a STTP, o 
balanço bruto do número de 
passageiros que foram trans-
portados no último sábado, 4, 
foi de 18.400, sendo 12.340 
equivalentes, 3.092 idosos e 
2.969 demais gratuitos.

Assim a frota de ônibus nas 
ruas continua garantida com 
40% de veículos, rodando até 
as 20h, de segunda a sábado. 
Domingos e feriados os veículos 
continuam sendo recolhidos, 
durante este período de pande-
mia do novo coronavirus.

Na última sexta-feira, 
29.297 passageiros 
circularam nos transportes 
coletivos de Campina
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Na zona rural de Conde foram apreendidas armas, vários tipos de entorpecentes e três pessoas terminaram presas

PM encerra festas e notifica 
bares de Campina Grande

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

Maconha, loló, cocaína, ecstasy, LSD e crack foram apreendidas durante a ação da Polícia Militar no loteamento Mata D’água, no município de Conde

A Polícia Militar foi soli-
citada para acabar com mais 
duas festas que se realiza-
vam em pontos diferentes do 
Estado, no último fim de se-
mana, contrariando as medi-
das restritivas de combate à 
disseminação da covid-19. 
Uma delas aconteceu no Lo-
teamento Mata D’água, no 
município de Conde e outra 
no Sítio Contendas, na zona 
rural de Guarabira.

Na zona rural de Conde 
houve a apreensão de três 
armas, diversos tipos de 
entorpecentes e três pesso-
as foram conduzidas para a 
delegacia. Em Guarabira seis 
pessoas, inclusive o proprie-
tário do bar, onde ocorria a 
festa foram conduzidas para 
a delegacia de polícia. No 
trajeto, uma mulher, tam-
bém detida sentiu-se mal e 
foi levada para o hospital.

Em Campina Grande 
também houve ação da Po-
lícia Militar para acabar com 
aglomerações, sendo que 
28 estabelecimentos, entre 
bares e restaurantes foram 
notificados e interditados 
pelas autoridades que par-
ticiparam da operação, co-
mandada pelo tenente-coro-
nel Francimar Vieira, do 100 
BPM.

Conde
Na madrugada de domin-

go (5) a Polícia Militar recebeu 
denúncias sobre uma festa 
numa granja no loteamento 
com a participação de aproxi-
madamente 600 pessoas, en-
tre elas, algumas integrantes 
de organizações criminosas e 
torcidas organizadas. A ope-
ração policial denominada 
“Terminália” contou com a 
participação de policiais da 1ª 
CIPM em conjunto com a Polí-
cia Civil, Corpo de Bombeiros, 
Guarda Municipal e outros ór-
gãos da prefeitura.

Correria
Segundo a polícia, ao 

perceberem a presença das 
forças de segurança houve 
correria e várias pessoas 
conseguiram fugir. No local 
foram apreendidas várias en-
torpecentes, entre maconha, 
loló, cocaína, ecstasy, LSD e 
crack, além de três armas de 
fogo, sendo dois revólveres 
calibre 38 e uma pistola cali-
bre 380.

Foram lavrados diversos 
termos, pelos órgãos com-
petentes, relativos às irre-
gularidades do evento. Todo 

o material apreendido e os 
suspeitos foram conduzidos 
à delegacia de Alhandra.

Terminália
O nome da operação foi 

em referência a um festival 
da antiga Roma em tributo ao 
Deus Término, que era a di-
vindade tutelar das fronteiras. 

Guarabira
A ocorrência de Guara-

bira foi registrada na noite 
de sábado (4), no Sítio Con-
tendas. De acordo com as 
informações, as pessoas que 

estavam no local infringiram 
o artigo 268 do Código Penal 
Brasileiro, destinado a im-
pedir introdução ou propa-
gação de doença contagiosa 
e dos decretos estaduais vi-
gentes que impõem medidas 
de prevenção contra a co-
vid-19. 

Os policiais, sob o co-
mando do tenente-coronel 
Gilberto Felipe e a super-
visão do major Silva Fer-
reira realizavam a Opera-
ção Previna-se, paralela à 
Operação Nômade, quando 
tomaram conhecimento de 

que estaria havendo uma 
aglomeração de pessoas 
em um sítio da zona rural 
de Guarabira. No local, en-
contraram as pessoas sem 
máscaras e ingerindo bebi-
das alcoólicas no interior 
de um bar. 

Nas abordagens, hou-
ve resistência, inclusive 
uma mulher tentou obs-
truir a ação policial, favo-
recendo a fuga de outras 
pessoas através de uma 
residência que fica na ex-
tensão do bar. As pessoas 
detidas foram conduzidas 
à delegacia para os proce-
dimentos legais. Todos vão 
responder judicialmente 
junto com os demais con-
duzidos à delegacia a um 
TCO (Termo Circunstancia-
do de Ocorrência).

Isolamento
Desde o início do isola-

mento social e a implanta-
ção das medidas restritivas 
de combate à disseminação 
do novo coronavírus a Polí-
cia Militar já acabou várias 
festas em diversos pontos 
do Estado. Uma delas ocor-
ria em um condomínio de 
luxo na cidade de Bananei-
ras. Mesmo sendo adverti-
do pelo síndico o proprie-
tário do imóvel realizou o 
forró pé de serra, contra-
riando as recomendações.

Foto:  Polícia Militar

Em dois dias policiais 
do Batalhão Ambiental da 
Polícia Militar resgataram 
animais selvagens em vias 
públicas na Paraíba. Na 
sexta-feira (3) um jacaré 
foi resgatado numa rua 
do Bairro dos Novais, em 
João Pessoa e no domin-
go (5) uma jiboia. Os dois 
animais foram devidos ao 
ambiente natural de cada 
um.

Na tarde de domingo, 
na cidade de Patos, uma 
equipe da 3ª Companhia 
de Policiamento Ambien-
tal foi acionada para reti-
rar uma cobra de 1,5 me-
tro que estava enroscada 
embaixo de um carro. A 
jiboia estava presa às fer-
ragens de um veículo esta-
cionado na frente de uma 
residência às margens do 
Açude Jatobá.

O animal foi levado 
para a triagem para veri-
ficação do estado geral de 
saúde e, em seguida, foi de-
volvido ao habitat natural.

Na capital, 
Na manhã de sexta-feira 

(3), houve a captura e soltura 
de um jacaré também em um 
lago realizadas pelos poli-
ciais militares do Batalhão de 
Polícia Ambiental (BPAmb). 
O animal estava numa casa 
em via pública, no bairro dos 
Novais e usando de técnica o 
réptil foi retirado do local, co-
locado numa viatura e levado 
para também para habitat 
natural.

O cabo Duarte disse 
que após a captura, os poli-
ciais foram soltar o animal 
na região do Açude de Reis, 
em Santa Rita e naquela lo-
calidade perceberam um 
homem que demonstrou 
nervosismo ao perceber a 
presença da PM.

Durante uma aborda-
gem ao suspeito, de 46 anos 
de idade, os policiais encon-
traram um revolver calibre 
38 e 11 munições. O suspei-
to foi preso, encaminhado a 
Central de Flagrantes, com 
a arma de fogo apreendida.

A Polícia Rodoviária 
Federal na Paraíba (PRF) 
realizou, na tarde do último 
domingo (5), operação com 
foco na fiscalização de mo-
tocicletas na BR 412, entre 
os municípios de Monteiro e 
Sumé, no cariri paraibano. 

Durante a fiscalização, 
a PRF flagrou 113 infrações 
de trânsito e 20 motocicletas 
foram recolhidas por algu-
ma irregularidade. Dentre as 
principais infrações flagra-
das estão a de conduzir mo-
tocicleta, motoneta e ciclo-
motor sem usar capacete de 
segurança, dirigir sem pos-
suir habilitação e excesso de 
passageiros em motos.

O objetivo da fiscaliza-
ção é evitar acidentes graves 
envolvendo motos. O número 
de feridos com gravidade em 
acidentes envolvendo moto-
cicletas nas rodovias federais 
é alarmante. Neste ano, do to-
tal de acidentes ocorridos em 

rodovias federais da Paraíba, 
64% dos feridos graves esta-
vam em motocicletas e quase 
metade dos óbitos eram mo-
tociclistas ou passageiros de 
motos.

A PRF alerta sobre a ne-
cessidade do respeito às nor-
mas de trânsito pela popu-
lação para que o número de 
acidentes sejam reduzidos e 
vidas sejam salvas.

Outras ações
No fim de semana, a PRF 

prendeu um detento que es-
tava em liberdade por conta 
da pandemia do coronavírus, 
inclusive usava tornozeleira 
eletrônica e outro foragido da 
justiça. Ambos possuem ex-
tensa ficha criminal. Em outra 
ação um veículo de locadora 
foi recuperado pois o condu-
tor não havia devolvido o car-
ro estava com documento fal-
so e circulava entre os estados 
da Paraíba e de Pernambuco.

PRF realiza operação e 
flagra irregularidades 

Ambiental resgata jiboia 
e jacaré na via pública

A Polícia Civil prendeu 
no domingo, 5, dois ho-
mens e apreendeu drogas 
na cidade de Guarabira, 
região do Brejo. “Após re-
ceberem informações so-
bre tráfico de drogas nos 
bairros Santa Terezinha e 
Frei Damião, em Guarabira, 
os policiais conseguiram 
prender dois irmãos que 
estavam comercializando 
drogas ilíci-
tas em suas 
residências 
e apreende-
ram drogas, 
m a t e r i a i s 
para fracio-
n a m e n t o 
e balanças 
d i g i t a i s ”, 
i n f o r m o u 
o delegado 
seccional de 
Guarabira, Felipe Castellar.

No chegar ao local a 
equipe encontrou parte da 
droga enterrada no quintal 
da residência e outra com 
os suspeitos para comercia-
lização. Ambos foram au-
tuados por tráfico de droga 
e encaminhados para o pre-
sídio padrão de Guarabira.

Cabedelo
Mais um suspeito de 

praticar tráfico de drogas 
foi preso  pela Polícia Civil 
na cidade de Cabedelo, na 
região metropolitana de 
João Pessoa. É a terceira 
prisão realizada em pouco 
mais de 50 horas de tra-
balhos. A ação vem sendo 

realizada pelo Núcleo de 
Homicídios e Repressão 
Qualificada da Delegacia 
Seccional de Cabedelo, com 
apoio da Polícia Militar. 

Desta vez, a prisão 
ocorreu no sábado (4) e o 
suspeito foi um homem de 
26 anos. Ele foi localizado 
no bairro Campina da Vila, 
em Cabedelo. Com ele, 
foram encontradas duas  

balanças de 
p r e c i s ã o ,  
uma pisto-
la com 15 
munições , 
21 papelo-
tes  de  en-
torpecentes 
p r o n t o s 
para con-
sumo, além 
de outras 
drogas que 

ainda seriam fracionadas. 
O suspeito estava de 

posse de três aparelhos 
celulares e de quase R$ 
2 mil em espécie.  “Esta 
prisão foi realizada numa 
ação desencadeada pela 
Polícia Civil e Militar para 
combater o tráfico de dro-
gas em Cabedelo “, afirmou 
o delegado Diego Garcia. 

As duas prisões an-
teriores tiveram o apoio 
da Polícia Militar e  ocor-
reram nos bairros de Ja-
caré e no Centro de Ca-
bedelo. Os presos foram 
flagrados com entorpe-
centes, dinheiro  e mate-
riais usados no tráfico de 
drogas.

PC apreende drogas em 
Guarabira e Cabedelo

No município de 
Guarabira, as ações 

da Polícia Civil 
ocorreram nos bairros 
de Santa Terezinha e 

Frei Damião

Policiais registraram 113 infrações de trânsito; 20 motos foram recolhidas

Jiboia estava presa em um veículo e o jacaré em plena via pública, em JP

Foto: PMPBFoto: PRF
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Com o ‘Serasa Limpa Nome’, consumidor inadimplente pode liquidar débitos pagando apenas R$ 50 ou R$ 100 

Na Paraíba, cerca de 
20 mil pessoas estão com o 
Cadastro da Pessoa Física 
(CPF) em situação irregu-
lar, segundo informações da 
Receita Federal na Paraíba. 
Uma boa oportunidade para 
ter a situação normalizada é 
participar da campanha “Se-
rasa Limpa Nome”. Trata-se 
de um programa de renego-
ciação que permite aos con-
sumidores com dívida de até 
R$ 1 mil poderem quitar o 
débito pagando apenas R$ 50 
ou R$ 100. 

Os interessados em lim-
par o nome podem consultar 
e negociar seu débito. Para 
isso, basta acessar (serasa-
limpanome.com.br), fazer o 
cadastro e verificar se sua 
dívida foi selecionada para 
a campanha. O consumidor 
também pode baixar o aplica-
tivo Serasa Limpa Nome, dis-
ponível nos sistemas Android 
e iOS, para ver sua situação.

A gerente nacional do 
Serasa, Aline Maciel, disse 
em entrevista ao Jornal Esta-
dual, da Rádio Tabajara, que 
a estimativa é de que 5 mi-
lhões de pessoas, em todo o 
país, tenham sido seleciona-

das para quitar suas dívidas.
Ela informou também que 
a ação está sendo realizada 
em nível nacional e sem data 
para terminar.

A campanha da Sera-
sa chegou, inclusive, para 
ajudar uma boa parcela da 
população que perdeu o em-
prego durante a pandemia 
do coronavírus. A ação ten-
de a beneficiar, também, as 
pessoas que estão em dificul-
dade para receber o Auxílio 
Emergencial do Governo Fe-
deral, por exemplo.

Pela campanha, as dívi-
das com valores entre R$ 200 
ou R$ 1 mil podem ser novas 

ou antigas. Aline Maciel fri-
sou que 12 empresas entre 
bancos, instituições financei-
ras, lojas e faculdades estão 
fazendo parte do projeto.

Ela informou ainda que, 
logo após o pagamento da dí-
vida, a empresa em questão, 
deve enviar o cadastro de 
inadimplente do consumi-
dor para a Serasa que retira 
o nome do endividado em 
até cinco dias. “É muito im-
portante manter a saúde fi-
nanceira, porque se você for 
fazer um novo financiamento 
ou comprar qualquer coisa, 
seu CPF vai ser consultado”, 
alertou.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Campanha de renegociação
quita dívidas de até R$ 1 mil

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Acesse o site Serasa Limpa Nome;

Digite o número do CPF e senha (no caso de primeiro acesso, é necessário criar uma);

Verifique se há ofertas disponíveis para o seu CPF;

Escolha as melhores ofertas de negociação;

Gere o boleto de pagamento com o valor acordado;

Pague o documento até a data de vencimento; 

Em seguida, basta esperar até 5 dias úteis para a regularização;

Como participar da campanha

A reportagem de A União 
tentou entrar em contato 
com o diretor do Serviço de 
Proteção ao Crédito em João 
Pessoa (SPC), Lindemberg 

Vieira, para saber quantos 
paraibanos estariam aptos a 
se beneficiarem da campa-
nha da Serasa, mas as liga-
ções não foram atendidas.

Durante pandemia

Cartilha lança recomendações para volta às aulas

A Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação 
formulou uma lista com 20 
recomendações para a reto-
mada das aulas presenciais 
nas escolas, que vão além 
das orientações básicas dos 
órgãos sanitários interna-
cionais e locais. A cartilha 
da campanha tem, dentre 
outros, o objetivo de compi-
lar informações, dados e re-
ferências de confiança para 
a reabertura segura das 
escolas no período de pan-
demia da covid-19. Além 
disso, as recomendações vi-
sam abarcar da forma mais 
democrática e plural possí-
vel toda a comunidade es-
colar, sem deixar ninguém 
para trás. Na Paraíba tantos 
as unidades de ensino pú-
blicas e privadas seguem 
com aulas presenciais sus-
pensas, através de decretos.

O documento da cam-
panha foi desenvolvido a 
partir de outras recomen-
dações norteadoras como 
da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Edu-
cação, a CNTE; Conselho 

Nacional de Secretários de 
Educação (Consed); União 
dos Dirigentes Municipais 
de Educação, a Undime; 
União Nacional dos Conse-
lhos Municipais de Educa-
ção, a Uncme; Movimento 
Interfóruns de Educação 
Infantil do Brasil (Mieib), 
Sociedade Brasileira de Pe-
diatria (SBP) e outros.

As recomendações tra-
çadas envolvem questões li-
gadas a gênero e diversida-
de, além de transparência 
e informação democrática, 
ao alcance de todos. Como, 
por exemplo, a necessidade 
de que as escolas garantam 
a participação de mulheres 
e meninas nos processos de 
decisões, juntamente com 
representantes de popula-
ções negras, indígenas, qui-
lombolas, lGBTQIA+, dentre 
outras diversidades.

Há orientação para 
ações de maneira transpa-
rente, em regime de colabo-
ração com outros estados 
e também setores, como 
saúde, assistencial social e 
Conselhos Tutelares. A par-
ticipação de toda a comuni-
dade escolar nas tomadas 
de decisões e discussões 

também é importante. A 
campanha orienta para 
que, inclusive, a voz dos es-
tudantes seja ouvida dentro 
dos debates.

A cartilha da campanha 
destaca que a formulação 
dos protocolos sanitários 
da retomada de cada um 
dos níveis escolares deve 
ser feita em conjunto com 
a comunidade escolar, con-
templando a participação 
social e trazendo mais pro-
fundidade e as especifici-
dades para as diretrizes. 
Outro ponto levantado pela 
cartilha é da necessidade de 
garantir que exista um ca-
nal de comunicação eficien-
te entre escola-casa, assim 
como entre as autoridades 
da educação, o governo e as 
escolas.

Uma das recomenda-
ções mais importantes da 
campanha é com relação 
aos modelos de educação 
acelerada. De acordo com a 
cartilha, as escolas não de-
vem implementar esse tipo 
de modelo que se constrói 
a partir de uma “corrida 
conteudista”. Para a entida-
de, esses modelos não res-
peitam o tempo de ensino e 

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

aprendizagem dos estudan-
tes e acaba por ferir o direi-
to básico à educação.

“O tempo é justamente 
de acolhida e de desacele-
rar, de forma a prezar pela 
recuperação psicossocial 
de todas as pessoas. Não é 
o momento de pressionar 
por uma corrida conteudis-
ta que não tem sentido em 
termos de construção de 

sociedade e de desenvolvi-
mento humano”, destacou a 
cartilha.

Formação para os edu-
cadores acerca do novo co-
ronavírus também está na 
lista de recomendações da 
campanha. É importante 
que os profissionais da edu-
cação saibam as formas de 
contágio e propagação do 
vírus.

Para saber mais sobre as reco-
mendações, acesse o QR Code

Formulação dos protocolos sanitários da retomada de cada um dos níveis escolares deve ser feita com a comunidade

Foto: Agência Brasil
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Projeto Akoben atenderá as comunidades Caiana dos Criolos, em Alagoa Grande, e Marcos Moura, em Santa Rita

A Organização de Mu-
lheres Negras na Paraíba, 
Bamidelê, lançou ontem 
nas redes sociais o projeto 
chamado “Akoben – Mu-
lheres Negras na Paraíba 
Enfrentando o Coronaví-
rus”, voltado para as mu-
lheres negras periféricas e 
quilombolas. O objetivo da 
ação é de conscientização e 
prevenção ao contágio pelo 
novo coronavírus e ela tem 
o apoio do Fundo Socioam-
biental Casa.

“A pandemia da covid- 
19 tornou ainda mais visí-
vel as desigualdades sociais 
no Brasil, e as mulheres ne-
gras são as mais atingidas. 
Uma das primeiras mortes 
registradas no país foi de 
uma mulher negra, de 63 
anos, que trabalhava como 
doméstica no Rio de Janei-
ro”, destacou a organização 
através das redes sociais. 

Pensando em prestar 
esse serviço de suporte para 
essa parcela da população, 
o Akoben será desenvolvi-
do em duas comunidades 
paraibanas: a Caiana dos 
Criolos, em Alagoa Grande; 
e a comunidade de Marcos 
Moura, em Santa Rita, Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa. Esses locais foram 
escolhidos, pois “já são ter-
ritórios que a Bamidelê 
atua”, explicou Terlucia Sil-
va, integrante da Bamidelê 
e coordenadora do projeto.

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Mulheres de quilombo da PB 
se unem contra o coronavírus

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

Acima, as mulheres da comunidade quilombola Caiana dos Criolos, que se inseriram no projeto, cuja finalidade é reduzir, através da informação, o contágio da doença na população negra

Iniciativa prevê a observação dos pássaros nativos, além de conversas com especialistas sobre as espécies

Terlucia Silva, coordena o projeto, que objetiva a prevenção contra a covid

Foto: Divulgação/Akoben

Foto: Divulgação/Akoben

Foto: Marcus Antonius

No Jardim Botânico

Parceria é firmada com o 
‘Vem Passarinhar Paraíba’

O Jardim Botânico 
Benjamin Maranhão, lo-
calizado na capital pa-
raibana, firmou parceria 
com a equipe do projeto 
Vem Passarinhar PB para 
a promoção de eventos de 
observação de pássaros 
no parque.

 A proposta também 
envolve atividades como 
o Papo de Passarinho, 
que promete dar espaço 
para que o público intera-
ja com algum especialista 
na área. “A ideia é chamar 
um convidado da área de 

preservação ambiental 
para um bate-papo ao fi-
nal da trilha. Também pre-
tendemos fazer um café 
da manhã coletivo para 
integrar os participantes, 
assim que este momento 
de isolamento passar”, co-
mentou a bióloga Natália 
Saturnino, que faz parte 
da equipe do Vem Passari-
nhar PB.

 O projeto conta com 
o apoio da Táxon Birding, 
empresa que já desenvol-
ve atividades no Jardim. 

“O Projeto Passari-

nhada no Jardim, em par-
ceria com a Táxon Birding, 
só ganhou mais força com 
o Vem Passarinhar PB. Te-
remos ainda mais pessoal 
técnico capacitado para 
conduzir a observação de 
pássaros e ainda teremos 
a oportunidade de reali-
zar e apoiar mais ativida-
des relacionadas à conser-
vação de aves”, afirmou a 
diretora do Jardim Botâni-
co, Suênia Oliveira.

 As ações terão início 
após o atual período de 
isolamento social.

O nome Akoben surge 
em forma de homenagem à 
ancestralidade africana, já 
que é um símbolo Adinkra, 
de um grupo cultural afri-
cano chamado Akan. Dentre 
os seus significados, Terlu-
cia destaca que considera-
ram o da palavra solidarie-
dade. “Uma solidariedade 
impulsionada por forças 
locais”, disse.

O projeto
O projeto acontecerá 

por três frentes. A primeira 
é a difusão das informações 
acerca do novo coronaví-
rus, formas de contágio e 
como evitar a propagação 
do vírus nos locais em que 
o projeto atuará. A ideia é 

desenvolver uma informa-
ção que circule pela comu-
nidade. ”Estamos traba-
lhando com produção de 
conteúdos sobre preven-
ção, uso de máscaras, o que 
é o coronavírus, a partir 
das mulheres que vivem 
na comunidade. Então, os 
spots que serão veicula-
dos nas rádios e nas redes 
sociais serão produzidos 
pelas próprias mulheres, 
com as vozes e as falas das 
mulheres dessas comuni-
dades”, destacou Terlucia.

A segunda é a produ-
ção e distribuição de más-
caras, que serão costuradas 
por mulheres das próprias 
comunidades – que estão 
sem trabalho devido à pan-

demia – e distribuídas tam-
bém entre essa população.

Por fim, outra dimen-
são do projeto também dis-
tribuirá cestas básicas e kits 
de higiene, dando assim um 
suporte material mais di-
reto para essas mulheres e 
suas famílias.

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa anunciou a 
retomada de diversas obras 
que estavam suspensas na 
capital. Entre elas, estão as 
reformas e construção do 
novo Parque Arruda Câma-
ra, a Bica, um dos principais 
pontos de lazer. A expecta-
tiva é que em 90 dias essa 
fase da reforma seja con-
cluída. 

A construção da Nova 
Bica foi autorizada em 
2017 pelo prefeito Lucia-

no Cartaxo. O espaço, que 
está ganhando novas áreas 
de lazer para a população e 
ampliando os recintos dos 
animais, já entregou alguns 
novos ambientes, como a 
bilheteria e catracas, pa-
vimentação da entrada do 
parque, além da reforma no 
prédio administrativo. 

Entre as obras que es-
tão sendo retomadas dentro 
do parque há a construção 
de novos recintos para os 
grandes felinos, o recinto 
dos pequenos mamíferos, 
além da reforma no serpen-
tário e a entrega de novos 

banheiros destinados aos vi-
sitantes. De acordo com a di-
reção administrativa do Par-
que Arruda Câmara, essas 
obras devem ser entregues 
em um prazo de 90 dias. 

A primeira etapa das 
obras foi entregue no ani-
versário de João Pessoa do 
ano passado. 

Esta fase contou com 
instalação de obras artísti-
cas, que valorizaram o pro-
jeto paisagístico do local, 
dialogando de forma temá-
tica com o parque e seus 
visitantes, além do estacio-
namento. 

Obras no Parque Arruda 
Câmara serão retomadas
Nilber Lucena 
Especial para A União 

A previsão dada pela administração do parque é que as obras estarão prontas num prazo de 30 dias

Estamos trabalhando 
com produção de 
conteúdos sobre 

prevenção, uso de 
máscaras, a partir das 
mulheres que vivem na 

comunidade 

Foto: Evandro  Pereira



Como contar história
Festival Audiovisual de Campina Grande (Comunicurtas UEPB) 
promove neste mês um curso sobre arte do argumento para o 
teatro e cinema com Braulio Tavares. Página 11
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Obra do italiano é destacada pelo crítico de cinema João Batista de Brito e pelo regente-titular da OSPB Luiz Carlos Durier

Adeus a Ennio Morricone, um 
dos mestres na orquestração

Quando o velho oeste foi 
“reinventado” pelo “western 
spaghetti” nos anos 1960 e 
70, os filmes com closes que 
paravam o tempo do cineas-
ta Sergio Leone (1929-1989) 
tinham um atrativo a mais 
pontuada na sua trilha sonora 
regida pelo compositor e ma-
estro Ennio Morricone, que 
morreu ontem, aos 91 anos 
de idade, em sua própria casa, 
em Roma, na Itália.

“Morricone é um dos 
mestres universais na com-
posição de trilhas sonoras 
para o cinema. Na Sétima 
Arte, eventualmente, acon-
tecem casamentos perfeitos 
entre o cinema e a música e 
esse foi o caso de Morricone 
com o diretor Sérgio Leone. A 
partir desse encontro, o com-
positor, que teve uma produ-
ção prolífica, imortalizou-se”, 
disse o crítico de cinema João 
Batista de Brito.

Ele ainda deu mais 
dois exemplos de um “casa-
mento perfeito” da música 
com o cinema. Os do diretor 
britânico Alfred Hitchcock 
(1899-1980) com o maestro 
norte-americano Bernard 
Herrmann (1911-1975) e o 
de dois italianos, o cineasta 
Federico Fellini (1920-1993) 
e o músico Nino Rota (1911-
1979). “Morricone começou 
a compor para o cinema em 
1961 e se encontrou com o 
diretor Sérgio Leone, que era 
seu colega na juventude”, ex-
plicou o paraibano.

João Batista de Brito 
analisou que é diferente fa-
zer música para o cinema 
e música de outros tipos. 
“Morricone tinha um talen-

to espetacular para compor 
trilhas sonoras para o ci-
nema. Ele tinha um talento 
especial, pois era capaz de 
expressar, num sincronismo 
e harmonia, a temática dos 
filmes na música”.

Na opinião do crítico de 
cinema, a música desempe-
nha papel relevante numa 
produção. “Ela tem peso fun-
damental no sucesso, ou não, 
de um filme. No caso de Mor-

ricone, as trilhas sonoras são 
espetaculares, maravilhosas 
e, porque são inesquecíveis, 
ficam gravadas na memória 
do espectador”, disse.

Prolífico, o maestro 
compôs quase 500 trilhas 
sonoras, incluindo temas 
inesquecíveis como o as-
sovio de Três Homens em 
Conflito (1966), ou o solo de 
oboé de A Missão (1986).

Em 2016, venceu o Os-
car pela trilha sonora do fil-
me Os Oito Odiados, de Quen-
tin Tarantino. Em 2007, já 
havia recebido um Oscar 
honorário por sua longeva e 
elogiada carreira musical.

“Sou fanático por Morri-
cone, que era um mestre na 
orquestração”, confessou o 
maestro-titular da Orques-
tra Sinfônica da Paraíba 
(OSPB), Luiz Carlos Durier. 
“Por coincidência, no último 
domingo, escutei algumas 

trilhas de Ennio Morricone, 
que recebeu muitos prê-
mios. É uma grande perda 
para a música e o cinema 
mundial, porque ele tinha 
muita, muita criatividade. 
Era espetacular”, resumiu.

Regente também da 
Orquestra Sinfônica Jovem 
da Paraíba, Durier lembrou 
que, no ano passado, o con-
certo de Natal realizado pela 
OSJPB na Basílica Catedral 
Metropolitana, em João Pes-
soa, dentro da programa-
ção do projeto ‘Orquestra 
nos Bairros’, incluiu um pot
-pourri com trilhas de Mor-
ricone. “Ele compunha obras 
muito bem-feitas e de fácil 
assimilação. Não é à toa que 
foram sucessos no mundo 
inteiro”, analisou.

“Morricone usava a or-
questra inteira e ainda in-
troduziu instrumentos de 
cunho popular, como o vio-

lão, e indígenas. Na música 
‘The Good, the Bad and the 
Ugly’ (de Três Homens em 
Conflito), por exemplo, são 
quatro células rítmicas e 
melódicas muito parecidas 
e que se repetem como se 
fosse um diálogo com per-
gunta e resposta”, ressaltou 
o maestro Durier.

Ennio Morricone nas-
ceu em 10 de dezembro de 
1928, em Roma, e começou 
a compor aos seis anos. Aos 
10, foi matriculado em um 
curso de trompete da pres-
tigiosa Academia Nacional 
Santa Cecília de Roma. Tam-
bém estudou composição, 
orquestra e órgão. Em 1961, 
aos 33 anos, estreou no cine-
ma com a música de O Fas-
cista, de Luciano Salce.

Ganhou fama em meados 
dos anos 1960, com as trilhas 
sonoras dos faroestes à italia-
na. Além das duas estatuetas 

do Oscar, Morricone também 
foi premiado com Globos de 
Ouro e Grammys, compôs 
óperas e canções para artis-
tas pop, em uma prolongada 
carreira que encerrou em 
2018 com uma turnê mun-
dial de despedida.

Há apenas alguns dias, 
Morricone foi anunciado o 
vencedor, ao lado de outro 
compositor, o norte-ameri-
cano John Williams, com o 
prêmio Princesa das Astú-
rias das Artes na Espanha. 
“Sempre nos recordaremos, 
e com um reconhecimento 
infinito do gênio artístico, do 
maestro Ennio Morricone. 
Nos fez sonhar, nos emocio-
nou e fez pensar, escrevendo 
notas inesquecíveis que fi-
carão para sempre na histó-
ria da música e do cinema”, 
escreveu nas redes sociais o 
primeiro-ministro italiano, 
Giuseppe Conte.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Tiago Queiroz/Agência Estado

Compositor, arranjador e maestro 
italiano Ennio Morricone durante 
apresentação no teatro Alfa, em São 
Paulo, em março de 2008

Fotos: Divulgação

Trilhas de Ennio Morricone que ficaram na memória

A obra do compositor e maes-
tro italiano Enio Morricone é vasta. 
Mas o crítico de cinema João Batis-
ta de Brito e o regente Luiz Carlos 
Durier escolheram suas trilhas pre-
feridas.

“A música se imortaliza por 
causa de um filme e imortaliza o 
seu próprio compositor”, disse João 

Batista, que escolheu três músicas, 
todas que embalaram filmes do 
diretor Sérgio Leone. Duas são no 
gênero western, Três Homens em 
Conflito (1966), Era Uma Vez no 
Oeste (1968), e a outra está em Era 
Uma Vez na América, drama épico 
de gângsteres de 1984. “São três 
grandes filmes inesquecíveis porque 

têm trilhas espetaculares e maravi-
lhosas”, justificou ele.

Entre os longas-metragens es-
colhidos por Luiz Carlos Durier, está 
o drama histórico A Missão (1986), 
de Roland Joffré. “É uma trilha sin-
gela, meiga e quase triste”. Durier 
também mencionou Bugsy (1991), 
outro drama envolvendo gângste-

res, com direção de Barry Levinson, 
por ter “uma música sempre muito 
alegre, para dançar”. Por fim, outro 
filme que o maestro destaca como 
“marcante” é Por Um Punhado de 
Dólares, faroeste de 1964, dirigido 
por Leone e estrelado por Clint East-
wood, assim como o já citado Três 
Homens em Conflito.

Da esq. para a dir.: gaita na cena inicial de ‘Era uma vez no Oeste’ e assovio em ‘Três Homens em Conflito’, ambos de Sergio Leone; o oboé sonorizando ‘A Missão’, filme de Roland Joffé

 Na música ‘The Good, 
the Bad and the Ugly’, por 

exemplo, são quatro 
células rítmicas e 

melódicas muito parecidas 
e que se repetem como se 

fosse um diálogo com 
pergunta e resposta 
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Arnaldo e Vera são casados há mais de 40 anos. 
Dois filhos e três netos dão o prazer de uma bela 
família. Aposentados, marido e mulher se prepara-
ram para uma série de viagens pelo mundo, com-
pletando as viagens que já fizeram antes. Conhe-
cendo boa parte da Europa e da América do Norte, 
o plano era visitar o mundo árabe e os fiordes da 
Escandinávia. Mas veio o novo coronavírus e, com 
ele, a pandemia! Tudo mudou!

No início do mês de março se mudaram para 
uma casa no interior do Estado, com o intuito de fu-
gir da monotonia de um apartamento que os torna-
va prisioneiros. Amigos, nem pensar! Os filhos, es-
tes só procuravam papai e mamãe quando a grana 
estava curta. Como os dois estão acima dos 60 anos, 
todos os incluíram no “grupo de risco” e, portanto, 
não podem sair nem para ir à farmácia... – Que vida, 
hein, Vera?! Desabafava Arnaldo.

Até que estavam gostando do interior, pois 
sempre passava um parente ou um amigo para 
um dedo de prosa. Mas nada de aproximação, era 
a ordem de Vera. E, depois que institucionaliza-
ram a máscara, ela passava dias e noites com o 
artefato, mesmo que estivessem somente os dois 
na casa. Arnaldo começou a reclamar, alegou sau-
dades dos filhos e netos e, no começo do mês de 
junho, voltaram à capital.

De início, pensou ele: – Vou dar minhas cami-
nhadas, no parque ou na praia. De vez em quando 
saio para tomar um cafezinho e aí vai ser uma mão 
na roda! Ledo engano! Quando tentou sair para a 
primeira caminhada, a esposa ameaçou ligar para 
os filhos, denunciar à Prefeitura ou à Secretaria 
de Saúde do Estado. Arnaldo se aquietou. No dia 
seguinte, disse à esposa que iria ao banco, pois ha-
via pagamentos a fazer e precisavam de dinheiro. 
Outro escândalo! 

Revoltado, marcou uma reunião on-line com os 
filhos. Quando conseguiram se conectar no Zoom 
(menos Vera, que não tolerava internet), Arnaldo 
desabafou e disse aos filhos: – Sinto-me um prisio-
neiro. Sua mãe não entende das coisas, só pensa em 
coisa ruim, vive de cara fechada e anda pela casa 
com um terço na mão. A única diversão dela é a TV 
Canção Nova. Estou de saco cheio!

Os filhos tentaram argumentar que era para 
a segurança do casal, procuraram escutar a mãe, 
mas ela estava emburrada e disse que não sabia 
falar naquele “troço”. Arnaldo Júnior, o filho mais 
velho, propôs um acordo: – Façam o seguinte: 
saiam para caminhar os dois juntos, cada um com 
sua máscara e um vidro de álcool gel. Papai pede 
as compras por telefone e mamãe administra os 
medicamentos e a casa. Ela vociferou: – De jeito 
nenhum! Nem eu saio de casa nem ele sai. Eu não 
vou a lugar nenhum! – Pois eu resolvo isso ligeiri-
nho, rebateu Arnaldo. Ela fica em casa e eu saio. 
Vou para um flat.

Confusão geral, choro de filhos e netos, pala-
vrões e o clima esquentou! A reunião foi encerrada 
abruptamente. Resultado: Arnaldo saiu mesmo de 
casa, Vera não quis ir para a casa de nenhum dos 
filhos e, outro dia, ele foi visto tomando cafezinho 
no Pão de Açúcar do Retão de Manaíra. No dia se-
guinte, um dos filhos foi chamado, pois ele estava 
na praia de Intermares, sozinho e alcoolizado, dis-
cutindo com policiais porque queria tomar banho 
de mar de qualquer jeito.

Uma vizinha, muito fofoqueira, ficou repe-
tindo um bordão: – Taí no que dá muito amor na 
quarentena!

Amor na
quarentena

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

Fernando

Colunista colaborador

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Uma viagem pelo 
lado B da música brasilei-
ra dos anos 1970 e 1980, 
aquela que não está nos 
anais da MPB, não ganhou 
a perenidade de uma bos-
sa nova, ou de um tropi-
calismo, e é ignorada por 
críticos e muitos especia-
listas, mas que foi estouro 
de vendas há 30, 40 anos 
e fez muito sucesso em 
todos os rincões do país. 
Essa é a série História 
Secreta do Pop Brasileiro, 
dirigida pelo jornalista 
André Barcinski para 
o canal por assinatura 
Music Box Brasil e disponível em plataformas de streaming, 
como Amazon Prime, Now, Vivo e Looke. 

Os chamados “falsos gringos” da época, como Morris 
Albert, Paul Denver e Mark Davis (ninguém menos que Fábio 
Jr., no começo da carreira), todos brasileiros, mas “mascarados” 
de artistas internacionais que produziram hits como ‘Feelings’, 
‘She’s my girl’, ‘Rain and memories’, ‘Summer holiday’ e ‘Don’t 
let me cry’; os clones nacionais de renomados artistas interna-
cionais, como Genghis Khan, Dee D. Jackson e Trini Lopez e os 
músicos, cantores e cantoras de estúdio que gravaram alguns 
dos discos mais populares da época, mas sequer tiveram seus 
nomes incluídos nas fichas técnicas dos LPs, são alguns dos te-
mas abordados entre os oito episódios da minissérie com muita 
nostalgia, revelações surpreendentes, um certo humor proposi-
tadamente kitsch e alguma emoção, provocada por lembranças 
de um tempo que não volta mais.

A série de TV tem como base o livro Pavões Misteriosos - 
1974-1983: A Explosão da Música Pop no Brasil, lançado pelo 
próprio Barcinski em 2014. Para o seriado, o jornalista foi atrás 
dos artistas da época, mas também de colecionadores, radialis-
tas e estudiosos da música brasileira para mesclar histórias de 
bastidores com análise revisionista da importância desses ora 
coajuvantes, ora protagonistas, para a música e para o compor-
tamento jovem brasileiro de então.

Com uma narração propositadamente cafona de Arrigo Bar-
nabé, a série aborda a contribuição, por exemplo, de um grupo 
como Os Carbonos, a quase famosa banda que gravou sucessos 
como ‘Fuscão preto’, ‘É o amor’, a citada ‘Feelings’ e pérolas como 
‘O boi vai atrás’ (quem não lembra de João da Praia?) – difícil 
encontrar um disco romântico/popular da época, de sertanejo 
a forró, que não tenha sido gravado pelos irmãos Raul, Beto e 
Mário Carezzato. Eles eram músicos de estúdio contratados pelas 

gravadoras para executa-
rem os arranjos dessas e 
de outras cerca de 50 mil 
músicas ao longo de 30 
anos de carreira (incluindo 
a gravação do LP Eu Sou 
Assim, que Genival Lacerda 
lançou em 1969 pela Chan-
tecler, citado brevemente 
no episódio).

Também estão lá as 
vocalistas que fizeram coro 
para inúmeros sucessos da 
chamada MPB. Mas afinal, 
quem eram esses artistas 
“invisíveis” e como foram 
parar em discos de Gilberto 
Gil, Rita Lee, Raul Seixas e 

Sidney Magal? É a pergunta que move o episódio 5.
As bandas de baile da época (sobretudo de São Paulo) 

ganharam um episódio exclusivo. Músicos como Paulo Massadas, 
hoje radicado em Los Angeles (EUA), falam da escola que eram 
as bandas que atuavam por três, quatro, cinco horas nos bailes 
jovens dos anos 1970. Da mesma forma, a música infantil, criada 
na virada dos anos 1970 para 1980, é dissecada em um episódio 
só dela: os mentores dos grupos, como o compositor e arranjador 
Edgard Poças (pai da cantora Céu), esmiúçam os repertórios que 
fizeram a fama do Balão Mágico e Trem da Alegria e contam como 
foram trabalhados esses grupos no rádio e na televisão.

O oitavo e último episódio é um dos melhores da série: 
aborda a carreira do DJ Mister Sam, um argentino que veio ao 
Brasil e se valeu – e muito – dos programas de auditório para 
criar artistas como Gretchen e Lady Lu, aspirantes à cantora que 
caíram nas graças do produtor ainda adolescentes e se rende-
ram (ou foram obrigadas, melhor dizendo) às fórmulas e hits 
que ele criou, como ‘Freak le boom boom’ e ‘Loucura, loucura’, 
respectivamente. As próprias Gretchen e Lady Lu fazem revela-
ções surpreendentes.

Além de muito papo e 
informação, os episódios – 
com pouco mais de 20 minu-
tos, cada – são recheados com 
muita música, performances 
exclusivas dos atores de outro-
ra relembrando os sucessos 
de época. Um passeio nostál-
gico que presta justiça a esses 
heróis invisíveis, e esquecidos, 
da história da música popular 
brasileira.

Série desvenda lado B da música 
brasileira dos anos 1970 e 1980

Semana passada contei aqui meu 
lanche com Gilberto Freyre e os figos. 
Pois fiquei a pensar em outros encontros 
gastronômicos ou não, com pessoas ilus-
tres da cena cultural brasileira.

Sempre fui luxenta para comer, 
mas depois da idade adulta, das 
viagens e mais aventuras na cozinha, 
fui me abrindo aos paladares outros. 
Mas uma das minhas dificuldades, é 
que não gosto de carne de boi. Nunca 
comi. Uma verdadeira aversão, desde 
bebê. Mas, paradoxalmente, gosto de 
carne de porco, dos frios, e de carne 
de charque na feijoada. Por conta des-
sa minha intolerância carnívora, perdi 
a chance de me lambuzar com as 
“Bistecas Fiorentinas”, mas asseguro 
que me ensopei de “Ribollita”; ou das 
“Parrillas” argentinas, quando visitei 
esses lugares. 

 Pra mim, sempre foi um pro-
blema comer na casa das amigas na 
infância e adolescentes, ou mesmo 
casa dos namorados. Quando o cardá-
pio era carne, o suplício se instalava. A 
dona da casa se alvoroçava, mandava 
fritar um ovo, uma lata de sardinha, 
quando, na verdade, nunca senti falta 
do que aqui se chama de mistura. Na 
minha casa paterna, nunca vi um bode 
guisado nem um picado nem rabada 
ou dobradinha. Sou dos mares e dos 
vegetais e hortaliças. 

Mas o meu grande desafio ou saia 
justa, aconteceu início dos anos 1970, 
no Rio de Janeiro. Estava em viagem 
com Flávio Tavares (com quem era re-
cém-casada), e fomos convidados para 
almoçar, com o Dr. Noel Nutels (médico 
e indigenista) e sua mulher Elisa. Dr. 

Arnaldo Tavares, pai de Flávio, era seu 
amigo, dos trabalhos como sanitarista, 
e por seu intermédio, tivemos a honra 
desse encontro. E foi a conta do tempo. 
Um mês depois falecia esse judeu, que 
denunciou o genocídio indígena. Eu, 
muito jovem, e sem o traquejo necessá-
rio para dizer não, fiquei muda diante 
do  prato do almoço: língua ao molho 
madeira. Ora, se eu não comia carne de 
boi, imagine a sua língua! Nem morta! 
Quando vi aquela iguaria, fui fazendo 
meu prato com feijão preto, arroz, e 
salada, e me escondendo. Quando a D. 
Elisa, com um pedaço farto da “linguo-
na” do boi, já para derramar no meu 
prato, respondi de supetão: “Obrigada, 
mas não como língua. E não se preo-
cupe. Estou feliz assim”. Sobrou para 
Flávio, o convidado de honra, que já 
não pode recusar, pois aí a desfeita se-
ria demais. Aceitou a língua, embora na 
época, também não apreciasse. Comeu 
ali pelos cantos, sem alarde. Confesso 
que fiquei sem graça, mas as histórias 
do Dr. Noel, com certeza, passaram por 
cima do meu gosto matuto e acabru-
nhado da mesa. Nunca mais esqueci 
esse almoço desconcertante. Nem a de-
coração dos seus livros, que invadiam 
todas as paredes da casa.

Numa outra vez, fomos fazer um 
passeio a Natal, com a família Tavares 

(Dr. Arnaldo, Flávio e seu irmão, Pau-
linho Tavares). A ideia era Dr. Arnaldo 
visitar o Senhor Câmara Cascudo, 
historiador, antropólogo, jornalista e 
mais pesquisador das manifestações 
culturais desse vasto mundo do Brasil. 
Nessa visita, não teve língua, mas sucos 
de frutas e cocadas. Eu, no topo dos 
meus 17 anos, não tinha a dimensão da 
importância do Sr. Cascudo, mas fiquei 
embevecida com a conversa dos dois 
contadores de histórias. Lembro que a 
casa também era um lugar especial, de 
livros e arte popular. 

E para terminar minhas histórias 
de encontros, uma vez no Rio de Janei-
ro, através de amigos comuns, encon-
trei com o Cecil Thiré (ator e diretor), 
que nos levou à casa da sua mãe a diva, 
Tônia Carrero. Chegando lá, eu, muda e 
sem acreditar na beleza ao vivo daque-
la mulher exuberante que só conhecia 
de revista, tive o bônus de também 
conhecer o seu amigo, o cronista cario-
ca, Rubem Braga. Longe de mim, ainda 
naquela época, de ser uma aspirante 
ao gênero da conversa escrita, não me 
atrevi a dar um pio, mas a ficar hipno-
tizada pela beleza da dona da casa, e 
daquele senhor, muito bem sentado, de 
voz grave, e que anos mais tarde, tive 
o privilégio e satisfação, de ver uma 
exposição em sua homenagem, no Mu-
seu da Língua Portuguesa. Exposição 
essa que mergulhava nas cores preto 
e branco dos jornais, das máquinas de 
escrever e de toda a parafernália dos 
livros, crônicas e trajetória, daquele 
que é considerado o maior cronista 
brasileiro.

E chega de visitas!

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

De línguas, cocadas e crônicas!
 (...) Encontrei com o Cecil 

Thiré (ator e diretor), que nos 
levou à casa da sua mãe a diva, 

Tônia Carrero 

Foto: Divulgação

Os Carbonos, grupo de estúdio que gravou mais de 50 mil músicas ao longo de 30 anos de carreira

Através do QR Code acima, 
acesse o trailer da série

Destaque

Concurso seleciona artes para 
o novo livro de J.K. Rowling

Um concurso que irá escolher desenhos de crianças 
para ilustrar a edição nacional do novo livro de J.K. Rowling, O 
Ickabog (Rocco), está com inscrições abertas e vai até o dia 24. 
Em uma ação mundial, a autora da série Harry Potter convidou 
crianças de diferentes países a criar ilustrações para o livro fí-
sico e digital de cada país que será lançado em novembro. As 
crianças brasileiras de 7 a 12 anos autoras dos desenhos sele-
cionados vão, além de ter a sua ilustração publicada na obra, 
ganhar um acervo de 20 livros da Rocco para doar à biblioteca 
da sua escola ou da comunidade. As inscrições devem ser feitas 
exclusivamente pelo site www.livroickabog.com.br.
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Braulio Tavares ministrará curso 
sobre como produzir argumento

O Festival Comunicurtas 
UEPB está trazendo o curso 
‘Como contar uma história - 
Uma discussão sobre a arte 
do argumento para o teatro 
e cinema’, a ser ministrado on
-line pelo autor, compositor e 
roteirista Braulio Tavares, no 
período de 13 a 27 deste mês. 
Os interessados em participar 
da atividade têm até amanhã 
para se inscrever.

“A fórmula básica é: ‘Con-
tar uma história’. Eu trabalho 
também com literatura e a 
arte de contar histórias está 
presente em tudo: nos qua-
drinhos, no videogame, na li-
teratura de cordel...”, explica 
Braulio Tavares. “Escrever para 
teatro e para cinema são duas 
coisas muito diferentes. O tea-
tro é um espetáculo vivo, por 
mais que seja ensaiado, aconte-
ce na hora. Cinema é uma obra 
pronta, pode ser mil vezes mais 
manipulada, mais elaborada”, 
ressaltou o paraibano. 

Braulio disse que obser-
va, principalmente no cine-
ma, que as pessoas muitas 
vezes querem apenas filmar 
belas cenas, mas não querem 
contar uma história. “São os 
famosos ‘filmes onde não 
acontece nada’. Pode ser uma 
opção, mas geralmente não 
fazem assim por opção, fa-
zem porque não sabem con-
tar histórias – contariam, se 
soubessem como”.

Para ele, um bom argu-
mento não é garantia de um 
bom filme, pois depois do argu-
mento há mais fases da realiza-
ção, que, se malfeitas, naufra-
gam o filme. “Existem manuais 
de roteiro cinematográfico 
muito bons, que consulto de 
vez em quando, como os de Ro-
bert McKee, Syd Field e outros. 
Mas eles dão fórmulas para o 
cinema norte-americano. Nem 
tudo se aplica ao cinema brasi-
leiro”, diagnosticou.

Já o coordenador-geral 
do Comunicurtas UEPB, o ci-
neasta Hypólito Lucena, dis-
se que o interesse pelo curso 

está sendo bem positivo. “A 
procura está muito grande. 
Pelo menos 150 pessoas já se 
inscreveram, até agora”.

Em razão da quarentena 
causada pela pandemia, Hypó-
lito enfatizou que o curso será 
ministrado de forma on-line, 
por meio de webconferência e 
sala de aula virtual, através da 
plataforma Google Classroom. 
Ele acrescentou que o Festival 
está organizando uma série 
de eventos até o período do 
evento, dos quais esse curso 
é o primeiro. O Comunicurtas 
UEPB acontecerá entre 29 de 
novembro e 2 de dezembro.

Hypólito Lucena anteci-
pou que a edição especial do 
evento, cujos objetivos são 
divulgar, incentivar e premiar 
as produções do segmento da 
Paraíba e de outros estados, 
será lançado oficialmente 
dentro da programação do 
Festival de Cinema do Meio 
do Mundo (Festcimm), que 
será realizado em formato on
-line desta quinta-feira até o 
próximo domingo.

Segundo o coordenador-
geral, mais detalhes da edição 
especial e os nomes dos ho-
menageados serão conheci-
dos pelo público após a publi-
cação do edital. “A pretensão é 
realizar o Comunicurtas UEPB 
nos mesmos moldes das edi-
ções anteriores, inclusive com 
as mesmas mostras competi-
tivas. No entanto, como a so-
ciedade está atravessando um 
ano atípico, em decorrência 
da pandemia, não está descar-
tada a possibilidade do Festi-
val ocorrer de forma virtual”, 
comentou Lucena. 

Cinema e Teatro

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Eu sou aquela mulher 
a quem o tempo muito ensinou. 
Ensinou a amar a vida. 
Não desistir da luta.
(Cora Coralina. Ofertas de Aninha)

Janaína Tokitaka, autora do livro ABCDelas (Compa-
nhia das Letrinhas, 2019), é bacharel em Artes Visuais 
pela USP, ilustradora premiada e escritora de livros para 
crianças e jovens. Nesse livro, com texto e ilustrações de 
sua lavra, apresenta um abecedário de profissões e his-
tória de mulheres que foram pioneiras em diversas áreas 
do conhecimento. 

O que essas mulheres têm em comum? Elas exerce-
ram profissões que, muitas vezes, eram destinadas ape-
nas aos homens, enfrentaram críticas, batalharam por 
um ideal e foram vencedoras. O livro reúne 26 mulhe-
res, em sua maioria nascidas nos séculos 19 e 20. Das 26 
mulheres, oito são brasileiras, entre elas: Anésia Pinhei-
ro Machado (aviadora), Nair de Tefé (desenhista), Maria 
Firmina dos Reis (escritora), Thereza Tang (juíza), Esther 
Pedreira de Mello (pedagoga), Eugênia Brandão (repór-
ter), Carmen Portinho (urbanista), Maria Escolástica da 
Conceição Nazareth – Mãe Menininha (yalorixá). 

No primeiro momento, o destaque será para as oito 
brasileiras, depois o olhar se voltará para as mulheres de 
outras nacionalidades. Iremos dar ênfase aos aspectos 
mais interessantes da vida de cada uma. 

Anésia Pinheiro Machado foi uma das primeiras bra-
sileiras a receber o brevê, o diploma de piloto de avião, e 
pioneira na travessia da cordilheira dos Andes. Pilotava 
um avião Bandeirante e sozinha viajou de São Paulo para 
o Rio de Janeiro, levou quatro dias para fazer essa viagem. 
Mulher corajosa! 

Nair de Tefé von Hoonholtz, primeira caricaturista e 
ilustradora da revista Fon-Fon, utilizava um pseudônimo 
masculino Rian. Casou-se com o Presidente da República 
Hermes da Fonseca e gostava muito de festas, escandali-
zando a sociedade de sua época porque preferia que to-
cassem músicas brasileiras nos salões no lugar de sonatas 
ao piano. Era amiga de Chiquinha Gonzaga. Cavalgava de 
madrugada pelas ruas do Rio de Janeiro e fazia desenhos 
e caricaturas dos figurões da política. Era um escândalo!  

 Maria Firmina dos Reis, primeira romancista afro-
descendente do Brasil, foi professora e escreveu Úrsula, 
um relato abolicionista. Como professora, fundou a pri-
meira escola mista, com meninos e meninas, o que cau-
sou polêmica. Seu maior sonho: “que todas as mulheres 
negras pudessem ser donas de suas vidas, juntas”. 

Thereza Grisolia Tang foi a primeira brasileira a se 
tornar juíza. Para conseguir esse intento, teve que en-
frentar a resistência de seus próprios pais que eram mui-
to conservadores. Cansou de ouvir que o lugar mais ade-
quado para uma mulher  era  cuidar de casa e dos filhos. 
Como juíza, teve o mérito de aprimorar leis e melhorar as 
condições de mulheres presas. 

Esther Pedreira de Mello, pedagoga e professora, até 
aí estava tudo muito bem, o que houve de inusitado é que 
Esther foi ser diretora da Escola Normal de Cachoeira, na 
Bahia. Esse cargo era sempre exercido por homens. Sua 
chegada à escola causou a maior confusão – ser professo-
ra seria aceitável, mas diretora! 

Eugênia Brandão foi pioneira na reportagem de cam-
po no Brasil, somente os homens exerciam essa profissão. 
O espanto foi tão grande que se criou um neologismo só 
para ela: “reportista”. Foi uma das vozes mais atuantes 
nas campanhas pelo voto feminino no Brasil – uma femi-
nista avant la lettre.

Carmen Velasco Portinho era engenheira e urbanis-
ta. Criou o conceito de moradia popular depois de estudar 
moradias semelhantes na Europa. Foi a responsável pelo 
conjunto habitacional Pedregulho, no Rio de Janeiro. Ti-
nha treinamento em alpinismo e executava tarefas que 
pareciam inadequadas para uma mulher. Venceu obstá-
culos e se fez respeitada por todos.

Maria Escolástica da Conceição Nazareth pode ser 
um nome desconhecido, mas Menininha de Gantois está 
presente até na música. Quem não se recorda dessa mú-
sica, cantada por Maria Betânia: “Ai, minha mãe / Minha 
Mãe Menininha/ Ai, minha mãe/ Menininha de Gantois”.  
Ela foi uma das mais importantes mães de santo ou ya-
lorixá do Brasil. Seu terreiro de candomblé na Bahia  era 
visitado por artistas, advogados, médicos e políticos.

Disse um pouco do que se encontra no livro de Ja-
naína Tokitaka, muita coisa está guardada. Na próxima 
semana, prosseguiremos com mais informações sobre 
outras mulheres valorosas.

Mulheres
Valorosas (1)

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora

Paraibano fará webconferência de ‘Como contar uma história - Uma discussão sobre a arte do argumento para o teatro e cinema’ entre os dias 13 a 27 deste mês

Através do QR Code acima, 
acesse o formulário on-line 
para a inscrição do curso

Hoje, a partir das 9h30, 
a iniciativa de ciclos de deba-
tes promovida pela Fundação 
Casa de José Américo (FCJA)
transmitirá, em seu canal do 
Youtube, a conversa entre 
Chico Pereira, Flávio Tavares 
e Robson Xavier da Costa so-
bre “Arte em tempos de pan-
demia e pesquisa em/sobre 
artes visuais na Paraíba”.

Flávio Tavares integra o 
debate com sua experiência 
ministrando o ateliê. “Vou fa-
lar sobre o comportamento 
social diante de uma coisa tão 
apavorante quanto essa pan-
demia, incluindo uma nova 
estética que o mundo está 
incorporando socialmente, 
como a arte será vista da-
qui por diante, esta que tem 
como princípio a coletivida-
de em exposições, museus e 
que está passando por restri-
ções”. O artista comenta que 
será esclarecido o leque de 
possibilidades quanto a este 
tema e o que poderá ser es-
perado a partir de agora. 

Para Flávio Tavares, está 
sendo necessário se reinven-
tar. “Muitos artistas já esta-
vam se deslocando para ou-
tras esferas e transformando 
os ateliês em institutos, como 

Francisco Brennand, Raul 
Córdula e José Rufino. Hoje 
nada é totalmente indepen-
dente, mas o instituto acaba 
conseguindo transpirar atra-
vés de um fluxo de visualiza-
ção mais rápido do que ape-
nas o ateliê”.

A internet abre portas 
no que se refere à dissemina-
ção das artes, o que pode se 
tornar um paliativo em um 
momento que não é possível 
visitar museus e exposições 
pessoalmente, e a experiên-
cia de poder conhecer mais 
sobre o histórico cultural da 
Paraíba é bastante impor-
tante, como lembra Tavares. 
“Acredito que os debates 
promovidos pela Fundação 
estão sendo bastante escla-
recedores e as lives abrem 
janelas para o que está sendo 
produzido artisticamente. 

Estamos ilhados cumprindo 
isolamento domiciliar e este 
é um momento em que po-
demos nos encontrar, mesmo 
que virtualmente, para con-
versar sobre arte”.

Robson Xavier, profes-
sor e coordenador dos Pro-
gramas de Pós-Graduação 
em Artes Visuais (PPGAV) da 
UFPB, abordará sobre a im-
portância da arte explorada 
no campo acadêmico. “Fala-
rei sobre a realidade do cam-
po de pesquisa em arte, sobre 
a história da pós-graduação 
em artes visuais na Paraíba e 
sobre as diferentes formas de 
pesquisa na área”.

Ele adianta a preocupa-
ção em relação à dificuldade 
enfrentada pelos artistas em 
relação às visitas nos respec-
tivos ateliês e às galerias de 
arte, que estão se reinventan-

do e indo para o âmbito vir-
tual. Entre os questionamen-
tos, Xavier aponta “o impacto 
disso na produção do artista, 
as exposições virtuais e qual 
será a nova cara de todo esse 
processo”.

Atualmente diretor do 
Museu de Arte Popular da 
Paraíba, Chico Pereira conta 
que o momento é de reflexão 
sobre as possibilidades de 
disseminação da cultura que 
exige, acima de tudo, esforço 
e inteligência.

Sobre a iniciativa da 
FCJA, ele diz que todas as lives 
contribuem para a dissemi-
nação da cultura paraibana. 
“Esperamos que os especta-
dores nos prestigiem com a 
audiência nesta oportunida-
de de se discutir o que está 
acontecendo no âmbito da 
cena cultural no Estado”.

Flávio Tavares (acima) debaterá com Chico Pereira e Robson Xavier

Ciclo de debates

‘Live’ aborda artes visuais na pandemia

Foto: Marcos Russo

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

FCJA no Youtube

Foto: Cristine Evelise/Divulgação



Curso é destinado aos estudantes do terceiro ano e aos que já concluíram o Ensino Médio na Rede Estadual de Ensino

Se Liga no Enem abre 3,5 mil
vagas para revisão on-line

O governador  João Aze-
vêdo anunciou, ontem, du-
rante o programa Fala Gover-
nador, o lançamento do edital 
do Programa Se liga no Enem 
PB Revisão On-line, nessa ter-
ça-feira, no Diário Oficial do 
Estado. O projeto oferece cur-
so de revisão dos conteúdos, 
habilidades e competências 
exigidas para o Enem 2020 
para estudantes que estão 
cursando a terceira série do 
Ensino Médio e egressos, da 
Rede Estadual de Ensino. 
Serão ofertadas 3.500 vagas 
distribuídas pelas 14 Gerên-
cias Regionais de Educação, a 
serem preenchidas de acordo 
com a ordem de inscrição. As 
aulas começarão no dia 30 de 
julho.

De acordo com o gover-
nador João Azevêdo, as aulas 
vão acontecer de segunda 
a sexta-feira em ambiente 
virtual, por meio da plata-
forma Google Classroom, em 
horário alternativo às aulas 
regulares, utilizando ativi-
dades através do site: www.
see.pb.gov.br/pbeduca. “A 
ação da Secretaria da Edu-
cação tem mantido um foco 
muito grande nesse momen-
to de pandemia, em que sa-
bemos que, pela suspensão 
das aulas presenciais, temos 
que oferecer uma estrutura 
tecnológica para que os alu-
nos continuem estudando”, 
frisou o governador, acres-
centando que o Governo do 
Estado também vai disponi-
bilizar recursos como vídeo 
aulas, textos em PDF, ativi-
dades e simulados on-line, 
além de acompanhamento 
das propostas de redação. 
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Antes da pandemia do coronavírus, o 
Se Liga no Enem contava com a participação 
de milhares de estudantes em todo o Estado

Para fazer a inscrição, 
basta o aluno entrar no site 
www.see.pb.gov.br/pbeduca  
e preencher o formulário de 
inscrição optando por uma 
das vagas disponíveis na Ge-
rência Regional de Ensino da 
qual a escola dele faz parte. 
As inscrições ficam abertas 
até 13 de julho. Os requisitos 
para se inscrever são: estar 

regularmente matriculado em 
escola de ensino médio ou ser 
egresso da Rede Estadual de 
Ensino; possuir e informar RG 
e CPF e informar o número de 
inscrição para o Enem 2020. 

O candidato matriculado 
regularmente na Rede Esta-
dual deverá informar, duran-
te o processo de inscrição, 
o número de matrícula da 

terceira série 2020, emitido 
através do perfil do aluno no 
sistema Saber; cópias da Car-
teira de Identidade e CPF; e 
um comprovante da inscrição 
no Enem 2020. Já os egressos 
deverão encaminhar todos 
estes documentos e uma có-
pia do diploma ou certificado 
de conclusão do ensino mé-
dio na rede pública. 

Caso as vagas de um pólo 
não sejam preenchidas, os alu-
nos de outra gerência poderão 
ser remanejados. Os alunos 
que concluírem toda a carga 
horária do curso receberão um 
certificado de 100 horas refe-
rente ao uso de ferramentas 
digitais e desenvolvimento de 
atividades em plataforma vir-
tual de aprendizagem.

Governo do Estado 
também vai 

disponibilizar recursos 
como vídeo aulas, textos 

em PDF, atividades e 
simulados on-line

Programa mobiliza estudantes e professores
O Se Liga no Enem Paraíba é 

um Programa do Governo do Estado 
da Paraíba, executado por meio da 
Secretaria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia, para 
mobilização, orientação e formação 
de estudantes e professores com 
objetivo de fomentar o ingresso 
dos estudantes no ensino superior, 
através da preparação para o Enem. 

O Se Liga No Enem PB teve 
início como um movimento com o 
objetivo de proporcionar espaço 
para revisões, práticas laboratoriais, 
oficinas, atividades culturais e trocas 

de experiências para os alunos se 
preparem para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). Conside-
rando este forte engajamento, em 
2019, o SeLigaNoEnemPB se tornou 
um Programa. Em 2019, o Se Liga 
No Enem Festival reuniu mais de 
9 mil alunos em 14 edições. Já os 
estudantes da Rede Estadual que 
terminaram o ensino médio pude-
ram contar com o Se Liga No Enem 
Egressos, no qual foram oferecidas 
1.770 vagas para aulas de prepa-
ração, sendo 720 vagas presenciais 
em João Pessoa, Guarabira e Cam-

pina Grande, e 1050 vagas para o 
ensino a distância em todo o Estado. 

No Se Liga No Enem Na Escola, 
foram realizados aulões presenciais 
em horário oposto ao de funciona-
mento da escola em 64 polos em 
toda a Paraíba. Em 2020, por conta 
da pandemia do novo coronavírus, 
as atividades do Se Liga No Enem 
se articulam com as formações re-
motas desenvolvidas pela SEECT/
PB no âmbito do Regime Especial 
de Ensino, por meio da oferta do 
curso de preparação Se Liga No 
Enem PB Revisão On-Line.

Empreender PB assina 400 contratos 
em domicílio e investe R$ 3 milhões

O Programa Empreender 
PB realiza, a partir dessa ter-
ça-feira até o próximo dia 17, 
a assinatura de 400 contratos 
em domicílio, atendendo em-
preendedores das 1ª, 3ª e 14ª 
regiões, representando um 
investimento de aproximada-
mente R$ 3 milhões. Desde o 
início do isolamento social, já 
foram liberados mais de R$ 
7 milhões em novos créditos 
para empreendedores de 100 
municípios, que, somados a 
esta nova etapa, chegam ao 
montante de R$ 10 milhões 
em microcréditos, ajudando 

a amenizar as dificuldades 
enfrentadas pelos pequenos 
empreendedores por causa 
da pandemia do coronavírus.

De acordo com o secre-
tário executivo de Empreen-
dedorismo, Fabrício Feitosa, 
apesar de todas as dificul-
dades impostas pela neces-
sidade do isolamento social, 
o Programa Empreender PB 
vem trabalhando para que o 
máximo de empreendedores 
sejam atendidos. 

“Desde o início da qua-
rentena, já foram liberados 
mais de 7 milhões de reais 

e agora estamos concluindo 
mais uma etapa de concessão 
de crédito para cerca de 400 
empreendedores das regiões 
de João Pessoa e Campina 
Grande, injetando mais de 3 
milhões de reais na economia 
paraibana. A nossa expecta-
tiva é que esse recurso possa 
ajudar os empreendedores a 
se manterem vivos durante 
essa necessidade da paralisa-
ção de seus negócios e tam-
bém para que eles possam fa-
zer novos investimentos para 
esse momento de retomada”, 
ressaltou Fabrício Feitosa. 

Os empreendedores parti-
cipantes desta etapa estão com 
o processo em fase de contrata-
ção no Programa e serão conta-
tados por telefone para agenda-
mento da visita em domicílio. A 
equipe alerta que todos este-
jam com seus telefones dispo-
níveis e permaneçam em suas 
casas até a visita do técnico.

Seguindo as orientações 
de segurança, o Programa 
Empreender PB também 
orienta a todos os envolvidos 
que utilizem a máscara, ál-
cool em gel e assinem o con-
trato com caneta própria.

O Governo da Paraí-
ba, por meio da Secretaria 
de Estado da Educação e 
da Ciência e tecnologia, 
disponibilizou, ontem, 
para smartphones o 
Aplicativo Paraíba Edu-
ca, com pacote de dados 
gratuito para estudantes 
e professores da Rede 
Estadual de Ensino da 
Paraíba. O aplicativo faz 
parte das ferramentas de 
ensino remoto disponibi-
lizadas durante a suspen-
são das aulas presenciais 
por conta da pandemia 
do novo coronavírus. 

A Secretaria fez con-
trato com quatro opera-
doras de telefonia para 
garantir que os estudan-
tes paraibanos acessem 
os conteúdos do Regime 
Especial de Ensino sem 
nenhum custo. No apli-
cativo é disponibilizado 
o acesso à sala de aula do 
Google Classroom, ao site 
Paraíba Educa e ao siste-
ma Saber. 

O governador João 
Azevêdo comentou, du-
rante o programa Fala 
Governador, que a Paraí-
ba implementou vários 
processos tecnológicos 
para garantir que os alu-

nos assistam aulas on-li-
ne durante a pandemia. 
“Mas nós identificamos 
que chegamos a pratica-
mente 90% da rede, po-
rém 10% dos estudantes 
não tinham acesso a to-
das as informações. En-
tão, fizemos um convênio 
com a TV Assembleia e já 
estamos disponibilizando 
aulas através da TV aber-
ta, isso permite que os 
alunos possam assistir às 
aulas. Esses investimen-
tos que estamos fazendo 
na TV Paraíba Educa e no 
lançamento do aplicativo 
Paraíba Educa permite 
uma maior interação e 
eu fico extremamente fe-
liz, porque isso faz com 
que a educação chegue ao 
maior número possível 
de estudantes”, ressaltou.

O governador adian-
tou que essa experiência 
de ensino a distância im-
plantada pelo Governo 
do Estado está sendo re-
passada para 150 municí-
pios da Paraíba. “Estamos 
transferindo essa forma 
de fazer esse ensino on
-line para que os municí-
pios possam também uti-
lizá-la no dia a dia de cada 
local”, disse João Azevêdo.

Educação disponibiliza 
aplicativo para alunos
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Clube sem culpa
Após denúncias envolvendo três jogadores do time, direção do Botafogo diz 
que clube não pode ser responsabilizado pelo fato dos atletas terem recebido 
de forma ilegal o auxílio emergencial do Governo Federal. Página 16
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Também receberam os R$ 600,00 de forma irregular donos de carros de luxo e de embarcações e até sócios de empresas

Mais de 25 mil servidores 
públicos que receberam o auxílio 
emergencial de forma indevida 
na Paraíba terão que devolver os 
valores depositados pelo Minis-
tério da Cidadania de forma ime-
diata. O benefício de R$ 600,00 
deveria ser pago a pessoas em 
situação de vulnerabilidade por 
conta da pandemia do coronaví-
rus (covid-19), mas também caiu 
na conta de muitos paraibanos 
que não precisavam.

De acordo com o superinten-
dente da Controladoria Geral da 
União (CGU) na Paraíba, Severino 
Queiroz, houve um cruzamento da 
base de dados das folhas de paga-
mento das prefeituras, estado e câ-
maras, numa parceria entre a CGU 
e o Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), para verificar a legalidade 
dos recebimentos. “Sobre os ser-
vidores nós já pedimos o bloqueio 
imediato. E o TCE autorizou que o 
Ministério da Cidadania incorpo-
rasse sua base de dados”, disse.

Apenas na primeira parcela 
do pagamento, foram 1.341.527 
de benefícios pagos. No total, fo-
ram 25.645 benefícios pagos inde-
vidamente a servidores públicos. 
“Assim como qualquer outro em-
pregado, o servidor público não 

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Mais de 25 mil servidores 
terão que devolver auxílio
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Justiça & Adjacências

Plenárias comunistas
O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 
na Paraíba realizou de maneira remota a 
primeira de uma série de plenárias com o 
tema ‘Cidades Democráticas’. O encontro 
inicial contou com a participação de Nádia 
Campeão, ex-vice-prefeita de São Paulo; de 
Inácio Falcão, pré-candidato a prefeito de 
Campina Grande; e de Gregória Benário, 
pré-candidata a vereadora na capital pa-
raibana. O PCdoB apresentou a construção 
de cidades democráticas e políticas públi-
cas viáveis para a diminuição da desigual-
dade social.

Candidatura do MDB
O Diretório Municipal do MDB decidiu 
lançar pré-candidatura própria à Prefei-
tura de Campina Grande (PMCG). A mé-
dica Tatiana Medeiros aceitou o desafio 
e vai tentar o cargo novamente. O MDB 
na cidade já teria conseguido listar mais 
de 40 pré-candidatos a vereador para o 
pleito deste ano. Num momento de crise 
sanitária, em que a saúde pública está em 
evidência, Tatiana avalia que pode dar 
uma contribuição decisiva à administra-
ção municipal campinense.

Defesa dos animais
A CMJP nunca teria tido um legislador elei-
to que representasse, de fato, o segmento 
que atua na defesa dos direitos e no comba-
te aos maus tratos de animais. A avaliação 
é da protetora e ativista da causa animal 
Fabíola Rezende (Cidadania), pré-candi-
data a vereadora nas eleições municiais de 
novembro na capital paraibana. Para ela, a 
causa animal passa pela execução de polí-
ticas públicas e o reforço do papel de cada 
órgão público nas ações que envolvam a 
proteção dos animais, diretamente ligadas 
à saúde pública e à promoção de uma cul-
tura de paz e humanista.

Seminário tucano
Lideranças do Partido da Social De-
mocracia Brasileira (PSDB) na Paraíba 
participaram da segunda edição do ‘Se-
minário Capacitar PSDB Paraíba’, com 
palestras sobre marketing e comunica-
ção em uma campanha eleitoral marcada 
pela pandemia. O evento on-line contou 
com a participação dos presidentes na-
cional da legenda, Bruno Araújo, e es-
tadual, o deputado federal Pedro Cunha 
Lima. Também participaram as deputa-
das Edna Henrique (federal) e Camila 
Toscano (estadual), além de prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores.

Radialista e blogueira
A radialista e blogueira cajazeirense 
Márcia Rejane (PSB) vai concorrer a 
uma das cadeiras da Câmara Municipal 
de Cajazeiras (CMC), no Alto Sertão da 
Paraíba. Ela pediu afastamento temporá-
rio da Rádio Arapuan FM para disputar 
o cargo eletivo nas eleições municipais 
deste ano. Márcia vai concorrer pela cha-
pa proporcional da oposição, ao lado do 
pré-candidato a prefeito de Cajazeiras, 
Marcos Campos (PSB), irmão do deputa-
do estadual Jeová Campos (PSB).

Atividades presenciais
O retorno gradual das atividades presen-
ciais no sistema de Justiça da Paraíba será 
a partir do dia 20 de julho. Por videocon-
ferência, Ministério Público da Paraíba 
(MPPB), Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB), Defensoria Pública do Estado 
(DPE) e Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-PB) chegaram ao consenso da data 
única. Participaram da reunião: desembar-
gador Márcio Murilo, procurador-geral de 
Justiça Francisco Seráphico, defensor-pú-
blico-geral Ricardo Barros e o presidente 
da OAB-PB Paulo Maia.

pode receber”, destacou Severino 
Queiroz. Entretanto, cerca de 70% 
desses não deram entrada no be-
nefício e foram contemplados por 
um equívoco do Governo Federal 
na distribuição dos valores.

O superintendente expli-
cou que, no caso dos servidores 
públicos, há três grupos. “Tem 
aqueles que estavam inscritos 
no CadÚnico, os que estavam no 
CadÚnico Bolsa Família e os que 
estavam no Extra CadÚnico. Nos 
dois primeiros casos, as pessoas 
receberam automaticamente por 
estarem inscritas no cadastro. Já 
no terceiro caso, elas solicitaram. 
De qualquer forma, todos terão 
que devolver”, revelou.

Conforme os dados da CGU, 
a maior parte dos servidores pú-

blicos, 19.131, recebeu automa-
ticamente por estarem inscritos 
no CadÚnico. Já os 6.514 pediram 
o auxílio emergencial. “Em razão 
da pandemia e até pressão da so-
ciedade – por estar passando por 
dificuldades – e dos governos que 
queriam conter a fome, isso fez 
com que o Ministério da Cidada-
nia liberasse o auxílio emergencial 
também para os demais por enten-
der que essas pessoas eram do pú-
blico em vulnerabilidade”.

O superintendente afirmou 
ainda que a CGU enviou aos muni-
cípios um pedido de colaboração 
para que as prefeituras avisem aos 
servidores identificados na base 
de dados do auxílio emergencial 
sobre a restituição ao governo. 
“Estamos pedindo a colaboração 

para que os gestores oficiem os 
servidores que façam a devolução 
espontânea e não venham a sofrer 
ações penais”.

Queiroz acrescentou que 
o prazo para a devolução é de 
imediato. “Mas não descartamos 
que algumas prefeituras possam 
fazer gestões junto ao Ministério 
da Cidadania para firmar acordo 
e descontar os valores em fo-
lha de pagamento”, disse. Como 
ainda restam parcelas a serem 
pagas, a CGU vai aguardar até o 
mês de setembro para consolidar 
os valores pagos indevidamen-
te. Depois disso, os dados serão 
encaminhados para o Ministério 
Público Federal (MPF) e para a 
Polícia Federal (PF).

Outros pagamentos identifi-
cados de forma irregular foram 
para pessoas com grande poder 
aquisitivo. Receberam indevida-
mente pelo menos 1.095 pessoas 
proprietárias de carros de luxo 
(custando mais de R$ 60 mil), 
539 sócios de empresas, 107 pro-
prietários de embarcações e 170 
pessoas que residem no exterior. 
“Sendo que neste último caso a 
lei é omissa”. Todos serão noti-
ficados pelo Ministério Público 
e CGU para devolver os valores. 
A devolução pode ser feita por 
meio de site já disponibilizado 
pelo Governo Federal.

Foto: Expresso PB

Severino Queiroz, superintendente da CGU na Paraíba: “Já pedimos o bloqueio imediato”

O Pleno do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba (TJPB) promo-
veu e removeu seis magistrados 
no último dia 1º, durante sessão 
extraordinária administrativa 
realizada por meio de video-
conferência. Desses, cinco vão 
assumir a titularidade das Co-
marcas de Água Branca, Concei-
ção, Coremas, Patos e São José 
de Piranhas, no Sertão do Esta-
do. O preenchimento das vagas 
ocorreu porque algumas dessas 
comarcas foram elevadas para a 
segunda entrância.

De acordo com o presi-
dente do TJPB, desembargador 
Márcio Murilo da Cunha Ramos, 
trata-se de importante ação, 
já que algumas dessas comar-
cas estavam sem juiz titular há 
quase dez anos, como é o caso 
de Conceição. Segundo informa-
ções da Gerência de Primeiro 
Grau do TJPB, a Comarca de São 
José de Piranhas, por exemplo, 
estava sem magistrado titular 
desde 2014. Já as unidades de 

Coremas e Água Branca esta-
vam com vagas a serem preen-
chidas desde 2018 e 2019, res-
pectivamente.

“As remoções aconteceram 
dentro de estratégia do TJPB 
para que vagas para juízes titula-
res de comarcas do Sertão sejam 
preenchidas sem que implique, 
necessariamente, em nomeação 
de novos juízes, já que as condi-
ções financeiras não permitem. 
Esta meta da gestão do Tribunal 
de Justiça vai continuar, pois é 
importante que comarcas do in-
terior tenham seus magistrados”, 
destacou o presidente do TJPB.

Segundo o juiz auxiliar da 
Presidência, Rodrigo Marques Sil-
va Lima, a elevação de comarcas 
do Sertão para a segunda entrân-
cia, assim como as desinstalações 
e agregações, implicam em me-
didas otimizadoras de racionali-
zação da prestação jurisdicional, 
baseadas em dados técnicos, arit-
méticos e sensíveis da demanda 
pelo Poder Judiciário.

“O melhor aproveitamento 
da força de trabalho e o preen-
chimento de comarcas do Sertão 
paraibano são objetivos final-
mente atingidos com a elevação 
dessas comarcas e, ao cabo, com 
o efetivo preenchimento dessas 
com as remoções e promoções 
de magistrados, que se titulari-
zam nas unidades, viabilizando 
a prestação do serviço essencial, 
que é a Justiça. Por conseguinte, 
o preenchimento de unidades da 
região representa uma vitória da 
atual gestão, fruto de um árduo 
trabalho tendente a uma maior 
desconcentração de juízes em 
todo o território do Estado”, en-
fatizou.

O juiz Mathews Francisco 
Rodrigues de Souza Amaral, que 
atua no 2º Juizado Especial Misto 
da Comarca de Sousa, será o titu-
lar da Vara Única da Comarca de 
Água Branca. Ele comentou que 
assume a vaga com grande felici-
dade. “A unidade foi elevada re-
centemente à segunda entrância. 

Trabalharemos incansavelmente 
para prestar a jurisdição de for-
ma célere e efetiva. Com o apoio 
dos meios tecnológicos disponí-
veis, notadamente o sistema de 
videoconferências, que permite 
a realização de audiências de for-
ma remota, ampliaremos a atua-
ção do Cejusc, proporcionando 
a desejada pacificação social”, 
frisou.

O diretor especial do TJPB, 
Washington Rocha de Aquino, ex-
plicou que, quando uma comarca 
fica sem juiz titular, um magistra-
do de outra unidade é designado 
temporariamente para respon-
der interinamente por ela. “Assim, 
o juiz geralmente divide a agenda 
de pautas entre a unidade em que 
é titular e a que está substituindo, 
já que é impossível estar em dois 
locais ao mesmo tempo. Recente-
mente, o TJPB criou o chamado 
Gabinete Virtual, para atender 
as unidades que apresentam de-
manda em que não há juiz titular”, 
afirmou.

Sertão recebe “novos” juízes; havia 
comarca sem magistrado há dez anos

Municípios paraibanos vão receber 
R$ 37,3 milhões para o setor cultural

A Federação das Associações 
e Municípios da Paraíba (Famup) 
destaca o empenho do municipa-
lismo brasileiro por meio da Con-
federação Nacional de Municípios 
(CNM) que garantiu a aprovação 
e sanção da Lei 14.017/2020 que 
dispõe sobre ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural a se-
rem adotadas durante o Estado de 
calamidade pública, denominada 
de ‘Lei de Emergência Cultural 
Aldir Blanc’. Com isso, os municí-
pios paraibanos devem receber 

um total de R$ 37.307.166,44 
para distribuir em ações de renda 
emergencial aos trabalhadores da 
cultura.

Entre outras ações, o repasse 
deve contemplar também subsídio 
para manutenção de espaços artís-
ticos e culturais, microempresas 
e pequenas empresas culturais, 
organizações culturais comuni-
tárias, cooperativas e instituições 
culturais; além de editais, chama-
das públicas, prêmios, aquisição 
de bens e serviços vinculados ao 

setor cultural e outros instrumen-
tos destinados à manutenção de 
agentes, de espaços, de iniciativas, 
de cursos, entre outros.

A Famup destaca a conquista 
e diz que a destinação de recursos 
no aporte de R$ 1,5 bilhão nunca 
foi vista na história das políticas 
culturais no Brasil. Para orientar 
os gestores municipais sobre os 
artigos constantes na lei, a área 
técnica de Cultura da CNM vai dis-
ponibilizar “nota técnica” e outros 
materiais que orientem os gesto-

res municipais.
Para o presidente da Famup, 

George Coelho, o setor cultural foi 
um dos que mais foram impactados 
com a pandemia causada pelo novo 
coronavírus e que os recursos são 
essenciais para ajudar os artistas 
que tiveram que parar de trabalhar. 
“Essa é uma conquista importante 
do municipalismo brasileiro. Agora 
poderemos ajudar de alguma for-
ma milhares de profissionais que 
estão enfrentando uma série de di-
ficuldades”, destacou.
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Quase 60% dos diretórios de 
partidos não prestam contas
No ano passado, o TSE distribuiu R$ 927 milhões em recursos do Fundo Partidário com as 33 legendas do país

Mesmo com um prazo 
maior neste ano, seis em cada 
dez diretórios de partidos 
políticos do país não informa-
ram como usaram o dinheiro 
público que receberam em 
2019. O limite para entre-
gar as prestações de contas, 
inicialmente previsto para 
abril, acabou na terça-feira 
passada, dia 30 de junho. 
Dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) mostram que 
das mais de 100 mil unidades 
das legendas nos estados e 
nos municípios, 59.634 estão 
inadimplentes - não enviaram 
qualquer dado ou fizeram 
apenas parcialmente.

Ao todo, o TSE distribuiu 
R$ 927 milhões às 33 siglas no 
ano passado via Fundo Parti-
dário. O dinheiro é repassado 
em parcelas mensais para 
bancar custos, como aluguel 
de sede, salário de funcioná-
rios e também as campanhas 
eleitorais - cabe ao comando 
nacional de cada uma definir 
a quantia que destinará aos 
seus diretórios.

O porcentual de inadim-
plência registrada neste ano é 
maior que o de anos anterio-
res. Como mostrou o Estadão 
no mês passado, 41,3% dos 
diretórios partidários não 
apresentaram os dados rela-
tivos a 2017. De 2018, o índi-
ce dos que deixaram de pres-
tar contas foi de 50,7%.

Cúpulas partidárias ale-
gam que orientam os respon-

sáveis pelos diretórios locais 
a cumprir os prazos da Justiça 
Eleitoral, mas ressaltam que 
cada unidade tem independên-
cia. Além disso, destacam que a 
maior parte das unidades que 
não entregam as prestações é 
sem movimentação financeira 
- mesmo assim, precisam infor-
mar a Justiça Eleitoral que não 
receberam nada.

Advogado de partidos 
políticos de São Paulo, Ricar-
do Porto afirma que a nova 
modalidade de prestação de 
contas, exclusivamente por 
meio de um sistema eletrôni-
co, tornou-se uma dificuldade 
extra a diretórios com pouca 
estrutura física e de pessoal.

“A maioria (dos que não 
prestam contas) é de órgãos 
municipais, e a imensa maio-
ria sem movimentação finan-
ceira, sem movimentação do 
Fundo Partidário e sem re-
cursos privados. Acreditamos 
que os partidos, muito embo-
ra não tenham observado o 
prazo, tendem a, nos próximos 
dias, ainda que com atraso, 
apresentar as prestações de 
contas”, afirmou o advogado, 
que presta serviços a partidos 
como DEM, MDB, PL e PV.

Para a secretária-adjunta 
da Academia Brasileira de 
Direito Eleitoral e Político 
(Abradep), Denise Goulart 
Schlickmann, a declaração de 
não movimentação financeira 
é tão importante quanto qual-
quer outro relatório contábil, 
uma vez que a Justiça Eleito-
ral apura a consistência da 
informação da mesma forma.

Vinícius Valfré
Agência Estado

Dados do TSE mostram que, das mais de 100 mil unidades das legendas nos estados e nos municípios, 59.634 deixaram de prestar contas do dinheiro recebido

Foto: Agência Estado

Homenagem a Assis Carvalho

Maia cancela sessão na Câmara 
por causa da morte de deputado
Luciano Nascimento 
Agência Brasil

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), cancelou a 
sessão remota da Casa mar-
cada para ontem, devido ao 
falecimento do deputado fe-
deral Assis Carvalho (PT-PI), 
ocorrido ontem (5) em Oei-
ras (PI). Maia divulgou uma 
nota de pesar pela morte 
do deputado e anunciou o 
cancelamento das sessões. 
A vaga deixada por Carvalho 
será assumida pelo suplente 
Merlong Solano (PT-PI).

“Esta Presidência re-
gistra, com pesar, o faleci-
mento do Deputado Assis 
Carvalho, que exercia o car-
go de Quarto Suplente de 
Secretário na Mesa desta 
Casa. Comunico que ficam 
canceladas as sessões da 
Câmara dos Deputados con-
vocadas para esta segunda-
-feira, 6 de julho, e para 
terça-feira, 7 de julho”, disse 
Maia na nota.

Assis Carvalho, que 
nasceu no povoado de San-
to Antônio, em Oeiras, esta-
va em seu terceiro mandato 
como deputado federal e 

morreu vítima de um in-
farto. O deputado tinha 
58 anos e era formado em 
Letras-Português pela Uni-
versidade Federal do Piauí 
(UFPI).

No domingo (5), Maia 
manifestou pesar pela mor-
te do parlamentar em suas 
redes sociais. “Assis honrou 
o mandato concedido pelo 
povo do Piauí e lutou pela 
construção de um país mais 
justo. Estou certo de que 
a lembrança do deputado 
Assis permanecerá entre 
todos que conviveram com 
ele e que compartilharam a 

sua luta por mais solidarie-
dade social.”

O Governo do Estado do 
Piauí decretou luto oficial de 
três dias. Em nota divulga-
da no domingo (5), a presi-
dente do PT, Gleisi Hoffman, 
lamentou a morte do depu-
tado. “O partido lamenta a 
morte de Assis, presidente 
do PT no Piauí, e manifes-
ta solidariedade à família 
e amigos, neste momento 
difícil. Em nome do PT e de 
toda a direção e da militân-
cia da legenda, expressamos 
nossos sentimentos e o luto. 
Assis, Presente!”, diz a nota.

Regra prevê punição
Pela regra em vigor, o diretório que não 

declara a sua movimentação financeira à Jus-
tiça Eleitoral fica impedido de receber novas 
parcelas do Fundo Partidário, mas o bloqueio 
pode ser revertido caso a prestação seja apre-
sentada mesmo após o prazo.

Antes, os registros partidários também 
eram automaticamente suspensos, o que im-
pedia o diretório até de lançar candidato. Em 
dezembro, porém, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) suavizou as sanções ao determinar a 
necessidade de abertura de um processo es-
pecífico contra partidos que não entregarem as 
contas e, só então, aplicar eventuais punições.

Na avaliação da especialista, a pandemia 
e as restrições no funcionamento de órgãos 
necessários à regularização dos partidos, como 
a Receita Federal, contribuem para a alta ina-
dimplência. Por outro lado, ela também destaca 
que a legislação não reprime os atrasos.

“A própria legislação é condescendente, 
determina que quem não presta é intimado 
a prestar. Todos os partidos estão cientes de 
que haverá uma segunda oportunidade por-
que serão notificados a prestar contas para só 
então, caso não prestem efetivamente, terem 
uma consequência judicial”, afirma.

Um dos partidos mais capilarizados pelo 
país, o PT reconhece dificuldades para que 
diretórios estabelecidos nos rincões brasileiros 
cumpram os prazos contábeis, mas garante 
que não trata a questão como secundária. Por 
isso, alega oferecer suporte jurídico e contábil.

“Temos o maior número de diretórios or-
ganizados no país. O PT sempre faz formação, 
seja política, jurídica ou contábil. A maioria 
dos diretórios estaduais dá assessoria jurídica 
aos municípios. Quanto menor o município, 
mais sofrido é para ele. Às vezes, não tem um 
vereador, mas tem que ter a documentação 
arrumada”, afirmou Gleide Andrade, secretária 
nacional de Finanças e Planejamento do PT.

Ana Cristina Campos 
Agência Brasil

A comissão especial da 
Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj), que analisa 
o processo de impeachment 
do governador Wilson Witzel, 
aprovou ontem a retomada do 
prazo de 10 sessões para a de-
fesa do governador. A decisão 
será publicada nesta terça-feira 
no Diário Oficial do Poder Le-
gislativo e haverá nova intima-
ção de Witzel.

A decisão obteve 23 votos, 
do total de 25 parlamentares 
integrantes da comissão, com 
duas ausências. A comissão 
conta com um representante 
de cada partido com represen-
tação na Casa.

No último dia 24, a comis-
são suspendeu a contagem de 
prazo da defesa de Witzel até 
a vinda de informações do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) 
que embasaram a investigação.

Witzel foi notificado no dia 

23 de junho, por meio de seus 
advogados, sobre o início do 
processo de impeachment na 
Alerj. A partir da notificação, 
Witzel teria um prazo de dez 
sessões plenárias para apre-
sentar sua defesa, contagem 
que foi suspensa com a deci-
são da comissão tomada no dia 
seguinte à notificação. A partir 
do fim desse prazo ou da apre-
sentação da defesa, a comissão 
especial tem mais cinco ses-
sões para elaborar um parecer 
sobre a denúncia, que é levado 
a plenário.

Caso a maioria absolu-
ta dos deputados (36 votos) 
decida pela aceitação da de-
núncia, o governador é afas-
tado e é formada uma comis-
são mista que decide sobre a 
perda de mandato, composta 
por cinco parlamentares da 
Alerj e cinco desembargado-
res do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TJRJ). A etapa 
final é conduzida pelo presi-
dente do TJRJ.

Comissão aprova prazo
para defesa de Witzel

Agência Brasil

Chuva torrencial atin-
giu a Ilha de Kyushu, no 
sudoeste do Japão ontem 
e pelo menos mais um rio 
transbordou, elevando 
para 44 o número de mor-
tes em três dias de inun-
dações e deslizamentos 
de terra, incluindo 14 em 
uma casa de repouso.

Ordens de retirada fo-
ram emitidas para mais de 
meio milhão de habitantes 
da ilha, além de alertas de 
retirada para mais deze-
nas de milhares no oeste 
japonês, anunciou a emis-
sora NHK.

O primeiro-ministro, 
Shinzo Abe, disse que a 
previsão é de que a chu-
va seguirá para o leste na 
quarta-feira (8) e ordenou 
operações de busca e res-

gate 24 horas por dia. Dez 
pessoas estão desapareci-
das, segundo a NHK.

Imagens de televisão 
mostraram ruas trans-
formadas em rios, com 
água na altura da cintura, 
uma ponte caída, carros 
virados e um helicóptero 
içando um homem de uma 
casa alagada.

A casa de repouso foi 
inundada no município 
insular central de Kuma-
moto. A NHK não deu de-
talhes.

“Faço um apelo a to-
dos os cidadãos a segui-
rem cuidadosamente as 
informações fornecidas 
pelas autoridades locais e 
ficarem alertas para ado-
tar ações que protejam 
sua vida”, disse Abe em 
reunião de uma força-ta-
refa do governo.

Inundações deixam
44 mortos no Japão
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Jogo pode ser transmitido pela TV Globo por força de liminar, amanhã, às 21 horas, direto do Estádio do Maracanã

Flu tem mando de campo na
final da Taça Rio contra o Fla

A final da Taça Rio, o se-
gundo turno do Campeonato 
Carioca, entre Fluminense e 
Flamengo terá o time tricolor 
como mandante e a partida 
será realizada nesta quarta-
feira, às 21h30, no estádio do 
Maracanã, no Rio de Janeiro. 
Com a decisão, que será em 
jogo único - se houver em-
pate no tempo normal a de-
cisão será nas penalidades 
máximas, a tendência é que a 
decisão seja transmitida pela 
TV Globo. A definição aconte-
ceu em um sorteio realizado 
na manhã de ontem, na sede 
da Federação de Futebol do 
Estado do Rio de Janeiro (RJ).

Caso o Flamengo tivesse 
sido o sorteado, provavel-
mente a decisão não teria 
transmissão na TV. Vence-
dor do sorteio, o Fluminense 
teve o direito de escolher o 
local da partida. Outra opção 
seria o estádio do Engenhão. 
Com o Flu como mandante, a 
Globo deve passar a partida 
na TV aberta (para alguns 
estados), além da SporTV e 
Premiere, para todo o Brasil.

Na semana passada, 
a Ferj obteve uma liminar 
obrigando a Rede Globo a 
transmitir os jogos restan-
tes do Campeonato Carioca. 
A emissora tenta recorrer 
da decisão, mas já teve que 
transmitir o clássico entre 
Fluminense e Botafogo, no 
último domingo, e, caso não 
consiga mudar a decisão ju-
dicial, terá também que pas-
sar a final da Taça Rio.

A emissora havia res-
cindido o contrato de trans-
missão da competição após o 
Flamengo passar o jogo con-
tra o Boavista, na quarta-fei-
ra passada, em seu canal no 
YouTube. A Globo alegou que 
houve quebra de contrato e 
por isso desfez o acordo que 
envolvia a Ferj e 11 clubes 
participantes do torneio. O 
Fla era o único que não tinha 
contrato com a TV.

O Flamengo chega com 
100% de aproveitamento na 
Taça Rio. Na semifinal der-

Aplicativo reembolsará torcedores

Scarpino não vem mais para a Raposa

TV Globo não fará 
ressarcimento

Celso Teixeira vai comandar o Nacional no Paraibano

Os torcedores do Flamengo que paga-
ram para assistir a semifinal da Taça 
Rio contra o Volta Redonda, domingo 
passado, na plataforma do MyCujoo, 
poderão pedir reembolso do valor (R$ 
10). A empresa disponibilizou um es-
paço para os rubro-negros solicitarem 
a devolução do dinheiro. O Flamengo 
tinha definido que a transmissão seria 
realizada no MyCujoo e que os torcedo-
res não-sócios teriam que pagar o valor 

de R$ 10. Entretanto, muitos torcedores 
relataram enfrentar dificuldades para 
adquirir o "ingresso" e entrar na pla-
taforma e, com isso, o jogo foi exibido 
na FlaTV, de graça. Os torcedores do 
Flamengo não aprovaram a decisão 
da diretoria em cobrar R$ 10 para os 
não-sócios e já no sábado a sede da 
Gávea amanheceu com o muro picha-
do. Depois foi a vez das organizadas se 
manifestarem nas redes sociais.

O Campinense comunicou, ontem, que 
o técnico Ruy Scarpino, anunciado no 
dia 4 de junho pelo clube, não poderá 
assumir o comando técnico da equipe. 
O profissional procurou a diretoria 
rubro-negra e informou sobre a de-
cisão de não poder  aceitar o projeto 
do Campinense no atual momento. 
A decisão teve base em questões 
de saúde relacionada a familiares, 
que o impede de, neste momento, 

se mudar para Campina Grande. 
"Infelizmente eu não poderei assumir 
este compromisso com o Campinense, 
embora já tivesse dito sim a proposta 
do clube. Nos últimos dias ocorreram 
situações delicadas, uma questão pes-
soal de saúde familiar. Peço desculpas! 
Não posso sair da minha cidade e nem 
de perto da minha família neste mo-
mento, e tive que tomar essa decisão", 
disse em vídeo encaminhado ao clube.

A Rede Globo decidiu que não irá 
reembolsar torcedores que assina-
ram o Campeonato Carioca e não 
puderam ver alguns jogos da quinta 
e última rodada da fase de grupos 
da Taça Rio, o segundo turno do Es-
tadual. A emissora carioca informou 
que irá enviar aos assinantes uma 
nota explicando toda a confusão, 
mas não pretende dar desconto ou 
qualquer tipo de reembolso para 
quem assinou o canal Premiere e 
não conseguiu ver as partidas.
Em contato com o Estadão, a Globo 
informou que a decisão se dá pelo 
fato da Federação de Futebol do 
Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e 
os clubes participantes do Estadual 
não terem respeitado a exclusivi-
dade determinada no contrato da 
competição no momento em que 
o Flamengo passou o jogo contra o 
Boavista em seu canal no YouTube, 
na última quarta-feira.

Na manhã de ontem, a direção do Nacional de Patos anunciou a contratação do técnico Celso Teixeira, um velho conhecido do 
futebol de Campina Grande, onde já treinou o Treze e o Campinense. O anúncio causou grande surpresa porque o ex-jogador 
Delany, que estava como interino, iria concluir o campeonato diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube. Além 
de Teixeira, o clube confirmou a contratação do meia Anthony Lucas, de 22 anos, que estava no Santa Cruz-RN e já defendeu as 
cores do Assu e Alecrim, todos do Rio Grande Norte. Nessa segunda-feira, o clube retomou os trabalhos no Estádio José Cavalcant 
e com um elenco completo para ainda brigar por uma vaga nas semifinais do Campeonato Paraibano.

Curtas
Foto: Reprodução/Instagram

rotou o Volta Redonda por 2 
a 0, com dois gols de Bruno 
Henrique. Já o Fluminense 
empatou em 0 a 0 contra o 
Botafogo e avançou por ter 
feito melhor campanha na 
fase de grupos.

Campeão da Taça Guana-
bara, o Flamengo conquista-
rá antecipadamente o título 
do Campeonato Carioca caso 
derrote o Fluminense. Se o 
time tricolor levar a melhor, 
os dois clubes se enfrentam 
na decisão do Estadual, que 
será disputada em dois jogos.

Segunda decisão
Flamengo e Fluminen-

se, os dois maiores cam-
peões estaduais do Rio de 
Janeiro, decidem amanhã,  
a Taça Rio, segundo turno 
do Campeonato Carioca. A 
única vez em que os dois 
arquirrivais se enfrentaram 
na decisão do torneio foi no 
ano de 2005. Um clássico 
que deixou ótimas recorda-
ções para os tricolores, já 
que terminou em goleada 
por 4 a 1.

Na ocasião, Tuta, Lean-

dro, Alex e Preto Casagran-
de marcaram os gols do 
Fluminense, todos na etapa 
final, enquanto Zinho des-
contou. O Flu ficaria com o 
troféu estadual daquele ano 
dias depois, ao superar o 
Volta Redonda.

Fla e Flu também ter-
minaram como campeão e 
vice da Taça Rio em 1986. 
Naquela época, porém, os 
turnos eram disputados em 
pontos corridos. O Rubro
-Negro somou 17 pontos, 
contra 16 do Tricolor, e na 

sequência passou pelo Vas-
co na grande final estadual. 

Desde 1986 que a Taça 
Rio dá nome ao segundo 
turno do Carioca. O Vasco é 
o maior campeão, com dez 
títulos, seguido pelo Fla, 
atual campeão, com nove. 
O Flu conquistou o torneio 
três vezes, a última vez em 
2018.

Este ano, as equipes 
já se enfrentaram em duas 
oportunidades. Na primeira 
fase da Taça Guanabara, o 
Flamengo com o time Sub-

20 perdeu de 1 a 0 para o 
Fluminense, única derro-
ta até agora no Carioca. Na 
decisão das semifinais da 
mesma competição, o Ru-
bro-negro levou a melhor 
sobre o Tricolor com a vitó-
ria de 3 a 2. Ambos os téc-
nicos consideram o novo 
duelo sem favoritos por se 
tratar de um clássico, em-
bora Odair Hellmann, do 
Fluminense veja vantagem 
do adversário no aspecto 
físico por ter reiniciado as 
atividades bem mais cedo.

Agência Estado
Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Flamengo e Fluminense já se enfrentaram duas vezes este ano pelo Campeonato Carioca, todas pela Taça Guanabara, com uma vitória pra cada. O lance é das semifinais, com vitória do Fla por 3 a 2



Jogadores e dirigentes negam denúncia feita pela Globo de que teriam recebido auxílio emergencial de forma irregular

Futebol paraibano envolvido
em novo escândalo nacional

O presidente do Botafo-
go, Sérgio Meira, disse nessa 
segunda-feira, que o Bota-
fogo nada tem a ver com as 
denúncias envolvendo três 
jogadores do clube, feitas no 
domingo, numa reportagem 
do programa Esporte Espeta-
cular da Rede Globo. Segundo 
a denúncia, os atletas Jean, 
Rhuan e Rogério teriam re-
cebido, de forma irregular, o 
auxílio emergencial do Gover-
no Federal, para pessoas de 
baixa  renda em condição de 
vulneabilidade  social, duran-
te este período de pandemia 
do coronavírus. Jean e Rhuan 
alegaram na reportagem que 
não sabiam que eles não po-
diam receber o benefício e se 
prontificaram a devolver. Já o 
volante Rogério não se pro-
nunciou sobre o assunto.

“O Botafogo não pode ser 
responsabilizado por atos in-
dividuais e fora do futebol pra-
ticado pelos seus jogadores. 
Nós vamos ouvir atentamente 
a versão dos jogadores. Não 
vamos tomar nenhuma deci-
são precipitada no momento”, 
disse o presidente do Belo.

Sobre Thalyta Gomes, 
vice-presidente e diretora de 
futebol feminino da FPF, e Ger-
son Junior, diretor de registros 
e transferências da entidade, a 
presidente da federação, Mi-

chele Ramalho, disse, através 
de nota, que “foi surpreendi-
da com a notícia e que a FPF 
não pode se responsabilizar 
por atos individuais de seus 
colaboradores, e que não com-
pactua com nenhuma irregu-
laridade. A nota prossegue 
dizendo que reafirma o com-
promisso com a recuperação 
da credibilidade do futebol pa-
raibano, que constantemente 
é atacado por organizações e 
pessoas, que tentam relacio-
nar o nome da federação com 
fatos negativos”.

Michelle Ramalho tem ra-
zão quando diz que a FPF tem 
sido sempre envolvida em de-
núncias que denigrem a ima-

gem da entidade. Desde que 
assumiu, houve uma denúncia 
sobre fraude na eleição, que 
gerou um processo na Justiça. 
O presidente do Sousa, Alde-
one Abrantes, denunciou na 
imprensa que estava havendo 
uma tentativa de manipulação 
de resultado em um jogo em 
Campina Grande para favore-
cer bancas de apostas. E por 
último, houve uma denúncia 
de que o time do Serrano teria 
realizado um jogo fantasma 
no Paraná, também atrelado a 
uma casa de aposta.

Nesta segunda-feira, o di-
retor executivo da FPF, Otamar 
Almeida, disse que estranhou 
o fato da reportagem da Rede 

Globo não colocar a sua entre-
vista, quando ele explicou a 
situação. “A menina do globo 
me procurou, eu disse que iria 
procurar os dois denunciados 
e retornei com a informação. 
Eu tenho certeza que ela gra-
vou comigo, mas não colocou 
na matéria. Tinha tudo na mi-
nha entrevista, inclusive tinha 
um terceiro também que era 
Taciano Gadelha, ouvidor eral 
da FPF, e nem sequer citaram 
o nome de Taciano, porque 
não encontraram nada em 
nome dele, porque o salário 
dele é de apenas R$ 2 mil, o sa-
lário de Gerson é R$ 2,5 mil e 
de Thalyta é R$ 1.5 mil, e todos 
os 3 são prestadores de servi-

ço na federação, porque não 
são dedicação exclusiva e nem 
são CLT”, afirmou.

Na opinião do diretor, 
os 3 têm direito de receber o 
benefício. “Thalyta mora so-
zinha, e a única renda que ela 
tem é esse salário. Já Gerson, 
a esposa não trabalha e nin-
guém trabalha na casa dele. É 
a única renda da família,  Ta-
ciano nem se fala, que é ape-
nas um ouvidor. Na minha 
ótica, eles têm o direito de re-
ceber o auxílio, mas quem vai 
dizer se eles têm o direito ou 
não, não sou eu, e se eles qui-
serem devolver, ou qualquer 
entendimento aí sobre isso, 
até procurar um advogado 

que possa responder por eles 
e resolver isso. No decreto de 
Bolsonaro está lá R$ 3.134 
e na federação eles não são 
CLT, nem recebem este valor. 
Eles também mostram que 
nem têm essa renda familiar,  
acima do que diz o decreto. 
A nota da presidente foi mui-
to pertinente, porque ela não 
tem gerência sobre vida pes-
soal de nenhum colaborador 
nosso”, concluiu o dirigente.

Thalyta se pronunciou 
através de uma nota, dizendo 
que fez tudo dentro dos pa-
râmetros legais, e para evitar 
dúvidas, vai devolver o dinhei-
ro. Já Gerson Júnior afirmou 
que vai provar que ele não fez 
nada errado e tem o direito 
de receber o benefício. “Já es-
tou procurando um advogado 
para me defender e em breve 
darei uma resposta sobre o 
assunto”, afirmou.

A reportagem do Espor-
te Espetacular denunciou 
também que as 4 irmãs do 
jogador Hulk também rece-
beram o benefício, 3 delas 
dobrado, R$ 1.200, porque 
alegaram ser mãe solteira e 
que ganhavam muito pouco.  
De acordo com a Controla-
doria  Geral da União, na Pa-
raíba, os nomes de todos os 
paraibanos - foram identi-
ficados quase dois mil - que 
receberam ilegalmente estão 
sendo enviados à Polícia Fe-
deral e ao Ministério Públco.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Recursos próprios

Conde realiza melhorias em campo de futebol
A população de Conde 

vai contar, após o período de 
isolamento social devido à 
pandemia, com um equipa-
mento esportivo totalmente 
revitalizado e requalificado 
para o fomento do futebol na 
cidade, bem como nas ime-
diações com a área utilizada 
para caminhadas e outras 
atividades físicas. As obras do 
campo de futebol Sebastião 
Ribeiro seguem até o final 
de setembro, quando devem 
ser entregues dentro de um 
programa de melhoria dos 
equipamentos esportivos da 
cidade. Estão sendo investi-

dos R$ 100 mil nesse equipa-
mento com recursos próprios 
da Prefeitura. A prefeita Már-
cia Lucena destacou que a 
reforma do campo de futebol 
Sebastião Ribeiro se integra 
às melhorias já realizadas no 
Estádio Zé de Lela, em Gurugi 
e as obras de reforma e quali-
ficação na Arena Jacumã. 

“Esse espaço é de extre-
ma importância para a popu-
lação e o nosso esforço é para 
garantir que esses espaços 
revitalizados garantam mais 
conforto e sejam, inclusive, 
mais frequentados do que já 
eram. Com as intervenções 

feitas a Prefeitura possibili-
tará mais dignidade tanto aos 
atletas quanto à população 
que acompanha as partidas 
de futebol, nesse espaço tão 
importante da nossa cidade. 
Com essa reforma a gente 
quer uma maior inclusão da 
comunidade”, afirmou.

A obra do campo de fu-
tebol Sebastião Ribeiro con-
templa, segundo a chefe da 
Divisão de Praças e Parques 
da Secretaria de Infraestru-
tura, Priscilla Ferreira, a re-
qualificação do gramado, a 
implantação de um novo sis-
tema de irrigação para o gra-

mado, a reforma do vestiário 
e banheiros, além da cons-
trução de calçadas no entor-
no do campo para garantir a 
acessibilidade segura  e uma 
nova iluminação, que possibi-
litará mais segurança. 

Desde a inauguração em 
5 de março de 1994, essa é a 
primeira grande reforma no 
campo de futebol Sebastião 
Ribeiro. Os vestiários e ba-
nheiros apresentavam várias 
infiltrações, tornando o local 
inadequado e o gramado es-
tava amarelado, fugindo aos 
padrões do que um campo de 
futebol requer.

Foto: Leandro Santos

Desde a inauguração, em 1994, essa é a primeira grande reforma no campo 

Gérson Júnior diz que vai provar que não cometeu nenhuma irregularidade. Já o goleiro Rhuan, do Botafogo, já fez a devolução do auxílio emergencial 

Foto: Gláidio Lima/EPCFoto: Nalva Figueiredo

Mais uma vez o futebol paraibano vira 
manchete nacional negativa. Já se tornou uma 
rotina assistir os programas Esporte Espeta-
cular e Fantástico, ambos da Rede Globo, e se 
deparar com denúncias graves contra os que 
fazem parte do nosso futebol. Diante disso, al-
gumas pessoas chegam ao cúmulo de afirmar 
que a culpa é da Rede Globo, que persegue  a 
Paraíba. Pelo amor de Deus, a Rede Globo, 
como qualquer outro meio de comunicação 
jornalístico, tem  a obrigação de tornar públi-
co as coisas erradas, para que as autoridades 
tomem providências para punir os infratores. 
Esse é o dever da imprensa. Se não tivesse 
nada errado, a Rede Globo não iria inventar, 
porque seria processada, como determina a 
lei. A imprensa séria não trabalha com fake 
news.

A Federação Paraibana de Futebol não 
pode ser responsabilizada por atitudes de 
seus funcionários, e isso eu concordo com 
a nota distribuída pela entidade, afinal os 

errados não receberam nenhuma ordem da 
presidente Michelle Ramalho para consegui-
rem, irregularmente, o benefício do auxílio 
emergencial, que é destinado apenas para 
pessoas, cuja  renda mensal seja equivalente a 
até meio salário mínimo.

O que não concordo é dizer que os envol-
vidos são apenas colaboradores da FPF. Na ver-
dade, Thalyta Gomes, neta de Rosilene Gomes, 
é uma vice-presidente da instituição e diretora 
de futebol feminino, e Gerson Júnior é diretor 
de registros e transferências. São, portanto 
funcionários que recebem salários da FPF.

A nota divulgada pela federação diz ainda 
que  a atual gestão “ tem o compromisso com 
a recuperação da credibilidade do futebol 
paraibano”.  Baseado nesta afirmação da nota 
é possível crer que estas duas pessoas serão 
afastadas da direção da entidade, para que 
não paire dúvidas sobre a credibilidade da 
FPF. Simples assim, porque a atual gestão não 
compactua com esse tipo de procedimento 

e não quer ver a sua imagem arranhada por 
atos errados de seus colaboradores .

O ato ilegal também foi repetido por 3 
atletas do Botafogo, que assim como a FPF, 
não tem nada a ver com a vida particular dos 
jogadores. Mas não é bom para a imagem do 
clube, ser associada com atos ilegais e virar 
um escândalo nacional. Os jogadores Jean e 
Rhuan, goleiros,  disseram que não sabiam 
que era proibido,  já o volante Rogério, não 
quis se manifestar sobre o assunto.

No momento em que escrevi esta coluna, 
não tinha ainda a posição do Botafogo nem da 
federação, em relação a como irão agir com os 
infratores, que deverão responder na Justiça 
pelos atos ilegais.

As irmãs do milionário jogador Hulk, que 
atua no futebol chinês, também entraram na 
lista das pessoas com vulnerabilidade social, 
mesmo tendo muita grana. O atleta, lá na 
China, não tem nada a ver com a atitude das 
irmãs. Ao contrário, há pouco tempo ajudou 

na recuperação dos infectados pelo coronaví-
rus, doando respiradores para os hospitais de 
Campina Grande.

Pisou na bola
A diretoria do Flamengo falhou feio 

e duplamente no domingo, ao cobrar pela 
transmissão do jogo com o Volta Redonda, 
pela semifinal da Taça Rio. A torcida reagiu 
muito mal, porque milhões de torcedores do 
clube não têm recursos para pagar e assistem 
aos jogos do time do coração gratuitamente 
pela TV aberta. Para completar a lambança, 
o clube contratou a plataforma Mycujoo, 
para transmitir e cobrar dos torcedores, que 
mostrou ser incompetente para tal. Resumo 
da história, milhões de torcedores não conse-
guiram pagar pelo site da empresa e criou-se 
uma confusão tamanha, que o clube foi obri-
gado a transmitir de graça pela FlaTV. E agora, 
como fica a situação dos outros milhões que 
pagaram R$ 10?  

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

A culpa é de quem cometeu o delito
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BRUNO TORRES DE ALMEIDA DONATO, CPF: 053.372.294-27, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação 
paraResidênciaUnifamiliar, situadono Condomínio Horizontal Residencial Bosque de Intermares, 
Quadra “A”, Lote “34”- Amazônia Park– Cabedelo/PB.

SAMYR FIQUENE DE GOUVEIA, CPF: 008.877.434-12, torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação paraRe-
sidênciaUnifamiliar, situadono Condomínio Horizontal Residencial Alamaoana, Quadra “12”, Lote 
“153”- Amazônia Park– Cabedelo/PB.

LUIZ EDUARDO MONTENEGRO BENTO DE SOUZA SEGUNDO, CPF: 007.931.924-63, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
aLicençade Operação paraHabitação de Residência Unifamiliar, situado noCondomínio Bosque de 
Intermares, Quadra B, Lote 58, Amazônia Park– Cabedelo/PB.

Vitta Fisio -  Clinica de fisioterapia Ltda - ME, Inscrita CNPJ n° 22.602.826/0001-63, torna público 
que requereu  a SEMAPA - Secretária de Meio Ambiente,  Pesca e Aquicultura de Cabedelo a 
Renovação da Licença de Operação para  a  Atividade de Fisioterapia, situada à Rua Solon de 
Lucena, nº 206 - Ponta de Matos - Cabedelo - Paraiba - CEP 58.100-570.    

LAGOA 1 ENERGIA RENOVÁVEL S.A – CNPJ/CPF Nº 21.540.697/0001-63 torna público quea 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1800/2019 em João Pessoa, 16 de agosto de 2019 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: 
Operaçãodo Parque Eólico LAGOA 1, com 15 aerogeradores com potência unitária de 2,1 MW e 
potência total instalada de 31,5 MW, na zona rural dos municípios de Santa Luzia e São José do 
Sabugi, no estado da Paraíba. Processo: 2019-003132/TEC/LO-9140

Laura Cristina da Fonseca Porto - Diretora

LAGOA 2 ENERGIA RENOVÁVEL S.A – CNPJ/CPF Nº 21.540.731/0001-08 torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2234/2019 em João Pessoa, 15 de outubro de 2019 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: 
Operação do Parque Eólico LAGOA 2, com 15 aerogeradores com potência unitária de 2,1 MW e 
potência total instalada de 31,5 MW, na zona rural dos municípios de Santa Luzia e São José do 
Sabugi, no estado da Paraíba. Processo: 2019-003140/TEC/LO-9146

Laura Cristina da Fonseca Porto - Diretora

CANOAS ENERGIA RENOVÁVEL S.A – CNPJ/CPF Nº 21.540.713/0001-18 torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2277/2019 em João Pessoa, 16 de outubro de 2019 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: 
Operação do Parque Eólico CANOAS, com 15 aerogeradores com potência unitária de 2,1 MW e 
potência total instalada de 31,5 MW, na zona rural dos municípios de São José do Sabugi e Junco 
do Seridó, no estado da Paraíba. Processo: 2019-003139/TEC/LO-9145

Laura Cristina da Fonseca Porto - Diretora

LAGOA 1 ENERGIA RENOVÁVEL S.A – CNPJ/CPF Nº 21.540.697/0001-63 torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2589/2019 em João Pessoa, 2 de dezembro de 2019 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: 
Operação da subestação elevadora de tensão 34.5/69 KV, SE-LAGOA, localizada no município de 
Santa Luzia, no estado da Paraíba. Processo: 2019-003137/TEC/LO-9143

Laura Cristina da Fonseca Porto - Diretora

LAGOA 1 ENERGIA RENOVÁVEL S.A – CNPJ/CPF Nº 21.540.697/0001-63 torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 2030/2019 em João Pessoa, 16 de setembro de 2019 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: 
Operação da Linha de Transmissão de energia elétrica na tensão de 69kV, com extensão de 17 
km, interligando a SE-LAGOA da Força Eólica e a SE-Santa Luzia da ENERGISA, localizada no 
município de Santa Luzia, no estado da Paraíba. Processo: 2019-003138/TEC/LO-9144

Laura Cristina da Fonseca Porto - Diretora

CANOAS ENERGIA RENOVÁVEL S.A – CNPJ/CPF Nº 21.540.713/0001-18 torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1801/2019 em João Pessoa, 16 de outubro de 2019 – Prazo: 1095 dias. Para a atividade de: 
Operação da Linha de Transmissão de energia elétrica na tensão de 69kV, com extensão de 40 
km, interligando a SE-LAGOA da Força Eólica e a SE-Juazeirinho da ENERGISA, localizada no 
município de Juazeirinho, no estado da Paraíba. Processo: 2019-003135/TEC/LO-9141

Laura Cristina da Fonseca Porto - Diretora

SP inicia teste clínico de vacina 
dia 20 em nove mil voluntários
Medicação está sendo desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, no Brasil

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
informou que os testes da 
vacina contra o novo corona-
vírus, a Coronavac - em de-
senvolvimento pelo Instituto 
Butantan em parceria com a 
chinesa Sinovac -, têm início 
a partir do dia 20 de julho. 
Na última sexta-feira, 3, a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) autori-
zou a fase de testes clínicos.

Segundo o governador, 
na próxima segunda-feira  
estarão abertas as inscrições 
para selecionar os 9 mil pro-
fissionais voluntários da Saú-
de que participarão dos testes 
a serem realizados em São 

Paulo, Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro, Distrito Federal, Paraná 
e Rio Grande do Sul.

De acordo com o diretor 
do Instituto Butantan, Dimas 
Covas, até o fim do ano, a fá-
brica da Sinovac terá capaci-
dade de produzir entre 300 e 
500 milhões de doses.

“No mundo, são 136 
vacinas em desenvolvimen-
to, 12 em estudos clínicos e 
apenas três estão na terceira 
fase (de testes clínicos), in-
cluindo a do Butantan Sino-
vac”, afirmou Covas.

Terceira fase
Segundo Dimas Covas, 

diretor do Instituto Butantan, 
esta vacina contra o novo co-
ronavírus é desenvolvida pela 
Sinovac, sediada na China, 
e é uma das mais promisso-

ras do mundo, porque utiliza 
tecnologia já conhecida e am-
plamente aplicada em outras 
vacinas. É também uma das 
mais avançadas em testes. Ela 
já está na terceira etapa, cha-
mada clínica, de testagem em 
humanos. O laboratório chi-
nês já realizou testes do pro-
duto em cerca de mil voluntá-
rios na China, nas fases 1 e 2. 
Antes, o modelo experimental 
aplicado em macacos apre-
sentou resultados expressivos 
em termos de resposta imune 
contra as proteínas do vírus.

“A fase 2 [de testes clíni-
cos, feito na China] demons-
trou a segurança e a eficácia 
da vacina. Após 14 dias da 
segunda vacinação, mais de 
90% das pessoas vacinadas 
desenvolveram proteção. 
Então é uma vacina que tem 

um perfil de proteção eleva-
do”, explicou.

A vacina é inativada, ou 
seja, contém apenas fragmen-
tos do vírus, inativo. Com a 
aplicação da dose, o sistema 
imunológico passaria a pro-
duzir anticorpos contra o 
agente causador da covid-19, 
a doença provocada pelo novo 
coronavírus. No teste, metade 
das pessoas receberão a vaci-
na e metade receberá placebo, 
substância inócua. Os volun-
tários não saberão o que vão 
receber.

Segundo Dimas Covas, 
caso os testes comprovem a 
eficácia da vacina, 60 milhões 
de doses iniciais estarão dis-
poníveis para o Brasil pelo 
laboratório chinês até o final 
deste ano. (Com informações 
da Agência Brasil) João Doria anunciou ontem a terceira fase de testes com vacina chinesa

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A companhia de bio-
tecnologia americana Re-
generon anunciou em co-
municado ontem o início de 
ensaios clínicos de fase 3 do 
REGN-COV2, um coquetel 
antiviral que eventualmen-
te poderá ser usado para o 

tratamento e a prevenção 
da covid-19. Em comunica-
do, a empresa diz que essa 
etapa avaliará a capacidade 
dos medicamentos de evitar 
infecções entre pessoas sem 
a doença que tiveram expo-
sição próxima a um pacien-

te confirmado e é conduzida 
em conjunto com o Instituto 
Nacional de Alergia e Doen-
ças Infecciosas dos EUA 
(NIAID, na sigla em inglês).

Além disso, esse co-
quetel é testado para tra-
tar pessoas hospitalizadas 

e não hospitalizadas com a 
doença, diz a empresa

O ensaio clínico de fase 
3 de prevenção é realizado 
em aproximadamente 100 
lugares e deve envolver 2 
mil pacientes nos EUA. 

(Da Agência Estado).

Americanos desenvolvem coquetel 
que pode tratar e prevenir infecção

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

Pedro Caramuru e 
Elizabeth Lopes
Agência Estado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2020 | PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 009/2020
OBJETO: Registro de Preços, para eventual aquisição de medicamentos constantes na Tabela 

ABC Farma, destinados aos usuários da rede municipal de saúde e demandas judiciais, pelo período 
de 12 (doze) meses. Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 037/2020, 
Pregão Presencial - SRP nº. 009/2020 e Parecer Jurídico nº 054/2020 – ASSEJUR e em cumpri-
mento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida 
a ADJUDICAÇÃO, em favor da empresa Drogaria Drogavista Ltda (CNPJ Nº: 00.958.548/0002-20), 
para os itens: 01, 02 e 03, com aplicação do percentual de desconto de 8,00% (oito virgula zero por 
cento), face a eventual aquisição do objeto do Pregão Presencial epigrafado, com  valor total estimado 
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para a contratação em referência, fundamentada pela Lei 
Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes. Alysson dos Santos Gomes - Pregoeiro Oficial. Com base nas informações constantes 
no Processo Administrativo nº. 037/2020, Pregão Presencial - SRP nº. 009/2020 e Parecer Jurídico 
nº 054/2020 – ASSEJUR e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, fica decidida a HOMOLOGAÇÃO, em favor da empresa Drogaria Drogavista 
Ltda (CNPJ Nº: 00.958.548/0002-20), para os itens: 01, 02 e 03, com aplicação do percentual de 
desconto de 8,00% (oito virgula zero por cento), face a eventual aquisição do objeto do Pregão 
Presencial epigrafado, com  valor total estimado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para a 
contratação em referência, fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. Mylton Domingues de Aguiar Marques 
- Prefeito Constitucional. Aroeiras - PB, 06 de julho de 2020. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2020

OBJETO: Registro de Preços, para eventual aquisição de medicamentos constantes na Tabela 
ABC Farma, destinados aos usuários da rede municipal de saúde e demandas judiciais, pelo período 
de 12 (doze) meses. No dia 06 de julho de 2020, a Prefeitura Municipal de Aroeiras – PB | CNPJ 
nº: 08.865.636/0001-08, RESOLVE registrar os preços ofertados pela empresa Drogaria Drogavista 
Ltda | CNPJ nº: 00.958.548/0002-00, nos seguintes termos: 

ITEM
ESPECIFICA-

ÇÃO 
DO OBJETO

QTD UND VALOR 
ESTIMADO

 (%) 
DESCONTO

VALOR ESTIMADO 
APÓS DESCONTO

1

Tabela ABC Farma 
atualizada, medi-
camentos éticos 
de “A” a “Z”.

01 Und R$ 300.000,00 8,00 276.000,00

2

Tabela ABC Farma 
atualizada, medi-
camentos genéri-
cos de “A” a “Z”.

01 Und R$ 100.000,00 8,00 92.000,00

3

Tabela ABC Farma 
atualizada, medi-
camentos simila-
res de “A” a “Z”.

01 Und R$ 100.000,00 8,00 92.000,00

VALOR TOTAL R$ 460.000,00

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. Mylton Domingues 
de Aguiar Marques - Prefeito Constitucional e Ângela Dorothéa Aguiar Marques - Gestora da ATA. 
PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratações de veículos diversos objetivando o transporte de Professores e alunos 
matriculados e assistidos pela Educação Básica - (Educação Infantil, ensinos Fundamental e Médio), 
conforme especificações constantes do termo de referência do instrumento convocatório, referentes 
ao exercício 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 26/2020. DOTAÇÃO: RECUR-
SOS MDE / FUNDEB / PNATE: 07.00 - 12.361.0007.2024 - 12.361.0007.2025 - 12.361.0009.2029 
- 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 
ARAÇAGI e: CT Nº 194/2020 - 03.06.20 - DENIZE LEITE GONCALVES 00852578423 - R$ 20.580,00; 
CT Nº 195/2020 - 03.06.20 - ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ 02102969410 - R$ 26.530,00; CT Nº 
196/2020 - 03.06.20 - VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 - R$ 17.780,00; CT Nº 
198/2020 - 03.06.20 - SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE 10814994431 - R$ 20.720,00; 
CT Nº 199/2020 - 03.06.20 - LUCIANA SILVA MENEZES - R$ 19.250,00; CT Nº 200/2020 - 03.06.20 
- DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA 06281026748 - R$ 45.115,00; CT Nº 201/2020 - 
03.06.20 - LUIZ DA SILVA LEITE 05224894433 - R$ 14.140,00; CT Nº 202/2020 - 03.06.20 - JOSÉ 
CARLOS RIBEIRO DA SILVA 76035107400 - R$ 12.600,00; CT Nº 203/2020 - 03.06.20 - SEVERINA 
PAULO LEITE - R$ 67.046,00; CT Nº 204/2020 - 03.06.20 - GILVAN SILVA DO NASCIMENTO 
11033791431 - R$ 49.035,00; CT Nº 205/2020 - 03.06.20 - CASSIANO ABDIAS MARTINS - R$ 
25.900,00; CT Nº 206/2020 - 03.06.20 - OSVALDO BENEVENUTO DA SILVA - R$ 62.020,00; CT 
Nº 207/2020 - 03.06.20 - JOZIVALTO CARDOSO DE SOUZA 09027201714 - R$ 53.550,00; CT Nº 
208/2020 - 03.06.20 - JOALISSON CANDIDO ALVES - R$ 14.000,00; CT Nº 209/2020 - 03.06.20 
- CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS 09583710407 - R$ 34.510,00; CT Nº 210/2020 - 
03.06.20 - NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA - R$ 18.900,00; CT Nº 212/2020 - 03.06.20 - THIAGO 
JOSÉ SANTINO DOS SANTOS - R$ 13.020,00; CT Nº 213/2020 - 03.06.20 - JOSÉ LINDEMBERG 
CARDOSO DE LIMA 08741801474 - R$ 15.680,00.

Araçagi, 03 de Junho de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratações de veículos com condutores, para transporte diversos: (Pacientes para 
exames clínicos de alta complexidade no trajeto ARAÇAGI - JOÃO PESSOA e vice-versa e viagens 
eventuais para cidades regionais). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 23/2020. DOTA-
ÇÃO: RECURSOS FUS / MAC / IGD BOLSA / IGD SUAS / SCFV / CRAS e CRIANÇA FELIZ: 06.00 
- 08.122.0004.2011 - 08.243.0005.2012 - 08.243.0005.2015 - 08.244.0006.2016 - 08.244.0006.2017 
- 08.244.0006.2018 - 14.00 - 10.301.0017.2050 - 10.302.0017.2051 - 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 ARAÇAGI e: CT Nº 191/2020 
- 03.06.20 - PAMELLA ALVES DA SILVA LIMA - R$ 125.100,00; CT Nº 192/2020 - 03.06.20 - LEO-
NARDO PAULO LEITE - R$ 58.500,00.

Araçagi, 03 de Junho de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratações de veículos diversos para o transporte de alunos matriculados e assistidos 
pelo Ensino Fundamental do Município, exercício 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 18/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS MDE / PNATE / FUNDEB e QSE: 02.05 - 12.361.0015.2019 
- 12.361.0015.2022 - 12.361.0015.2023 - 12.361.0015.2061 - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: CT Nº 105/2020 - 
04.06.20 - GILBERTO FERREIRA SOARES - R$ 45.500,00; CT Nº 106/2020 - 04.06.20 - JOSE 
FERNANDES LIMA DA SILVA 03544542420 - R$ 11.410,00; CT Nº 107/2020 - 04.06.20 - ADAILTON 
DA SILVA CARVALHO 02070364461 - R$ 11.830,00; CT Nº 108/2020 - 04.06.20 - HERICK FABRICIO 
DE SALES COUTINHO 04815924406 - R$ 52.360,00; CT Nº 109/2020 - 04.06.20 - FERNANDO 
GOMES RIBEIRO 05432032473 - R$ 13.230,00; CT Nº 110/2020 - 04.06.20 - JOSÉ VIEIRA DOS 
SANTOS - R$ 20.230,00; CT Nº 111/2020 - 04.06.20 - ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA 08407605409 
- R$ 24.360,00; CT Nº 112/2020 - 04.06.20 - GILVANDO DA SILVA CIPRIANO 05350259474 - R$ 
11.130,00; CT Nº 113/2020 - 04.06.20 - ADRIANO DE ARAUJO SILVA 07071623430 - R$ 22.295,00; 
CT Nº 114/2020 - 04.06.20 - ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO - R$ 30.100,00.

Alagoinha, 04 de Junho de 2020.
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL, DA RUA FRANCISCO BRAGA, NO 
MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - Valor: R$ 140.957,40. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Perma-
nente de Licitação, Rua Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. 

Algodão de Jandaira - PB, 06 de Julho de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 10.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 24/2019 datado de 07.03.2019 e com término de vigência em 07.03.2020, 
ao Primeiro Aditivo com vigência até 08.05.2020 e ao Segundo Aditivo com vigência até 09.07.2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para prestação de serviços na implantação e manutenção de prontuário eletrônico nas unidades 
de saúde do município de Belém

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS 
DE SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 
19.987.040/0001-05 - Adriano Gonçalves Pereira (Administrador)

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 06.07.2020
VALOR ADITIVADO: R$ 30.400,00 (Trinta Mil e Quatrocentos Reais)
NOVA VIGÊNCIA: 10.09.2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 14:00 horas 
do dia 21 de Julho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa ou pessoa física especializada para o preparo e fornecimento de refeições 
(café da manhã, almoço e jantar) para os servidores públicos e outros quando em serviços especiais 
e em apoio a administração do município de Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: no 
horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448-1007. 
E-mail: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 06 de Julho de 2020
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

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

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Instrumento: Termo Aditivo Nº 02 Ao Contrato de Nº 00130/2018 Partes: STTP / LOCALIZA RENT 

A CAR S/A. Objeto do Aditivo: Supressão do valor original  do contrato de 6.196.18 passando para 
3.068,09,Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Oriundas do Pregão Presencial 0010/2018/ 
STTP Com Fulcro, , Art 65 § 1º  Da Lei 8666/93. Assinam: Felix Araújo Neto / LOCALIZA RENT 
A CAR S/A.

 Assinatura:10/06/2020 
Felix Araújo Neto/ Superintendente – STTP.

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

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Instrumento: Termo Aditivo Nº 02 Ao Contrato de Nº 00122/2018 Partes: STTP / LOCALIZA RENT 

A CAR S/A. Objeto do Aditivo: Supressão do valor original  do contrato de 5.724,84passando para 
2.862.42,Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Oriundas do Pregão Presencial 0010/2018/ 
STTP Com Fulcro, , Art 65 § 1º  Da Lei 8666/93. Assinam: Felix Araújo Neto / LOCALIZA RENT 
A CAR S/A.

 Assinatura:10/06/2020 
Felix Araújo Neto/ Superintendente – STTP.

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON
CAMPINA GRANDE-PARAÍBA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.006/2020
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVI-
ÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM A INTERNET NAS MODALIDADES TERRESTRE (02 
LINKS DE 500 MEGA FULL DEDICADO), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA 
DOS DIREITOS DIFUSOS – PROCON DE CAMPINA GRANDE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 01.006/2020. DIFUSOS. INSTITUCIONAL: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL 
DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS. FUNCIONAL: 04 122 2001 2133 - AÇÕES ADMINIS-
TRATIVAS DO PROCON. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. RECURSO: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS.VIGÊNCIA: 
ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020 A PARTIR DE SUA ASSINATURA. PARTES CONTRATANTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON/CG E: FPS SERVIÇOS 
DE INTERNET E INFORMATICA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ 11.080.674/0001-60, VALOR DE R$. 
33.000,00 (TRINTA E TRÊS MIL REAIS). CT Nº01.013/2020 - CSL – CAMPINA GRANDE, 01.07.2020.

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

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 00160/2018 
CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS-STTP 

CONTRATADA: LEO RENT A CAR – LEONARDO FONSECA RIBEIROOBJETO: Rescisão do 
Contrato nº 00160/2018, cujo objeto é “LOCAÇÃODE VEICULOS”, conforme parecer acostado ao 
referido Termo e fundamentada no Art. 78, Inciso IV, combinado Art. 79, Inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Assinatura: 01/07/2020 

FELIX ARAUJO NETO
 SUPERINTENDENTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00009/2020
 Aos 19 dias do mês de Junho de 2020, na sede da Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Conde, Estado da Paraíba, localizada na Rodovia PB 018 - Km 3,5 - Centro - Con-
de - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 3.555, de 08 de Agosto de 2000; Decreto Municipal nº 0146, de 31 de Janeiro 
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00009/2020 
que objetiva o registro de preços para: Aquisição de Materiais de Higiene Pessoal, para uso diário 
das crianças de 10 (dez) Centros de Referência em Educação Infantil da rede municipal, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:; resolve registrar o preço 
nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONDE - CNPJ nº 08.916.645/0001-80

VENCEDOR: AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 30.712.427/0001-83
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

11

FRALDA DESCARTÁVEL infantil 
formato anatômico, com elástico 
lateral, barreiras anti vazamento, 
com fechamento em fitas reajus-
táveis que não perdem aderência 
e permite que ajuste a fralda 
quantas vezes precisar, proteção 
seca com cobertura suave e 
macia com toque de algodão ou 
de Aloe Vera, com camada super 
absorvente com proteção mínima 
de até 10 horas, tamanho GG, 
pacote com 60unidades

CONFORT Pct 200 34,90 6.980,00

12

FRALDA DESCARTÁVEL infantil 
formato anatômico, com elástico 
lateral, barreiras anti vazamento, 
com fechamento em fitas reajus-
táveis que não perdem aderência 
e permite que ajuste a fralda 
quantas vezes precisar, proteção 
seca com cobertura suave e 
macia com toque de algodão ou 
de Aloe Vera, com camada super 
absorvente com proteção mínima 
de até 10 horas, tamanho XG, 
pacote com 60unidades

CONFORT Pct 150 34,90 5.235,00

18

PASTA D�AGUA OU PASTA 
AQUOSA comum simples de uso 
externo composta por oxido de 
zinco, talco, glicerina, metilpara-
beno, carbonato de calio, e água 
de cal, antisséptico secativo e 
cicatrizante, preparação farma-
cêutica. Embalagem com 120 g

ADV Und 500 10,45 5.225,00

TOTAL 17.440,00
 
VENCEDOR: COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME
CNPJ: 04.654.716/0001-63
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

9 FITA CREPE uso geral, cor 
creme medindo 48 mm X 50 mm EUROCEL Und 100 8,90 890,00

TOTAL 890,00
 

VENCEDOR: JSB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
CNPJ: 16.693.935/0001-30
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

4

CREME PARA PREVENÇÃO DE 
ASSADURAS com mínimo de 
80g. Contendo Vitamina A e E. 
Oxido de Zinco.Lanolina. Acon-
dicionado em embalagem com 
dados de identificação do pro-
duto, marca do fabricante, com o 
nome do responsável técnico, o 
lote, data de fabricação, validade 
e registro no Ministério da Saúde.

LUKINHA Und 1000 9,72 9.720,00

15

SABONETE Infantil em barra com 
aproximadamente 80g. Acondicio-
nado em embalagem com 12 uni-
dades, original do fabricante, com 
o nome do responsável técnico, o 
lote, data de fabricação, validade 
e registro no Ministério da Saúde

123 BABY Pct 200 17,29 3.458,00

16

SABONETE LÍQUIDO Gliceri-
nado da Cabeça aos Pés. Fór-
mula que não resseca a pele 
do bebê, clinicamente testado, 
sem lágrimas, possui pH neutro 
e é biodegradável. Sem álcool, 
embalagem com 400 ml

LOVE Und 400 9,35 3.740,00

TOTAL 16.918,00
 

VENCEDOR: LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA
CNPJ: 33.932.061/0001-46
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
8 ESCOVA de plástico resistente 

para cabelos, com as cerdas 
de pontas arredondadas e cabo 
anatômico. Acondicionado em 
embalagem com dados de iden-
tificação do produto, marca do 
fabricante, com o nome do res-
ponsável técnico, o lote, data de 
fabricação, validade e registro no 
Ministério da Saúde.

ESCOBEL-
-PLASTICO

Und 150 5,28 792,00

13 KIT CONTENDO 01 ESCOVA 
E 01 PENTE: Escova de cabelo 
para crianças de 01 a 03 anos de 
idade, com cerdas macias e pente 
com cerdas largas, fabricado 
em material plástico com cabo 
deslizante, formato ergonômico, 
medindo aproximadamente 15 
cm de altura x 4,5 cm de largura.

CEFISA - KIT 
ESCOVA + 
PENTE

Und 15 4,56 68,40

17 SHAMPOO infantil 5 litros. Acon-
dicionado em embalagem com 
dados de identificação do produ-
to, marca do fabricante, com o 
nome do responsável técnico, o 
lote, data de fabricação, validade 
e registro no Ministério da Saúde.

V E N E Z A 
HAIR 5 LI-
TROS

Und 150 23,64 3.546,00

19 PENTE de plástico resistente com 
dentes espaçados, pontas arre-
dondadas que não machuquem o 
coro cabeludo de cabo anatômico. 
Acondicionado em embalagem 
com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, com 
o nome do responsável técnico, o 
lote, data de fabricação, validade 
e registro no Ministério da Saúde.

HIGIBELLI Und 100 1,89 189,00

TOTAL 4.595,40
 

VENCEDOR: NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME
CNPJ: 21.187.875/0001-14
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

ALCOOL GEL 70% para limpeza e 
assepsia das mãos. Composição: 
sequestrante, polímeros, agente 
de neutralização e água deioniza-
da, embalagem em 1 litro, registo 
no Ministério da saúde , contendo 
data de fabricação e validade

FAMED Litro 100 8,99 899,00

2

ALCOOL A 70 % C/1000 ML 
álcool etílico hidratado a 70 %, 
incolor, pronto para usar (sem 
diluir), para fins de antissepsia da 
pele e desinfecção de superfícies 
fixas, em frasco opaco ou trans-
parente, contendo 1000 ML, com 
tampa rosqueável; com dados 
de identificação e procedência. 
Na embalagem externa e interna 
deverá constar: identificação, data 
de fabricação e validade, nº de lote, 
instruções, registro no Ministério 
da Saúde, laudo de composição.

FAMED Litro 100 6,90 690,00

3

ALGODÃO em bolas confeccio-
nado com fibras 100% algodão. 
Isentas de impurezas, macias e 
extra � absorventes. Embala-
gem com 95 g

NATHY Und 200 3,90 780,00

5

CREME DENTAL INFANTIL 
com mínimo de 500 ppm de 
flúor, com 50g. Acondicionado 
em embalagem com dados de 
identificação do produto, marca 
do fabricante, com o nome do 
responsável técnico, o lote, data 
de fabricação, validade e registro 
no Ministério da Saúde.

ALEGRINHO Bis 1500 2,49 3.735,00

6

CREME DE PENTEAR INFAN-
TIL, suavemente perfumado, 
com emolientes que facilitam o 
desembaraço dos cabelos, sem 
enxágue, podendo ser utilizado 
em todos os tipos de cabelos. 
Embalagem com mínimo 300ml. 
acondicionado em embalagem 
original do fabricante, com o 
nome do Responsável Técnico, 
O Lote, data de fabricação, 
validade e registro do Ministério 
da Saúde.

V E N E Z A 
KIDS Und 900 4,40 3.960,00

7

ESCOVA DENTAL infantil, cores 
sortidas, capa antibacteriana 
cerdas extra macias em for-
mato angulado und 2400 que 
protegem as gengivas e propor-
cionam limpeza efetiva, cerdas 
coloridas no centro que indicam 
a quantidade recomendada de 
creme dental, cabeça compacta 
oval desenvolvida com material 
suave, se adapta às bocas pe-
quenas , cabo largo e anatômico.

CLEAN B Und 2000 1,49 2.980,00

14

LAVANDA INFANTIL 1litro. 
Acondicionado em embalagem 
com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, 
com o nome do responsável téc-
nico, o lote, data de fabricação, 
validade e registro no Ministério 
da Saúde.

V E N E Z A 
KIDS Und 180 13,00 2.340,00

TOTAL 15.384,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Conde firmar contrata-

ções oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00009/2020, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Conde, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00009/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00009/2020 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 30.712.427/0001-83.
Item(s): 11 - 12 - 18.
Valor: R$ 17.440,00.
- COMERCIAL MEDEIROS LTDA - ME.
CNPJ: 04.654.716/0001-63.
Item(s): 9.
Valor: R$ 890,00.
- JSB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME.
CNPJ: 16.693.935/0001-30.
Item(s): 4 - 15 - 16.
Valor: R$ 16.918,00.
-LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA.
CNPJ: 33.932.061/0001-46.
Item(s): 8 - 13 - 17 - 19.
Valor: R$ 4.595,40.
- NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME.
CNPJ: 21.187.875/0001-14.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 14.
Valor: R$ 15.384,00.
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Conde.
 Conde - PB, 19 de Junho de 2020

MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 2º. AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2020
O presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos 

interessados que retifica o Edital de Licitação – Tomada de Preço nº 00005/2020, onde no item 9 
e subitem 9.7 que pedia a “9.7.Planilha de Levantamento de Eventos - PLE, contendo as etapas 
de execução das diversas fases/atividades componentes da obra, levando-se em consideração o 
prazo máximo de execução da obra que será conforme o cronograma”, fica retirado esse subitem do 
edital. Assim com essa retificação altera e mexe no quesito de proposta fica o certame adiado para 
o dia 22 de julho de 2020 as 09h30min. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição - PB, no horário 08h00min Às 13h00min dos dias úteis.

Conceição - PB, 03 de Julho de 2020.
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
  TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

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 005/2020: Contratação de 
empresa especializada para prestar serviço de engenharia na reforma da Escola Municipal Flórido 
Nitão Diniz, localizada no Município de Coremas/PB, conforme plano de trabalho e projeto básico 
do Termo de Convênio 0470/2019 celebrado com a Secretaria de Estado da Educação; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, a: 1º) Lugar: FFJ Construtora Ltda, CNPJ: 
19.369.906/0001-06, com o valor total de R$ 300.273,47 (Trezentos mil, duzentos setenta e três 
reais, quarenta e sete centavos).Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 03 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

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 005/2020, que 
objetiva: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na reforma 
da Escola Municipal Flórido Nitão Diniz, localizada no Município de Coremas/PB, conforme plano 
de trabalho e projeto básico do Termo de Convênio 0470/2019 celebrado com a Secretaria de 
Estado da Educação; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor: 1º) Lugar: FFJ Construtora Ltda, CNPJ: 19.369.906/0001-06, 
com o valor total de R$ 300.273,47 (Trezentos mil, duzentos setenta e três reais, quarenta e sete 
centavos).Publique-se e cumpra-se.

Coremas/PB, 03 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2020, que objetiva: Contra-
tação de serviços de Consultoria e Assessoria técnica CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA a fim de proceder informações em tempo real junto a Prefeitura 
Municipal de Casserengue - PB, de acordo com as especificações contidas na Especificação Téc-
nica - Anexo I deste Edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - R$ 40.000,00. 

Casserengue - PB, 16 de junho de 2020 
GENIVAL BENTO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços de Consultoria e Assessoria técnica CONTÁBIL, FINANCEIRA 
E ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA a fim de proceder informações em tempo 
real junto a Prefeitura Municipal de Casserengue - PB, de acordo com as especificações contidas 
na Especificação Técnica - Anexo I deste Edital. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 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 Casserengue e: CT Nº 00026/2020 - 17.06.20 - DIAS 
CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - R$ 40.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0082/2020

A Prefeitura Municipal, através da comissão permanente de licitação, comunica aos interessados 
que o Pregão Presencial nº 0082/2020, cujo objeto éAquisição e instalação, com material incluso, 
de 256 aparelhos de ar condicionado do tipo Split. - SEDUC - EXCLUSIVO ME/EPP, para atender 
as necessidades, marcado para o dia 07 de julhode 2020, às 11:00h fica adiado para o dia 23 de 
julho de 2020 as 09:00 horas. O novo edital encontra se disponível no site da prefeitura (http://
site1379944729.provisorio.ws/transparencia/transparencia_editais.asp) e do TCE.  Para maiores 
informações, telefone:(83) 3250-3121 /Email: licitaçãocabedelo@yahoo.com.br.  

Cabedelo - PB, 07 de Julho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020
O Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00006/2020, com o seu objeto: Aquisição parcelada de materiais odontológicos e 
materiais permanentes destinados ao Fundo Municipal de Saúde do município de Curral Velho-PB, 
a medida de suas necessidades. Conforme especificação do edital. Com os licitantes classificados 
em todas as fases deste certame as pessoas Jurídicas: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTO-
LOGICAS LTDA - Valor: R$ 122.751,17 (Cento e vinte dois mil, setecentos cinquentas e um reais e 
dezessete centavos); PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - Valor: R$ 26.922,45 (Vinte 
seis mil, novecentos vinte dois reais e quarenta e cinco centavos)

Curral Velho - PB, 06 de Julho de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para prestar os serviços de impressões gráficas, para atender 
as demandas de diversas Secretarias. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº 
AD001/2020 - Ata de Registro de Preços nº 012/2019, decorrente do processo licitatório modali-
dade Pregão Presencial nº 010/2019, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO 
POÇO-PB. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral de Cima: 02.00 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 04.122.2003.2003 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO - 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 04.123.2003.2052 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA - 12.361.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - MDE - 12.361.0004.2012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO 
EDUCAÇÃO - QSE/FNDE - 06.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.0487.2049 MANUTENÇÃO DAS 
ATIV DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- 08.244.0012.2035 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 08.01 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.301.0007.2019 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 
FNS - 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Curral de 
Cima e: CT Nº 067/2020 - 15.06.20 - MARIA L CAMINHA DA SILVA – CNPJ: 18.658.386/0001-99 
– VALOR CONTRATADO: R$ 20.952,50 (vinte mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 
centavos); CT Nº 068/2020 - 15.06.20 - FORTE GRAFICA EIRELI – CNPJ: 19.680.830/0001-35 – 
VALOR CONTRATADO: R$ 69.115,00 (sessenta e nove mil e cento e quinze reais).

ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020
O Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste 

tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020, com o seu objeto: Aquisição de material hospitalar e 
diversos destinados a Unidade Básica de Saúde do Município de Curral Velho-PB, a medida de 
suas necessidades. Conforme especificação do edital. Com os licitantes classificados em todas 
as fases deste certame as pessoas Jurídicas: L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Valor: R$ 
106.762,78 (CENTO E SEIS MIL, SETECENTOS SESSENTA E DOIS REAIS SETENTA E OITO 
CENTAVOS); PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - Valor: R$ 49.514,00 (QUARENTA E 
NOVE MIL, QUINHENTOS QUATORZE REAIS).

Curral Velho - PB, 06 de Julho de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ

 RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 0002/2020

Após a análise dos Documentos de Habilitação apresentados pelas empresas participantes da 
Tomada de Preços 002/2020, cujo o objetivo e a Execução de Obras de Construção Pavimentação 
em Paralelepípedos em Ruas no Perímetro Urbano deste Município de Cubatí/PB, a Comissão de 
Licitação concluiu o seguinte resultado empresas Habilitadas para a fase de proposta. 1) CAMPO 
FELIZ CONST. E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 26.635.344/0001-60, 2) MIMOZZA CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP – CNPJ 10.291.098/0001-37, 3) JOSÉ LUIZ DA SILVA ANDRADE LTDA – CNPJ 
24.621.931/0001-75, 4) VERTICALIZA CONST. E SERVIÇOS LTDA - ME – CNPJ 25.207.290/0001-
70, 5) RENOVAR CONST. E SERVIÇOS LTDA - EPP – CNPJ 19.910.105/0001/06, 6) AGRESTE 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 12.072.392/0001-83, 7) BERCON ENGENHARIA 
EIRELI - EPP – CNPJ 03.444.329/0001-30 e 8) TORRES E ANDRADE CONST. PRÉ-MOLDADOS 
E SERVIÇOS LTDA  – CNPJ 21.933.413/0001-07. A CPL comunica p/ conhecimento que não aven-
do recursos fica marcada a abertura das Proposta de Preços para o dia 15 de Julho de 2020, às 
08h00h do, na Av. Luiz Gustavo, s/n, - Centro – Cubatí/PB.  - Centro de Capacitação de Professores. 

Cubatí - PB, 06 de Julho de 2020
MARTA YANE DE ARAÚJO SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00010/2020
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 DV00010/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REASSEN-
TAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS DO PÉ DE SERRA NESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GUIMARAES & SILVA CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA – CNPJ 21.236.257/0001-17 – R$ 24.152,51.

Cuité - PB, 06 de julho de 2020
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10008/2020
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10008/2020, do tipo Menor Preço, objetivando: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENÇA PARTICULAR DE USO DE SISTEMA 
DE GESTÃO DE SAÚDE MÓBILE E DESKTOP, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, 
ADEQUAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Data de Abertura: 20 de julho de 2020às 09h30min. O Edital 
pode ser obtido na sede da Prefeitura de Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, 
Congo – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08h00min 
às 12h00min. Edital: www.congo.pb.gov.br, ou www.tce.pb.gov.br.

Congo - PB, 06 de julho de 2020.
JOSÉ IVANILSON PEREIRA GUENES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00008/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00008/2020, 
que objetiva: Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas e itens de 
limpeza, para atender as famílias em situação de insegurança alimentar ou vulnerabilidade social; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA CLAUDIA DE 
ARAÚJO TOSCANO – ME- CNPJ:03.884.141/0001-02 - R$ 44.175,00.

Dona Ines - PB, 02 de Julho de 2020
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
medicamentos injetáveis e não injetáveis (comuns) diversos: padronizados da REMUNE , destinados 
à Atenção Básica [Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde e órgãos vinculados] municipal, 
mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo 
Setor Competente; ADJUDICO o seu objeto a: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES 
EIRELI - R$ 55.612,00; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDI-
CAMENTO - R$ 66.461,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 13.400,00; TERRA SUL COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 10.800,00.

Duas Estradas - PB, 01 de Julho de 2020
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ESPE-

RANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2019. ADITAMENTO: Ajuste 
no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Esperança e: CT Nº 00150/2019 - Gramare Construcoes e Serviços Eireli - 4º Aditivo - acréscimo 
de R$ 18.322,40. ASSINATURA: 01.07.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM 

DAS RUAS ALFREDO MALAQUIAS, TRAVESSA ALFREDO MALAQUIAS, TRAVESSA ALFREDO 
MALAQUIAS II, CICERO MARIANO, TRAVESSA JOÃO PAULO II, MARIA SALUSTIANO E JOA-
QUIM GARCIA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00003/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00172/2018 - Mg & Mp 
Serviços e Construções - 6º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 18.06.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO 

E REFORMA DA EMEF SEVERINO ALVES BARBOSA, NA LOCALIDADE LAGOA DE PEDRA, 
MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2019. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00221/2019 - Matrix Construtora Ltda - EPP - 2º Aditivo 
- prorroga o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 12.06.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM 

DAS RUAS LUIZ BELARMINO FERREIRA, REGINA CEZÁRIA, ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO, 
BERNADETE COSTA RODRIGUES (TRECHO), MIGUEL SOUZA MARIBONDO (TRECHO), JOSÉ 
DE ANDREDE (TRECHO) E JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS (TRECHO II) NESTE MUNICIPIO 
DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2018. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Esperança e: CT Nº 00174/2018 - Cp2 Construcoes, Servicos e Locacoes Eireli - 9º Aditivo - 
prorroga o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 18.06.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de material médico hospitalar para atender as necessidades 

do Hospital Municipal, Policlínica, Samu e Laboratório deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00009/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 
09.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 - MANUT DAS ATIV DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 214 09009.10.301.1017.2072 - MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 
09009.10.301.1017.2074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 3.3.90.30.00.00 MATE-
RIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.302.1017.2081 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.302.1018.2077 - MANUTENÇÃO DA 
UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.302.1018.2078 - MANUTENÇÃO DA 
POLICLINICA MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATE-
RIAL DE CONSUMO 214 09009.10.303.1007.2032 - DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA 
BASICA-BLAFB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 214. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00152/2020 - 12.06.20 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 
32.076,95; CT Nº 00155/2020 - 12.06.20 - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - R$ 413,40; CT 
Nº 00156/2020 - 12.06.20 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 12.616,00; CT Nº 00157/2020 
- 12.06.20 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 4.288,00; CT Nº 00159/2020 - 
12.06.20 - RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 101.071,50; CT Nº 
00160/2020 - 12.06.20 - DISTRIBUIDORA CDH - COMERCIO DE PRODUTOD - R$ 46.140,40; CT 
Nº 00163/2020 - 12.06.20 - LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 261.271,40.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTEN-

ÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM ALARMES MONITORADOS 
24 HORAS VIA GPRS ATÉ 30 PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS ÓRGÃOS, NO 
MINIMO 2 (DOIS) ATMS DE PLANTÃO NA CIDADE 24 HORAS ININTERRUPTAS, DE DOMINGO 
A DOMINGO, ATÉ 50 CENTRAIS DO TIPO COMUNICAÇÃO GPRS. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-
gão Presencial nº 00037/2017. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00138/2017 - Allain Delon 
do o Barreto - 6º Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 30.06.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisição parcelada de material de construção destinado a manutenção de predios 

públicos deste municipio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2020. ADITAMENTO: 
Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Esperança e: CT Nº 00020/2020 - Evangelista Batista de Luna - ME - 1º Aditivo - acréscimo de 
R$ 90.604,98. ASSINATURA: 01.07.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBER-

TAS COM VESTIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00003/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00181/2019 - Ecol Engenharia e 
Construcoes Ltda - 2º Aditivo - acréscimo de R$ 93.758,42. ASSINATURA: 01.07.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisição parcelada de fardamento (calça) destinado aos alunos matriculados no 6º 

ao 9ª ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação 
à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00018/2020 
- Willams Medeiros Junior - ME - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 19.550,00. ASSINATURA: 19.06.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 

DAS RUAS JOAQUINA MARIA DE JESUS, JOSÉ FELIX FIGUEIREDO, VIRGEM DOS POBRES 
E INÁCIO DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00004/2017. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto - Dar continuidade 
a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança 
e: CT Nº 10256/2017 - Estructural Engenharia Ltda - ME - 8º Aditivo - acréscimo de R$ 9.759,57; 
e prorroga o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 23.06.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM 

DAS RUAS GILVAN ROSA CRISTOVAM E JOSÉ LOURENÇO NETO NESTE MUNICIPIO DE 
ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2018. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Esperança e: CT Nº 00173/2018 - Mg & Mp Serviços e Construções - 6º Aditivo - prorroga o prazo 
por mais 4 meses. ASSINATURA: 18.06.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 17 de Julho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de transmissão de internet para todas as Secretarias, Órgãos e Programas 
da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Ação Social do município de IGA-
RACY- PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 06 de Julho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Transporte de pacientes e equipes do PSF. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 

nº 10003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.080 - SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 02.080.10.301.0002.2058 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA 
- 02.080.10.302.0002.2076 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
- 3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: 
até 03/07/2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho e: CT Nº 
10013/2020 - 03.07.20 - EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA - R$ 33.875,00; CT Nº 10014/2020 
- 03.07.20 - FRANCISCO FILHO DE SOUZA JORGE - R$ 111.890,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10003/2020, que objetiva: Transporte de pacientes e 
equipes do PSF; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EVANGELISTA 
JUSTINO DE OLIVEIRA - R$ 33.875,00; FRANCISCO FILHO DE SOUZA JORGE - R$ 111.890,00.

Juazeirinho - PB, 03 de Julho de 2020
NADJA GLENE GONÇALVES DA COSTA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 10003/2020, que objetiva: Transporte de 
pacientes e equipes do PSF; ADJUDICO o seu objeto a: EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA 
- R$ 33.875,00; FRANCISCO FILHO DE SOUZA JORGE - R$ 111.890,00.

Juazeirinho - PB, 03 de Julho de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2020

OBJETO: Solução de prontuário eletrônico do Cidadão - PEC. LICITANTE DECLARADO INA-
BILITADO: DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI (META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI), 
CNPJ. 29.903.019/0001-20, em face da apresentação de atestado de capacidade técnica que não foi 
comprovado em diligência à empresa que forneceu, ferindo o Item 9.2.11 do Edital. Ainda, a empresa 
tentando comprovar o que consta no atestado, emitiu três notas fiscais após pedido de comprovação 
feito pela CPL, todas no dia 01.07.2020, para supostos serviços prestados em janeiro, fevereiro e 
março/20. A CPL decidiu por encaminhar as NFS à Receita Federal e informar ao Ministério Público 
para as medidas cabíveis. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Caso, a empresa inabilitada 
renuncie ao direito de recurso, fica convocada a empresa CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI 
– EPP para continuidade da fase de lance e abertura da documentação de habilitação, no dia 16 
de julho, às 11:00 horas. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3382-1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 03 de julho de 2020.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33044/2018/SEPLAN

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.103/2019/SEDEC –Lote 03 – Serviços de Manutenção Cor-
retiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes na Escola 
Municipal Arnaldo de Barros Moreira, localizada no Bairro dos Novais na Cidade de João Pessoa-Pb.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33044/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, (CNPJ Nº 02.349.757/0001-10).
OBJETO: Acréscimo de serviço. Valor acrescido R$ 33.998,51.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo/ Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Raimilson Tadeu 

da Silva Pereira/ ACCOCIL.
Data da Assinatura:  17/06/2020

João Pessoa, 17 de junho de 2020
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário Municipal de Educação
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.009/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
AR CONDICIONADO, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS MANU-
TENÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/123753.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Pregoeira Substituta, torna público que, 

devido a questionamentos encaminhados, e impugnações, fica SUSPENSA, “sine die”, a referida 
licitação marcada para o dia 07/07/2020 às 09hs00min (horário de Brasília), devendo oportunamente 
ser fixada nova data.

João Pessoa, 06 de julho de 2020.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.022/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E DE CARRO DE SOM, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME 
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/015856.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Pregoeira Substituta, torna público que, 

tendo em vista alterações no Edital, fica SUSPENSA, “sine die”, a referida licitação marcada para 
o dia 08/07/2020 às 09hs00min (horário de Brasília), devendo oportunamente ser fixada nova data.

João Pessoa, 06 de julho de 2020.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO-PB
PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA POR VALOR Nº 0006/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO 

NO MUNICÍPIO DE JOCA CLAUDINO - PB.
FUNDAMENTO: art. 24, inciso I Lei 8.666/93
FONTE DE RECURSO:Recursos Próprios do Município e outros – Orçamento 2020¬¬- Classifi-

cação funcional: 02.050 Secretaria De Infraestrutura Urbana E Rural, 15 122 0010 2008 Manutenção 
Das Ativ. Da Sec. De Infraestrutura, 27 812, Elemento de Despesa: 3390.39.99

FAVORECIDO: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ Nº 27.846.891/0001-57
VALOR GLOBAL: R$:713.114,80 (setecentos e treze mil e cento e catorze reais e oitenta centavos)
Ratifico, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o referido processo de Dispensa.

Joca Claudino-PB, 01 de julho de 2020.
JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE

PREFEITA CONSTITUCIONAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33015/2018/SEPLAN

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 33.015/2018/SEPLAN – Contratação de Empresa Especializada 
para Execução de Estações Elevatórias I e II, Emissário de gravidade e recalque, Rede coletora de 
Esgotos na Comunidade Guaíba e Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem 
de Vias Urbanas nas Comunidades Novo Horizonte I (02 RUAS), Novo Horizonte II (05 RUAS), 
Rangel (01 RUA) e Guaíba (01 RUA). 

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33018/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. ( Inscrição Estadual 

nº 16.137.841-2 e Inscrição nº 897540)
OBJETO: Prorrogar por 270 (Duzentos e setenta) dias o prazo de vigência do contrato em 

decorrência da necessidade de se prorrogar por mais 270 (Duzentos e setenta) dias o prazo de 
execução das obras e serviços.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a) Classificação Funcional: 08.108.15.451.5365.1290 – Implan-
tação e Execução de Obras Especiais); b) Natureza da Despesa: 4.4.90.51 (Obras e Instalações); 
c) Fontes de Recursos: 1001 (Recursos Ordinários) e 1510 – (Outras transferências de Convênios 
ou Contratos de Repasse da União); d) Integrante do PPA 2018/2021 e pertencentes ao Orçamento 
da Secretaria de Planejamento do Município de João Pessoa/PB

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
Data da Assinatura: 01/07/2020

João Pessoa, 01 de julho de 2020
Aline da Silva Carolino

Secretária Municipal de Planejamento

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00020/2020, para o dia 13 
de Julho de 2020 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João Vicente de 
Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. 

Marizópolis - PB, 03 de Julho de 2020
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00019/2020, para o dia 13 
de Julho de 2020 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João Vicente de 
Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. 

Marizópolis - PB, 03 de Julho de 2020
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Fornecimento parcelado e diário de material de 
construções destinados a diversas secretarias do município de Marizópolis/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441050. 
E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 06 de julho de 2020
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2020, que objetiva: EXE-
CUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, 
CONFORME PLANILHAS EM ANEXO NO EDITAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A.S. CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 397.056,47.

Olivedos - PB, 06 de Julho de 2020
JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICI-

PIO DE OLIVEDOS, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO NO EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00004/2020. DOTAÇÃO: 02.060 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS - 15 451 0007 1026 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - 001 Recursos Ordinários - 
0151 4490.51 00 001 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Olivedos e: CT Nº 00036/2020 - 06.07.20 
- A.S. CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 397.056,47.

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Resultado de Julgamento
Pregão Presencial nº 00043/2020

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de proposta 
de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 00043/2020, com o objeto: registro de preços 
para futura aquisição de um tomógrafo computadorizado, destinado ao enfrentamento emergen-
cial (COVID19) da saúde pública do Município de Piancó-PB. Estando classificada e habilitada, a 
empresaCANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA com o valor global de R$ 1.236.000,00 
(um milhão, duzentos e trinta e seis mil reais).  

Piancó-PB, 06 de julho de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00035/2020, em favor da empresaMAURICELIO COSTA EPP; CNPJ nº 
41.203.555/0001-18,tendo como objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento 
de cloro granulado, para o enfrentamento da Covid-19 no município de Piancó-PB.Como valor global 
estimado de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), em consequência fica a mesmo convocada 
a assinar o termo contratual, conformeo Art. 4º, estabelece a Lei federal nº 13.979/2020, com a 
redação dada pela Medida Provisória nº 926/2020art. 64, caput, e da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 06 de julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00035/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: MAURICELIO COSTA EPP; CNPJ nº 41.203.555/0001-18.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de cloro granulado, para 

o enfrentamento da Covid-19 no município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).

Piancó-PB, 06 dejulho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00036/2020, em favor da empresaNERIVALDO DA COSTA PESSOA 
- ME; CNPJ nº 70.099.924/0001-72,tendo como objeto a Contratação de empresa especializada 
em conserto de Equipamento de Raio-X e Processadora existente na UPA 24h - Piancó/PB.Como 
valor global estimado de R$ 6.410,00 (seis mil, quatrocentos e dez reais), em consequência fica 
a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 06julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00036/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: NERIVALDO DA COSTA PESSOA - ME; CNPJ nº 70.099.924/0001-72.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em conserto de Equipamento de Raio-X e 

Processadora existente na UPA 24h - Piancó/PB.
Valor Global Estimado:R$ 6.410,00 (seis mil, quatrocentos e dez reais).

Piancó-PB, 06julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 13:30 horas do dia 17 de julho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Materiais de Construção 
(Cimento, Areia, Paralelepípedos, Meio Fio e Tubos de Concreto) para Pavimentação de Diversas 
Ruas deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 004/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 06 de julho de 2020.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 10:00 horas do dia 17 de julho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestar 
serviços no fornecimento de Urnas Funerárias, Translados e Mortalhas para sepultamentos de 
falecidos de famílias reconhecidamente carentes deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 06 de julho de 2020.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 09h00min do dia 17 de julho de 2020, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços médicos especializados de 
ginecologia, em regime de plantão para atendimento à população carente deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. 
Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 06 de julho de 2020.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 10:30 horas do dia 20 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE E CALCETEIRO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 06 de Julho de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 06 de Julho de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Julho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos diversos 
destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 130/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 99167-0794. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pedro Régis - PB, 06 de Julho de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:00 horas do dia 20 de Julho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos diversos 
destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 130/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 99167-0794. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pedro Régis - PB, 06 de Julho de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para Construção de 
duas quadras de Futevôlei, localizado no Bairro São José e no Sítio Carnaúba deste Município. 
LICITANTES HABILITADOS: DIAS CONSTRUCOES LTDA - EPP; ESTRUTURAL SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 13/07/2020, 
às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794. 

Pedro Régis - PB, 06 de Julho de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
AVISO DE ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2020
A Comissão de Licitação torna público AVISO DE ERRATA ao edital da Tomada de preços nº 

00010/2020, no item 9.4, “c” onde se lê 255.231,46,  leia-se 138.703,88  
Pedra Branca, 02 de Julho de 2020

SEVERINO LUIZ DE  CALDAS 
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro-PB, torna pú-
blico, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto federal n.º 
10.024/2019, Instrução Normativa 206/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto consiste em: 
Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde - (Veículo de Transporte Sanitário Com Acessibilida-
de – Proposta do Ministério da Saúde de n.º 11364.289000/1200-01), para atender as demandas 
operacionais da Secretaria de Saúde do Município de São Sebastião do Umbuzeiro – PB, no dia 
17 de Julho de2020, às 10:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia 
da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro 
desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Frei 
Fernando, s/n, Centro, CEP 58510-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página 
web do Portal de Compras Públicas – endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, no site da 
Prefeitura – endereço www.ssdoumbuzeiro.pb.gov.br, no site do TCEPB – endereço www.tce.pb.gov.
br. Esclarecimentos adicionais no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33041222. E-mail: licitacao@ssdoumbuzeiro.pb.gov.br.   

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 03 de Julho de 2020.
João Paulo Pereira da Silva

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Licitação: Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para conclusão da Obra de Construção do Matadouro Público do Município, conforme projeto Básico 
de Engenharia. Local: CPL PMSSU, Sediada à Rua Frei Fernando, S/N, Centro, São Sebastião 
do Umbuzeiro (PB), às 09h00min do dia 22 de julho de 2020. O Edital encontra-se disponível no 
endereço eletrônico: http://www.ssdoumbuzeiro.pb.gov.br/licitacoes-3/. Maiores informações poderão 
ser obtidas pelo telefone (83) 3304-1222, das 08:00 às 13:00 horas.

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 03/07/2020.
Leandro Augusto Alves Silva

Presidente da CPL

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 13:00 horas do dia 20 
de Julho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS, IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES 
E ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 996787922. 
E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 06 de Julho de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

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

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 14:00 horas do dia 20 de 
Julho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA/JURI-
DICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO TIPO GRANDE PORTE PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 003/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 06 de Julho de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

 AVISO DE ANULAÇÃO 
CONCORRENCIA Nº 00001/2020

O Prefeito do Município de São José do Sabugí - Paraíba, João Domiciano Dantas Segundo, no 
uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de adequação do ato convocatório 
do certame supra referido, com vistas a melhor atender ao interesse da Administração Pública e 
evitar irregularidades na contratação.

RESOLVE:
ANULAR o processo licitatório na modalidade Concorrência nº 0001/2020, que tem por objeto 

a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA – PADRÃO FNDE.

São José do Sabugí - PB, 06 de Julho de 2020
João Domiciano Dantas Segundo

Prefeito

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

CONVOCAÇÃO INICIAR A OBRA
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00003/2020. OBJETO: Contratação de Empresa para Pres-

tação de Serviços de Pavimentação Em Paralelepípedos em Uma Estrada Rural Localizada No 
Sitio Tanques - No Município de São Sebastião de Lagoa de Roça. NOTIFICAÇÃO: Que a referida 
empresa INICIE a obra supramencionada, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, visto que o CONTRATO 
formalizou-se no dia 20 de maio de 2020, com a publicação do extrato de contrato no DOE, TCE e A 
UNIÃO, O procedimento exige emergência e brevidade, pois conforme a normatização do contrato 
supramencionado, conforme cláusula sétima, o objeto em questão deveria ter início em 3 (três) 
dias.Cabe, por fim, enfatizar que, em não ocorrendo o início da execução da obra, o contrato será 
rescindido unilateralmente conforme determina a Lei 8.666/93.sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: G B N ConstruçõesEi-
reli - CNPJ 17.644.916/0001-87. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Jose Rodrigues Coura, 
53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3387-1066.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de Julho de 2020
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00092/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
PROCESSO Nº. 00044/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA- PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ n° 

31.202.451/0001-35.
OBJETO: Aquisição de materiais médico e EPI’s destinados a atender o enfrentamento da 

pandemia do COVID-19 no município de Santa Luzia/PB.
VALOR GLOBAL: R$ 7.690,00 (sete mil, seiscentos e noventa reais) a ser pago mediante 

comprovação de fornecimento.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/06/2020 a 31/12/2020.
DATA DO CONTRATO: 15 de junho de 2020.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00093/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
PROCESSO Nº. 00044/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA- PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67. 
CONTRATADA: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMEN-

TOS LTDA, CNPJ n° 15.218.561/0001-39.
OBJETO: Aquisição de materiais médico e EPI’s destinados a atender o enfrentamento da 

pandemia do COVID-19 no município de Santa Luzia/PB.
VALOR GLOBAL: R$ 52.032,00 (cinquenta e dois mil e trinta e dois reais) a ser pago mediante 

comprovação de fornecimento.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/06/2020 a 31/12/2020.
DATA DO CONTRATO: 15 de junho de 2020. 

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00094/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
PROCESSO Nº. 00044/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA- PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67. 
CONTRATADA: RADV COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI, CNPJ n° 27.136.199/0001-36.
OBJETO: Aquisição de materiais médico e EPI’s destinados a atender o enfrentamento da 

pandemia do COVID-19 no município de Santa Luzia/PB.
VALOR GLOBAL: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a ser pago mediante comprovação de 

fornecimento.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/06/2020 a 31/12/2020.
DATA DO CONTRATO: 15 de junho de 2020. 

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00095/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
PROCESSO Nº. 00044/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA- PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67. 
CONTRATADA: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, 

CNPJ n° 05.675.713/0001-79.
OBJETO: Aquisição de materiais médico e EPI’s destinados a atender o enfrentamento da 

pandemia do COVID-19 no município de Santa Luzia/PB.
VALOR GLOBAL: R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) a ser pago mediante 

comprovação de fornecimento.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/06/2020 a 31/12/2020.
DATA DO CONTRATO: 15 de junho de 2020.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00096/2020

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
PROCESSO Nº. 00044/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA- PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67. 
CONTRATADA: TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ n° 

05.301.712/0001-64.
OBJETO: Aquisição de materiais médico e EPI’s destinados a atender o enfrentamento da 

pandemia do COVID-19 no município de Santa Luzia/PB.
VALOR GLOBAL: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) a ser pago mediante comprovação de 

fornecimento.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15/06/2020 a 31/12/2020.
DATA DO CONTRATO: 15 de junho de 2020. 

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
CONVOCAÇÃO DE LICITANTES PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

DILIGÊNCIA - TOMADA DE PREÇOS 00006/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, através da CPL,com base no relatório 

expedido pelo contador dia 03/07/2020, convocamos as empresas abaixo para apresentação de 
documentos relativos a parte da contabilidade na sua forma completa,a fim de elidir dúvidas em 
termos de diligência:1) ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.746.608/0001-81; 
2) E.O.S CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 18.852.068/0001-64; 3) JATOBA 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.320.189/0001-50. Será dado o prazo de até 04 
(quatro) dias úteis, contados a partir da data desta publicação, para que apresentem adocumen-
tação necessária para elidir as dúvidas apresentadas em relatório por parte do setor contábil. Os 
interessados poderão solicitar o relatório via e-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas-PB, em 06 de Julhode 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR

TOMADA DE PREÇOS: 0002/2020
CONTRATO N°: 0108/2020.
PARTES: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, por lote, para execução dos serviços de implantação de 
pavimentação em paralelepípedos nos Bairros Zuza Holanda, São Francisco e outras ruas na sede 
do município e no Distrito de Piranhas Velha (Zona Rural) do município de São José de Piranhas-PB.

VALOR: A planilha original contratada comtempla uma execução num valor financeiro de R$ 
1.830.425,31 (um milhão oitocentos e trinta mil quatrocentos e vinte e cinto reais e trinta e um cen-
tavos). Desta forma, com os acréscimos financeiros necessários a execução da conclusão destes 
serviços, o contrato original passará a ter um acréscimo de valor de R$239.437,10(duzentosetrinta
enovemilquatrocentosetrintaesetereaisedezcentavos), que representaum percentual de13,08%(tre
zevírgulaoitoporcento). Desta forma, o valor real do contrato administrativo de nº 0108/2020 passa 
para um valor de R$ 2.069.862,41(dois milhões, sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e dois 
reais e quarenta e um centavos).

Fundamentação Legal: Art. 65, § 1º, da Lei N° 8.666/93.
Data da assinatura: 06 de julho de 2020.

Francisco Mendes Campos
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº671/2020                              EM 30 DE JUNHO DE 2020.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL COMPRAR ÁREA DE TERRENO PARA CONSTRU-

ÇÃO DE UMA ESCOLA PUBLICA PADRÃO TÉCNICO COM AS MEDIDAS DE 80m POR 100m, 
LOCALIZADO NO LUGAR SÍTIO JATOBÁ, NESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE SÃO JOSÉ DE 
PIRANHAS/PB E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE, 
SANCIONA A SEGUINTE LEI: 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a adquirir a área de terreno de 8.000 m2, confor-
me planta baixa de desmembramento de terreno rural, situada no Sítio Jatobá, perímetro urbano, 
no endereço Rodovia PB 400 KM (saída para Cajazeiras), avaliado pelo preço de R$ 480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil reais), para fins de construir uma escola publica padrão técnico com as 
medidas de 80m por 100m, localizado no lugar Sítio Jatobá, deste Município e Comarca de São 
José de Piranhas/PB, devidamente registrado no livro 2-O, às Fls. 125, sob o R-3/4.103, em data 
de 05/06/1998, conforme registo imobiliário desta cidade.

Art. 2º - O Município pagará ao proprietário de respectivo terreno o valor de 250.00,00 (duzentos 
e cinquenta mil reais), da seguinte forma: 100.000,00 (cem mil) no ato de transcrição de registro de 
propriedade e 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no exercício de 2021.

Art. 3º - Fica estabelecido que a despesa com aquisição do imóvel está prevista na Unidade 
Orçamentária e especificamente na Rubrica Orçamentária abaixo:05.00 - Secretaria de Educação; 
12.361.2006.2021; -Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE; 111.000000 Receitas de 
Impostos e de Transferência de Impostos – Educação; 4.4.90.61.01 – Aquisições de Imóveis

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito de São José de Piranhas, em 30 de junho de 2020.

 Francisco Mendes Campos
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONS-
TRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ. 
LICITANTESDECLARADO VENCEDOR: 1) PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI – EPP- Valor: R$ 486.327,54, 2) F. A. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, Valor: R$ 
491.656,89, 3) LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI, Valor: R$ 492.482,94 E 4) SOMOS 
CONSTRUÇÕES EIRELI, Valor: R$ 494.222,56. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Senador Rui 
Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3388-1041. E-mail: pmsvslicitacao@gmail.com. 

São Vicente do Seridó - PB, 06 de Julho de 2020
ARTUR CORDEIRO DE LIMA

Presidente da Comissão
   

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE 
AULA NO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ/PB. LICITANTES HABILITADOS: 1) FBS 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI – CNPJ 30.233.033/0001-42, 2) AQUINO DINIZ CONSTRU-
TORA LTDA – CNPJ 18.519.471/0001-76, 3) PRIMEE CONST. E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
EPP – CNPJ 20.949.329/0001-00, 4) SUZANA AZEVEDO MEIRA – CNPJ 10.588.767/0001-37, 
5) ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI – CNPJ 26.542.655/0001-85, 6)  CONSTRUTORA 
APODI LTDA - ME – CNPJ 17.620.703/0001-15, 7) LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI 
– CNPJ 26.635.344/0001-60, 8) AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS LTDA – CNPJ 
27.106.131/0001-04, 9) IGOR ROCHA DE BRITO LIRA – CNPJ 36.972.451/0001-38, 10 PINHEI-
RO & BRAGA CONST. E ENGENHARIA LTDA – CNPJ 22.885.188/0001-35, 11) CONSTRUTORA 
BETAGAMA EIRELI – CNPJ 29.482.689/0001-10, 12) FUSS ARQUITETURA E SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÕS EIRELI – CNPJ 12.793.250/0001-05, 13) RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA – CNPJ 19.910.105/0001-06, 14) ARRIMO ENGENHARIA LTDA – CNPJ 05.446.272/0001-33 
E 15) TORRES E ANDRADE PRE,MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 21.933.413/0001-07. 
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 
16/07/2020, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro 
- São Vicente do Seridó - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3388-1041. E-mail: pmsvslicitacao@gmail.com. 

São Vicente do Seridó - PB, 06 de Julho de 2020
ARTUR CORDEIRO DE LIMA

Presidente da Comissão  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃODEPESSOAJURÍDICAESPECIALIZADANORAMOPERTINENTEPA-
RAPRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DE FORMA CONTÍNUA. LICITANTES-
DECLARADO VENCEDOR: 1) PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA - Valor: R$ 2.500,00, 2) TONY ROBSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 
Valor: R$ 2.990,00. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São 
Vicente do Seridó - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3388-
1041. E-mail: pmsvslicitacao@gmail.com. 

São Vicente do Seridó - PB, 06 de Julho de 2020
ARTUR CORDEIRO DE LIMA

Presidente da Comissão
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços especializados na Área de Engenharia Civil para ratificação/

ajustes (adequações) no projeto de reforma e ampliação da EMEF Maria de Lourdes. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Sertãozinho: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.39.00.00.00.00.1001 02.03.04.122.1002.2.008.3.3.90
.39.00.00.00.00.1001 02.07.04.122.1003.2.014.3.3.90.39.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: 
CT Nº 00076/2020 - 03.07.20 - LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - R$ 3.000,00.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Julho de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de materiais diversos: 
paralelepípedo granítico, meio fio granítico, cimento e areia para pavimentações neste município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 06 de Julho de 2020
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:30 horas do dia 24 de Julho de 2020, por 
meio do site Bolsa Nacional de Compras - BNC - endereço: www.bnc.org.br, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de peças automotivas diversas, 
destinadas aos veículos e Máquinas Pesadas deste Município - 3º Chamada. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. 
E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.
br; Bolsa Nacional de Compras - BNC - endereço: www.bnc.org.br. 

Sertãozinho - PB, 03 de Julho de 2020
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uiraúna - 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 especializada 
para pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas ruas no Município de Uiraúna as 
quais são: Rua Paolo Zeni, Rua Francisco Lindauvo Queiroga, Rua José Bevenuto Alencar, Conti-
nuação da Rua Joel oliveira e Rua Juvino Fernandes da Costa. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35342113. E-mail: 
licitacao@uirauna.pb.gov.br. Edital: http://www.uirauna.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Uiraúna - PB, 06 de Julho de 2020
LUCIMARIO DE QUEIROGA

Presidente da Comissão

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 060/2020

REGISTRO Nº 20-00729-5
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO (MOD.3) E GINÁSIO COBERTO COM VESTIÁ-

RIO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.E.F.M TEREZA ALVES DE MOURA, EM QUEIMADAS - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 23 de julho de 
2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 06 de julho de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE  LICITAÇÃO 

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

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020, que no decorrer do prazo recursal, 
impetrou, tempestivamente recurso contra a decisão da Comissão, a Empresa: CASTRO & ROCHA 
LTDA através do processo nº 003187/2020. Desta forma, em atendimento aos parágrafos 3º e 5º 
do artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos, os autos do processo ficará com vistas franqueadas 
aos interessados na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação aos recursos a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB , aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 16:30  horas

João Pessoa, 06 de julho de 2019.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

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

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2020– CEL (CERTIFICADO DE REGISTRO NA CGE Nº 1667/2020) 
- PROCESSO SEIRHMA Nº 31.000.10000682.2020. OBJETO: Contratação de empresa especiali-
zada na área de engenharia de infraestrutura aeroportuária para elaboração de projetos do Plano 
Básico de Zona de Proteção de Aeródromo, Projeto Básico de Zoneamento de Ruído, Projeto de 
Terraplenagem e Pavimentação, Projeto Geométrico, Projeto de Drenagem, Projeto de Sinalização 
Horizontal e Vertical e Relatório Ambiental Simplificado, para construção de três aeródromo, (01) na 
cidade de Guarabira, (01) na cidade de Conceição e (01) na cidade de Cuité no Estado da Paraíba. 
A Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente-SEIRHMA, por 
intermédio da Comissão Especial de Licitação-CEL, consoante atribuições previstas na legislação 
vigente, torna pública a REABERTURA DE LICITAÇÃO acima referenciada, no dia 23 de julho de 
2020 às 14h00, horário local, na SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RE-
CURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE – SEIRHMA (SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA), para 
recebimento e abertura dos novos envelopes de habilitação e proposta preços após o seu adiamento 
para análise e exame do Edital e seus anexos em razão dos questionamentos levantados, os  quais 
não demandaram na necessidade de alterações. RECOMENDAÇÕES DA CEL: a) Os interessados, 
durante sua permanência na sala (Sala de Vídeo Conferência) fiquem a uma distante mínima uns 
dos outros de 1,5 (Um metro e meio); b) Os interessados maiores de 60 anos e os portadores de 
doenças crônicas, que compõem risco de aumento de mortalidade pela COVID-19, poderão nomear 
um procurador; c) No dia da realização da Sessão Pública, terão acesso até olimite de 09 (nove) 
pessoas, incluindo nesta conta, os membros da mesa julgadora e o credenciado de cada empresa 
licitante, sendo 01 por empresa; d) Pessoas com sintomas (Gripe, Tosse, Febre, Dores de Cabeça 
e com dificuldade de respirar), poderão nomear um procurador; e) É obrigatório para todas as 
pessoas durante sua permanência na Sessão Pública usar uma máscara e evitar contato físico, 
para sua maior segurança. As informações, o Edital e seus anexos poderão ser obtidos via e-mail: 
celpac_2012@hotmail.com, no horário das 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 às 16:30 horas dos 
dias úteis ou no endereço Av. Min. José Américo de Almeida - s/n – DER - Torre - João Pessoa/
PB - CEP: 58.040-300. FONE: (83) 3133-1258. João Pessoa, 06 de julho de 2020. 

JOSÉ LUSMÁ FELIPE DOS SANTOS
PRESIDENTE CEL/PAC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO DA 
INDUSTRIA DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS DA GRANDE JOÃO PESSOA - AIVESTPB CNPJ 
10763902/0001-33 sede avenida rui carneiro - 33 S301 - miramar João Pessoa - PB a senhora 
presidente Francisca Gomes Vieira usando de suas atribuições que lhe confere o estatuto social e 
de conformidade com decisão de conselho , convoca os Associados para Assembleia Geral Extra-
ordinária para deliberar sobre a reforma do estatuto a ser realizada no dia 07 de julho de 2020 as 
16 horas , no endereço : Praça Antenor Navarro nº 06 1º andar varadouro CEP 58015-090 nesta 
cidade de João Pessoa - PB - FRANCISCA GOMES VIEIRA PRESIDENTE CPF 424743374-15

Condominio do Edificio Engenheiro Roberto Palomo
CNPJ 01 658 735/0001-70

Rua Maciel Pinheiro, 170 - Sobreloja - 09 - Centro - Campina Grande - PB
EDITAL DE CONVOCAÇAO ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

O Condominio do Edificio Engenheiro Roberto Palomo, CONVOCA os honrados condominos a 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria a ser realizada neste condominio em 
data de 13 de julho do ano de 2020, na sala da Administraçao deste edificio, na Rua Maciel Pinheiro, 
170, sobreloja 09, Centro desta cidade, em 1° Convocaçao as 19 h, ou 2ª Convocaçao as 19h30 , 
com qualquer nunero de condonimos, para tratar do seguinte assunto:

1. APRECIAÇAO E VOTAÇAO DAS CONTAS DO CONDOMINIO EXERCICIO 2018 E 2019;
2. ELEIÇAO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO CONDOMINIO DO EDIFICIO 

ENGENHEIRO ROBERTO PALOMO DO ANO DE 2020;
3. TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONDOMINIO;
4. ESCOLHA DOS MEMBROS DA COMISSAO ELEITORAL , FIXAR DATA DA ELEIÇAO DO 

SINDICO E ESTABELECER AS NORMAS DA ELEIÇAO.
Lembramos aos Srs. Condonimos que somente poderao participar desta Assembleia, aqueles 

que estiverem rigorosamente em dia com suas obrigaçoes condominiais e/ ou procuradores cujas 
procuraçoes e que deverao ser apresentadas no ato.

Aqueles que nao puderem comparecer e nem se fizerem reprtesentar por procurador, estarao 
implicitamente aprovando as deliberaçoes tomadas pelos que comparecerem a Assembleia, sem 
direito a reclamaçoes posteriores.

    Campina Grande-PB, 03 de julho de 2020.
Jose Aderaldo de Lima Machado

Sindico

GSA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, CNPJ:29.263.065/0001-01, torna público 
que REQUEREU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – Conde), a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, Processo Nº: 2564/2020, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, 
localizado no LOTE Nº 04, DA QUADRA B-13, LOTEAMENTO VILLAGE JACUMÃ, SITUADO NO 
PERÍMETRO URBANO, NA ZONA DE POTENCIAL PAISAGÍSTICO 1 - ZOPO-1.

IVERALDO DE ASSIS  CONFESSOR-ME - Torna publico que requereu a SEMAM –Secretaria de 
Meio Ambiente a Renovação da Licença de operação,para Atividade Deposito de gás (GPL), situado 
na rua Jose Targino de Castro , 710-Cid.dos Colibris – João Pessoa /PB. Publicado no Jornal A 
União dia  4/7/2020 - página 20 repubilcado por incorreção.

ANDREIA GRAZIELA LACERDA DE ANDRADE, CPF: 058.292.904-05, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação 
paraResidênciaUnifamiliar, situadono Condomínio Horizontal Residencial Alamaoana, Quadra “24”, 
Lote “358”- Amazônia Park– Cabedelo/PB.
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