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Residencial garante moradia 
para mais de 200 famílias
Localizado em Mangabeira, Residencial Pedra do Reino irá contemplar mais de 800 pessoas com renda de até R$ 1.600. Página 3
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Lei obriga uso de máscaras nas 
áreas comuns dos condomínios
Regra vale para moradores, visitantes, funcionários e 
colaboradores. O descumprimento acarreta multa ao 
condomínio que pode passar de R$ 4 mil. Página 5
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Paraíba

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

DE COMUNICAÇÃO

Profissionais de saúde participam de teste sobre 
uso da Cannabis na pandemia . Página 5
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CASOS

Prefeitura de Conceição determina lockdown 
para barrar proliferação da covid-19. Página 4

Pesquisa da UFCG 
indica estabilização 
nos casos de covid-19 
em JP nos próximos 
dias, mas, para 
Campina Grande, 
trajetória ainda é de 
alta. Página 4

Foto: Marcus Antonius

Ontem, o governador João Azevêdo fez a entrega simbólica do condomínio, que possui 208 apartamentos, salão comunitário, playground e academia ao ar livre 

Luto Morre o professor e escritor Iveraldo Lucena, 
ex-secretário de Educação da Paraíba. Página 8

Em seis meses, 8 mil novos 
negócios foram abertos na PB
Levantamento realizado pelo Sebrae aponta crescimento 
de 5% no seguimento de pequenos negócios no 
primeiro semestre deste ano. Página 12

Diversidade

Treze anuncia amistoso 
contra Perilima no sábado
Galo sai na frente e será o primeiro time paraibano a 
realizar uma partida após o início do recesso provocado 
pela pandemia do novo coronavírus. Página 16

Cultura

Esportes
Fernando Teixeira, 

super-herói à la 
Dom Quixote

Ator paraibano vive um avô que cria 
aventuras baseadas em quadrinhos 

na comédia ‘Capitão Astúcia’, produção que 
espera o retorno dos cinemas. Página 9

Exame de 
Bolsonaro dá 
positivo para 
covid-19
Em entrevista na qual anunciou o resul-
tado do teste, presidente chegou a retirar 
a máscara para falar aos jornalistas que 
estava se sentindo bem. Página 14
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As pessoas estão sendo incentivadas, no Brasil, no sentido de 
se adequarem a uma nova realidade que, em linhas gerais, exige 
rigorosa obediência aos protocolos de segurança sanitária, seja em 
casa, no espaço público ou no trabalho, de maneira a evitar que os 
gráficos indicativos dos casos de contaminação e morte pelo coro-
navírus continuem ascendentes.

Até aí tudo bem. Ocorre que certas práticas bem que poderiam 
ser abolidas, para que essa nova realidade representasse, de fato, 
uma convivência social inédita, mais ampla, ou seja, que não ficasse 
restrita às ações de enfrentamento da situação de emergência em 
saúde. Faz tempo, diga-se de passagem, que o mundo, e não só o Bra-
sil, carece de uma enérgica transformação.

Imagine, como diria John Lennon, se nesta nova realidade 
a corrupção fosse abolida em definitivo. Dos valores de con-
tratos firmados com verbas públicas não seria mais subtraí-
da uma porcentagem para garantir a elegibilidade e o confor-
to material de certas lideranças políticas e administrativas 
brasileiras, sob o argumento de que “ninguém se sacrifica de 
graça neste mundo”.

Os investimentos governamentais e particulares em seguran-
ça seriam drasticamente reduzidos, nesta nova realidade brasilei-
ra. Isso porque, em vez de estarem nas ruas, emprestando rosto à 
criminalidade, milhares de pessoas, não mais carentes, e indepen-
dentemente de questões raciais ou de gênero, estariam nas esco-
las, nas praças de esportes ou no trabalho.

Parafraseando João Nogueira e Paulo César Pinheiro, o ar 
mais uma vez seria natural, haja vista que, diante da consci-
ência ambiental incomum, instaurada pela nova realidade, as 
cidades teriam menos automóveis e mais coberturas vege-
tais, além do que, as ruas e os mananciais deixariam de ser 
usados como depósitos de lixo. Enfim, a nova realidade como 
uma era nova.

Há projeções otimistas, pessimistas e moderadas acerca dos 
comportamentos que estão configurando a nova realidade. Como 
os tempos estão mesmo muito difíceis, e a confiança precisa ser es-
timulada, que se tome partido pelas perspectivas esperançosas, e 
que a pandemia acabe impulsionando uma maneira insólita de con-
vivência, alicerçada na camaradagem.

Predição
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O que você quer?

Artigo Anne K
anne@institutok.cc | Colaboradora

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Se imagine em um restaurante. Você 
recebe um cardápio e, em seguida, o gar-
çom provavelmente vai perguntar qual é 
o seu pedido. Você pode querer esclarecer 
algumas questões sobre os ingredientes e, 
finalmente, deve comunicar a sua escolha. 
Um processo simples. Quando você sai de 
casa para ir a um restaurante, você sabe 
que em algum momento vai ter que esco-
lher o que quer comer. 

Agora já imaginou 
se, nesse mesmo restau-
rante, ao invés de fazer o 
seu pedido, você respon-
der: Eu não quero carne, 
não gosto de cebola e não 
como bife malpassado. O 
garçom vai te ouvir aten-
tamente, vai compreen-
der a informação e, ainda assim, ele não 
vai saber o que servir se você não esco-
lher dentre as opções.

Essa metáfora do restaurante é 
perfeita para exemplificar o que acon-
tece no dia a dia. Sem perceber, muitas 
pessoas se tornam “especialistas em 
sofrer”, elencando frustrações, dores 

e problemas sem fim e, ao serem ques-
tionadas sobre o que querem, a maioria 
delas responde de forma vaga e evasi-
va: Quero parar de sofrer. Algumas são 
mais otimistas e dizem: Quero ser feliz. 
As duas respostas têm algo em comum, 
que é a falta de clareza sobre o que você 
realmente quer.

O mesmo esforço que se gasta para 
elencar o que não se quer 
pode ser usado em prol 
da busca pela solução 
ideal, ou, pelo menos, 
para se pensar em pos-
sibilidades que façam 
sentido. O cérebro vai 
trabalhar a seu favor, ou 
seja, quanto mais objeti-
vo e claro você formular 

o seu pedido, maior a probabilidade de 
você ficar satisfeito com o que receber.

Se você tem um desejo, vá além e for-
mule em detalhe e com clareza o que deve 
acontecer, quando, como e com quem. Ao 
invés de se apegar ao problema, foque na 
solução e seja um especialista em resol-
ver. Vai ser mais útil, eu garanto.

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
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Avelinada
O tio velho, 97 anos, está resis-

tindo sem muita queixa ou como 
Deus é servido, na rua da ponte, em 
Alagoa Grande. Ouve melhor do que 
o sobrinho.

- E essa peste, tio, como vai por 
aí? 

- Não dou notícia – pude ouvir.  
Também não saio de casa há muito 
tempo. A porta aberta por causa do 
calor... Se ela quiser entrar, a vonta-
de é dela, mas a de Deus é maior.

A menina que vive por lá pega 
o telefone: “Ele tá bem, Seu Luiz, só 
meio impossível e vendo pouco.”

Era meio gago no tempo de rapa-
zote. Eu, menino, reparava, quando 
ele aparecia lá em 
casa, sempre de-
morando pasmado 
diante do relógio de 
parede, como se ou-
visse algum toque a 
mais além das pan-
cadas sonoras que 
os demais ouviam. 

Foi-se o relógio, 
ou melhor, foram-se 
o relógio, a casa, os 
moradores, as ve-
lhas fruteiras ao redor, menos aque-
la pousada serena de tio Manuel, um 
dos mais moços da filharada de meu 
avô Chico Avelino. 

Mas ficou por aí a sua queda para 
o serviço maneiro, para o gozo da 
contemplação. O pai morrera cedo, 
pouco depois de retornar infectado 
e enlouquecido, presa da servidão 
dos seringais amazonenses, tão bem 
descritos por Ferreira de Castro, que 
a antologia portuguesa do antigo Fe-
name esqueceu. 

 E cada um dos filhos saiu por si, 
que a nesga de terra da família não 

dava para todos. E o tio, ao lado do 
irmão Moisés, foi se plantando em 
Alagoa Grande, só Deus sabe como, 
ora para a usina e um pouco para si 
mesmo numas poucas braças de ter-
ra no fundo de casa. Coisa pequena, 
esbarrando no pé da serra que, lá 
no pico, ostenta o cruzeiro de um 
congresso eucarístico que só minha 
mãe, D. Antonina, fazia referência. 

Às vezes, para não me limitar a 
Alagoa Grande, ligo para o Rio, São 
Paulo, onde a família se espalha 
desde a ida com sucesso de tia Vila 
para a Cruz Vermelha do Rio. Pri-
mos que perdi a conta, nenhum no 
Leblon ou nos Jardins, o que é bom 

para não perderem 
o amor pelas raí-
zes. Ainda ontem, 
a pretexto de sa-
ber de tio Manuel, 
liguei para a prima 
de Nilópolis, men-
sageira da avelina-
da fora da Paraíba:

- Oi, Rita
- Oi, Luiz. 
Tal como tio 

Manuel parado 
diante do relógio de oitenta anos 
atrás, fico besta com o tom de voz 
de Rita de Cássia, a mesma voz bem 
soante e macia de tia Vila, de tia Ma-
ria, de tia Anita, de todas as tias que 
Chico Avelino e a sua índia Bultrim, 
a vó Pastora, puderam fazer, sem 
escolher hora, noite ou dia frio do 
Riachão que a barragem do Camará 
esvaziou.

- Ligue pra papai! – ralhou ela. 
Deu-me vontade de dizer, sem 

maldade, pois já não temos idade 
para isso: “Mas ele não tem a tua 
voz”.

 Foi-se o relógio, ou 
melhor, foram-se o relógio, a 
casa, os moradores, as velhas 

fruteiras ao redor, menos 
aquela pousada serena  

de tio Manuel...   

 Ao invés de 
se apegar ao problema, 

foque na solução 
e seja um especialista 

em resolver.   
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Foram feitos investimentos da ordem de R$ 23 milhões; imóveis possuem toda infraestrutura de segurança e conforto

O governador João Azevêdo 
fez a entrega simbólica, ontem, 
no bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa, de 208 apartamen-
tos do Residencial Pedra do Rei-
no. As unidades habitacionais 
representam um investimento 
superior a R$ 23 milhões, numa 
parceria com a Caixa Econômica 
Federal (CEF), contemplando fa-
mílias com renda mensal de até 
R$ 1,6 mil e beneficiando, direta-
mente, mais de 800 pessoas. 

 As obras foram concluídas 
no início do mês de março, mas 
devido à pandemia do coronaví-
rus e à espera pela liberação de 
documentos da CEF, só puderam 
ser disponibilizadas este mês. A 
entrega não contou com a par-
ticipação dos beneficiados para 
cumprir as orientações dos ór-
gãos de Saúde. 

Na ocasião, o chefe do Exe-
cutivo estadual destacou a in-
fraestrutura e a importância da 
obra para a vida das pessoas. 
“O Residencial ficou muito bom, 
assegurando conforto e seguran-
ça aos moradores. Nós vivemos 
um momento diferenciado, mas 
é sempre uma satisfação muito 
grande poder ajudar as pessoas 
a realizar o sonho da casa pró-
pria. Nós vamos seguir com essa 
meta, tanto que ontem, anun-

Governo entrega residencial 
com 208 apartamentos em JP 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

O governador João Azevêdo 
também fez menção à disputa 
eleitoral em dois importantes 
municípios do Sertão: Patos e 
Cajazeiras. Nesses municípios, 
citou dois nomes do Cidadania 
que já anunciaram pré-candi-
datura: o deputado estadual Dr. 
Érico, em Patos – “Acredito que 
vamos caminhar nesse sentido”, 
disse – e Denise Albuquerque, 
ex-prefeita de Cajazeiras.  

Em Patos E CajazEiras
Ainda sobre a participação do 
Cidadania nas eleições em 
toda a Paraíba, o governador 
afirmou que em 170 municí-
pios o partido terá candidatos 
a prefeito e a vice-prefeito, 
além de quase 2 mil candida-
tos a vereador: “Vamos fazer 
uma leitura sem paixão. Onde 
a gente ver que não há viabi-
lidade, vamos fazer coligação. 
É assim que se faz política”.

E por falar na disputa eleitoral em 
Campina Grande, ontem, em entre-
vista à Rádio Arapuan, o governador 
João Azevêdo foi indagado sobre o 
posicionamento do Cidadania na ci-
dade, que tem dois pré-candidatos da 
base: “Temos a Ana Cláudia e o outro 
candidato é Inácio Falcão. Estamos 
avaliando qual a candidatura que se 
viabilizará ou se vai haver coligação”.

Pré-Candidatos da basE

“aPEnas no sEgundo turno CaminharEmos juntos”,

diz PrEsidEntE do PodEmos sobrE oPosição Em Cg

LEitura PragmátiCa

No mês passado, a coluna registrou resposta do senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB) 
sobre um questionamento: a candidatura de Ana Cláudia (Podemos), conseguirá aglu-
tinar todos os partidos de oposição em Campina Grande? A resposta do parlamentar 
sugere que ele considera a possibilidade de a oposição ter mais de um candidato no 
primeiro turno. “Seria melhor que tivéssemos uma única candidatura? Claro que sim, 
mas se outros partidos apresentarem outros nomes, tudo bem. Quem passar para o 
segundo turno receberá o apoio de quem não passar”, eis o argumento do senador. 

Ontem, a coluna entrevistou o presidente do Podemos na Paraíba, Galego do 
Leite (foto), cuja opinião converge com a de Veneziano. Perguntei ao dirigente, 

que é o líder da oposição na Câmara Municipal de Campina Grande, se a de-
cisão do PT de apoiar a pré-candidatura do deputado estadual Inácio Falcão 
(PCdoB), altera a estratégia do Podemos na ‘Rainha da Borborema’: “Não 
muda nada para nós. Nesse primeiro momento”, disse, referindo ao primeiro 
turno, “sabemos que haverá mais de uma candidatura da oposição. Assim, 
apenas no segundo turno caminharemos juntos”, argumentou.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Do governador João Azevêdo, ao responder so-
bre a relação da Paraíba com o Ministério da 
Saúde: “Tivemos o momento com Mandetta, 
quando o governo puxou para si as demandas 
da pandemia. Mas houve pressão [contra ele]. 
Com a mudança de ministros, melhorou a logís-
tica [no recebimento de equipamentos]. Entre-
tanto, falta ao Governo Federal tomar as rédeas 
desse enfrentamento”

“FaLta ao govErno FEdEraL tomar as rédEas”
diz govErnador sobrE CombatE à Covid-19

ConvErgênCia E suPLênCia

o Canhão E a FaCa

O PSC, comandado pela família Gadelha na 
Paraíba, aposta todas as fichas na pré-candida-
tura do deputado Ruy Carneiro (PSDB) a prefei-
to de João Pessoa. Além da convergência po-
lítica com o tucano, outro motivo vem a calhar 
para a legenda: numa eventual vitória de Ruy, o 
suplente Leonardo Gadelha assumiria cadeira 
na Câmara dos Deputados, por dois anos.

Juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), José Ferreira 
Júnior fez comparação curiosa, ao ressaltar a impor-
tância da equidade na disputa eleitoral deste ano: 
“Não pode você ter numa arena, o camarada com 
um canhão e o outro com uma faca de mesa. É pre-
ciso que todos tenham as mesmas armas, a mesma 
condição de igualdade”, disse. 
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ciamos uma série de obras na 
área da habitação, como os 856 
apartamentos no Residencial São 
Judas Tadeu I e II, em Patos; o 
condomínio Cidade Madura, em 
Monteiro; os 192 apartamentos 
do Residencial Vista Bela II, em 
João Pessoa; e a conclusão de 500 
casas em Santa Rita”, ressaltou. 

O diretor técnico da Com-
panhia Estadual de Habitação 
Popular (Cehap), Cláudio Batista, 
explicou que os futuros morado-

res irão receber as chaves dos 
apartamentos entre hoje e sex-
ta-feira, dia 10, em atendimentos 
individualizados. “Em razão da 
pandemia do coronavírus, nós 
vamos fazer três dias de aten-
dimento, entre as 8h e 17h, se-
guindo todas as orientações dos 
órgãos de Saúde, com a disponi-
bilização de álcool gel e másca-
ras e aferindo a temperatura das 
pessoas”, disse. 

Cláudio Batista destacou  

ainda: “O sistema de geração de 
energia fotovoltaica e o reapro-
veitamento de águas de chuva 
vão gerar um benefício finan-
ceiro para os moradores que 
irão residir um local totalmente 
acessível e numa área bem loca-
lizada, próxima ao shopping e ao 
Detran”, acrescentou. 

As unidades habitacionais 
têm 54,6 metros quadrados e 
possuem salas de estar e jantar, 
varanda, dois quartos, banheiro, 

cozinha e área de serviço.  Todas 
as unidades são adaptáveis aos 
itens de acessibilidade vigentes 
nas normas brasileiras e norma-
tivos do Programa Minha Casa, 
Minha Vida. O Residencial dis-
põe também de equipamentos 
de uso comum, como guarita, 
salão comunitário, playground, 
bicicletário e academia ao ar li-
vre, além de 208 vagas de esta-
cionamento. 

 A infraestrutura básica do 

residencial contempla rede de 
abastecimento d’água, com re-
servatórios inferior e superior, 
rede de esgotamento sanitário 
com estação elevatória, rede de 
energia elétrica, drenagem de 
águas pluviais e pavimentação 
em paralelepípedo. Ainda foram 
adotadas para o local, algumas 
soluções de sustentabilidade 
como o sistema de captação/rea-
proveitamento de águas pluviais 
e sistema de energia fotovoltaica.

Governador João Azevêdo fez a entrega simbólica ontem do Residencial Pedra do Reino, que é dotado de área de lazer, além de sistemas de energia fotovoltaíca e reaproveitamento de águas pluviais

O Governo do Estado, por 
meio das Secretarias de Estado 
da Saúde (SES), Desenvolvi-
mento Humano (SEDH) e Pro-
con Estadual da Paraíba – Pro-
con-PB, já distribuiu 1 milhão e 
700 mil máscaras reutilizáveis 
feitas de tecido para a popula-
ção de 78 municípios das três 
Macrorregiões da Paraíba. A 
ação faz parte das medidas que 
visam combater o avanço do 
coronavírus no Estado.

A SES adquiriu quase 
3 milhões de máscaras por 

meio de chamada pública de 
empresas têxteis da Paraíba 
e que estão sendo entregues 
à população de baixa renda e 
vulneráveis. O Procon Estadual 
realizou ações de distribuição a 
partir do mês de maio, nas filas 
dos bancos e casas lotéricas de 
João Pessoa e Campina Grande, 
com o objetivo levar segurança 
para as pessoas. 

Já a Sedh, realiza a distri-
buição das máscaras para os 
beneficiários do programa Bol-
sa Família e demais famílias e 

indivíduos em situação de vul-
nerabilidade e risco social. A 
ação é realizada com o apoio da 
Secretaria de Assistência Social 
dos municípios. 

Segundo o secretário de 
Estado do Desenvolvimen-
to Humano, Tibério Limeira, 
as máscaras se tornaram um 
item essencial. Ele explica que 
a secretaria está atuando para 
que a rota de entrega comece 
pelos municípios com maior 
incidência, ou seja, aqueles que 
têm o maior índice de contami-

nação, maior número de casos 
e de óbitos da doença estão 
recebendo a máscara priorita-
riamente. “Entregar máscaras 
para as pessoas em situação 
de vulnerabilidade, que muitas 
vezes têm dificuldade de com-
prar os itens necessários a so-
brevivência básica, é uma ação 
grandiosa do Governo do Esta-
do. Além de causar um impac-
to forte na economia, já que as 
máscaras estão sendo adquiri-
das junto a empresas têxteis do 
Estado”, declarou.

Estado já distribuiu 1,7 milhão de máscaras

Foto: Francisco França|Secom-PB

Foto: Secom-PB

Distribuição de máscaras é uma das ações do Governo de prevenção à covid-19



Pesquisa realizada pela UFCG indica que a curva de contaminação na Capital atingiu o platô e está crescendo em Campina Grande

Mesmo ultrapassando os 
54 mil casos de contaminação 
pelo novo coronavírus, a Paraíba 
deve passar por um momento 
de estabilização dos registros 
nos próximos dias. Segundo pro-
jeções de uma pesquisa que vem 
sendo realizada na Universida-
de Federal de Campina Grande 
(UFCG), a expectativa positiva 
para as próximas semanas indi-
cam que João Pessoa deve man-
ter uma redução de casos após 
ter atingido o platô. Já a Campina 
Grande deverá apresentar uma 
crescente no número de novos 
óbitos. A curva de mortes para o 
Estado não sinaliza estabilização 
nos próximos 14 dias.

O platô ocorre quando os 
novos registros de casos se es-
tabilizam no ponto mais alto da 
curva de crescimento, sem que 
haja uma queda brusca na se-
quência. Ou seja, uma estabili-
zação da curva de contágio. João 
Pessoa tem uma média de varia-
ção diária de 0,8% nas últimas 
semanas que indica que a cidade 
já está começando a controlar o 
vírus. Mesmo na zona de platô, 
o crescimento não é descartado, 
mas deverá ser lento. Mesmo 
com cenário positivo, o estudo 
recomenda a continuidade na 
vigilância e no atendimento das 
medidas protetivas adequadas.

Liderada pelo professor Jo-
senildo Brito de Oliveira, da Uni-
dade Acadêmica de Engenharia 
de Produção (UAEP/CCT), a 
pesquisa estima que a Paraíba 
ultrapassará os 61.136 casos 
confirmados de contaminação 
pelo novo coronavírus até o pró-
ximo sábado e atingirá o núme-
ro aproximado a 1.300 mortes. 
Analisada separadamente, Cam-
pina Grande que contém 7.416 
casos, deverá chegar a marca de 

8 mil pessoas contaminadas, po-
dendo variar para 8.952 casos e 
156 óbitos no mesmo período, 
variando a 186, dentro da mar-
gem de erro.

Caso a projeção reflita o 
cenário real, o crescimento em 
Campina Grande será de 21,9% 
em relação ao acumulado no dia 
4 de julho. O professor Josenildo 
Brito de Oliveira destaca que os 
números podem sofrer altera-
ções devido a discrepância dos 
dados divulgados pela Prefeitu-
ra Municipal e pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). O texto 
cobra ao prefeito Romero Ro-
drigues e ao secretário de saúde 
do município que os dados reais 
sejam divulgados.

Procurados pelo Jornal A 
União para analisar a pesquisa, 
a Secretaria Municipal de Saúde 
de Campina Grande e o seu se-
cretário, Filipe Reul, que a pasta 
está analisando e deverá emitir 
uma nota sobre a pesquisa.

De acordo com a análise de 
dados, Campina Grande apre-
senta uma tendência de cresci-
mento de casos já que, desde o 
início do processo de flexibiliza-
ção, a cidade registrou oscilação 
de casos entre as semanas. Após 
a reabertura de atividades eco-
nômicas não essenciais houve 
um aumento da variação entre 
as semanas epidêmicas passan-
do de 26% para 40% e agora, 
na última semana, com 36%. A 
variação é considerada alta se 
comparada com a Capital parai-
bana que está com uma variação 
de 6%. Desse modo, o estudo 
projeta que o número de faleci-
mentos deverá crescer sem que 
haja grandes reduções na taxa 
de variação semanal.

Desde o início da pande-
mia, a pesquisa vem sendo reali-
zada para auxiliar na tomada de 
decisões dos poderes públicos 
para o controle da doença. Na 

Ana Flávia Nóbrega
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Estudo aponta estabilização da 
covid-19 em JP e alta em CG

UNIÃO  A Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto
João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 8 de julho de 2020

última semana, a previsão reali-
zada chegou a 100% de similari-
dade com a realidade dentro da 
margem para as variáveis casos 
e óbitos acumulados.

“É uma notícia positiva, mas 
precisamos fazer uma ressalva: 
no último dia de análise houve 
um pico desproporcional e atípi-
co nos números. É difícil prever a 
causa, que infelizmente pode es-
tar relacionada ao atual proces-

so de reabertura. Sendo assim, a 
boa notícia requer muita atenção 
aos próximos dias para ser efeti-
vamente confirmada“, explicou o 
professor. 

Para realizar as previsões, o 
professor Josenildo utiliza dados 
do Ministério da Saúde, gover-
nos de Paraíba e São Paulo e Se-
cretaria de Saúde de João Pessoa. 
Também são obtidas informa-
ções do site da conceituada Uni-

versidade Johns Hopkins (EUA). 
O trabalho ainda conta com a 
participação do estudante Pedro 
Barbosa (UAEP/CCT).

A oscilação de óbitos leva 
em consideração dados do Impe-
rial College London, em Londres, 
que prevê que o tempo médio 
que uma pessoa leva até o óbito 
após o início dos sintomas é de 
20 dias. Sendo 5 dias até a incu-
bação do vírus, até 10 dias para 

a sua hospitalização, mais dez 
dias de internação em hospitais. 
Dessa maneira, a pesquisa res-
salta a existência de um atraso 
no registro de óbitos, sem incluir 
as questões de subnotificações 
e outros problemas que podem 
alterar a determinação da causa 
morte e dia de notificação, como 
por exemplo, a associações com 
a Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) .

Com mais 1.651 casos, PB chega a 54.802 infectados

A Paraíba registrou, ontem, a 
marca de 54.802 casos de covid-19 
e 1.145 óbitos em decorrência da 
doença. No boletim divulgado pela 
Secretaria de Estado da Saúde (SES), 
novos 1.651 paraibanos tiveram a 
confirmação de contaminação pelo 
vírus e 27 mortes foram confirmadas. 
Do número total, 19.373 pacientes 
atingiram a recuperação. São 218 
cidades atingidas e cinco sem casos 
confirmados.

O número de casos descartados 
segue superior ao número de casos 
confirmados. Com 160.869 testes 
realizados em todo o Estado, 64.933 
casos investigados já foram descar-

tados. O descarte não significa, no 
entanto, que as pessoas não possam 
contrair a doença.

Entre os 27 mortes informados 
pela SES, seis deles ocorreram entre 
a segunda-feira e o horário de publi-
cação do boletim diário da covid-19. 
Foram registrados em Campina Gran-
de (5), Santa Rita (4), João Pessoa e 
Patos (3), Alagoa Grande, Mari e 
Cajazeiras (2), Mamanguape, Cruz do 
Espírito Santo, Gurinhém, Queimadas, 
Itabaiana e Princesa Isabel (1). A faixa 
etária entre as vítimas foi de 23 a 100 
anos. Três deles faleceram em suas 
residências, dois em hospitais privados 
e os demais em hospitais públicos. 

A ocupação total de leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obstétrico) em 
todo o Estado é de 57%. Na Região 

Metropolitana de João Pessoa a taxa 
é de 66%, Campina Grande teve um 
aumento de 2% e chegou a 57% de 
ocupação dos leitos de UTI adulto e o 
Sertão tem 44% de ocupação. O índice 
de isolamento social registrado, refe-
rente a segunda-feira, foi de 41,2%. 

Monte Horebe, Poço de José de 
Moura, Pedra Branca, São Domingos e 
Ouro Velho seguem sem confirmação 
de casos. João Pessoa tem 15.330 
casos de contaminação pelo vírus. 
Campina Grande chegou a 7.416 
casos. Guarabira tem 2.495 casos, 
Cabedelo, com 1.959 casos, Patos 
com 1.832, Mamanguape com 1.428, 
Santa Rita com 1.394 casos e Pedras 
de Fogo com 1.002 casos fecham a 
lista das cidades que registram mais 
de mil casos.

Lockdown em Conceição

A Prefeitura Municipal de Conceição, região me-
tropolitana do Vale do Piancó, na Paraíba, decretou 
lockdown na cidade, através do decreto nº 032/2020, 
publicado ontem. De acordo com as novas medidas 
restritivas de isolamento social, fica suspenso, durante 
o período de 7 a 21 de julho, com possibilidade de 
prorrogação, o funcionamento de atividades comer-
ciais e prestação de serviços não essencial, além de 
maiores restrições no descolamento da população.

Os cidadãos de Conceição terão que respeitar 
um toque de recolher na cidade, entre os horários 
das 21h e 5h, com exceção para casos de emergência 
em saúde. O documento também prevê o bloqueio e 
interdição de vias através de blitz fiscalizatórias. Além 
disso, os moradores não deverão sair nem mesmo 
para realizar atividades físicas nas áreas públicas, 
independente do número de pessoas presentes. O des-
cumprimento destas regras pode levar a advertências e 
multas que variam entre o valor de R$ 500 a R$ 1.000, 
dependendo de cada caso e se houve reincidência. 

De acordo com a última atualização da Secretaria 
de Estado da Saúde, Conceição tinha 69 casos de co-
vid-19 e nenhuma morte. Apesar de um número baixo, 
ele cresceu de forma significativa em pouco período 
de tempo, já que há pouco mais de uma semana, no 
último dia 29 de julho, a cidade registrava 11 casos. 
Já os dados divulgados pela Prefeitura de Conceição, 
mostram que, até ontem, havia 101 pessoas com 
covid-19 na cidade. A diferença entre os dados das 
secretarias de saúde do Município e do Estado são 
devido ao período de tempo em que cada prefeitura 
leva para notificar o banco de dados oficial. 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com
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O Campinense foi rápido 
e depois de ser surpreendido 
pela desistência do treinador 
Ruy Scarpino que já estava 
acertado para treinar o time ru-
bro-negro nesse retorno após a 
pandemia, anunciou a contra-
tação de Evandro Guimarães 
para o comando técnico da Ra-
posa. Evandro, treinador de 46 
anos, já iniciou suas atividades 
em Campina Grande e trouxe 
o auxiliar técnico João Paulo 
Santos para trabalhar com ele 
na sequência dessa temporada.

O técnico estava no Cen-
tral de Caruaru-PE na última 
temporada e já teve passagens 
por equipes como o Grêmio 
Barueri – time que dirigiu na 
Série B de 2012, Salgueiro-PE 
por onde foi vice-campeão Per-
nambucano em 2018 e times 
como Coruripe-AL e Fluminen-

se de Feira-BA. Fora do Brasil 
ele ainda treinou o Destroyers 
da Bolívia entre 2018 e 2019.

Como um elenco bastante 
reformulado em relação a equi-
pe que atuava no clube antes da 
pausa por conta da pandemia 
da covid-19 – ao todo foram 
15 novas contratações nesse 
retorno dos treinamentos – 
Evandro terá que organizar e 
dar conjunto à nova equipe que 
deve fazer sua primeira partida 
no próximo dia 18 diante do 
Botafogo em João Pessoa. 

Desistência de Scarpino
Com boa passagem pelo 

Campinense em 2018, Ruy 
Scarpino já tinha acertado sua 
vinda para Campina, mas na 
última segunda-feira alegou 
problemas pessoais que o im-
pediam de assumir. Em vídeo 
enviado para o clube, o treina-
dor de 58 anos pediu desculpas 
pela situação.

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação (CCJ) da 
Assembleia Legislativa da Paraí-
ba aprovou, ontem, dois projetos 
de Lei focados na prevenção à 
contaminação da covid-19 entre 
profissionais da área de saúde e 
segurança pública e auxiliares 
administrativos, que atendam ao 
público em unidades públicas de 
saúde. 

O projeto de Lei  
1.806/2020, de autoria do depu-
tado Buba Germano, determina 
a testagem para covid-19 nos  
profissionais que atuam na área 
de saúde e segurança Pública, a 
cada 30 dias, independente de 
apresentar ou não sintomas. A 
iniciativa é um apenso aos Proje-
tos de Lei 1.819, de Nabor Wan-
derley e 1.835, 1.836 e 1.837, de 
autoria deWallber Virgolino.

A medida deve valer em si-
tuação de isolamento social, qua-
rentena, situação de emergência 
e estado de calamidade pública. 

“A prioridade e periodicidade 
deve abranger os profissionais 
convocados a trabalhar no pe-
ríodo de isolamento social e que 
tenham contato com pessoas ou 
com materiais que ofereçam ris-
co de contaminação pelo corona-
vírus”, explicou Buba Germano. 

Já o projeto de Lei 
1.808/2020, de autoria da de-
putada Estela Bezerra, institui 
a obrigatoriedade de adoção 
de barreira física transparente 
para proteção e diminuição do 
contágio dos auxiliares adminis-
trativos que atuam na portaria, 
recepção, cadastro, bem como 
triagem de pacientes em unida-
des públicas de saúde, durante 
e após o plano de contingência 
para combate à covid-19, na Pa-
raíba. “Tais auxiliares adminis-
trativos não estão incluídos como 
profissionais de saúde, mas estão 
sujeitos aos mesmos perigos de 
contaminação pelo coronavírus”, 
ressaltou Estela Bezerra.

Evandro Guimarães 
assume o Campinense

CCJ aprova dois projetos 
para proteger servidores 

Foto: Secom-PB

Estudo feito por pesquisa-
dores da UFCG frisa que 
divulgação dos dados de  
resultado da testagem da 
população deve ser mantida 
pelas autoridades de saúde

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Iveraldo Lucena
Faleceu ontem o professor Iveraldo Lucena, que teve grande 
participação na gestão pública e na cultura paraibana. Natural 
de Bananeiras, ele deixa um rico legado.  Página 8 Fo
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Lei cobre todo o Estado paraibano e descumprimento acarreta multa ao condomínio que pode passar de R$ 4 mil 

O uso de máscaras de pro-
teção agora é obrigatório nas 
áreas comuns de condomínios 
residenciais da Paraíba. A lei, 
publicada no Diário Oficial do 
Estado no último sábado, dia 
4, vale para moradores, visi-
tantes, funcionários e colabora-
dores de empresas de entrega 
e manutenção, e fica em vigor 
enquanto durar a pandemia do 
novo coronavírus. Amparado 
na lei, o síndico poderá, inclusi-
ve, impedir a entrada e perma-
nência de pessoas que não es-
tiverem utilizando máscara ou 
cobertura similar sobre o nariz 
e a boca. O descumprimento 
acarreta multa ao condomínio 
que pode passar de R$ 4 mil. 

A lei 11.717, que torna 
obrigatório o uso de máscaras 
em áreas comuns de condo-
mínios, é de autoria dos depu-
tados Camila Toscano, Estela 
Bezerra e Wilson Filho.

Para os síndicos, a obri-
gatoriedade reforça precau-
ções que já vinham sendo 
adotadas para conter a dis-
seminação da covid-19 e dão 
maior autoridade para que os 
administradores tomem pro-
vidências em caso de deso-
bediência. Porém, acreditam 
que a aplicação não será ne-
cessária. Ele acredita que a lei 
é positiva, mas fez ressalvas. 
“A uma multa é muito pesada 
e não temos como fiscalizar 
todos os moradores, nem al-
guém para monitorar 24h, 
mas nos pontos críticos, de 
entrada e saída, observamos 
que as pessoas têm respeita-
do essas medidas”, observou 
Felipe de Medeiros Farias, 
síndico de um condomínio 
com 71 apartamentos e quase 
300 moradores.

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@gmail.com

Uso de máscara protetora é 
obrigatório em condomínios

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

Por lá, desde 18 de março, 
foram implementadas medidas 
de segurança, entre elas, o uso 
obrigatório de máscaras, res-
trição de entrada de pessoas e 
da permanência em áreas co-
muns. “Tivemos uma adesão 
muito grande de moradores e 
visitantes. No geral, todos têm 
respeitado”, garantiu. Além dis-
so, há elevador específico para 
quem tem algum sintoma. A 
limpeza foi reforçada e só pode 
entrar mais de uma pessoa no 
elevador se for do mesmo apar-
tamento. A sanitização geral 
é feita a casa 15 dias”, relatou. 
Porteiros e zeladores foram iso-
lados para evitar contato com 
moradores e até entregadores, 

e receberam equipamentos de 
proteção individual. “Estamos 
provendo para eles a maior se-
gurança possível”, ressaltou.

Agora, o condomínio es-
tuda a possibilidade de liberar 
áreas abertas para prática de 
esportes, desde que utilizando 
a máscara e sem aglomeração. 
“Ainda evitamos abrir acade-
mia, salão de beleza, sala de 
estudos. Quanto mais gente 
circulando, maior risco para os 
demais”, acrescentou.

Cuidados
À frente de um condomí-

nio com 72 apartamentos, Ro-
mildo Lourenço da Silva, de-
clarou que todos os cuidados 

são importantes. “No nosso 
condomínio, o uso da másca-
ra já era uma exigência para 
condôminos, funcionários e 
visitantes. Há muito tempo, as 
pessoas só podem circular de 
máscara”, afirmou. Para ele, a 
diferença é a multa, mas acre-
dita que não será necessária. 

Entre as medidas que já 
vinham sendo adotadas no 
edifício está a interdição do sa-
lão de festa, sauna, academia. 
Para reforçar as precauções, 
foram instalados reservatórios 
de álcool em gel em todas as 
garagens, na porta do eleva-
dor. “Foram proibidas festas 
nos apartamentos, reforma 
só se for de extrema necessi-

dade, se houver caso suspeito 
ou confirmado não pode usar 
o elevador. Se pedir algo, a en-
trega é colocada no elevador. 
Os entregadores não podem 
subir. Só pode uma família por 
vez no elevador. A higienização 
é feita pelo menos quatro ve-
zes durante o dia em corrimão, 
escada, trinco, maçaneta. Na 
portaria também disponibili-
zamos material como álcool 
gel para desinfecção de todas 
as correspondências e entre-
gas”, completou. 

Multa
A multa pelo não uso da 

máscara de proteção em áreas 
comuns de condomínios resi-

denciais vai de 40 a 80 Unida-
des Fiscais de Referência do 
Estado (Ufir-PB). Consideran-
do o valor da Ufir em janeiro 
de 2020 - R$ 50,92 – varia en-
tre R$ 2.036,80 a R$ 4.073,60. 
A penalidade é aplicada ao 
condomínio, que poderá co-
brar ao condômino infrator o 
pagamento da multa imposta. 
Caso o descumpridor não seja 
condômino e tenha tido aces-
so ao condomínio a convite de 
morador, o condômino que au-
torizou a entrada será adver-
tido. Se houver reincidência, a 
multa será aplicada.

O que prevê a lei
- Os condomínios devem 

elaborar planos de proteção 
e enfrentamento de qualquer 
doença transmissível por via 
respiratória que provoque a 
decretação de estado da cala-
midade pública na Paraíba;

- O plano de proteção 
deve incluir a disponibilização 
de itens de higienização para 
as pessoas que circulam no lo-
cal;

- O morador que contrair 
a doença que originou o esta-
do de calamidade pública, en-
tre elas a covid-19, deve avisar 
imediatamente ao síndico;

- De acordo com a lei, lu-
vas, máscaras, lenços de papel 
devem ser lacrados em sacola 
plástica para impedir a infec-
ção do profissional de limpeza 
ou catadores de material reci-
clável;

- Devem ser estabelecidas 
regras para o uso de elevado-
res; 

- As regras sobre o uso de 
máscaras devem estar afixadas 
em áreas comuns, inclusive 
nos elevadores;

- Após o transporte de lixo 
no elevador, o local deve ser hi-
gienizado;

Foto: Marcus Antonius

Para os síndicos, a obrigatoriedade reforça precauções que já vinham sendo adotadas para conter a disseminação da covid-19 nos condomínios

Cannabis e classe médica

Abrace: profissionais se inscrevem em pesquisa
Mais de 100 médicos 

e enfermeiros já se dispu-
seram a participar como 
voluntários da pesquisa in-
titulada “Impacto do óleo in-
tegral de Cannabis na saúde 
mental de profissionais da 
linha de frente no comba-
te à covid’, realizada entre 
a Associação Brasileira de 
Apoio a Cannabis Esperança 
(Abrace) e a Universidade 
Federal de Santa Catarina 
(UFSC). As inscrições inicia-
ram em 1° de julho e seguem 
até o final do mês. O objeti-
vo é selecionar 300 médicos 
e enfermeiros atuantes no 
combate à covid-19 que es-
tejam passando por situação 
de estresse e ansiedade. O 
estudo, inédito, já é consi-
derado o maior do país no 
seguimento.

A previsão é que a 
conclusão do estudo, com 
a divulgação dos resulta-
dos, aconteça em março de 
2021. O acompanhamento 
dos profissionais selecio-
nados começa em agosto 
e será feito pela equipe de 
médicos e especialistas en-

volvidos na pesquisa. Os vo-
luntários serão divididos em 
dois grupos, os que usarão 
o óleo integral e os que usa-
rão placebo (produto sem 
efeito ativo) que poderão 
fazer a ingestão de até 5 go-
tas do produto, pela manhã 
e à noite. “É usado de forma 
sublingual e a quantidade 
será administrada gradual-
mente mediante avaliação 
da equipe médica que fará 
atendimento remoto”, deta-
lhou Murilo Gouvêa, farma-
cêutico da Abrace e coorde-
nador da pesquisa.

“Pretendemos avaliar o 
impacto do óleo integral de 
cannabis no combate ao es-
tresse e ansiedade causados 
pela pandemia e que aca-
bam prejudicando o exercí-
cio desses profissionais que 
normalmente já fazem uso 
de alguns ansiolíticos (dia-
zepínicos), conhecidos pe-
los seus efeitos colaterais”, 
detalhou Murilo Gouvêa. O 
diretor executivo da Asso-
ciação, Cassiano Teixeira, 
disse ainda que a intenção 
é ajudar esses profissionais 

que têm se dedicado em um 
momento tão crítico. “Nós 
conhecemos os benefícios 
da cannabis, o que queremos 
agora é fazer esse compara-
tivo entre os profissionais 
que usaram e os que não 
usaram o produto”. A Abrace 
já atua com os derivados da 
cannabis no tratamento da 
epilepsia, alzheimer, parkin-
son e autismo. 

A expectativa da asso-
ciação é que o número de ins-
critos ultrapasse a marca de 
mil. “A seleção acontecerá de 
forma a recortar da melhor 
maneira o panorama do país, 
trabalhando com voluntários 
de todas as regiões e luga-
res”, explicou Murilo. Para se 
voluntariar o profissional in-

teressado deve preencher o 
formulário da contido no site 
da associação (www.abra-
ceesperança.org.br/home/
pesquisa-covid) e atender os 

pré-requisitos da pesquisa. 
“Não poder ter outro qua-
dro grave além de estresse 
e ansiedade, mulher não po-
dem estar em gestação nem 

lactação, nem ser usuário 
contínuo de cannabis. O site 
contém todos os dados espe-
cificados além dos termos e 
objetivo da pesquisa”.

Pretendemos 
avaliar o impacto do 
óleo de cannabis no 

combate ao estresse e 
ansiedade causados 
pela pandemia 

Foto: Cesar Matos

Murilo Gouvêa, da Abrace, afirma que o objetivo é auxiliar os profissionais que estão atuando contra a covid
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Ação das polícias começou na semana passada, quando três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas foram presas

Operação conjunta apreende 
drogas, pistolas e munições

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho
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Três armas, sendo duas 
pistolas ponto 40, cerca de 
20 quilos de maconha e uma 
grande quantidade de muni-
ção foram apreendidos, na ma-
nhã de ontem, numa operação 
conjunta envolvendo as Polícia 
Militar  e Civil, em uma casa 
abandonada usada pelo tráfi-
co como ponto de apoio para 
armazenar armas e drogas, 
na comunidade do Castelinho, 
na divisa das cidades de João 
Pessoa e Cabedelo foi locali-
zada por policiais militares da 
Companhia de Apoio ao Turis-

ta (CEATur) e da 6ª. O material 
apreendido está avaliado em 
mais de R$ 100 mil.

O esquema foi desarticu-
lado após indicação da Coor-
denadoria de inteligência da 
PM. Policiais militares da CEA-
Tur, da 6ª CIPM e civis de Ca-
bedelo fizeram uma incursão 
na comunidade e encontraram 
a residência, onde foram apre-
endidos a droga, as armas e 
munições. Ninguém foi preso 
no local. 

O major Bruno Rodrigues, 
comandante da CEATur dis-

se que o local era usado para 
esconder os objetos durante 
o dia. “Essas são as primeiras 
informações que recebemos 
sobre a atividade do tráfico 
no local, que usava a casa para 
esconder o material durante o 
dia e resgatá-los em outros ho-
rários”, detalhou.

Segundo o delegado Die-
go Garcia, os trabalhos fazem 
parte de ações desenvolvidas 
pela Polícia Civil, com apoio da 
PM, com objetivo de combater 
o trafico de drogas e os crimes 
violentos na cidade de Cabede-

lo.  Na semana passada tês sus-
peitos de envolvimento com o 
tráfico já haviam sido presos.

Existe a suspeita de que 
as duas pistolas pertencem 
ao acervo da Polícia Militar. O 
major Bruno informou que as 
armas serão periciadas e ava-
liadas, através da numeração 
para ser descoberta a proce-
dência. O material está sendo 
apresentado agora na Central 
de Flagrantes, no Geisel.

Mais apreensões
Na cidade de Pitimbu, no 

Litoral Sul do Estado, a Polícia 
Militar apreendeu 239 por-
ções com cocaína, 207 pedras 
de crack, duas pistolas calibre 
380, mais de 30 munições, di-
nheiro, trouxa de maconha, 
uma espingarda de pressão e 
uma moto roubada no Estado 
de Pernambuco, em ação que 
prendeu na segunda-feira (6) 
três suspeitos de atuar no trá-
fico de drogas, naquela região. 

Os acusados, de 19, 20 e 
26 anos, agiam na zona rural 
da cidade onde foram presos, 
praticando a venda com tam-

bém a distribuição de entor-
pecentes para outras localida-
des. O esquema do tráfico foi 
desarticulado durante reforço 
das rondas que as equipes da 
1ª Companhia Independente 
da PM (1ª CIPM) estavam fa-
zendo para inibir os crimes na 
região.

Na incursão pelo local, 
os policiais chegaram até os 
suspeitos, que tentaram fugir 
juntos na moto, mas foram 
rendidos e presos. O trio e o 
material foram levados para a 
delegacia de Alhandra.

Os coletivos foram parados para a vistoria dos policiais militares 

Agentes recolheram documentos em residência e escritórios de investigados

A Polícia Federal na Pa-
raíba, através da Delegacia de 
Repressão a Crimes Previden-
ciários – DELEPREV, deflagrou 
na manhã de ontem, a operação 
“Apate” que visa a desarticular 
crimes previdenciários ocorri-
dos em detrimento do INSS. 

A investigação apura a 
ocorrência de delitos cometi-
dos com falsificação de docu-
mentos particulares e inserção 
de dados falsos em sistemas 
governamentais para a obten-
ção de benefício assistencial 
(BPC/LOAS), condutas, em 
tese, tipificadas como estelio-

nato qualificado e inserção de 
dados falsos em sistemas de 
informações, sem prejuízo de 
outros delitos evidenciados 
com o decorrer do inquérito.

A operação foi deflagrada 
por policiais federais e ser-
vidores da Força-Tarefa Pre-
videnciária e Trabalhista, do 
Ministério da Economia, com 
o cumprimento de mandado 
de busca expedido pela Justiça 
Federal da Paraíba.

Segundo a mitologia gre-
ga, “Apate” era um espírito que 
personificava o engano, o dolo 
e a fraude.

Polícia Federal investiga 
crimes previdenciários

Um homem condenado a 
oito anos e seis meses de reclu-
são pelo crime de estupro com 
uma adolescente de 14 anos 
(artigo 213 do Código Penal) 
teve a pena mantida em grau de 
recurso pela Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça da Para-
íba. O fato aconteceu em 2015 
no interior de sua residência, 
quando a vítima realizava ser-
viço de faxina. Narra a denúncia 
que o acusado, mediante vio-
lência e grave ameaça, obrigou 
a menor a manter conjunção 
carnal. Da decisão cabe recurso.

Ao recorrer da sentença, 
a defesa pugnou, preliminar-
mente, que fosse decretada a 

nulidade do processo, ante a 
ausência de intimação pessoal 
do acusado. No mérito, pleiteou 
a absolvição, alegando insufici-
ência de provas. Alternativa-
mente, requereu a diminuição 
da pena aplicada.

A Apelação Criminal teve 
como relator o desembargador 
Joás de Brito Pereira Filho. No 
voto, ele rejeitou a preliminar 
de nulidade do processo. “Não 
tendo o réu sido encontrado 
pelo Oficial de Justiça, mas to-
mado conhecimento, pelo seu 
genitor, da audiência de inter-
rogatório, com o compareci-
mento atestado através de ter-
mo e mídia lançados nos autos, 

não há que se falar em nulidade 
processual”, destacou.

Já no exame do mérito, o 
desembargador afirmou que 
a materialidade e autoria de-
litivas restaram comprovadas 
pelo Boletim de Ocorrência, 
pelo laudo sexológico e pelos 
relatos colhidos. 

No tocante à dosimetria 
da pena, o relator disse que 
não merece acolhida a preten-
são da defesa. “Dosimetria sem 
reparos. Pena-base elastecida 
em razão da valoração negati-
va, idônea, de apenas um vetor 
(circunstâncias do crime). De-
mais fases dosimétricas escor-
reitas”, pontuou.

Dois violentos acidentes 
foram registrados na manhã 
de ontem em João Pessoa, 
que provocaram as mortes 
de uma mulher e de um ho-
mem em locais diferentes. 
Logo no início da manhã, na 
Via Oeste uma moto colidiu 
na traseira de um caminhão 
causando a morte do condu-
tor da moto, Lindoaldo Her-
culano Pereira, de 39 anos. A 
esposa dele, carona da moto 
sofreu ferimentos e foi socor-
rida para o Hospital de Emer-
gência e Trauma.

Segundo o motorista 
do caminhão, o veículo que 
dirigia inesperadamente 
teve as rodas traseiras tra-
vadas. A moto que trafegava 
logo atrás colidiu. Equipes 
do Samu, Corpo de Bombei-
ros estiveram no local que 
tentaram reanimar o con-
dutor do veículo, que fale-
ceu no local.

O outro acidente acon-
teceu cerca de três horas 
depois, na Perimetral Sul, 
onde outra moto colidiu na 
traseira de um automóvel 

que estava parado, causan-
do a morte de uma mulher 
que viajava na garupa.

Segundo o motorista do 
Celta vermelho, o carro apre-
sentou defeito, parou o veícu-
lo no acostamento e saiu em 
busca de um mecânico e ao 
retornar ao local já presen-
ciou o acidente, com a mu-
lher morta e o homem sendo 
socorrido pelo Samu. A ví-
tima foi levada para o Trau-
ma. Os corpos foram levados 
para o Núcleo de Medicina e 
Odontologia Legal - Numol.

Duas pessoas morrem em 
acidentes com motos em JP

TJ mantém condenação  
de acusado por estupro

Viagem segura

PM realiza operação após a volta do 
transporte coletivo em João Pessoa

O retorno da circulação 
do transporte público em 
João Pessoa foi acompanhado 
de uma operação realizada 
pela Polícia Militar para ga-
rantir a segurança dos usuá-
rios. Segundo o coronel Euller 
Chaves, comandante geral da 
PM, as atividades acontecem 
de duas maneiras: com refor-
ço das rondas nas proximida-
des das paradas de ônibus e a 
presença de checkpoints nas 
principais vias urbanas.

A Operação Ônibus Segu-
ro, realizada nessa terça-feira 
em João Pessoa e Campina 
Grande foi deflagrada após 
reunião realizada através de 
videoconferência entre o co-
mando geral da PM e coman-
dantes de vários batalhões e 
companhias, que analisaram a 
quantidade de ônibus que vol-

taram a funcionar, a estimati-
va do fluxo de pessoas, já que 
a quantidade foi limitada e as 
linhas que estão operando, in-
clusive com as novas rotas.

Na ação, os policiais fis-
calizam o interior dos cole-
tivos e ainda fazem aborda-
gens nas vias de acessos dos 
ônibus, tanto na capital como 
na região de Campina Grande, 
onde a frota passou a operar 
com 40 por cento dos veículos 
nas principais linhas da cida-
de. A atuação é feita nos traje-
tos que estão tendo circulação 
do transporte coletivo.

O planejamento come-
çou a ser colocado em prática 
na manhã de ontem e busca 
prevenir crimes de roubos e 
furtos contra usuários e tra-
balhadores do transporte pú-
blico das duas cidades.
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Ação protege crianças de 11 e 12 anos contra quatro tipos da doença e vacinação já cobre 223 municípios
Após a ampliação do 

Calendário Básico de Vaci-
nação, a rede pública pas-
sou a disponibilizar a vacina 
ACWY, que protege crianças 
entre 11 e 12 anos contra 
quatro tipos de meningite. A 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) chama a atenção de 
pais e responsáveis para co-
locar em dia a vacinação dos 
filhos nesta faixa etária. Dis-
ponível desde abril, a vacina 
previne contra essa doença 
infecciosa grave, que provoca 
inflamação das membranas 
que envolvem o cérebro e a 
medula espinhal, e que pode 
ser causada por vírus ou por 
bactéria. 

A vacina ACWY protege 
contra quatro sorotipos de 
meningite bacteriana, que é 
considerada a variação mais 
grave da doença e pode ser 
fatal. Atualmente, a rede pú-
blica também oferece a vaci-
na contra o sorotipo C, que 
é indicada para bebês em 
três doses: aos 3 e 5 meses 
e com reforço aos 12 meses. 
De acordo com a técnica do 
núcleo de imunização, Mi-
lena Vitorino, é importante 
que os pais e responsáveis 
pelas crianças e jovens man-
tenham as cadernetas de va-
cinação em dia. 

“Com a pandemia muitos 
pais estão deixando de levar 
as crianças aos postos por 
medo do coronavírus, mas é 
importante lembrar que há 
outras doenças preveníveis 
que ainda estão circulando. 
É muito importante que os 

Governo disponibiliza vacina 
contra meningite no Estado
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adolescentes de 11 e 12 anos 
tomem a dose da ACWY, que 
é ofertada gratuitamente e 
protege contra quatro tipos 
da meningite, bem como as 
crianças sigam o calendário 
de vacinação”, frisa a técnica. 

O objetivo do Ministério 
da Saúde é alcançar cober-
tura vacinal maior ou igual 

a 80% do público-alvo da 
vacinação, que corresponde 
a 5.621.137 de pessoas. A 
vacina ACWY pode ser admi-
nistrada na mesma ocasião 
de outras vacinas do calen-
dário nacional de vacinação 
do adolescente. A SES refor-
ça que é importante manter 
a caderneta de vacinação 

em dia para a prevenção de 
doenças contagiosas.

O que é?
Segundo o Ministério da 

Saúde, a meningite é uma in-
flamação das meninges, que 
são as membranas que envol-
vem o cérebro. Esta doença é 
causada, principalmente, por 

bactérias ou vírus, portanto 
são diversos os tipos de me-
ningites. Nem todas são con-
tagiosas ou transmissíveis. 
Em princípio, pessoas de 
qualquer idade podem con-
trair meningite, mas as crian-
ças menores de 5 anos são 
mais atingidas. A meningite 
meningocócica é causada por 

uma bactéria, o meningococo 
e é contagiosa.

Entre os principais sinto-
mas estão: febre alta; dor de 
cabeça forte; vômitos (nem 
sempre, inicialmente); rigidez 
no pescoço (dificuldade em 
movimentar a cabeça); man-
chas vinhosas na pele; estado 
de desânimo, moleza.

Foto: Agência Brasil

Rede pública também oferece a 
vacina contra o sorotipo C, que é 
indicada para bebês em três doses

A Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS), por 
meio do Centro de Tes-
tagem e Aconselhamento 
(SAE/CTA) e das Unida-
des de Saúde da Família 
(USF), tem diagnosticado 
novos casos de infecções 
sexualmente transmissí-
veis (ISTs). Os profissio-
nais de saúde orientam 
que as relações sexuais 
devem ser com preser-
vativos para evitar conta-
minação ou transmissão 
de doenças.

A coordenadora do 
Centro de Testagem e 
Aconselhamento, Sara Lu-
crécia, explica que, além 
da orientação para que as 
pessoas sempre se prote-
jam durante a relação se-
xual, quem testa positivo 
para alguma IST, precisa 
se proteger muito mais 
da covid-19. “Estamos 
orientando nossos usuá-
rios que prestem bastan-
te atenção na higieniza-
ção para se protegerem 
também do coronavírus, 
pois não sabemos o que 
a doença pode causar, se 
associada a alguma IST”, 
alertou.

Apesar da demanda 
ter diminuído um pou-
co devido à situação de 
pandemia, o serviço tem 
funcionado normalmen-

te na parte da manhã, 
das 07h às 12h30, na 
Policlínica de Jaguaribe, 
com todos os cuidados 
necessários para garan-
tir a saúde de profissio-
nais e usuários.

Serviços
O SAE/CTA continua 

oferecendo, com alguns 
cuidados, serviços como 
a dispensação de me-
dicamentos antirretro-
virais, medicação para 
infecções sexualmente 
transmissíveis, tabagis-
mo e para os usuários do 
Centro de Reabilitação; 
coletas de exames labo-
ratoriais e CD4/CD8 e 
carga viral; administra-
ção de penicilina; aten-
dimento aos casos de 
HPV e consultas médicas 
especializadas para HIV 
(agendadas) e ISTs (de-
manda espontânea).

Dados
Segundo o levanta-

mento do SAE/CTA, fo-
ram realizados em 2019, 
mais de 11 mil testes de 
HIV, sendo 228 positivos, 
e mais de 10 mil de sífilis, 
com 1.181 positivos. Em 
2020, até o mês de maio, 
foram realizados cerca de 
3 mil testes de HIV e 3 mil 
de sífilis.

SMS alerta sobre ISTs 
durante a pandemia

Banco de leite

Doação de leite materno registra 
aumento no mês de junho em JP

O Banco de Leite Hu-
mano Anita Cabral teve, 
no mês de junho, o maior 
volume coletado dos últi-
mos anos, de acordo com 
a coordenadora de ações 
estratégicas da instituição 
e nutricionista materno-in-
fantil, Laura Fernandes. Nos 
meses que antecederam a 
pandemia, as doações es-
tavam entre 35 e 45 litros 
mensais; em maio, mês da 
campanha nacional de doa-
ção, 70 litros de leite foram 
coletados; e o mês de ju-
nho registrou um volume 
de 108 litros. Apesar do 
aumento, o volume de leite 
coletado ainda não supre 
integralmente a demanda 
neonatal, o que faz com que 
as doações sejam sempre 
necessárias.

Segundo Laura Fer-
nandes, as expectativas no 
início da pandemia eram 
de baixa nas doações e um 
possível período de crise. 
Mas, ao contrário, as doa-
ções aumentaram. Mas, ele 
também pode ser direcio-
nado a bebês que tenham 
nascido com especificida-
des clínicas. “A estratégia 

Banco de Leite Humano foi 
fundamental para a melho-
ra dos indicadores de saúde 
infantil e vem sendo, ao lon-
go dos anos, cada vez mais 
necessária e determinante 
na diminuição da mortali-
dade neonatal”, enfatizou 
Laura.

O primeiro semestre 
de 2020 registrou um au-
mento de mais de 20 li-
tros de leite coletados em 
comparação com o mesmo 
período do ano anterior, 
contabilizando 340 litros. 
Nos primeiros seis meses 
de 2019 esse número foi de 
317,7 litros.

 “O leite humano vem 
sendo cada dia mais estu-
dado e mais amplamente 
considerado essencial e 
insubstituível na nutrição 
infantil e no tratamento de 
bebês com condições clí-
nicas importantes, tendo 
protagonismo na recupera-
ção e no desenvolvimento 
saudável dessas crianças.”, 
explicou.

Dados do Ministério da 
Saúde informam que cerca 
de 330 mil crianças nasci-
das a cada ano no Brasil são 
prematuras ou possuem 
baixo peso, precisando as-
sim da doação de leite ma-

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

terno para sobreviver. Esse 
número equivale a 11% do 
total de crianças nascidas 
no país, que tem uma mé-
dia de três milhões de nas-
cimentos por ano.

Orientações
Novas diretrizes foram 

elaboradas em decorrência 
do momento atual, então, 
em caso de sintomas de co-
vid-19 (confirmada ou sus-
peita), a mulher suspenderá 
as doações por um período 
de 15 dias, retomando logo 
em seguida”, destacou Lau-
ra Fernandes. “Mas não há 

Mesmo com aumento, banco precisa de doações neste período de pandemia

PARA DoAR

n Fone: 3612-2831

n Fornecer: nome, 
telefone e  endereço;

n Com dados, equipe 
fará o cadastro;

n Materiais para co-
leta são disponibiliza-
dos pela instituição.

evidências científicas que 
confirmem transmissão da 
doença através do leite ma-
terno”, informou.

Foto: Agência Brasil
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Estudantes em situação de vulnerabilidade vão receber bolsa para adquirir equipamentos ou serviços de internet
O Conselho Universi-

tário (Consuni) da Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) aprovou, por unani-
midade, na manhã de ontem, 
por meio de reunião virtual, 
a criação do Programa Au-
xílio Conectividade, que tem 
o objetivo de assegurar a in-
clusão digital de estudantes 
em situação de vulnerabili-
dade socioeconômica para 
garantir o adequado acom-
panhamento e participação 
nas atividades não presen-
ciais ofertadas pela institui-
ção durante a pandemia de 
covid-19.

O Auxílio Conectividade 
na modalidade “Acesso à in-
ternet em caráter emergen-
cial” concederá bolsa men-
sal no valor de R$ 100,00 
para aquisição de serviço 
de internet enquanto durar 
as atividades regulamenta-
das pela Resolução UEPB/
Consepe/0229/2020, e na 
modalidade “Aquisição de 
equipamentos”, que concede 
bolsa em cota única, no valor 
de R$ 1 mil, para aquisição 
de equipamento adequado 
ao acompanhamento das au-
las remotas.

O auxílio é voltado para 
estudantes regularmente 
matriculados em componen-
tes curriculares e/ou ativi-
dades acadêmicas que estão 
sendo ofertadas de forma 
não presencial, nos cursos 
presenciais de graduação, 
pós-graduação e Ensino Mé-

UEPB cria Auxílio Conectividade 
para viabilizar as aulas on-line
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dio/técnico da Instituição. Na 
primeira modalidade, o auxí-
lio deve contemplar até 4 mil 
estudantes. Na segunda mo-
dalidade, até mil alunos.

O reitor Rangel Junior 
destacou que a implantação 
do Auxílio Conectividade “é 
um passo fundamental para 
garantir a inclusão de todos 
os estudantes que necessitam 
de apoio e para a UEPB seguir 
com a oferta de aulas remo-

tas. Vamos continuar traba-
lhando para avançar cada vez 
mais na inclusão digital e na 
qualidade do trabalho”.

Os recursos para implan-
tação do auxílio são oriundos 
de economia feita devido à 
suspensão das atividades 
presenciais, por causa da co-
vid-19, e não de suplemen-
tação orçamentária. A UEPB 
tem, a princípio, a garantia de 
que poderá comprometer até 

R$ 3,5 milhões do seu orça-
mento especialmente com o 
Auxílio Conectividade. Desse 
total, R$ 2,5 milhões são re-
cursos da Fonte 112 (Tesouro 
Estadual), economizados de 
despesas como diárias, água, 
luz, combustível e viagens; e 
R$ 1 milhão é da Fonte 270, 
que estava destinado à aplica-
ção em investimentos da Ins-
tituição, como construções, 
aquisição de aparelhos de 

climatização para setores da 
Universidade, entre outros.

“Teremos muitos desa-
fios pela frente, mas enfren-
taremos e não desistiremos. 
Precisamos seguir tomando 
decisões sustentáveis até o 
final do ano, porque não há 
estabilidade financeira no 
país para tomar decisões de 
longo prazo com orçamento 
que nós não temos. Temos a 
garantia política do Governo 

do Estado, mas não temos 
garantias de que a economia 
do país vai responder com 
condições de que o Governo 
possa fazer o repasse dos re-
cursos, afirmou.

Mais de um estudante 
da mesma família poderá 
ser contemplado pelo au-
xílio, que poderá ser cumu-
lativo com outras modali-
dades de auxílio, bolsas ou 
programas de ensino, pes-
quisa e extensão. Para rece-
ber o Auxílio Conectividade, 
é necessário que o aluno de-
clare não possuir acesso à in-
ternet e/ou equipamento de 
qualidade para o desenvol-
vimento das atividades não 
presenciais, além de possuir 
renda per capita menor ou 
igual a R$ 785,77.

A comprovação da ren-
da per capita será dispensa-
da para estudantes já assis-
tidos por outros programas 
de Assistência Estudantil 
da UEPB, que ingressaram 
por meio de seleções com 
comprovação de renda, bem 
como para aqueles estudan-
tes que sejam inscritos no 
Cadastro Único do Governo 
Federal ou que tenham res-
ponsável familiar inscrito no 
referido cadastro. A Pró-Rei-
toria Estudantil (PROEST) 
publicará edital nesta quar-
ta-feira, estabelecendo os 
procedimentos, prazos e 
demais orientações necessá-
rias para os estudantes soli-
citarem o auxílio.

Para aquisição de serviço de internet, a UEPB vai conceder bolsa mensal no valor de R$ 100; para compra de equipamentos, será disponibilizada bolsa única de R$ 1 mil

Foto: Agência Brasil

Morreu na manhã dessa 
terça-feira, 7, vítima de cân-
cer de pâncreas o ex-secretá-
rio de Educação, professor e 
escritor, Iveraldo Lucena, pai 
da prefeita do município de 
Conde, Márcia Lucena. 

Iveraldo tinha 85 anos e 
estava internado em um hos-
pital particular em João Pes-
soa, sedado desde o último 
domingo, 5, depois de ter se 
despedido de toda a família. 
A notícia do falecimento foi 
divulgada por Márcia Lucena 
nas redes sociais. Devido à 
pandemia causada pela co-
vid-19, o velório será reser-
vado apenas para a família e 
acontecerá na Fazenda Pitu-
mirim, onde morava, em Con-
de. O sepultamento ainda não 
foi definido.

Depois de submetido a 
uma cirurgia no mês de abril, 
estava sofrendo com proble-
mas nos rins e pulmões. Em 
decisão recente optou por 
não seguir com o tratamento 
contra o câncer. A informação 
foi passada também pela fi-
lha, a prefeita Márcia Lucena, 
em rede social. “Ele não vai 
mais se submeter a interven-
ções cirúrgicas ou tratamen-
tos contra a doença e reuniu 
a família para comunicar a 
todos os seus entes queridos 
o que iria fazer:”

Iveraldo Lucena morre e deixa amplo 
legado para arte, cultura e educação

Dia Nacional da Ciência

Reitores discutem os 
desafios da educação

Reitores de univer-
sidades da Paraíba de-
batem os desafios da 
educação pública, nesta 
quarta-feira (8), Dia Na-
cional da Ciência, em pai-
nel transmitido por meio 
do Youtube, das 10h ao 
meio-dia. O webinar in-
tegra a programação da 
Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência 
(SBPC) para a data, com 
uma série de discussões 
online acerca dos cami-
nhos da ciência para re-
dução das desigualdades.

Além da reitora 
Margareth Diniz (IFPB), 
participarão do painel 
os reitores da Universi-
dade Estadual da Paraíba 
(UEPB), professor Rangel 
Junior, e da Universidade 
Federal de Campina Gran-
de (UFCG), Vicemário Si-
mões, além do secretário 
de Estado da Educação da 
Paraíba, Cláudio Furtado.

“Os desafios da edu-
cação pública para vencer 
ou minimizar as desigual-
dades é um tema impor-
tantíssimo para nós, em 
especial como gestores 
de universidades federais, 
porque, de fato, os desa-
fios são muitos, mas, atra-
vés da universidade públi-
ca, é possível, sim, reduzir 
as desigualdades pelo co-

O evento pode ser assistido 
através do QR Code acima

nhecimento, pela ciência”, 
afirma Margareth Diniz.

De acordo com a ges-
tora da federal paraibana, 
50% dos estudantes da 
UFPB são oriundos de esco-
la pública. “O conhecimen-
to pode fazer a diferença na 
vida desses alunos. Através 
da universidade, poderão 
ser um profissional e mu-
dar suas vidas. A UFPB faz 
pesquisa, extensão e inova-
ção tecnológica e tem, ago-
ra, um forte vínculo na in-
ternacionalização. Nossos 
estudantes podem chegar 
onde quiserem”.

O webinar integra 
a programação da 

Sociedade Brasileira 
para o Progresso da 

Ciência (SBPC) 

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Natural de Bananeiras, 
Brejo paraibano, Iveraldo Lu-
cena foi secretário de Educa-
ção de João Pessoa, de Conde 
e também do Estado, durante 
a gestão de Ronaldo Cunha 
Lima. Foi pró-reitor da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), vice-presidente e 
presidente da Fundação Es-
paço Cultural (Funesc) e pre-
sidente da Fundação de As-
sistência ao Estudante (Fae). 
O gosto pelas andanças o fez 
fundar o grupo de caminhan-
tes ‘Andarilhos Pé no Chão’ do 
qual participou por 30 anos. 

Autor de vários livros, 
sendo o último “Contos que 
Conto e Outras Histórias”, 
um resumo de contos, mi-
nicontos e artigos, que se-
gundo pessoas próximas, 
foram tiradas de narrações 
dos próprios familiares. 
Iveraldo Lucena deixa viúva 
e quatro filhos.

Nota de pesar
O governador João Aze-

vêdo externou pesar pela 
morte do professor Iveral-
do Lucena, ocorrida nessa 
terça-feira (7).

Professor de História, 
Iveraldo Lucena foi secretá-
rio de Educação do Estado 
e pró-reitor de Extensão e 
Assuntos Comunitários da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). 

Como escritor, foi autor 
dos livros “Contos que Conto 
e Outras Histórias” e “Nas Ve-
redas De Um Andarilho - Ba-
naneiras Educacão E Cultura”.

O governador João 
Azevêdo se solidariza com 
amigos e familiares e ex-
pressa condolências neste 
momento de perda.
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Natural do município de Bananeiras, no Brejo paraibano, Iveraldo Lucena faleceu ontem, aos 85 anos 



‘De Repente na Rede’
Novo projeto da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) 
retoma o ‘De Repente no Espaço’, agora em uma versão para 
a internet com homenagens a repentistas locais. Página 11
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Prolífico nas 
produções 

audiovisuais, 
ator paraibano 

está à frente 
de filmes que 

aguardam o fim 
da quarentena

Fernando Teixeira encarna um 
super-herói à la Dom Quixote

Quando se fala de cinema 
paraibano, seja nas produ-
ções de longas ou curtas-me-
tragens, uma figura sempre 
presente à frente das câme-
ras é o veterano ator Fernan-
do Teixeira. Presente em fil-
mes recentes como O Nó do 
Diabo, Ambiente Familiar e 
Ainda Temos a Imensidão da 
Noite, muitas produções que 
estão em pré ou pós-produ-
ção estão paradas por conta 
da crise sanitária atual.

“Antes da pandemia es-
tava tudo ótimo”, lembra Tei-
xeira quando questionado 
sobre o momento do cinema 
nacional. Para ele, a crise na 
cultura em geral, cujo um 
dos protagonistas atualmen-
te é o covid-19, vai deixar 
marcas por alguns anos na 
produção nacional.

Fernando revela que es-
tava com cinco produções 
audiovisuais para trabalhar 
e que precisou pausar todos 
os projetos. “A única coisa 
que se tem que fazer é espe-
rar”, opina o ator. Para ele, 

as transmissões ao vivo via 
internet é uma opção para 
quem vive exclusivamente 
de arte, mas, pessoalmente, 
não tem interesse em desen-
volver um projeto de eventos 
on-line. “Tenho acompanha-
do as produções de lives e 
participado de algumas, mas 
sou muito tímido. Eu forço a 
barra, mas tenho que seguir 
todo um processo. E me arre-
to, inclusive, com isso”.

Dentre as próximas es-
treias engatilhadas de filmes 
que participa, destaca-se o 
longa Capitão Astúcia, do di-
retor e roteirista brasiliense 
Filipe Gontijo (de A Gruta). 
“Foi uma experiência gran-
diosa porque foi um filme 
trabalhoso para se fazer. 
Passei 44 dias em Brasília”. 
Com a maior parte filmada 
em chroma key – técnica que 
se roda em um fundo verde 
ou azul para depois inserir 
cenários ou efeitos – a ex-
periência foi enriquecedora 
para o ator, que nunca havia 
explorado tanto o recurso.

Com nomes como Nívea 
Maria e Paulo Verlings no 
elenco, a comédia dramática 
Capitão Astúcia é uma adap-
tação livre da obra Dom Qui-
xote, de Cervantes. Conta a 
história de um pianista que 
conhece o avô, que trabalha 
diagramando 
as histórias 
em quadri-
nhos em por-
tuguês. “Ele 
recebe os gi-
bis em inglês 
para passar 
para o por-
tuguês e não 
sabe inglês, 
então ele cria 
as histórias”, 
conta. “Foi 
uma experi-
ência maravilhosa e muito 
interessante, mas deu um 
trabalho danado”.

Dentre outros projetos 
na pós-produção, Fernan-
do Teixeira ainda destaca a 
produção do pernambuca-
no Camilo Cavalcante (de 

A História da Eternidade), 
King Kong em Asunción, gra-
vado na Bolívia, no Salar 
de Uyuni e na capital para-
guaia, Assunção. O longa é 
tido como “uma obra ficcio-
nal experimental com ritmo 
de estrada”, que cruza fron-

teiras da Bo-
lívia, Para-
guai e Brasil.

O poti-
guar Valé-
rio Fonse-
ca também 
está com um 
novo pro-
jeto, O Ale-
crim e um 
Sonho, que 
conta com 
participação 
do ator pa-

raibano. “Se tivesse algum 
festival neste ano, eu acha-
ria muito difícil não ganhar 
nenhum prêmio”, brinca 
Teixeira sobre sua produti-
vidade fílmica.

Com grandes filmes para 
estrear, como ele reforça, o 

período que precede a pan-
demia estava florescendo em 
produções das mais diversas. 
“A gente estava trabalhando 
continuamente e estava em 
um ritmo muito bom. Agora 
estamos apenas aguardando, 
mas não acredito que a volta 
será como era antes por cau-
sa da política cultural do Bra-
sil”, aponta, com uma crítica 
ao extermínio da Ancine, en-
tre outras atitudes tomadas 
pelo Governo Federal.

Bodas de ouro
Em uma carreira que 

data quase 50 anos no cine-
ma e cerca de 60 no teatro, 
Fernando Teixeira já par-
ticipou de 70 filmes. “Tem 
curta-metragem, longa, tele-
visão, cinema. Tem de tudo”. 
A vasta experiência nas in-
terpretações em diferentes 
formatos faz o paraibano ter 
indecisão ao escolher a área 
preferida. “Os curtas são 
ótimos, o processo de filma-
gem é muito interessante e 
intenso. Os longas são traba-

lhos nos quais você filma por 
alguns dias e folga outros, é 
um ritmo diferente”.

Além de se dizer tímido, 
ele também é um homem ca-
seiro, que não gosta de via-
jar, mas aprecia os diferen-
tes trabalhos que participa. 
“Não há preferência, há fil-
mes mais e menos trabalho-
sos de se fazer”.

Professor aposentado da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), Fernando Tei-
xeira não depende financei-
ramente exclusivamente das 
produções artísticas, mas ele 
se solidariza pelas famílias 
que precisam buscar alter-
nativas neste período de iso-
lamento social, e lembra de 
quando começou, em 1961, 
e vivia exclusivamente do 
teatro em João Pessoa. “Vivi 
do teatro até 1975, quan-
do entrei na Universidade. 
Em meio a isso tudo, casei e 
tive filhos, por isso entendo 
quem hoje está dependen-
do das produções artísticas 
para sobrevivência”.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Entre as produções que esperam estreia 
está a comédia ‘Capitão Astúcia’, na qual o 

paraibano vive um avô que inventa 
aventuras baseadas em quadrinhos

Foto: Fabrício Timm/Divulgação

 Os curtas são ótimos, 
o processo de filmagem é 

muito interessante e 
intenso. Os longas são 

trabalhos nos quais você 
filma por alguns dias e 

folga outros, é um 
ritmo diferente 

Alternativa para festivais de cinema é mudança no formato
Enquanto a crise da pan-

demia no Brasil não passa, 
os projetos adormecem e 
“emperram”, como aponta 
Fernando Teixeira. “E até lá, 
como as coisas vão ficar?”, 
questiona o ator.

Assim como os auxílios 
emergenciais de cultura – 
como os editais a exemplo do 
recente #CulturaPBnaWeb – 
as transmissões on-line são 
uma opção para continuar 
produzindo, em atividade, 
mostrando o trabalho para 
o público, mas, em relação a 
retorno financeiro, o ator não 
acredita em resultados táteis. 
“Há uma fragilidade em fazer 
coisas que não rendem nada 
(em relação às transmissões 
virtuais abertas ao público) e 
fazer algo que renda alguma 
coisa”, opina.

Ele lembra da família de 
palhaços, Los Iranzi, que vive 
exclusivamente do teatro, de 
apresentações na rua. “Além 
deles, há vários na mesma 
situação, muitas famílias que 
estão com o mesmo proble-
ma. Os artistas, quase que 
de modo geral, só querem 
seguir com a profissão que 
escolheram, fazendo o que 
gostam e mais sabem fazer. 
Quando não há a condição 
de expor seu trabalho e de 
sobreviver com ele, a alter-
nativa é mudar”.

Como alternativa para 
os festivais de cinema, di-
versos no calendário anual e 
entre as regiões pelo Brasil, 
Fernando Teixeira aposta em 
reduções na capacidade e 
visitantes e na alteração do 
formato. “Só vai acontecer ao 

ar livre e não vai existir mais 
aquilo de equipes ficarem 
viajando, circulando entre os 
festivais”, adianta.

Além do vírus, a irrespon-
sabilidade do Governo Federal 
é destacada pelo ator, que es-
tipula cerca de dois a três anos 
para tudo começar a voltar ao 
normal, mas não tem otimismo 
na previsão. “As perspectivas 
futuras são difíceis de enxergar. 
Se o presidente tivesse preocu-
pação com o social em primeiro 
lugar, não estaríamos nessa 
situação. Não dá para saber 
como isso tudo vai terminar, 
há muitos conflitos. Estamos 
andando no escuro, na pers-
pectiva de alguma coisa acon-
tecer, e não só em relação à 
cultura. Estão todos no mesmo 
barco: indústria, saúde, cultura 
e educação”, finaliza.

Foto: Asley Ravel/Divulgação

Fernando Teixeira aposta em redução na capacidade e sessões ao ar livre nos eventos
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Era um garoto, que, como eu, amava os Beatles e os 
Rolling Stones.

Nas duas últimas crônicas, convidei os leitores a 
viajarem comigo nas asas da poesia, que, ainda segun-
do a poetisa Emily Dickinson, é “uma coisa empluma-
da” (“a thing with feathers”). 

Prossigo, hoje, convidando-os a viajar no tempo 
através da música. Desta feita, a viagem me foi sugerida 
pelo programa Altas Horas, apresentado pelo animador 
de auditório Serginho Grossman. Este programa espe-
cífico que assisti, homenageava o cantor/compositor 
Erasmo Carlos, o doce “Tremendão”, que, naquele dia, 
recebeu vários convidados, alguns de seus contemporâ-
neos do tempo de parceria com Roberto Carlos no histó-
rico programa de auditório Jovem Guarda, e outros mais 
recentes. Foi uma sequência de emoções, que iniciaram 
com a participação lírica da cantora Maria Bethânia e 
encerraram com a participação de Sandra de Sá. O ápice 
se deu com Wanderléa, (a “Ternurinha”) que, juntamen-
te com Erasmo e Roberto, compunha um trio mágico 
que encantou nossas tardes, durante anos, na década 
de 1960. Wanderléa continua linda e exuberante, como 
era nos tempos da Jovem Guarda. Seguiram-se nomes 
da cena do rock brasileiro, como Frejat (do Barão Ver-
melho), Paula Toller, da banda Kid Abelha, que fez muito 
sucesso na década de 1980, a década de ouro do rock 
brasileiro. Hoje, Paula prossegue em carreira solo.

Acompanhei bem essa geração de ouro do rock 
brasileiro, pois tinha filhos adolescentes na época, 
cujos amigos frequentavam nossa casa e enriqueciam 
nosso cotidiano com sua ruidosa juventude. Além do 
Kid Abelha, tinha Legião Urbana, Paralamas do Suces-
so e Barão Vermelho, claro. Juntamente com Frejat, 
o Barão lançou o irrequieto, irreverente, adorável e 
inesquecível Cazuza, desaparecido precocemente, vi-
timado pela Aids, a pandemia dos anos 1980, que tinha 
uma nefasta preferência por astros do rock. O rock 
brasileiro dos anos 1980 unia a música ao humor e à 
irreverência, o que lhe conquistou um lugar inquestio-
nável na nossa memória musical e afetiva. Até então, 
minha praia era outra. O meu rock era o americano e o 
inglês e o meu coração vibrava com o romantismo de 
um Frank Sinatra e outros astros de Hollywood. 

Quando os Beatles surgiram, tudo mudou. Ainda gos-
to de Sinatra, até hoje, mas os Beatles invadiram a cena e 
substituíram tudo que até então me encantava. Fui uma 
admiradora atrasada dos Beatles. Só chegaram para mim 
em 1966, quando a banda já estava perto de se dissolver. 
Mas esses ficaram para sempre: até hoje lhes sou fiel: eu, 
que dormi no sleeping bag, não vi o sonho acabar... 

Mas eu não era fã de carteirinha de Roberto e 
Erasmo. Para ser justa, reconheço que eles nos lega-
ram belas canções, que estão conosco até hoje. Na-
quela época eu era mais bossa nova que rock and roll. 
Amava João Gilberto (ainda o amo), Nara Leão, Tom e 
Vinicius, Toquinho, Dick Farney e depois, Caetano, Gil, 
Bethânia, Gal, enfim, os baianos, os velhos e os novos. 
E depois, ainda, os cearenses, Fagner, Belchior... E os 
mineiros, como Milton (apesar de ele não ser mineiro 
realmente), Wagner Tiso... e mais João e Bosco e Aldir 
Blanc. E, mais recentemente, os paraibanos: Chico Cé-
sar, Zé Ramalho, Elba Ramalho... E os pernambucanos 
Lenine, Alceu... e o maranhense Zeca Baleiro, claro! E 
Adriana Calcanhotto... a Partipim. E Chico Buarque, 
claro! Como esquecer Chico Buarque, gente? Sim, Chi-
co, o maior de todos, cujas canções embalaram toda a 
minha juventude e continuam a me encantar. Minha 
geração foi muito bem aquinhoada. Tínhamos em casa 
o melhor da música brasileira e fora do Brasil também 
tínhamos uma diversidade musical que não nos cansa-
va nunca. Quando vejo (ouço) a pobreza musical a que 
está submetida a juventude de hoje, fico penalizada. 
Tem muita gente boa espalhada pelo país, só que não 
são devidamente difundidos pala mídia. A Globo e a 
Som Livre, os maiores responsáveis por esse vazio mu-
sical que está aí, não me deixam mentir. Qual a música, 
quais os versos que a minha neta, por exemplo, haverá 
de lembrar, de sentir saudades? 

Até as músicas de Carnaval nos marcaram. Até 
hoje cantamos ‘Máscara Negra’ e outras que cantamos 
há 30, 40, 50 anos.

Estou muito saudosista? Estou sendo injusta com 
os músicos de hoje? Talvez. Mas há alguns que eu admi-
ro: Crioulo, Emicida, Zeca Pagodinho, além de alguns 
sambistas e mais uns poucos que conseguem tocar e 
gravar. Mas poucos, muito poucos conseguem ser ou-
vidos. Só os sertanejos e esse pessoal que a Som Livre 
grava. Instrumentistas temos muitos, e bons, mas can-
tores, líderes de bandas, são raros os que conseguem 
se fazer ouvir.

Há bem pouco tempo não conseguíamos dar con-
ta de tanta gente boa que brotava dos quatro cantos 
do país. Hoje... só nos resta o passado. Como diziam os 
Novos Baianos, “Acabou, Chorare”...

Saudades

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

“Como um bastardo, órfão, filho de uma prostituta e de 
um escocês, jogado no meio de uma ilha esquecida do Caribe 
pela providência, empobrecido, na sordidez, cresceu para se 
tornar um herói e um erudito?” A pergunta vinda em forma de 
rap abre um dos mais bem-sucedidos musicais da história da 
Broadway, em cartaz desde 2015: Hamilton. O que antes era 
uma experiência limitada a um abastado público norte-ame-
ricano, chegou na semana passada na Disney+ e, em poucas 
horas, nos antros da internet. 

Hamilton narra a vida de Alexander Hamilton, um dos Paí-
ses Fundadores dos EUA que lutou pela independência do país 
no século 18. Como uma história que parece maçante para tanta 
gente tornou-se uma das 10 maiores produções da história da 
Broadway, arrecadando mais de 600 milhões de dólares em seis 
anos de cartaz? Um dos principais pontos é o caráter inovati-
vo de Hamilton. O espetáculo de duas horas e 40 minutos de 
duração é uma inusitada mistura de dois mundos que parecem 
opostos: a história da independência norte-americana, domi-
nada por colonizadores e homens brancos, vai ao encontro da 
sonoridade e estilo do hip-hop e um elenco majoritariamente 
não branco, com multitalentosos artistas.  

A mente por trás do estrondoso sucesso chama-se 
Lin-Manuel Miranda, primeira geração americana de uma 
família porto-riquenha. Com um currículo que inclui inú-
meros Tony, Grammys, indicação a um Oscar pelo trabalho 
musical da animação Moana e ainda um Pulitzer, o artista foi 
o responsável pelo libreto, letras e música de Hamilton, além 
de ser o protagonista do espetáculo. 

O musical é inspirado na biografia de Alexander Hamilton 
escrita por Ron Chernow e publicada em 2004 e traz persona-
gens fundamentais para a independência estadunidense, como 
Lafayette, Benjamin Franklin, John Adams e George Washin-
gton – todos eles interpretados por homens pretos e homens 
latinos. John Adams é o único propriamente identificado como 
abolicionista na peça, já que todos os outros eram proprietá-
rios de escravos – inclusive Hamilton, que é por vezes retrata-
do como mais progressista do que realmente era. Essa é uma 
das poucas críticas negativas que existem sobre o espetáculo, 
tecnicamente perfeito e de roteiro engajante. 

O dramaturgo, poeta e ativista Ishmael Reed é um crítico fer-
renho do musical desde que leu a sinopse para tal, tanto que só 
foi realmente assistir à peça cinco anos após a estreia nos teatros. 
O resultado da experiência de Reed foi o espetáculo The Haunting 
of Lin-Manuel Miranda (algo como “As Assombrações de Lin-Ma-
nuel Miranda”), uma peça que tornam públicas todas as críticas 
do artista. O enredo fictício mostra o diretor de Hamilton sendo 
assombrado por fantasmas de pessoas que foram deixadas de 
fora da história de sua produção, como escravos e nativo-ameri-
canos e enfatiza fatos ignorados – principalmente a questão de 
que o próprio Alexander era dono de escravos. Ironias da vida: 
Reed, assim como Miranda, ganhou uma “bolsa para gênios”, 
prêmio cedido pela prestigiada Fundação MacArthur.

Pontos relevantes e pertinentes foram levantados por Reed 
em uma entrevista para o canal de notícias Vice. Lá, ele fala que 
o único jeito de Miranda redimir-se por omitir e distorcer uma 
parte importante da história seria tirar a peça de cartaz. Radica-
lismos à parte, concordo com as questões levantadas por ele e, ao 
mesmo tempo, continuo acreditando que Hamilton é impecável. 
Isso porque após ver tantas histórias onde os protagonistas não 
brancos tiveram seus protagonismos roubados por atores cauca-
sianos (Príncipe da Pérsia, Ghost in the Shell, O Último Samurai), 
achei incrível ver pretos e pretas interpretando personagens que 
não fossem escravos no contexto do século 18. Imagina como foi 
uma tapa na cara dos racistas patriotas de plantão? 

Hamilton precisa ser encarada como uma provocação 
inicial para que a história seja conhecida a fundo – o simples fato 
do elenco ser racialmente diverso já desperta o interesse pela 
história real – e a própria narrativa do espetáculo é vista sob 
uma ótica egocêntrica e inflada do próprio Alexander Hamilton. 
A ficção baseada em fatos é livremente baseada justamente 
porque mudanças, por vezes, são feitas em prol de narrativas 
mais envolventes. Além da questão da raça presente de forma 
crítica sutil, ainda que poderosa, no musical, a contraditória 
política contra imigrantes nos Estados Unidos é escancarada na 
produção da Broadway. O tão falado “sonho americano” é sobre 
liberdade e vitórias individuais. Hamilton é isto. A idealização de 
uma sociedade onde não apenas brancos seriam protagonistas 
de grandes vitórias difundidas nos livros de História.

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Frida Kahlo

Museu da artista cria passeio virtual

Há 113 anos nascia a pin-
tora Frida Kahlo. A mexicana 
foi uma artista marcada pela 
dor e pelo próprio mito. Nas-
ceu Magdalena Carmen Frida 
Kahlo Calderón em 6 de julho 
de 1907 na Casa Azul, no bair-
ro de Coyoacán, na Cidade do 
México, mesmo lugar onde fa-
leceu em 1954, deixando cer-
ca de 200 obras, um romance 
passional e tumultuado com 
Diego Rivera e a marca de um 
caráter rebelde que rompeu 
com as convenções.

Para os fãs da artista e 
para quem gostaria de conhe-
cer um pouco mais sobre Fri-
da, uma boa notícia: embora 
as viagens ao exterior este-
jam impedidas no momento, 
por conta da pandemia do 
novo coronavírus, é possível 
fazer uma passeio virtual pe-
los ambientes da Casa Azul, 
agora transformada no Mu-
seu Frida Kahlo, e conhecer, 
por exemplo, a cozinha onde 
Frida gostava de receber os 

amigos com pratos da culi-
nária mexicana, o estúdio, 
com o dispositivo ortopédi-
co que ela usava para pintar 
e manter a coluna ereta en-
quanto trabalhava, e também 
o jardim da artista. Diversas 
obras, imagens e cartas da 
pintora mexicana também 
estão disponíveis para serem 
visualizadas em detalhes por 
meio da ferramenta Google 
Arts & Culture.

Obra e vida
A obra de Frida foi 

marcada pela presença da 

dor. Contraiu poliomielite 
ainda pequena e, para pio-
rar, aos 18 anos o ônibus 
em que estava colidiu com 
um bonde. No acidente, 
fraturou a coluna e vários 
ossos e ficou de cama por 
meses. Por puro tédio, con-
forme ela mesmo dizia, co-
meçou a pintar.

Na bonita Casa Azul vi-
veu e morreu em companhia 
de Diego Rivera, o mais ta-
lentoso muralista mexicano. 
Frida e Diego formaram um 
dos casais mais famosos (e 
tempestuosos) daquele tem-

po efervescente que foram 
as primeiras décadas do sé-
culo passado. “A casa, em si, 
já impressiona. Obviamen-
te, é toda pintada de azul e 
dá mostras da vida folgada 
da família da pintora. Cons-
truída em 1904, ocupa hoje 
um terreno de 1200 m² – a 
construção principal e seus 
anexos têm 800 m². Tudo é 
grande, espaçoso, confortá-
vel e aprazível, em ambientes 
cercados de plantas e obras 
de arte”, descreveu o repórter 
do Estadão Luiz Zanin Oric-
chio na ocasião de uma visita 
ao Museu Frida Khalo.

Agência Estado

‘Hamilton’, impecável produção da 
Broadway, chega ao ‘streaming’

Foto: Divulgação

Casa Azul, local de nascimento da pintora mexicana, pode ser visitada na web

Através do QR Code acima, 
acesse o ‘tour’ virtual ao

Museu Frida Khalo

Criador e elenco de ‘Hamilton’ recebem 
um dos 11 prêmios Tony, considerado o 
‘Oscar do teatro musical’

Foto: Divulgação
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Pois é assim nossa existência. Pelas mais diversas 
circunstâncias vai nos separando de entes queridos. 
São os desígnios dessa tal de vida. Os filhos crescem 
e vão atrás dos seus sonhos, batem asas e cá ficamos 
nós ruminando nossas saudades. Nada a reclamar, já 
batemos nossas asas também. Deixamos gente sentin-
do no passado o que sentimos hoje. É isso, meus ami-
gos, saudade muitas vezes é chaga que não tem cura. 
Lembro-me de uma quadrinha de Fernando Soares 
que li nas páginas de O Homem que calculava, de Mal-
ba Tahan: “Saudade velha canção / Saudade sombras 
de alguém? Que os tempos só levarão? Se me levarem 
também”. E não é assim?

Hoje quero me ocupar nesta coluna de algumas 
dessas sombras que os versos acima mencionam de 
forma tão singela. Três sombras mais precisamente. 
Essas escurezas que estão docemente plantadas no 
baú de minhas saudades têm nome: Betty, Dalila e Eu-
nice. E quem seriam elas? Ah, meus amigos e minhas 
amigas, é toda uma história e dirão depois, se derem 
ao trabalho de ler essas linhas, se tenho ou não moti-
vos para este preito de gratidão.

Quem seriam elas? Para encurtar a conversa, 
começo dizendo que são minhas tias pelo lado pater-
no. Mesmo no meu ceticismo diante das ortodoxias 
religiosas, elas fizeram-me crer que anjos existem. 
Não fosse assim, como explicar o encantamento que 
trouxeram para minha vida e a dos meus irmãos na-
queles anos distantes em que mal sabíamos como se-
riam pedregosos e cheios de mistérios os caminhos 
que iríamos percorrer?

Vem-me sempre à memória aqueles tempos, quan-
do a militância clandestina do meu pai no velho Parti-
dão era sinônimo de agruras em nossa casa. Minha mãe 
reclamando dele: tanta coisa na cabeça e quase nada 
nas panelas. Era assim que ela via meu pai e nem é pre-
ciso se valer de astúcias para se entender que isso ge-
rava conflitos e arengas intermináveis. Passamos nossa 
infância convivendo com esse embate entre o feijão que 
algumas vezes rareava em nossas panelas e os sonhos 
que se faziam hospedeiros na cabeça do meu pai.

Mas havia o tempo de tréguas: as férias escolares 
quando nossos pais nos despachavam para a casa dos 
meus avós em Campos do Jordão.

Quando chegávamos, lá estavam elas e com que 
euforia nos recebiam. Era como fôssemos um presen-
te, uma prenda que elas tinham aguardado meses a 
fio. Inicialmente, minha avó tratava de nos recompor 
daquela viagem. Estrada com uma curva atrás da ou-
tra, punha nossos estômagos em polvorosa a bordo do 
Expresso Zefir. Nem o potente Dramin era capaz de im-
pedir que puséssemos os bofes para fora na subida de 
serra. Mas enfim, estávamos lá. 

E as recordações vão tomando conta de mim.
A oficina  de carpintaria de meu avô, no quintal,  

era o “rancho” de cuja a janela eu e Cacau, meu irmão 
mais novo, enchíamos de chumbo aqueles apaches 
atrevidos que ousavam invadir nosso território. Eu 
Era o Búfalo Bill com aquele casaco de couro cheio 
de franjas na manga. Cacau era ele mesmo, mas mui-
to valente com aquele cabo de vassoura que fazia as 
vezes de sua Winchester. À noite, a borralha do fogão 
à lenha ouvindo os causos de bravura e valentia que 
meu avô gostava de contar. 

Ah, aquelas manhãs, quando tia Betty, a mais ve-
lha, anunciava: hoje vamos fazer um passeio! Dona 
Onorfina – minha avó – preparava o farnel e enchia 
minhas tias de recomendações, que era preciso tomar 
conta dos meninos, e muito cuidado com o Cacau! por-
que era o mais buliçoso. Palácio Boa Vista, o Mirante, 
Véu das Noivas, passeio ida e volta no bondinho de 
Capivari a São Cristóvão. De uma feita, lá na estação 
Capivari, fui ver de perto um macaco-prego que es-
tava preso a uma corrente. Cheguei muito perto e o 
danado me lascou uma mordida na perna.  

Dalila e Eunice deixavam de lado os anos a mais 
que tinham em relação a nós e voltavam a ser crianças. 
Usavam o lençol para improvisar uma cabana na sala e 
se embolavam conosco nas mesmas fantasias. Eunice, 
a Nice, era a caçula, meiga e cheia de dengos. Dalila, a 
Dala, a mais espevitada, puxara ao meu avô, cheia de 
vida e sempre transbordando entusiasmo. 

Faz tempo que não vou a Campos do Jordão. A casa 
continua lá. Tia Nice fez reformas com carinho e bom 
gosto. O Rancho cedeu lugar a outras edificações. Mais 
incrível de tudo isso é ainda constatar hoje a euforia 
dessas minhas tias quando me encontram. É isso aí! 
Eu hoje aqui com essas doces lembranças. E sabem de 
uma coisa? É verdade o que foi dito naquela quadrinha 
linhas atrás. Estou falando dessas minhas saudades. Os 
tempos só as levarão se me levarem também.

Tão longe e
tão perto

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

A coletânea As Mulhe-
res Poetas na Literatura 
Brasileira, projeto organi-
zado pelo poeta Rubens 
Jardim, será publicada pela 
editora paraibana Arribaçã.

Lançada até agora ape-
nas de forma virtual, a anto-
logia é uma das mais com-
pletas a abordar o universo 
poético feminino e reúne es-
critoras de todas as épocas e 
gerações do Brasil. Ao lado 
de nomes como Hilda Hilst, 
Cecília Meireles, Olga Sa-
vary, Cora Coralina e Maria 
Firmina, entre outras, estão 
importantes poetisas da li-
teratura contemporânea de 
diversos estados do Brasil.

Das autoras nascidas 
ou radicadas na Paraíba, 
estão presentes na obra 
nomes como Maria Valéria 
Rezende, Zila Mamede, Le-
nilde Freitas, Vitória Lima, 
Regina Lyra, Amneres, Fi-
délia Cassandra, Lisbeth 
Lima de Oliveira, Regina 
Celi, Angélica Lúcio, Socor-
ro Lira, Cyelle Carmem e 
Anna Apolnário.

Em pronunciamento 
em suas redes sociais, o or-
ganizador da antologia poé-
tica, Rubens Jardim, saudou 
a decisão da Arribaçã Edito-
ra de transformar o projeto 
em livros impressos. Ele fez 

um apelo para que as auto-
ras que participam da co-
letânea enviem termos de 
autorização, para que a edi-
ção seja agilizada. De acor-
do com a editora paraibana, 
já de posse dos termos de 
autorização, foi iniciada a 
edição dos três volumes. As 
autoras convidadas que não 
enviarem a autorização, fi-
carão de fora da coletânea. 
Em relação as poetisas que 
já morreram e que ainda 
não estão em domínio pú-
blico, as autorizações de-
vem ser feitas por familiares 
e/ou herdeiros.

Com média de 160 pá-
ginas cada volume da cole-
ção, a primeira coletânea 
no original virtual conta 

com 145 poetisas, desde 
Angela do Amaral Rangel 
até Jandira Zanchi. A apre-
sentação é da premiada 
escritora santista, Maria 
Valéria Rezende, que vive 
atualmente em João Pes-
soa. Na segunda antologia 
estão reunidas mais de 
130 poetas, desde Maria 
Luiza Ribeiro até Claudia 
Schroeder. A apresentação 
é da escritora amazonense 
Wanda Monteiro. Por fim, 
a terceira obra original-
mente  teve um apanhado 
de quase 150 autoras, des-
de Camila do Valle até Lui-
za Midlej e Laura Navarro, 
uma nova geração de poe-
tisas, nascidas na década 
de 2000. A apresentação é 

da filósofa e crítica carioca 
Mirian de Carvalho. 

A expectativa dos edi-
tores da Arribaçã é de que 
até o final do ano os três vo-
lumes estejam impressos, 
dependendo da agilidade 
dos trâmites burocráticos.

Literatura

Coletânea poética terá paraibanas
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Antologia em três volumes traz nomes como Vitória Lima, Zila Mamede, Angélica Lúcio e Socorro Lira

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Arribaçã Editora

‘De Repente na Rede’ estreia hoje

Depois de quase quatro meses de 
suspensão temporária iniciada em mar-
ço passado, por causa da quarentena 
em virtude da pandemia do covid-19, 
a Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc) retoma o projeto ‘De Repen-
te no Espaço’, só que em uma versão 
alternativa: o novo formato em vídeo 
estreia hoje, com postagem a partir das 
19h, pelo canal da própria instituição no 
Youtube. Com apresentação de Iponax 
Vila Nova, cada edição semanal do ‘De 
Repente na Rede’, de um total de quatro 
que serão exibidas, homenageará um 
poeta repentista paraibano e o primeiro 
é Rogério Meneses.

“A nossa expectativa é muito boa 
com essa estreia, pois o evento já vem 
repercutindo pelas redes sociais, por 
ser diferente, sem a presença do pú-
blico, que está aguardando para as-
sistir. Serão quatro programetes, cada 
um com duração entre nove a dez 
minutos, que servirão como se fosse 
uma preparação para o retorno do ‘De 
Repente no Espaço’, que poderá ocor-
rer provavelmente no próximo mês 
ou em setembro. Estamos analisando 
o assunto e uma ideia minha seria a 
de retornar no dia do aniversário da 
cidade de João Pessoa, 5 de agosto”, 
disse Iponax Vila Nova. 

Segundo o apresentador, serão 
quatro episódios curtos previamente 
gravados e cujas exibições vão ocorrer 
sempre a partir das 19h, pelo canal 
da Funesc. Vila Nova  informou que 
ele mesmo escolheu os quatro nomes 
para serem homenageados e fez a pes-
quisa do conteúdo de cada atração. 
“São poetas top de linha da cantoria e 
são paraibanos”, comentou.

A agenda de homenagens do ‘De 
Repente na Rede’ já está definida. 
Depois de Rogério Meneses, a pró-
xima edição, veiculada no dia 15, 
será dedicada a Raimundo Caetano. 
Em seguida, no dia 22, será a vez de 
João Lourenço, e fechando o mês, o 
programa do dia 29 apresentará o 
poeta Nonato Neto.

Cada edição mostrará ao público 
uma espécie de panorama da vida, o 
que inclui as origens, a trajetória e a 
obra de cada um dos artistas, que ain-
da desconhecem esse tributo. “Vão 
ficar sabendo por um link, que será 
enviado para eles um pouco antes de 
começar”, esclareceu Iponax, que ad-
mitiu a possibilidade de, quando o ‘De 
Repente no Espaço’ retornar de forma 
presencial, também continuar man-
tendo a exibição virtual desse novo 
projeto, por entender que os vídeos e 
as transmissões ao vivo pela internet 
vieram para ficar e foi um dos pontos 
positivos trazidos pela pandemia.

O ‘De Repente no Espaço’ foi ini-
ciado pela Funesc em julho de 2015 e, 
ao longo desse tempo, vinha funcio-
nando sempre na primeira quarta-
feira de cada mês e sem interrupção. 
O apresentador oficial e declamador 
é Iponax Vila Nova, que também é o 
coordenador do projeto.

Paraibano da cidade de Imacu-
lada, onde iniciou sua carreira de re-
pentista, Rogério Meneses, o primei-
ro homenageado do projeto, nasceu 
em 25 de junho de 1962. Em 1990, 
foi para Caruaru (PE), a convite do 
cantador João Lourenço, formando 
uma dupla de grande aceitação. Ele 
é formado em Ciências Sociais pela 
Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Caruaru (Fafica) e pós-
graduado em Gestão Pública pela 
Associação Caruaruense de Ensino 
Superior (Asces).

Na internet

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Divulgação

Com apresentação de Iponax Vila Nova 
(foto), cada edição semanal homenageará 
um poeta repentista paraibano

Através do QR Code acima, acesse o canal 
oficial da Funesc no Youtube



Levantamento realizado pelo Sebrae aponta que 8.893 novas empresas foram registradas este ano no Estado  

Pequenos negócios crescem 
5% no 1o semestre na Paraíba

Apesar das inúmeras difi-
culdades trazidas pela pande-
mia do coronavírus, que con-
tinua a provocar uma série de 
impactos de ordem social e 
econômica, os pequenos ne-
gócios seguem em expansão 
no Estado. É o que indicam 
dados divulgados pelo Sebrae 
Paraíba, que apontam, no pri-
meiro semestre deste ano, um 
crescimento de 5% no núme-
ro de pequenos negócios op-
tantes do Simples Nacional no 
Estado, o que representa um 
total de 8.893 novos negócios 
registrados em um período de 
seis meses.

De acordo com os da-
dos, em 31 de dezembro do 
ano passado a Paraíba con-
tava com 176,8 mil peque-
nos negócios optantes do 
Simples Nacional, número 
que passou a ser de 185,7 
mil no último dia 30 de ju-

nho. Considerando apenas 
a categoria do microempre-
endedor individual (MEI), 
os dados indicam um cres-
cimento ainda maior, de 
8,4%, uma vez que no dia 
31 de dezembro o Esta-
do contava com 130,1 mil 
MEIs optantes do Simples 
Nacional, número que em 
30 de junho passou a ser de 
aproximadamente 141 mil 
empreendedores.

Já em relação às micro-
empresas (ME) e empresas 
de pequeno porte (EPP), o 
levantamento realizado pelo 
Sebrae Paraíba indica uma 
redução de 4,4% no número 
de optantes do Simples Na-
cional no Estado nos últimos 
seis meses. De acordo com os 
números, a Paraíba contava 
com 46,7 mil microempresas 
e empresas de pequeno porte 
em 31 de dezembro, número 

que passou a ser de 44,6 mil 
no final de junho.

Para a analista técnica 
do Sebrae Paraíba, Germana 
Espínola, os números refle-
tem, entre outros aspectos, as 
mudanças provocadas pela 
pandemia no mercado de 
trabalho. “Durante o primei-
ro semestre nós percebemos 
um crescimento no número 
de negócios abrindo nesse 
período de pandemia do co-
ronavírus. Muitas pessoas 
perderam seus empregos e 
acharam que era hora de in-
vestir no próprio negócio, 
então muitos pegaram seus 
recursos, como o seguro-de-
semprego, e começaram a 
pensar em que atividade co-
locar”, afirmou a analista, ao 
destacar que os novos negó-
cios, ideias e serviços devem 
ser uma tendência nos próxi-
mos meses.  
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Combustível

Petrobras anuncia mais um 
reajuste para a gasolina 

A Petrobras anunciou, 
ontem (7), reajuste médio 
de 5% no preço do litro da 
gasolina vendida nas refi-
narias. O novo valor entra 
em vigor hoje (8). O preço 
do diesel não sofreu rea-
juste.

Segundo levantamen-
to semanal da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), entre os dias 28 de 
junho e 4 de julho, o preço 
médio da gasolina comum 
nos postos de abasteci-
mento do país foi de R$ 
4,064. O preço médio do 
diesel S-500 ficou em R$ 
3,147 e o etanol, em R$ 
2,737. O valor do botijão 

de 13 quilos do gás de co-
zinha foi de R$ 69,85.

Os preços são referen-
tes ao valor vendido para 
as distribuidoras a partir 
das refinarias. O valor final 
ao motorista depende do 
mercado, já que cada pos-
to tem sua própria política 
de preços, sobre os quais 
incidem impostos, custos 
operacionais e de mão de 
obra.

“Nossa política de 
preços para a gasolina e o 
diesel vendidos às distri-
buidoras tem como base o 
preço de paridade de im-
portação, formado pelas 
cotações internacionais 
destes produtos mais os 
custos que importadores 
teriam, como transporte 
e taxas portuárias, por 

exemplo. A paridade é 
necessária porque o mer-
cado brasileiro de com-
bustíveis é aberto à livre 
concorrência, dando às 
distribuidoras a alterna-
tiva de importar os pro-
dutos”, explica, em nota, 
a estatal.

Segundo a compa-
nhia, a gasolina e o diesel 
vendidos às distribuidoras 
são diferentes dos produ-
tos no posto de combustí-
veis. São os combustíveis 
tipo A: gasolina antes da 
sua combinação com o 
etanol e diesel sem adição 
de biodiesel. “Os produtos 
vendidos nas bombas ao 
consumidor final são for-
mados a partir do tipo A 
misturados a biocombus-
tíveis.”

Vladimir Platono
Agência Brasil

Os beneficiários do 
Projeto Cooperar têm até o 
dia 15 deste mês para en-
viar suas propostas ao pro-
grama PB Rural Sustentável. 
As demandas, neste segun-
do lote, deverão ser enca-
minhadas para o e-mail: 
demandas.pbrural@gmail.
com. As assinaturas nos 
formulários ficarão para 
o período pós-pandemia. 
O Governo do Estado, por 
meio do Projeto Cooperar, 
vai priorizar o acesso à água 
para consumo humano na 
execução do PB Rural Sus-
tentável, beneficiando de 
forma direta nesta primeira 
etapa mais de 3,2 mil famí-
lias, com investimentos da 
ordem de R$ 13,7 milhões. 

O coordenador geral 
do Projeto Cooperar, Omar 
Gama, explica que o PB 
Rural Sustentável foi dese-
nhado para atender a po-

pulação da zona rural com 
água de qualidade para o 
consumo humano. “Nós va-
mos trabalhar basicamente 
com abastecimentos d’água 
completo e singelo e siste-
mas de dessalinização para 
onde tem água com grande 
índice de salinidade, além 
de cisternas para armaze-
nar água da chuva, como 
também a edificação de 
passagens molhadas”, des-
tacou. 

As ações do PB Rural 
Sustentável serão direciona-
das para os agricultores dos 
222 municípios espalhados 
pela zona rural da Paraíba 
para que tenham acesso à 
água para consumo huma-
no e na melhoria de vias que 
dão acesso às comunidades 
rurais e servem para escoa-
mento da produção e recebi-
mento de insumos e que dão 
acesso às residências e às 

escolas, como as passagens 
molhadas. Na sua totalidade, 
cerca de 45 mil famílias se-
rão atendidas pelo progra-
ma, cujos recursos somam 
US$ 80 milhões, sendo US$ 
50 milhões provenientes 
do contrato de empréstimo 
com o Banco Mundial e US$ 
30 milhões de contrapartida 
do Estado.

Em execução nessa pri-
meira etapa, o Componente 
2 do PB Rural Sustentável, 
tem o objetivo de promover 
o acesso à água de boa qua-
lidade, introduzir e dissemi-
nar tecnologias e práticas 
agropecuárias melhoradas 
e adaptadas às condições 
climáticas da região semiá-
rida, bem como criar um 
Sistema Estadual de Infor-
mação de Risco Agrohi-
droclimático (SEIRA) para 
subsidiar o planejamento 
agropecuário do Estado.

PB Rural: propostas podem 
ser encaminhadas até dia 15 

A gasolina estará 5% 
mais cara a partir de 
hoje nas refinarias

Foto: Evandro Pereira

Dr. Hernani, Augusto e a parapsicologia

- Dr. Hernani, desculpe-me a ansiedade, 
mas gostaria de saber logo o motivo de seu 
convite para esta visita-surpresa, pois não 
nos conhecíamos.

- Antes, prezado Carlos, apesar de 
você ser cético em relação a essas coisas, 
saiba de algo importante: nós nos encon-
tramos em época anterior, antes de que 
você morresse na Revolução Constitucio-
nalista de 1932.

Fiquei indeciso entre contestar e aceitar.
“Leia o poema que está ali”. Apontou 

para um quadro-negro. Fiz a leitura e fiquei 
calado.

Era 1982. Agnaldo Almeida, editor geral 
de “A União”, permitiu que passasse uns dez 
dias em São Paulo, numa viagem que tive 
vontade de fazer, de última hora, sem objeti-
vos definidos. 
       Fui hóspede de José Nêumanne. Como 
ele trabalhava na sucursal do “Jornal do 
Brasil”, fui conhecer a redação e seu dire-
tor, João Batista Lemos, jornalista espírita 
e esquerdista. Lemos morreu em 2009, aos 
82 anos, em Brasília. Para minha surpresa, 
em sua sala, ele disse: “Vá ao escritório 
do dr. Hernani Guimarães Andrade (foto). 
Fica a dois quarteirões daqui. Ele está lhe 
aguardando”.

nnnnnnnnnnnn

Eram quatro da tarde. Caminhei pela 
larga calçada da Paulista. O vento condizia 
com o tempo nublado e a temperatura de 18 
graus. Estava consciente de que nada seria 
como antes. Aquela visita seria um divisor 
de águas.          

Entrei no escritório, recebido por Suzuko, 
uma nissei de palavras e gestos estudados. O 
dr. Hernani pediu que eu sentasse. 

Eu era recebido pelo engenheiro e 
cientista publicado em vários países, reco-
nhecido como autoridade maior da América 
Latina em parapsicologia, tendo prestado 
serviços à NASA.

“Esse poema diz alguma coisa a você? Pare-
ce com a literatura de alguém famoso?”. “É 
Augusto dos Anjos puro. Mas conheço todos 
os poemas de Augusto e este não é dele”. “É 
dele, sim. Escreveu para você. Foi na Paraí-
ba onde vocês se conheceram”.        

Passados 38 anos desse encontro, olho 
para o livro lançado por Hildeberto Barbosa 
Filho: “Essa mecânica nefasta - O Eu e os 
outros”. E lembro “Vencedor”, assim encer-
rado por Augusto: “Vieram todos, por fim; ao 
todo, uns cem... / E não pôde domá-lo enfim 
ninguém, / Que ninguém doma um coração de 
poeta!”.       
        Após estudar exaustivamente as 
obras clássicas da doutrina, dr. Hernani 
examinou os experimentos e as teorias 
dos metapsiquistas e dos parapsicólogos, 
na busca da realidade e da essencialidade 
do espírito. 

Fundou em 1963 o IBPP - Instituto Brasileiro 
de Pesquisas Psicobiofisicas, em São Paulo. Em 1966, 
Hernani conheceu sua fiel colaboradora: a professora 
Suzuko Hashizume. Como Suzuko interessou-se por 
fenômenos paranormais, passou a ajudá-lo também fora 
do ambiente de trabalho, acompanhando-o inclusive 
quando se mudou para Bauru, em junho de 1992, levan-
do o IBPP.
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       Hernani Guimarães Andrade faleceu em 25 
de abril de 2003, aos 89 anos de idade, deixando 
17 livros publicados.

       Voltando de Paris 
para Natal, o docu-
mentarista Antônio 
Filho desembarcou 
no Recife e passou 
por João Pessoa, 
onde me presenteou 
com uma edição do 
livro “Le meilleur du 
Cahiers” e uma cópia 
legendada em fran-
cês do filme “Rocha 
que voa”, de Eryk 
Rocha. Daqui foi para 
Salt Lake City, nos 
EUA.
       Quando concluiu 
seu instigante do-
cumentário “Rocha 
que voa”, em 2003, 
Eryk tinha apenas 
24 anos, idade com a 
qual morreu Castro 
Alves e cuja inversão 
numérica - 42 - seria 
a com que morreria 
seu pai, Glauber Ro-
cha. Por semelhança 
e mera coincidência, 
como se avisa em 
alguns filmes, ambos 
baianos e piscia-
nos, Castro Alves 
e Glauber Rocha 
nasceram num 14 
de março. “Eu sou 
um apocalíptico que 
morrerei cedo” era 
uma das frases que 

mais costumava 
usar o diretor de 
“Deus e o diabo na 
terra do sol”, em cujo 
apartamento no Rio 
de Janeiro morei no 
final dos anos 60. 
Ele considerava-se 
uma reencarnação 
do poeta de “Navio 
negreiro”.
       Em “Rocha que 
voa” me impressio-
nou a revelação de 
um dos períodos me-
nos conhecidos da 
vida de Glauber: seu 
exílio por dois anos 
em Cuba, a partir de 
1971. Nas primeiras 
seqüências, percebe-
se a leveza de Eryk 
em incorporar por 
completo o discurso 
do pai sem fazer 
concessões que fe-
rissem a identidade 
do filho.
       O cineasta 
argentino Fernando 
Birri dá um depoi-
mento no documen-
tário, contando um 
longo e repetido 
sonho que teve com 
Glauber, concluindo 
que o cineasta “ain-
da anda levitando 
por aí”. 

“Rocha que voa”
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Primeiro amistoso
Treze sai na frente e será o primeiro time paraibano a realizar uma partida 
amistosa após o recesso forçado provocado pela pandemia do novo coronavírus. 
Jogo deverá ocorrer no sábado (11), em Campina Grande. Página 16
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Em JP, iniciativa é arquivada; em Guarabira, prefeito ainda não sancionou; e, em Sousa, novos subsídios são aprovados

“O assunto é delicado. Por 
esse motivo estou aqui ainda 
avaliando com cautela sobre 
o que devo fazer”. A afirmação 
partiu ontem do prefeito de Gua-
rabira, Marcus Diogo (PSDB), ao 
ser provocado se vai sancionar 
ou vetar o projeto recém-apro-
vado pela Câmara Municipal de 
Guarabira (CMG) reajustando os 
subsídios dos vereadores, dele, 
do vice-prefeito (que hoje está 
vago) e também dos secretários.

O reajuste é para vigorar a 

partir da próxima legislatura – 
o que só beneficiará quem for 
eleito, reeleito ou mantido no 
cargo –, só que, assim em tempo 
de pandemia, a repercussão tem 
sido dobrada e deixado alguns 
prefeitos bastante cuidadosos 
para tomar a decisão em relação 
ao tema.

Por telefone, Marcus Diogo 
explicou que continua em dúvi-
da com a matéria, porque verea-
dores, prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores estão com salários 
congelados desde 2013 e que o 
caso mais delicado envolve se-
cretários, já que tem alguns de-

les ganhando apenas R$ 3 mil.
“De certa forma, está fican-

do difícil convidar alguém para 
assumir um cargo de secretário 
para ganhar esse salário”, afir-
mou o prefeito Marcus Diogo, ao 
salientar que é preciso levar em 
conta também que a vigência do 
aumento não é para agora, mas 
somente para o próximo ano. 
“Acho que vai ficar ainda mais 
defasado”, disse.

Marcus Diogo ponderou, no 
entanto, que apesar desses deta-
lhes, ainda não tem posição fir-
mada. Ele vai analisar a matéria 
com mais cuidado e diz que só 

tem uma certeza: “Qualquer que 
seja a decisão que eu tomar, sei 
que vou ser criticado”, comple-
tou.

Quatro dos 13 vereadores 
que compõem a Câmara de Gua-
rabira votaram contra o aumen-
to dos subsídios. O presidente 
do Legislativo, Marcelo Bandeira 
(PDT), foi dispensado de opinar, 
porque só votaria em caso de 
empate. Pelo texto aprovado, os 
subsídios dos agentes políticos 
municipais passam a ficar em 
R$ 25 mil (prefeito), R$ 12,5 mil 
(vice), R$ 7,5 mil (secretários) e 
R$ 10 mil (vereadores).

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Aumento dos salários de 
vereador é criticado na PB

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende
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Política em Movimento

Álcool em gel 70%
Os terminais de autoatendimento de ban-
cos, supermercados, restaurantes, entre 
outros estabelecimentos comerciais na 
Paraíba agora são obrigados a dispor de 
álcool em gel 70% para os clientes. A de-
terminação é imposta pela Lei 11.720, de 
autoria do deputado estadual Felipe Leitão 
(DEM), aprovada na Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) e sancionada pelo 
governador João Azevêdo (Cidadania). A 
lei foi publicada no Diário Oficial do Esta-
do (DOE) no último sábado (4).

Uso de máscaras
O governador João Azevêdo (Cidadania) 
sancionou a Lei 11.717, que obriga os mo-
radores, visitantes, funcionários de con-
domínios e colaboradores de empresas de 
entrega ou manutenção a usarem máscara 
de proteção pela área comum do imóvel, 
enquanto perdurar o estado de calamida-
de pública, como ocorre com a pandemia 
do novo coronavírus. A lei é de autoria dos 
deputados estaduais Estela Bezerra (PSB), 
Camila Toscado (PSDB) e Wilson Filho 
(PTB).

Disputa em Malta
Ígor Rosa (PDT) confirmou sua pré-can-
didatura à prefeitura da cidade de Malta. 
Ele é publicitário, estudante de Relações 
Internacionais e já atuou como secre-
tário do Desenvolvimento Humano do 
município. Prometendo a continuidade 
do trabalho que vem sendo desenvolvi-
do na cidade, Ígor garante que está en-
gajado na juventude política, com novas 
ideias e propostas para que Malta “pro-
grida cada vez mais, com educação de 
qualidade, assistência na agricultura e 
saúde acessível a todos”.

Hospitais privados
Os hospitais privados da Paraíba terão que 
internar pacientes infectados pelo novo 
coronavírus quando não houver vaga na 
rede pública de saúde da Paraíba. Essa é 
a Lei 11.722 de autoria do deputado es-
tadual Jeová Campos (PSB), que foi san-
cionada pelo governador João Azevêdo 
(Cidadania) e publicada no Diário Oficial 
do Estado (DOE) no sábado (4). A maté-
ria destaca ainda que o médico respon-
sável pelo pedido de internação terá de 
informar em laudo médico a gravidade da 
situação do paciente, assim como a inexis-
tência de vagas em unidades de saúde da 
rede pública.

PT e PCdoB juntos
Com ampla maioria (22 votos a 12), o 
diretório municipal campinense do Par-
tido dos Trabalhadores (PT) deliberou 
não lançar candidatura própria a prefei-
to de Campina Grande nas eleições des-
te ano. A legenda deverá se coligar com 
o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) 
logo no primeiro turno para apoiar 
o nome do deputado estadual Inácio 
Falcão, pré-candidato a prefeito pelo 
PCdoB. A decisão do diretório ainda será 
submetida ao crivo da direção nacional 
para homologação, já que a cidade tem 
mais de 200 mil habitantes.

Republicanos, Pros e PV
Um dia depois de selar aliança com o 
Pros, o Partido Verde (PV) também re-
cebeu a adesão do Republicanos para a 
pré-candidatura a prefeito nas eleições 
em João Pessoa. A decisão foi anunciada 
no último dia 2, depois de uma reunião 
entre as siglas, momento em que fo-
ram avaliadas novas propostas e ações 
sobre o futuro da capital paraibana. 
“Quando a cidade encontra o caminho 
certo, o melhor a fazer é avançar”, disse 
o presidente municipal do Republica-
nos, Valdir Trindade.

Foto: Prefeitura de SousaFoto: FacebookFoto: Secom-CMJP

Presidente João Corujinha disse que “não é momento para se pensar nisso”; em Guarabira, prefeito Marcus Diogo está na dúvida; em Sousa, prefeito Fábio Tyrone sancionou

Parlamentar justifica arquivamento em João Pessoa

Aumento dos subsídios aprovado em quatro cidades

Apesar da rejeição da matéria em 
congelar os salários dos vereadores na 
capital, o presidente da Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP), vereador João 
Corujinha (Progressistas), preferiu se an-
tecipar e evitar que, como em Guarabira, 
a “batata quente” seguisse para as mãos 
do prefeito Luciano Cartaxo (PV).

Diante da polêmica causada na im-
prensa local, ele anunciou o arquivamen-
to da matéria em meio ao acirramento 
das discussões do tema na semana pas-

sada. “Não é momento para se pensar 
nisso”, resumiu Corujinha, referindo à 
prioridade de combate à pandemia do 
novo coronavírus e ao momento atípico 
que vem sendo vivido pela população.

Além da pressão provocada pela 
pandemia, o recuo de Corujinha tam-
bém foi reflexo de vários protestos que 
existiam dentro da própria Câmara 
Municipal, a começar pelo vereador 
licenciado João Almeida (Solidariedade) 
que, há poucas semanas, defendia a 

necessidade de os parlamentares pen-
sarem e discutirem uma redução nos 
seus vencimentos.

Nos bastidores da Câmara, no en-
tanto, não falta também quem lembre 
que, ao apagar das luzes do semestre 
passado, os vereadores de João Pessoa já 
aprovaram uma verba especial que soma 
R$ 7 mil por gabinete, e que, apesar de 
também protestada por alguns dos ve-
readores, ainda é recebida pela maioria 
dos parlamentares.

Ao contrário do arquivamento em 
João Pessoa e de Guarabira onde a 
matéria ainda não foi sancionada, no 
município de Sousa, no Sertão parai-
bano, e em mais outras três câmaras 
municipais, o aumento de subsídios 
terminou aprovado e sancionado em 
plena pandemia. Depois de passar pela 
Câmara, o prefeito de Sousa, Fábio 
Tyrone (Cidadania), sancionou o au-
mento. Se ele for reeleito, ao invés dos 
R$ 16.622,00 de hoje, a partir de janei-
ro ele passará a ganhar R$ 19.946,52.

O vice-prefeito ficará com R$ 
9.973,26; os secretários do primeiro 
escalão, R$ 7.978,60; e os vereadores, 
que hoje ganham R$ 7 mil, passarão a 
receber R$ 10 mil. Já o salário do futuro 
presidente da Câmara de Sousa terá um 
valor de R$ 15 mil.

No começo deste mês, os vereado-
res de São Vicente do Seridó também 
aprovaram um aumento de 23,68% nos 
seus subsídios, saindo dos atuais R$ 
3.800,00 para R$ 4.700,00 mensais. 
Nesse município tem uma diferença: 

o benefício é para já e com direito a 
retroativo ao mês de janeiro.

Os vereadores da Câmara Municipal 
de Passagem (CMP) também aumentaram 
seus salários em 33%, passando de R$ 4 
mil para R$ 5 mil. O presidente da Casa 
terá um subsídio de R$ 7,5 mil. Em Bonito 
de Santa Fé, o aumento aprovado por 
cinco votos contra três, elevou o salário 
do prefeito de R$ 12,5 mil para R$ 15 mil 
e dos vereadores de R$ 4,2 mil para R$ 5 
mil. O presidente da Câmara vai ganhar 
R$ 7 mil.

“É mais um esforço 
do Governo da Paraíba 
que tem feito um excelen-
te trabalho para atender 
a população paraibana”. A 
afirmação foi feita ontem 
pelo presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), deputado Adriano 
Galdino (PSB), ao comen-
tar sobre o plano de reto-
mada de obras no Estado 

anunciado anteontem pelo 
governador João Azevêdo 
(Cidadania).

Galdino afirmou que o 
‘Programa de Investimento 
em Obras Públicas’ vai con-
tribuir para gerar novos em-
pregos, renda e irá reativar 
a economia paraibana, após 
o impacto da crise econômi-
ca provocada pela pandemia 
do novo coronavírus.

Ele acrescentou que as 
ações comandadas pelo go-
vernador João Azevêdo vão 

reacender a economia e tra-
zer emprego para muitos pa-
raibanos que estão sofrendo 
com a crise financeira. “Não 
há dúvidas de que a Paraíba 
terá um retorno significa-
tivo desses investimentos”, 
ressaltou Adriano Galdino.

O presidente destacou 
que a Assembleia permanece 
oferecendo apoio ao Executi-
vo estadual, não só no com-
bate ao coronavírus, mas 
nas ações que beneficiem a 
população. “O ‘Programa de 

Investimento em Obras Pú-
blicas’ terá 203 intervenções 
orçadas em R$ 798,8 milhões 
no total, sendo R$ 601,7 mi-
lhões em recursos próprios”, 
lembrou o deputado.

Presidente da ALPB destaca importância 
do pacote de obras anunciado na Paraíba
Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Não há dúvidas de que 
a Paraíba terá um retorno 

significativo desses 
investimentos (...) É mais 
um esforço do Governo

da Paraíba
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Bolsonaro testa positivo para 
o coronavírus após ter febre
“Estou perfeitamente bem. Vou despachar por videoconferência”, afirmou o presidente após confirmar o resultado do exame

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou ontem que con-
traiu o novo coronavírus. O 
resultado foi confirmado após 
o chefe do Planalto ter apre-
sentado febre e mal-estar no 
dia anterior e feito um exame 
para detectar a covid-19. “Es-
tou perfeitamente bem. Vou 
despachar por videoconferên-
cia e assinar papéis aqui (Palá-
cio da Alvorada)”, afirmou.

Na noite de segunda-
-feira (6), a Presidência da 
República divulgou uma nota 
informando que Bolsonaro 
estava em “bom estado de 
saúde”. Com 65 anos, o man-
datário faz parte do grupo de 
risco da doença. De acordo 
com autoridades médicas, 
idosos são mais vulnerá-
veis aos efeitos da covid-19. 
Até segunda-feira, o Brasil 
registrou 1.626.071 casos 
e 65.556 mortes pelo novo 
coronavírus, de acordo com 
dados do consórcio composto 
pelo Estadão, G1, O Globo, Ex-
tra, Folha e UOL.

Na noite de segunda (6), 
Bolsonaro fez um exame dos 
pulmões no Hospital das For-
ças Armadas e também se 
submeteu ao teste para co-
vid-19. “Tá tudo limpo”, afir-
mou a apoiadores. Mesmo 
com a suspeita de estar com 
a doença, ele se aproximou 
das pessoas e tirou fotos com 
quem estava em frente ao Pa-
lácio da Alvorada. O presiden-
te usava máscara e disse que 
não podia ter contato muito 
próximo.

Assessores do presi-
dente também fizeram exa-
mes, porém, se submeteram 
a testes rápidos, imprecisos 
para detectar a covid-19 Foi 
o caso dos ministros Braga 

Netto (Casa Civil), Jorge Oli-
veira (Secretaria-Geral da 
Presidência) e Luiz Eduardo 
Ramos (Secretaria de Gover-
no). O teste rápido detecta a 
presença de anticorpos para 
o vírus no sangue que só são 
identificáveis a partir do sé-
timo dia do surgimento dos 
sintomas da infecção.

Segundo a agenda ofi-
cial, o presidente esteve com 
seis ministros e um secretá-
rio especial na segunda-feira. 
Alguns assessores, como os 
ministros Jorge Oliveira (Se-
cretaria-Geral) e Luiz Edu-
ardo Ramos (Secretaria de 
Governo), também realiza-
ram o exame e despacharam 
no Palácio do Planalto nessa 
terça-feira. Bolsonaro tinha 
uma audiência agendada com 
Ramos no Palácio do Planalto, 
às 15h.

As reuniões na segunda-
-feira (6) foram com Paulo 
Guedes (Economia), Braga 
Netto (Casa Civil), Augusto 
Heleno (Gabinete de Seguran-
ça Institucional), Luiz Eduardo 
Ramos (Secretaria de Gover-
no), Jorge Oliveira (Secretaria-
-Geral) e Levi Mello (Advoca-
cia-Geral da União). A última 
agenda ocorreu às 16h40 com 
o secretário especial de Cultu-
ra, Mário Frias.

O líder do governo na 
Câmara, Major Vitor Hugo 
(PSL- GO), também se reu-
niu com Bolsonaro, mas em 
um encontro reservado fora 
da agenda. O parlamentar 
aguardava os resultados do 
exame do presidente para se 
submeter a um teste. Major 
Vitor Hugo e Bolsonaro almo-
çaram juntos no Palácio do 
Planalto em um encontro fora 
da agenda. O parlamentar en-
trou na lista de cotados para o 
Ministério da Educação.

Agência Estado

Bolsonaro concedeu entrevista coletiva, no Palácio do Planalto, para apresentar o resultado do exame do coronavírus, que deu positivo

Foto: Agência Brasil

Debate no Congresso

Micro e pequenas empresas apontam 
dificuldade para ter acesso a crédito

As dificuldades de mi-
cro e pequenas empresas em 
conseguir acesso ao crédito 
oferecido pelos bancos, a 
partir da pandemia do novo 
coronavírus, foi exposta nesa 
terça-feira (7), por entidades 
à comissão mista do Con-
gresso que analisa as ações 
do governo no enfrentamen-
to da covid-19.

Segundo presidente da 
Confederação Nacional das 
Micro e Pequenas Empre-
sas e dos Empreendedores 
individuas (Conampe), Ercí-
lio Santinone, cerca de 50% 
desse público não têm conta 
bancária em nome da enti-
dade ou da empresa. “Eles 
trabalham com a sua conta 
bancária pessoal. E outros 
nem pessoalmente têm con-
ta bancária porque, em fun-
ção de qualquer contratem-
po, perderam o seu crédito, 
foram negativados e ficaram 
sem condições de operar 
qualquer atividade bancária 

– às vezes, uma caderneta 
de poupança, e, às vezes, ain-
da, essa poupança está em 
nome da esposa ou de um 
filho para que não seja blo-
queado o pouco de recursos 
que consegue colocar nessa 
conta bancária em função 
de tributos que nem sempre 
conseguiram pagar.”

Ainda segundo o pre-
sidente da Conampe, a pan-
demia do novo coronavírus 
mostrou “as mazelas do 
segmento, como a evidência 
de que falta tradição em ope-
rações bancárias”. “Estamos 
vendo ainda que toda essa 
linha de crédito não conse-
guiu chegar à microempresa 
ou ao MEI [microempreen-
dedor individual]. Ela pega 
sempre a pequena empre-
sa ou a que tem um pouco 
mais de faturamento, que 
tem tradição bancária, em 
que nenhum dos sócios está 
negativo. Então, foi feita uma 
seleção de pequenas empre-
sas que já operavam com o 
banco e essas conseguiram 
acessar o crédito. Aquelas 

que não operavam com o 
banco ou que não tinham 
tradição, não tinham feito 
empréstimos, não tinham 
limite pré-aprovado, essas 
não têm conseguido os re-
cursos”, disse Santinoni.

Cooperativas
Pelas cooperativas, 

Ênio Meinen, da Organiza-
ção das Cooperativas Brasi-
leiras (OCB), destacou que 
na comparação do intervalo 
de abril a junho deste ano, 
período agudo da pandemia, 
com o mesmo intervalo de 
2019, a carteira de crédito 
das cooperativas para esse 
público teve uma expansão 
próxima de 30%. “A explica-
ção basicamente tem a ver 
com o fato de os empresá-
rios reunirem uma dupla 
condição: eles são clientes 
e donos ao mesmo tempo 
das cooperativas. Essa cir-
cunstância, além de facilitar 
o acesso ao crédito – con-
forme eu já falei –, também 
desonera substancialmente 
esses associados, donos dos 

empreendimentos, com re-
lação a custos de abertura 
de crédito, custos com segu-
ros e tarifas”, destacou.

Apesar disso, o repre-
sentante da OCB lamentou 
que apenas 10% dos em-
preendedores têm batido 
às portas das cooperatia-
vas para procurar crédito 
nesse período. Ele afirmou 
que As cooperativas res-
pondem hoje por 10% do 
crédito total destinado ao 
pequeno negócio no Brasil 
e há um potencial eviden-
temente de expandir essa 
representatividade.

“É fundamental, dado 
especialmente o tempo que 
as instituições levaram para 
colocar no ar, enfim, fazer 
adaptação dos seus siste-
mas operacionais e seus 
sistemas tecnológicos, que 
haja prorrogação do Pese 
[Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos], é uma 
proposta que já está em dis-
cussão no âmbito da conver-
são em lei da Medida Provi-
sória”, lembrou Menien.

Repercussão na mídia
Diversos veículos da imprensa internacio-

nal repercutiram nessa terça-feira, 7, a afir-
mação dada pelo presidente Jair Bolsonaro de 
que o mandatário contraiu o novo coronavírus. 
Os jornais enfatizaram que, desde o início da 
pandemia no Brasil, a postura do presidente 
foi de minimizar a doença.

O New York Times noticiou o fato na prin-
cipal página de seu site, ressaltando que o 
presidente passou meses negando a gravidade 
da pandemia. O jornal relembrou que o presi-
dente do Brasil descumpriu reiteradamente as 
recomendações de saúde, como evitar aglo-
merações e fazer uso de máscara.

O Washington Post também destacou o fato 
em sua principal página digital e reforçou que 
até agora o presidente se colocou como cético 
da doença, destoando da postura de outras 
lideranças mundiais. O Post relembrou que o 
presidente chamou a doença de “gripezinha” 
e chegou a anunciar que faria um grande 
churrasco, o que provocaria aglomeração em 
meio à escalada de mortes no país.

A Bloomberg, que também noticiou o fato, 
mencionando ainda que o presidente se reuniu 
com apoiadores sem fazer uso de máscara. 
A notícia também repercutiu no El País, da 
Espanha.

A imagem de Bolsonaro ocupou também 
a principal página digital do jornal francês Le 
Monde, que destacou que o presidente brasi-
leiro teve agenda com diversos ministros de 
Estado na última semana.

O comando da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) 
foi questionado sobre o fato 
de que o presidente Jair Bol-
sonaro anunciou mais cedo 
ter testado positivo para co-
vid-19. O diretor-geral da 
entidade, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, e o diretor exe-
cutivo, Michael Ryan, deseja-
ram “pronta recuperação” ao 
presidente brasileiro. “Espero 
que os sintomas dele sejam 
leves e que ele logo volte ao 

trabalho para apoiar seu país”, 
comentou Ghebreyesus. Ao 
mesmo tempo, as autoridades 
comentaram que o episódio 
era uma mostra de que todos 
estão sujeitos à doença.

“Todos estamos poten-
cialmente expostos a esse 
vírus, todos somos vulnerá-
veis”, comentou Ryan, que 
também falou nessa terça-fei-
ra sobre o quadro brasileiro. 
Segundo ele, o país é “uma 
grande nação e enfrenta ta-

refa difícil e momento difícil”. 
Ryan avaliou que os números 
da pandemia no Brasil “têm 
se estabilizado nos últimos 
dias”, mas o sistema de saú-
de nacional ainda enfrenta 
“certa pressão”. Em algumas 
regiões, o estado do sistema 
de saúde é “quase crítico” no 
Brasil, considerou.

Ghebreyesus, em segui-
da, também desejou melho-
ras a Bolsonaro e insistiu na 
gravidade da crise de saúde. 

“Esse vírus é muito perigoso, 
chamamos várias vezes ele 
de inimigo público número 
1”, lembrou. Para o diretor-
-geral da OMS, não apenas o 
Brasil, mas a América Latina 
em geral “não parece bem” 
neste momento. “É importan-
te entender a seriedade desse 
vírus, não há indivíduo ou país 
imunes”, afirmou, comentando 
também que o quadro é com-
plicado nas Américas em geral, 
com exceção do Canadá.

OMS deseja recuperação e diz que todos são vulneráveis

Karine Melo 
Agência Brasil



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 8 de julho de 2020 15
Esportes

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Geraldo Varela

Fluminense precisa vencer a Taça Rio para evitar título antecipado do adversário em jogo às 21h30, no Maracanã

Flamengo pode virar hoje o 
1º campeão estadual do ano

Goal

A pandemia ainda vai arrumar muita confusão no 
futebol brasileiro. A adequação do calendário propos-
to pela CBF para o Campeonato Brasileiro e também 
para a conclusão da Copa do Nordeste bate de frente 
com a maioria dos Estaduais, principalmente o de São 
Paulo que só retorna aos jogos no final deste mês com 
previsão de encerramento para a primeira quinzena de 
agosto. As Séries A, B e C do Brasileiro estão previstas 
para começar entre os das 8 e 9 de agosto. Pense numa 
confusão!

Apenas os clubes do Rio de Janeiro estão tranqui-
los a esta altura, afinal a competição está acabando e no 
máximo se estenderá até o dia 15, se não acabar, hoje, 
caso o Flamengo conquiste também a Taça Rio. Em São 
Paulo, o governador João Doria questionou a CBF em de-
fesa dos clubes, mas o presidente da CBF contraatacou 
ao assegurar que já havia acerto prévio com os clubes, 
podendo haver jogos fora daquele estado. O Estadual 
de Santa Catarina é o segundo a ter a bola rolando, pelo 
menos está previsto para hoje.

Ontem, uma ampla discussão sobre o retorno da 
Copa do Nordeste num só Estado com previsão de jogos 
já na segunda quinzena deste mês, confrontando com 
alguns Estaduais como o nosso que recomeça, segun-
do a federação, no da 18 de julho. E os outros campeo-
natos? Obviamente que a CBF sabe desses problemas e 
deve estar planejando jogos, a princípio, só nos finais de 
semana, deixando as quartas e quintas-feiras para os 
Estaduais.

E dentro desse contexto provocado pela pandemia 
do coronavírus vamos ter futebol da edição de 2020 até 
o Carnaval do próximo ano para o ajuste no calendário, 
afinal todos os clubes das Séries A e B não querem mu-
dança no regulamento porque tem o dinheiro da televi-
são e as cotas de particpação pagas pela CBF.

Futebol de 2020 
vai até o Carnaval

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

A rescisão de contrato de transmissão 
de jogos da Globo com a Federação de 
Futebol do Rio de Janeiro provoca uma 
nova discussão sobre a manutenção dos 
Estaduais no atual formato com excesso 
de jogos sem o menor interesse do torce-
dor, como já acontece no Carioca, prin-
cipalmente depois da MP 984 que libera 
as transmissões para os clubes. Temo 
que a decisão da Globo traga reflexos 
negativos também em outros estados. O 
futebol hoje é um grande negócio e as 
empresas não querem colocar dinheiro 
onde não está  tendo retorno. Acho que 
as federações precisam se unir, refletir 
e buscar meios de salvar os Estaduais, 
principalmente após essa pandemia.

Estaduais

Amistoso
O Treze, através de seu 
Instagram, está anun-
ciando para o próximo 
sábado, no Presidente 
Vargas, um amistoso, 
de portões fechados, 
contra a Perilima, a 
partir das 15h30. E já 
pode realizar jogos? E 
o rígido protocolo será 
seguido?

Fla-Flu
Nas estatísticas do 
clássico carioca Fla-
Flu - que decide hoje 
a Taça Rio - o Flamen-
go tem uma vanta-
gem grande com 155 
vitórias contra 132 do 
Fluminense. São 138 
empates. Em títulos 
cariocas, o Fla tem 35 
contra 31 do Flu.

Lamentável a reportagem exibida pelo Esporte 
Espetacular no último final de semana, envolvendo 
dirigentes da federação, do Botafogo e até familia-
res do jogador Hulk, que hoje atua no futebol chi-
nês. Mais uma vez a Paraíba sendo notícia negativa, 
o que nos deixa bastante chateados. Até no meio de 
uma pandemia o nosso futebol é maculado.

Esporte Espetacular

Fluminense e Flamengo 
decidem, hoje, às 21h30, a 
Taça Rio, o segundo turno do 
Campeonato Carioca, jogo no 
estádio do Maracanã em due-
lo que pode sacramentar tam-
bém o término do Estadual.

A decisão é em jogo úni-
co. Se o Flamengo vencer, será 
consagrado campeão cario-
ca, já que venceu também a 
Taça Guanabara e será o time 
de melhor campanha de todo 
o Estadual. Já o Fluminense 
precisa vencer para decidir o 
Carioca em outros dois jogos. 
Se a partida acabar empatada, 
a decisão irá para os pênaltis.

O Flamengo chega com 
status de favorito, embala-

do por três vitórias seguidas 
após a retomada do futebol no 
Rio de Janeiro. Foram sete gols 
marcados e nenhum sofrido.

Por outro lado, o Tricolor 
ainda não venceu e nem fez 
gols desde o retorno: derrota 
por 3 a 0 para o Volta Redonda 
e empate sem gols contra Ma-
caé e Botafogo.

Flamengo e Fluminen-
se, os dois maiores campeões 
estaduais do Rio de Janeiro, 
decidem a Taça Rio, segundo 
turno do Campeonato Cario-
ca, apenas pela segunda vez 
na história. 

A única vez em que os 
dois arquirrivais se enfren-
taram na decisão do torneio 
foi no ano de 2005. Um clás-
sico que deixou ótimas re-

cordações para os tricolores, 
já que terminou em goleada 
por 4 a 1.

Na ocasião, Tuta, Lean-
dro, Alex e Preto Casagrande 
marcaram os gols do Flumi-
nense, todos na etapa final, 
enquanto Zinho descontou. O 
Flu ficaria com o troféu esta-
dual daquele ano dias depois, 
ao superar o Volta Redonda.

Fla e Flu também termi-
naram como campeão e vice 
da Taça Rio em 1986. Naque-
la época, porém, os turnos 
eram disputados em pontos 
corridos. O Rubro-Negro so-
mou 17 pontos, contra 16 
do Tricolor, e na sequência 
passou pelo Vasco 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, se-
guido pelo Fla, atual campeão, 
com nove. O Flu conquistou 
o torneio três vezes, a última 
vez em 2018.

Flamengo e Fluminense 
duelaram em 425 oportuni-
dades, com a equipe da Gávea 
tendo uma ligeira vantagem 
sobre o rival: foram 155 vitó-
rias, 138 empates e 132 der-
rotas. Além de ter marcado 
615 gols e sofrido 559. Con-
siderando apenas o Campeo-
nato Carioca foram 252 con-
frontos até o momento, com 
91 vitórias do Fla e 78 do Flu, 
além de 83 empates (377 con-
tra 348 gols marcados, res-
pectivamente).
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Flamengo e Fluminense decidem hoje a Taça Rio e o Tricolor precisa ganhar para provocar a realização de mais dois jogos, caso contrário o Fla será campeão

Reviravolta

Barcelona garante Messi até o fim
da carreira e não quer mais Neymar

Em campo, o Barcelona 
luta contra o Real Madrid 
pelo título do Campeonato 
Espanhol e ainda está vivo 
na Liga dos Campeões da Eu-
ropa. Fora dele, os bastidores 
estão agitados com especu-
lações sobre o futuro do cra-
que argentino Lionel Messi 
e uma possível volta do ata-
cante brasileiro Neymar. O 
presidente do clube, Josep 
Maria Bartomeu, tratou de 
acabar com qualquer boato 
sobre os assuntos.

De acordo com o diri-
gente, o argentino já revelou 
o seu desejo de encerrar a 
carreira no clube catalão. 
“Não vou dar detalhes das 
negociações, mas ele já disse 
várias vezes que quer aca-
bar a carreira no Barça. Ago-
ra estamos concentrados no 
fim do campeonato e temos 
negociações com muitos jo-
gadores. Messi quer conti-
nuar no Barça e quer acabar 
aqui. Ainda tem muitos anos 

para jogar”, afirmou Barto-
meu em entrevista à rádio 
espanhola RAC 1. Messi é 
o principal jogador do Cam-
peonato Espanhol nesta tem-
porada. O argentino é o arti-
lheiro da competição, com 22 
gols em 29 jogos, e também 
foi quem deu mais assistên-
cias, com 19. Sobre Neymar, 
que deixou o Barcelona em 
2017 para se transferir ao 
Paris Saint-Germain e esta-
ria disposto a voltar para a 

Espanha, Bartomeu negou 
qualquer possibilidade da 
transação acontecer. A jus-
tificativa é a situação difícil 
dos clubes europeus para 
grandes investimentos nes-
te momento por conta da 
pandemia do novo coronaví-
rus. “Tal operação é impro-
vável porque a situação de 
todos os clubes da Europa é 
muito difícil”.

Outro assunto que tem 
deixado o dirigente preocu-

pado é o VAR no Campeonato 
Espanhol. Para ele, tem havi-
do erros na aplicação do ár-
bitro de vídeo, especialmente 
em jogos do Real Madrid. “A 
aplicação do VAR não é total-
mente justa desde o postCo-
vid. Mas não digo isso porque 
digo. O mundo inteiro do fu-
tebol vê isso. Os árbitros pre-
cisam ser ajudados cada vez 
mais. Sou totalmente a favor 
do VAR porque espero que a 
justiça seja feita”, disse.

Agência Estado

Messi segue brilhando no Barcelona e fica até encerrar a carreira, já Neymar tem que procurar outro clube

Foto: AFPFoto: David Ramos/Getty Images
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Galo fará transmissão exclusiva pelo canal no Youtube TV 13 Oficial, que já começou a receber inscrições dos torcedores

Treze anuncia amistoso no PV
contra Perilima neste sábado

Tudo indica que o Tre-
ze será o primeiro time pa-
raibano a realizar amistoso, 
após o recesso provocado 
pela pandemia do corona-
vírus. A diretoria acertou 
um jogo para o próximo 
sábado, às 15h30, no Está-
dio Presidente Vargas, em 
Campina Grande, contra a 
Perilima. Será o primeiro 
teste das duas equipes, an-
tes da estreia no Campeo-
nato Paraibano. Como não 
é permitido ainda público 
nos estádios, o Galo fará 
uma transmissão exclusiva 
pela TV 13 Oficial, o canal 
do clube no Youtube, que já 
começou a receber inscri-
ções dos torcedores.

Segundo a assessoria 
de imprensa do Galo, uma 
mega estrutura será monta-
da, com a qualidade da Mais 
Vídeo Produtora, a mesma 
empresa que realizou duas 
edições da Live do Galo, com 
sucesso. Para que tudo pos-
sa acontecer, como o progra-
mado, a diretoria do Treze 
lançou uma campanha para 
vender aos torcedores cer-
tificados de contribuição, 
no valor de R$ 10. A venda 
já começou desde ontem na 
Loja do Treze e em diversos 
pontos da cidade, já divulga-
dos no site do clube.

A diretoria está convo-
cando a torcida para aju-
dar o clube neste momento 
difícil, sem jogos e rendas, 
já que agora ainda não está 
permitida a presença do pú-
blico nos estádios. Para os 
torcedores que não moram 
em Campina Grande, a com-
pra do certificado de con-
tribuição pode ser feita no 
Pic Pay, que está com um QR 
code ativo, a partir de agora, 
até durante a transmissão 
do jogo no próximo sábado.

Reunião
A Federação Paraibana 

de Futebol fará, nesta quin-
ta-feira, às 15 horas em sua 
sede, uma reunião com os 
clubes e o Ministério Pú-
blico da Paraíba, por vide-
oconferência, para definir 
todos os detalhes do proto-
colo médico a ser utilizado 
no Campeonato Paraibano, 
que tem reinício previsto 
para o próximo dia 18, com 
o jogo, Botafogo x Campi-
nense, no Almeidão, em 
João Pessoa.

Na oportunidade, será 
discutida também a possi-
bilidade dos clubes fazerem 
amistosos de preparação 
sem público, como esse que 
o Treze está anunciando 
para o próximo sábado, con-
tra a Perilima, no Presidente 
Vargas, em Campina Grande.

Ivo Marques
Ivo_esportes@yahoo.com.br

Cruzeiro recebe
ajuda da torcida

O Cruzeiro ultrapassou, on-
tem, a marca de R$ 400 mil 
arrecadados por meio da 
campanha "Operação Fifa". A 
ação que teve início na última 
sexta-feira conta com doações 
de torcedores e visa levantar 
fundos para o clube pagar 
dívidas de contratações que 
geraram processos na Fifa. As 
doações são feitas por meio da 
plataforma Meep, com os cru-
zeirenses podendo doar valo-
res acima de R$ 1. Segundo o 
clube, 100% da arrecadação 
será destinada ao pagamento 
das pendências que resulta-
ram em processos na Fifa.

Catarinense volta
hoje com 2 jogos

O Campeonato Catarinense 
será retomado hoje, agora 
com a confirmação da Se-
cretaria de Saúde do Estado 
após a assinatura, feita pelo 
secretário André Motta Ribei-
ro, da portaria nº 466, que 
regulamenta as competições 
de futebol profissional em 
Santa Catarina. E volta com 
os jogos de ida das quartas 
de final, Criciúma x Marcílio 
Dias, em Criciúma, e Chape-
coense x Avaí, em Chapecó. 
Amanhã, o Juventus enfrenta 
o Figueirense,  em Jaraguá 
do Sul, e o Joinville recebe o 
Brusque, na Arena Joinville.

Benfica anuncia um
treinador interino

A direção do Benfica confir-
mou, ontem, que o auxiliar 
Nélson Veríssimo será o trei-
nador até o final da tempo-
rada 2019/2020, que foi reto-
mada há cerca de um mês em 
Portugal em meio à pande-
mia do novo coronavírus. Ele 
substitui Bruno Lage, que foi 
demitido na semana passada 
após resultados ruins que per-
mitiram ao rival Porto abrir 
vantagem na liderança do 
Campeonato Português - em 
seis jogos, foram apenas duas 
vitórias e dois empates. O time 
tem interesse em Jorge Jesus 
para a próxima temporada.

Mercedes fecha as
portas para Vettel

O futuro de Sebastian Vet-
tel parece estar mesmo 
longe da Fórmula 1 a partir 
de 2021. Depois da Ferrari 
decidir não renovar o seu 
vínculo para contratar o 
espanhol Carlos Sainz Jr 
, a Renault está perto de 
anunciar o retorno do espa-
nhol Fernando Alonso à ca-
tegoria e a Red Bull não ter 
qualquer indicação de que-
rer contar com sua volta, o 
alemão foi descartado pela 
Mercedes, que sinalizou a 
renovação com o inglês Le-
wis Hamilton e o finlandês 
Valtteri Bottas.

Curtas

Amistoso do Treze será 
discutido na reunião de 
amanhã com dirigentes 
da Federação Paraibana 
de Futebol e o Ministério 
Público sobre o protocolo 
para a volta do futebol

Foto: TV13Oficial

Campinense

Rafael Ibiapino espera manter a 
boa fase e a artilharia do Paraibano

Já de olho no retorno 
do futebol, o Campinense 
começa a projetar o seu 
primeiro embate diante 
do Botafogo, partida que 
está prevista para ocorrer 
no próximo dia 18 em João 
Pessoa. Liderando o grupo 
B, o Rubro-Negro de Cam-
pina Grande mesmo tendo 
passado por uma verda-
deira reformulação de seu 
elenco após a pandemia da 
covid-19, segue confiando 
em alguns dos atletas que 
permaneceram no elenco, 
entre eles o atacante Ra-
fael Ibiapino.

Artilheiro do Estadual 
com sete gols em sete jo-
gos, Ibiapino vinha sendo 

o principal destaque da 
Raposa na competição. 
Após a parada do futebol 
por conta do novo coro-
navírus, o atleta garante 
que manteve a boa forma e 
que espera retornar ao Es-
tadual e manter o mesmo 
desempenho que vinha 
apresentando antes da in-
terrupção do Campeonato 
Paraibano. 

“Eu acredito que não 
vou ter uma queda de 
rendimento por conta da 
parada, pois continuei tra-
balhando em casa nesse 
período. É lógico que há 
uma diferença grande en-
tre estar dentro de campo 
e fazer os treinos fora dele, 
mas eu tenho confiança 
que se seguirmos agora o 
trabalho nessa retomada, 

com bastante humildade 
e confiança tenho condi-
ções de manter o bom ren-
dimento que vinha tendo 

e seguir na liderança da 
artilharia da competição”, 
comentou o atacante da 
Raposa.

Ibiapino vem sendo o destaque do Campinense no Estadual de 2020

Foto: Daniel Lins

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

A discussão entre opo-
sição e situação no Bota-
fogo, para as eleições do 
clube em outubro, teve 
mais um capítulo na noi-
te da segunda-feira, e foi 
favorável à administração 
de Sérgio Meira. O Conse-
lho Deliberativo do clube 
se reuniu, via videoconfe-
rência, e aprovou as contas 
em relação ao exercício de 
2019, apresentadas pelo 
presidente do Conselho 
Fiscal, Alfredo Fragoso. 
O processo de votação 
foi todo coordenado pelo 
presidente do CD, Luciano 
Wanderley. Participaram 
do processo de votação 25 
conselheiros, com 19 votos 

favoráveis à aprovação das 
contas e 6 abstinências.

Ao final da reunião, o 
presidente do clube, Sérgio 
Meira, reagiu com muita 
alegria, já que vem sendo 
acusado constantemente 
pela oposição, na impren-
sa, de não ter sido honesto 
com o clube e ter provoca-
do certos prejuízos e des-
pesas questionáveis.

“Recebo o resultado 
com naturalidade, não teve 
nenhum voto pela repro-
vação. Alguns conselhei-
ros se abstiveram de votar. 
O resultado não poderia 
ser diferente. Mostramos 
transparência e toda a mo-
vimentação financeira no 
exercício. Parabenizo toda 
a diretoria, que com muita 
dedicação e transparên-

cia, trabalha para fazer o 
Botafogo cada vez mais 
forte e profissional. A par-
tir de hoje, será publicado 
no nosso site, e continuo à 
disposição para esclarecer 
qualquer dúvida", disse o 
presidente do Belo.

Treinamento
Alheios aos proble-

mas políticos do clube, o 
elenco segue treinando no 
CT da Maravilha do Con-
torno, se preparando para 
a estreia no Campeonato 
Paraibano, programada 
para o próximo dia 18, 
contra o Campinense, no 
Almeidão. Nessa terça-fei-
ra, houve um treino pre-
ventivo pela manhã, e um 
técnico no período da tar-
de. Para esta quarta está 

previsto apenas um treino 
preventivo, técnico-tático, 
no período da tarde, sob o 
comando do técnico Mau-
ro Fernandes.

Levam uma dura
Os goleiros Jean e 

Rhuan, além do volante 
Rogério, foram repreendi-
dos pela diretoria, por te-
rem sido acusados de rece-
ber o auxílio emergencial 
do Governo Federal para 
as pessoas de baixa renda 
afetadas pela pandemia 
do coronavírus. Os atletas 
confessaram que não sa-
biam que não tinham direi-
to e prometeram devolver 
o dinheiro. A denúncia foi 
feita em uma reportagem 
do programa Esporte Espe-
tacular, da Rede Globo.

Conselho aprova as contas do Botafogo
Ivo Marques
Ivo_esportes@yahoo.com.br

Goleiros do Treze em treinamento 
no Presidente Vargas, palco do 
primeiro amistoso programado 
para sábado contra a Perilima
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SSECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020
Registro CGE Nº 20-00150-5

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 02/2020, que após análise detalhada 
nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera 
habilitadas as Empresas: POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA, TCPAV TECNOLOGIA EM CONS-
TRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, CLTP CONSTRUTORA EIRELI EPP, CONSTRUTORA ROCHA 
CAVALCANTE LTDA e CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA.

A CEL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e se não 
houver recurso – abertura de Proposta(s) fica marcada para o dia 16/07/2020, às 15:00 horas, 
conforme a Resolução CE 020/2020.

Informamos ainda aos senhores licitantes, em caso de recurso, que o protocolo do DER/PB 
encontra-se aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 16:30.

João Pessoa, 07de julho de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 01/2020
Registro CGE Nº 20-00142-2

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes do CONVITE Nº 01/2020-CEL, que transcorreu o prazo sem nenhuma 
empresa impetrar recuso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento 
que habilitou às empresa: PLANENG ENGENHARIA LTDA – ME, BELA FORMA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA, MOAR CONSTRUTORA EIRELI E LP CONSTRUTORA E LOCADORA 
DE MAQUINAS EIRELI, e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia  
13/07/2020 às 15: 00 horas.

João Pessoa, 07 de julho de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA,
DOS RECURSOS HÍDRICOS EDO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O ODEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. 

Min. José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que as seguintes licitações do tipo Menor Preço, de  acordo com a RESOLUÇÃO 
CE Nº 020/2020em seu Art. 1º(veja no endereço https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020), terão o seguinte calendário de realizações:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOSNº 03/2020
Registro CGE Nº 20-00211-4 23/07/2020 15:00

Obras de Pavimentação Asfáltica da 
Travessia Urbana das cidades de 
Damião, Logradouro e Barra de Santa 
Rosa, no segmento correspondente a 
Rodovia PB-133.
Va lo r  es t imado  da  ob ra :  R$ 
2.093.256,93
Prazo de execução: 120 (cento e vinte) 
dias corridos

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020
Registro CGE Nº 20-00373-2 24/07/2020 10:00

Obras de Pav Asfáltica da Trav Urbana 
de Coremas nos seg correspondentes 
as Rod PB-366 e PB-342.
Valor estimado da obra: R$ 577.792,49
Prazo de execução: 120 (cento e vinte) 
dias corridos

ERRATA - Nos editais das TOMADAS DE PREÇOS teremos as seguintes alteraçõesno item 
10.4 subitem 10.4.1  d)       onde se lê “Possuam Capital Mínimo Integralizado ; leia-se “Possuam 
Capital Mínimo”.

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como tambémoutras informações., 
exclusivamente, pelo email:cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa soli-
citante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail As reuniões das referidas 
.licitações poderão serem acompanhadas online através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 07 de julho de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA,
DOS RECURSOS HÍDRICOS EDO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O ODEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. 

Min. José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente 

de Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de  acordo com a RESOLUÇÃO 
CE Nº 020/2020em seu Art. 1º(veja no endereço https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020), terá o seguinte calendário:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIANº 03/2020
Registro CGE Nº 20-00386-6 10/08/2020 15:00

Obras de Recup e Recap Asf. do Acesso 
à Cachoeira dos Guedes, a partir do entr. 
com a Rod PB-073
Valor estimado da obra: R$ 3.154.662,84
Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) 
dias corridos

ERRATA - No editalteremos a seguinte alteração no item 10.3 subitem 10.3.1  d) onde se lê 
“Possuam Capital Mínimo Integralizado ; leia-se “Possuam Capital Mínimo”.

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como tambémoutras informações., 
exclusivamente, pelo email:cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa soli-
citante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail As reuniões das referidas 
.licitações poderão serem acompanhadas online através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 07 de julho de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Comarca de João Pessoa - 12ª Vara Cível da Capital . Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo 
nº 0046529-46.2013.8.15.2001. Ação: Execução de Título Extrajudicial, promovida por Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível da Capital, em virtude da Lei 
etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por este 
Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada, que através deste, manda CITAR ÍTALO DA SILVA 
NUNES-ME, CNPJ: 13.090.553/0001-24, na pessoa do seu representante legal, ÍTALO DA SILVA 
NUNES, CPF: 046.623.454-64, atualmente em lugar incerto e não sabido, para pagar a dívida, no 
valor de R$ 35.104,84 (trinta e cinco mil, cento e quatro reais e oitenta e quatro centavos), custas 
e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 
cento), no prazo de 03(três) dias, a contar da citação, sob pena de penhora de tantos bens quantos 
bastem para garantir a execução. No caso de pagamento integral do débito no prazo declinado, os 
honorários poderão ser reduzidos pela metade (art.827, §1º, CPC). O prazo para embargar é de 
15(quinze) dias. Advertindo-os ainda, de que será nomeado curador especial em caso de revelia 
(art.257, IV, CPC). E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam no futuro 
alegar ignorância, expedi o presente edital que será publicado uma vez no Diário da Justiça e uma 
vez em jornal de circulação local, a cargo da parte exequente, comprovando-se nos presentes autos, 
no prazode15 (quinze)dias. João Pessoa, 30 de junho de 2020. Eu, Maria Risomar Jacinto Silva, 
Técnica Judiciária, o digitei. Dr. Manuel Maria Antunes de Melo - Juiz de Direito Titular.

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

PROCESSO Nº 019243/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.013/2020
DATA DE ABERTURA: 24/07/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPA-

MENTOS PARA EXAMES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE ANALISADORES EM COMODATO.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 822504, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 07 de Julho de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

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

PROCESSO Nº 036258/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.014/2020
DATA DE ABERTURA: 22/07/2020 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES PARA NEONATOLOGIA.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 822763, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 07 de Julho de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE PROCURA DO IMÓVEL
PROCESSO Nº. 20.359/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO - SMS Nº. 10.009/2020
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAD (SERVIÇO 

DE ATENÇÃO DOMICILAR).
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da Presidente da Comissão Setorial 

de Licitação, Sra. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria do Excelentíssimo Senhor Pre-
feito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, o presente Aviso com o intuito 
de locar um imóvel em João Pessoa / PB. O imóvel deverá atender às exigências constantes nos 
Anexos I e II do Edital, disponível no site eletrônico https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/. A 
proposta de locação e as documentações complementares deverão ser apresentadas em envelope 
fechado e lacrado pelo proprietário ou por quem o represente, das 08:00 às  12:00hs, e das 13:00 
às 17:00 horas a parti do 5º dia útil após a publicação do Aviso de Procura de Imóvel, Ou seja, até 
o dia 15/07/2020. No seguinte endereço: sala da Comissão Setorial de Licitação, situada à Av. Júlia 
Freire, s/n, Torre – João Pessoa/PB ou através do e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 07 de Julho de 2020.
Juliana Pereira de Lima

Presidente da CSL

COMARCA DE SAPE. 1A. VARA. EDITAL DE CITAÇÃO CIVEL. PRAZO: 20 DIAS. Processo: 
0002402-60.2012.815.0351. Ação: ORDINÁRIA DE COBRANÇA. O MM Juiz de Direito da Vara supra, 
em virtude de lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este juízo tramitam os termos da ação supracitada, em que figura como autor BANCO 
DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como réu SEVERINO DOS RAMOS PAIVA, brasileiro, solteiro, 
agricultor, portador do RG 1213423 SSP-PB e inscrito no CPF sob n° 601.112.404-68, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 dias contados da data da publicação deste, 
CONTESTAR a presente ação. Ficando advertido que não sendo contestada a ação, presumir-
-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos declarados pelo autor na inicial, sendo-lhe decretado a 
revelia e nomeação de curador especial. E para que chegasse ao conhecimento de todos mando 
o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital, afixando-se cópia no local de costume. Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Sapé-PB, aos 30.06.2020. Eu, Emmanuell Vinícius da Silva 
Jorge, analista Judiciário, o digitei. Anderley Ferreira Marques, Juiz de Direito.

MAURILIO CARVALHO DA SILVA, CPF: 113.898.854-53, torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação paraImóvél 
de uso Misto Comercial/Residencial, situadono Loteamento Praia do Poço, Quadra “02-A”, Lote 
“26”- Portal do Poço– Cabedelo/PB.

COINBRA – Construtora e Incorporadora Brasileira Sociedade Empresária Ltda. CNPJ: 
19079237/000138, torna público que requereuà SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e 
Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para unidade residencial Multifamiliar situado na 
Rua Rosa Vieira, Qd. 02, Lote 08, Praia do Poço, Cabedelo, PB. (Conforme Resolução CONAMA 
006 de 24/01/1986)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CNPJ: 09.012.493/0001-54 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de operação 
para a UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.- UBS Av. Mar das Antilhas, S/N, CEP: 58033-455, Intermares 
- Cabedelo/PB- (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09.012.493/0001-54 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de operação 
para o CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS, localizado no Parque 
Municipal do Jacaré, S/N, Lotes C e O, Praia do Jacaré, Cabedelo - PB, 58310-000. (Conforme 
Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09.012.493/0001-54 torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de operação para o CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CREAS, localizado R. Garoupa - Recanto do Poço, Cabedelo - PB, 58310-000. (Conforme Resolução 
CONAMA 006 de 24/01/1986)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu da SEMAPA Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Renovação de Licença de Instalação para 
obra de Implantação de Unidade de Recepção e Distribuição de Produtos do Pescado no Renascer 
III no município de Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

LKL CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA EIRELLI EPP, portadora do CNPJ 11.055.198/0001-27 torna 
público que requereu a SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente, a licença prévia, de instalação e 
operação, para O Residencial Mar Báltico, situado a Rua José Tavares Benevides, bairro Jardim 
Oceania, nesta capital.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,REN. DA LI Nº2979/2018=PROC.18-7295=SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA=IT:5MILHÃO=AC:260M²=NE:15=L/ATV:LUCENA, PRAIA COSTINHA, FAGUNDES E 
OUTROS-PB.Processo:2020-003836/TEC/LI-7371.

Construtora Tropical Ltda, torna publico que requereu a SEMAM-Secretaria de Meio Ambiente a 
licença previa e instalação para predio multifamiliar, situado na Rua Oceano Atlântico, esquina com 
a Rua Francisco Pereira Dantas.

MAURILIO CARVALHO DA SILVA, CPF: 113.898.854-53, torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação paraImóvél 
de uso Misto Comercial/Residencial, situadono Loteamento Praia do Poço, Quadra “02-A”, Lote 
“26”- Portal do Poço– Cabedelo/PB.

“Pandemia está acelerando e 
não atingimos pico”, diz OMS
Mais de 11 milhões de casos da doença foram reportados até o momento, com  535 mil mortes pelo mundo

O diretor-geral da Or-
ganização Mundial de Saú-
de (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, alertou 
ontem para o fato de que 
a pandemia da covid-19 
continua a acelerar pelo 
mundo. “O surto está ace-
lerando e nós claramente 
ainda não atingimos o pico 
da pandemia”, disse ele, no 
início de entrevista coletiva 
da entidade.

Ghebreyesus comentou 
que já houve até agora 11,4 
milhões de casos reportados 
da doença, com mais de 535 
mil mortes. Ele destacou que 
levou 12 semanas para que 
o mundo atingisse a marca 
de 400 mil casos no início 
do problema. Agora, apenas 
no último fim de semana fo-
ram registrados mais de 400 
mil novos casos da covid-19, 
comparou.

O diretor-geral co-
mentou que o número de 
mortes parece ter perdido 
fôlego e dado sinais de es-
tabilização global. Segundo 
ele, alguns países “têm feito 
progresso significativo em 
reduzir o número de mor-
tes, enquanto em outras na-
ções as mortes continuam 
a subir”. Ele lembrou que 
houve progresso em nações 
que implementaram medi-

das direcionadas para os 
grupos mais vulneráveis.

Ghebreyesus disse, ain-
da, que preparativos têm 
sido finalizados e que espe-
cialistas da OMS estão via-
jando à China no próximo 
voo disponível para prepa-
rar os planos científicos jun-
to com especialistas chine-
ses para identificar a “fonte 
zoonótica” da doença.

Salto
Os especialistas desen-

volverão o escopo e os ter-
mos da missão internacional 
liderada pela OMS, afirmou. 
“O objetivo da missão é avan-
çar no entendimento de ani-
mais hospedeiros para a co-
vid-19 e estabelecer como a 
doença saltou entre animais 
para humanos”, detalhou, di-
zendo que a OMS informará 
os avanços sobre o tema as-
sim que eles surgirem.

Na coletiva, o diretor-
geral ainda insistiu na neces-
sidade de que exista união 
nacional e solidariedade glo-
bal na luta contra a doença.

Tratamentos
Também presente na 

coletiva, a cientista-chefe da 
OMS, Soumya Swaminathan, 
lembrou sobre as etapas do 
trabalho científico, com pro-
dução de estudos, depois re-
visados pelos pares e publi-
cados ou não.  

Gabriel B. da Costa
Agência Estado

Tedros Ghebreyesus, da OMS, alertou ontem os governantes para o fato de que a pandemia ainda crescerá no mundo

Foto: Greg Martin / COI

O comando da Orga-
nização Mundial de Saú-
de (OMS) foi questionado 
ontem sobre o fato de que 
alguns cientistas têm pres-
sionado a entidade a mu-
dar suas diretrizes para 
enfatizar que existe o risco 
de transmissão por gotí-
culas no ar da covid-19. 
Coordenadora da unidade 
global de prevenção de in-

fecções da OMS, Benedetta 
Allegranzi afirmou que a 
questão é alvo de inves-
tigações em andamento, 
mas lembrou que a entida-
de já sugere cautela em vá-
rios de seus documentos 
com os riscos de transmis-
são em locais fechados.

Allegranzi disse que 
a OMS tem insistido na 
importância de medidas 

como o distanciamento fí-
sico e que se evitem aglo-
merações, especialmente 
em locais fechados, que 
devem ser sempre que 
possível ventilados. Além 
disso, ela afirmou que 
existe um debate sobre a 
transmissão pelo ar, mas 
ainda não com evidências 
sólidas para garantir que 
isso aconteça.

Transmisssão do vírus pelo ar

A desembargadora 
Suimei Cavalieri, do Tri-
bunal de Justiça do Rio, 
encaminhou ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
os habeas corpus apre-
sentados pela defesa de 
Fabrício Queiroz e sua 
mulher, Márcia Oliveira 
de Aguiar. Ele está preso 
desde o dia 18 de junho; 
ela, foragida desde então. 

Suimei compõe a 3ª 
Câmara Criminal do TJ e 
foi voto vencido ao decidir 
pela manutenção do Caso 
Queiroz na primeira ins-
tância. Ou seja, entendeu 
que Flávio Bolsonaro não 
tem direito a foro especial 
na segunda instância.

Ela entendeu agora 
que, já que o caso vai para 
o segunda instância, cabe 
ao STJ, que está acima 
do Órgão Especial do TJ 
fluminense, julgar os pe-
didos de habeas corpus 
relativos a ele. O docu-
mento está nas mãos do 
presidente João Otávio de 
Noronha.

STJ decidirá 
sobre pedido 
de Queiroz 
e da mulher

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: 
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ALGODÃO DE JAN-
DAIRA: RUA SEVERINO RAFAEL DOS SANTOS, RUA JOÃO GUEDES DOS SANTOS E RUA 
PROJETADA 1; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: LL CONSTRUCOES DO BRASIL EIRELI - R$ 153.983,60.

Algodão de Jandaira - PB, 06 de Julho de 2020
MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ALGODÃO 

DE JANDAIRA: RUA SEVERINO RAFAEL DOS SANTOS, RUA JOÃO GUEDES DOS SANTOS E 
RUA PROJETADA 1. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios do Município de Algodão de Jandaira: 02.070-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
E ECONOMIA 02070.15.451.2009.1010 - CONST. E RECUP. CALÇAMENTO MEIO FIO E LINHA 
D’AGUA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00061/2020 - 06.07.20 - LL CONSTRUCOES 
DO BRASIL EIRELI - R$ 153.983,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - Epi’s para Enfrentamento de Emer-
gência de Saúde publica ao “COVID -19”, destinados à Secretaria de Assistência Social - Areia-Pb.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00070/2020.
VIGÊNCIA: até 16/09/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00242/2020 - 03.07.20 - GRA-

DUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - R$ 5.654,00; CT Nº 00243/2020 - 03.07.20 - PHIQ 
- R$ 1.275,00; CT Nº 00244/2020 - 03.07.20 - ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA - R$ 8.850,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Pavimentação em Paralelepípedos na 
Vila dos Açudes, nas Ruas: Projetada 01, 02, 03 e 04 - Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. 
E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 08 de Julho de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE PRAZO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00122/2020, DISPENSA DE VALOR 
00011-2020, Fundo Municipal de Saúde e B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDI-
CO, HOSPITALAR E L. LTDA., CNPJ nº 33.872.786/000196. OBJETO: ALTERAÇÃO DE PRAZO 
CONTRATUAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57, II, § 2º DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E 
SUAS ALTERAÇÕES. SIGNATÁRIOS: Juliana Viegas de Albuquerque Baracho B.P.D SERVIÇOS E 
COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E L. LTDA. DATA DA ASSINATURA: 21/06/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro Substituo e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00009/2020, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo 
pertinente para manutenção de ar condicionados, cuja abertura será no dia 21.07.2020 às 08:30 
horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. 
O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180 ou no sitio: www.
prefeitura.aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 07 de Julho de 2020.
Pregoeiro Substituto 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00019/2020
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foi considerada HABILITADA a empresa CICERO RODRIGUES DA SILVA 
ME, cadastrada no CNPJ nº 24.119.232/0001-21. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Abre-se 
vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a comissão de licitação convoca os 
licitantes habilitados para abertura dos envelopes de propostas de preços que será realizada no 
dia 17 de julho de 2020, às 08:00 horas

Aguiar-PB, 07 de Julho de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00020/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00020/2020, do tipo menor preço por item, para aquisição de medicamentos de 
farmácia, cuja abertura será no dia 21.07.2020 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar--PB.O edital e demais informações encontram-
-se a disposição dos interessados no endereço acima citado,  no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180.

OBS: Republicado por incorreção, publicado DOE em 03.07.2020
Aguiar-PB, 02 de Julho de 2020.

DAMIÃO LINS DE SOUSA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TOR-

NA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS nº. 010/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONSTRUÇÃO DE PREÇAS NO 
MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO. Data de abertura: 23/07/2020 às 10h00min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Boqueirão, à Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-2318. Boqueirão, 06/07/2020. Crystiane Gomes Bezerra-Presidente-CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2020 (REALINHAMENTO DE PREÇOS).
REF: PREGÃO PRESENCIAL 02.2020.
REF: TERMO DE CONTRATO 00008/2020
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MEDICAMENTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONTRATADO: DROGAFONTE LTDA
CNPJ: 08.778.201/0001-26.
OBJETO DO TERMO: Realinhamento do preço do item de n.º 51 (Invermectina 6 mg) passando 

do valor  de R$ 0,19 para o valor de R$ 0,73 (Setenta e Três Centavos).
DATA RATIFICAÇÃO: 07.07.2020.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 02.2020: 07.07.2020.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2020.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2020 (REALINHAMENTO DE PREÇOS).
REF: PREGÃO PRESENCIAL 02.2020.
REF: TERMO DE CONTRATO 00007/2020
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MEDICAMENTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONTRATADO: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
CNPJ: 08.674.752/0001-40.
OBJETO DO TERMO: Realinhamento do preço do item de n.º 139 (AZITROMICINA 500 MG) 

passando do valor  de R$ 0,51 para o valor de R$ 1,77 (Hum Real e Setenta e Sete Centavos).
DATA RATIFICAÇÃO: 07.07.2020.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 02.2020: 07.07.2020.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2020.
OBS: Publicado 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 BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para instalação de uma nova rede elétrica, tipo 
luminotécnica, de baixa tensão para o Estádio de Futebol “O Assisão” no município de Bernardino 
Batista/PB. LOCAL e DATA: Rua Edinete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB, 
na sala de reuniões da CPL, às 09:00 horas do dia 24 de Julho de 2020. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35611021. E-mail: 
cpl.bernardino@gmail.com. Edital: www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Bernardino Batista - PB, 07 de Julho de 2020
MATEUS RIBEIRO DANTAS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Julho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças e 
acessórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota do Município 
de Baia da Traição-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 06/07; 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) 99893-9303. Edital: http://www.baiadatraicao.pb.gov.br/portal-da-transparencia; 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 07 de Julho de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 11:00 horas do dia 20 de Julho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços em exames de análises clínicas, realizando procedimentos com 
finalidade diagnóstica, em nível laboratorial, neste município, conforme especificações do termo de 
referência e tabela sus. 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 06/07; 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) 99893-9303. Edital: http://www.baiadatraicao.pb.gov.br/portal-da-transparencia; 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 07 de Julho de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONS-
TRUÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA 
RUA PROJETADA NO BAIRRO PRAINHA, NO MUNICÍPIO DE BAÍA DA TRAIÇÃO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: D2R3 SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 77.923,56.

Baia da Traição - PB, 10 de Junho de 2020
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, 

PARA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-
PEDOS NA RUA PROJETADA NO BAIRRO PRAINHA, NO MUNICÍPIO DE BAÍA DA TRAIÇÃO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO: 02.060 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
E DESENV. URBANO; 15 122 0003 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV URBANO; 15 451 0025 1016 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E 
AVENIDAS; 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 10/09/2020. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e: CT Nº 00113/2020 - 10.06.20 - D2R3 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 77.923,56.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔ-
NICOS PARA ZOONOZES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h - dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.cabedelo.gov.br

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2020

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através de seu Pregoeiro Oficial, convoca a empresa: 
RICARTE ARAGAO CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 30.096.761/0001-50, credenciadas no Pregão 
Presencial Nº 00075/2020, para a reabertura do mesmo, marcada para as 11:00 horas do dia 24 de 
Julho de 2020, no Setor de Licitações, na Rua Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo, Cabe-
delo/PB. Informações no horário das 08:00hs às 14:00hs dos dias úteis. Telefone: (083) 3250-3121.

Cabedelo - PB, 06 de Julho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2020

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através de seu Pregoeiro Oficial, convoca as empresas: 
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.712.427/0001-83; GERALDO VIDAL DA NO-
BREGA - CNPJ: 18.995.457/0001-49; MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI 
- CNPJ: 31.202.451/0001-35; THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME - CNPJ: 
19.918.905/0001-73, credenciadas no Pregão Presencial Nº 00053/2020, para a reabertura do 
mesmo, marcada para as 09:00 horas do dia 24 de Julho de 2020, no Setor de Licitações, na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo, Cabedelo/PB. Informações no horário das 08:00hs 
às 14:00hs dos dias úteis. Telefone: (083) 3250-3121.

Cabedelo - PB, 06 de Julho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através de seu Pregoeiro Oficial, convoca as empresas: 
BJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.227.808/0001-55; MAIS ESTOQUE COMERCIO 
E DISTRIBUIDORA EIRELLI - CNPJ: 31.202.451/0001-35; SOS COMERCIO DE MATERIAIS ME-
DICOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 28.167.665/0001-03, credenciadas no Pregão Presencial 
Nº 00026/2020, para a reabertura do mesmo, marcada para as 11:00 horas do dia 23 de Julho de 
2020, no Setor de Licitações, na Rua Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo, Cabedelo/
PB. Informações no horário das 08:00hs às 14:00hs dos dias úteis. Telefone: (083) 3250-3121.

Cabedelo - PB, 06 de Julho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRONICO 25004/2020
Extrato De Ata De Registro De Preços: Nº 2.05.004/2020/SRP/CPL/SEMAS  Tipo: Menor Preço 

Por Item Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº. 2.05.004/2020/SRP/CPL/SEMAS Objeto: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020 Fundamento Legal: Lei Federal Nº 
8.666/93 e suas alterações, Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal Nº 10.024/2019, Lei Federal 
Nº 7.892/13, Decreto Municipal Nº 4.422 de 16 de setembro de 2019, Decreto Municipal Nº 4.444 
de 30 de dezembro de 2019; Fornecedor:  Anderton Cavalcante Souto CNPJ: 32.056.101/0001-70 
ITENS 01, 02, 05,06, 07, 08, 09, 011,012, 013, 017, 018, 020, 021,024,028,029,030, 033,034,035, 
038, 040, 041, 042, 044, 047, 048, 053,059,061, 063, 064, 071, 072,074, 077, 078, 081,082,083, 
085, 086,089,091,092, 093, 094, 095, 100, 105, 106, 111, 112,114,115,116,117,119,120,121,122
,123,124, 125,126,127,130, 134,137,138,141, 142,144,145,146, 149,152,153,154,156,157,158,
160,162,163,174,183,187,188,189 Valor: R$ 142.880,30 BOING COMERCIO ATACADISTA DE 
MATERIAIS LTDA ME  21.189.579/0001-52 ITENS 015,031,031,103,148,167 Valor R$ 13.127,00; 
C DE A FERREIRA E CIA LTDA - 33.330.526/0001-99 ITEM 101 Valor R$ 2.735,00; Dageal - Co-
mércio de Material de Escritório Ltda - 07.245.458/0001-50 ITENS 023,118,159,161,170  Valor R$ 
41.988,70; E. BERNARDO DE SOUZA 30.406.114/0001-05 ITENS 010,019,065  Valor  R$ 309,50; 
J.A COMERCIO VAREJISTA MATERIAL LIMPEZA EXPEDIENTE LTDA - 36.046.190/0001-25 ITEM 
013 Valor R$ 248,80; PAPELARIA ROCHA LTDA00.412.020/0001-70ITENS 014, 025, 036, 045, 
050, 055, 060, 067, 068, 069, 070, 088, 097, 102,109,135,136,140,143,164,165,166,171,176 R$ 
14.077,95; TAYANNA TAVARES DA SILVA 36.886.818/0001-09 ITENS 049,107,108, 110, 132 Valor 
66.979,20; TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -  05.301.712/0001-64 ITENS 
03, 04,016,022,026,027,037,039,043,046,051, 052, 054, 056, 057, 058, 066, 073, 075, 076, 079, 
080, 084, 087, 090, 096, 098, 099, 104, 128, 129, 131, 133, 139, 147,150, 151,155,168,169,172, 
173, 175, 177, 178, 179, 180, 181,182,184,185,186,190,191,192, 193,194, 195, 196, 197  Valor 
R$  76.904,15 perfazendo o valor global de Valor Total: R$ 359.250,60  Prazo: 12 (Doze) Meses 
Contados Da Sua Assinatura. Contratante: Maesio Tavares De Melo Fornecedor: ANDERTON 
CAVALCANTE SOUTO; BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS; C DE A FERREIRA 
E CIA LTDA; DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA; E. BERNARDO DE 
SOUZA; J.A COMERCIO VAREJISTA MATERIAL LIMPEZA EXPEDIENTE LTDA: PAPELARIA 
ROCHA LTDA: TAYANNA TAVARES DA SILVA: TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI Data Da Assinatura: 06/07/2020. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ESTÁ PUBLICADO 
NA INTEGRA DO SEMANÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO MAESIO TAVARES DE MELO Secretario 
Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISTRATO QUE CELEBRAM A EMPRESA 

EDIFFICAR E DO OUTRO LADO A PREFEITURA
 MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO - PARAÍBA, inscrita no CNPJ: 
de N° 08.902.934/0001-20, com sede na Praça dos Três Poderes, S/N, Centro, no município de 
Cruz do Espírito Santo – PB, CEP: 58.337-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Consti-
tucional o Sr. PEDRO GOMES PEREIRA, brasileiro, casado, portador do Cadastro Pessoa Física 
CPF: 022.740.174-33, doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE, e do outro lado 
a Empresa.CONSTRUTORA EDIFFICAR LTDA – ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado sob o 
CNPJ: 17.440.965/0001-06, com sede no Sítio Passagem de Castro, Mulungu - PB, denominado 
simplesmente de CONTRATADA, para serviços de construções, vem perante este instrumento 
realizar o DISTRATO CONSTRATUAL nas formas e condições abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO.
Tem o presente instrumento a cessão dos serviços contratados inicialmente pelo contrato nº 

033/2018, oriundo da Tomada de Preços nº 001/2018, realizado pelo Município.
CLÁUSULA SEGUNDO: DAS SANÇÕES.
Fica a empresa livre de toda a sanção, deste instrumento, tendo em vista a notificação de desis-

tência em tempo hábil, não sofrendo nenhuma punição, estando o município apto para providenciar 
as medidas cabíveis para a respectiva atenção ao objeto licitado.

CLÁUSULA TERCEIRA  - DO FORO
E por estarem de acordo, ambas as partes, elegem o foro da Comarca de Cruz do Espírito Santo 

para dirimir quaisquer dúvidas que possa surgir.
Cruz do Espírito Santo, 02 de julho de 2018

Pedro Gomes Pereira
Prefeito

EDDFICAR CONSTRUTORA
CONSTRUTORA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 09:30 
horas do dia 21 de julho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Locação de carros pipas, para transporte e distribuição de água potável no Município de Con-
ceição/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no horário 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 07 de Julho de 2020
KESSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 11:00 
horas do dia 21 de julho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de óculos de grau (lente de armação) para a Secretaria de Saúde do Município 
de Conceição/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no horário 08h00min ás 13h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 07 de Julho de 2020
KESSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: Aquisição de 
material hospitalar e diversos destinados a Unidade Básica de Saúde do Município de Curral Velho-
-PB; ADJUDICO o seu objeto a: L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 106.762,78; PAULO 
JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 49.514,00.

Curral Velho - PB, 07 de Julho de 2020
CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: Aquisição de material 
hospitalar e diversos destinados a Unidade Básica de Saúde do Município de Curral Velho-PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: L G PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA - R$ 106.762,78; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 49.514,00.

Curral Velho - PB, 07 de Julho de 2020
MANOEL DINIZ NETO

Gestor do Fundo de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: 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; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICAS LTDA - R$ 
122.751,17; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 26.922,45.

Curral Velho - PB, 07 de Julho de 2020
MANOEL DINIZ NETO

Gestor do Fundo de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2020, que objetiva: 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; ADJUDICO o seu objeto 
a: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICAS LTDA - R$ 122.751,17; PAULO JOSE MAIA 
ESMERALDO SOBREIRA - R$ 26.922,45.

Curral Velho - PB, 07 de Julho de 2020
CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO

DECISÃO FINAL - TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2020
A presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público, que reanalisando a documen-

tação apresentada pelo participante AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA na licitação 
em epígrafe, o recurso apresentado e o Parecer Jurídico apresentado pela Procuradoria Jurídica do 
Município, passa a expor: Foi dada improcedência total do recurso apresentado e mantida a decisão 
anteriormente tomada, permanecendo INABILITADA, a empresa: AGRESTE CONSTRUTORA E 
COMERCIO LTDA. Informa ainda que será realizada sessão pública para a abertura das propostas 
de preços que acontecerá as 09:00 horas do dia 13/07/2020 no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão 
Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08h00min às 12h00min dos 
dias úteis. Telefone: (83) 33791045. Email: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

CACIMBA DE DENTRO - PB, 03 de Julho de 2020. 
GLAUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 
serviços de CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, localizada no 
Distrito de Barreiros, às margens da PB 111 - CACIMBA DE DENTRO/PB, objeto da Proposta nº: 
12011.6630001/18-002 - MINISTÉRIO DA SAÚDE. LICITANTES INABILITADOS por não atenderem 
aos itens:  CONSTRUTORA SBG - EIRELI (7.5.1. c/c 7.6. e 8.3.2. c/c 6.7.2.); PB CONSTRUCOES 
E COMERCIO LTDA – EPP (7.5.1. c/c 7.6.; 8.2.7. e 8.2.11.); R F SERVICOS DE CONSTRUCAO 
CIVIL EIRELI (8.2.9. e 8.2.11.); MOURA E ANDRADE CNSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (8.2.1. 
c/c 6.1 e 8.5.); AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA (8.2.1. c/c 6.1 e 8.5.); D2R3 SER-
VIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI (8.3.1. c/c 6.7.1.); DIAS CONSTRUÇÕES LTDA – EPP 
(8.2.9.; 8.3.1. c/c 6.7.1.); GAURBAN CONSTRUÇÕES LTDA (8.2.10.; 8.3.2. C/C 6.7.2.); MORAIS 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (8.2.). LICITANTES HABILITADOS: 
ACRM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA - EPP; COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA F. OLIVEIRA 
EIRELI; CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; ESTRUTURAL SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA 
LTDA; FM SERVICOS LTDA; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA; H & 
M CONSTRUCOES LTDA; ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI; JOSE LUIZ DA SILVA ANDRADE 
LTDA; PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI; T4 ENGENHARIA 
E SERVICOS LTDA. 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 mesmo local da primeira reunião e ocorrerá as 10:30 horas do dia 17 de Julho de 2020. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão 
Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08h00min às 12h00min dos 
dias úteis. Telefone: (83) 33791045. Email: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

CACIMBA DE DENTRO - PB, 07 de Julho de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 
serviços de CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO, localizado na PB 133 - Distrito de 
Logradouro - CACIMBA DE DENTRO/PB, objeto do Contrato nº: 1057202-23 - SICONV nº 869728 
- MINISTÉRIO DOS ESPORTES. ESTADO DA PARAÍBA. LICITANTES INABILITADOS por não 
atenderem aos itens:  CONSTRUTORA SBG - EIRELI (8.3.2. c/c 6.7.2. e 8.5.); PB CONSTRUCOES 
E COMERCIO LTDA – EPP  (8.2.11.); CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA (8.2.2. e 
8.5). LICITANTES HABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA; BSR CONS-
TRUTORA E LOCADORA EIRELI; CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI; CP2 CONSTRUCOES, 
SERVICOS E LOCACOES EIRELI; FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA; FM 
SERVICOS LTDA; H & M CONSTRUCOES LTDA; JOSE LUIZ DA SILVA ANDRADE LTDA; R F 
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI e a T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. A empresa 
BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI por ter se enquadrado como ME terá o prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar do julgamento das propostas de preços para apresentar a Certidão de 
Regularidade perante a Fazenda Municipal com situação regular e data atualizada, sob pena de ser 
declarado INABILITADO. 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 mesmo local da primeira reunião e ocorrerá as 11:00 horas do dia 16 de Julho de 2020. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão 
Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08h00min às 12h00min dos 
dias úteis. Telefone: (83) 33791045. Email: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

CACIMBA DE DENTRO - PB, 07 de Julho de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 
serviços de CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PORTAIS NAS SAÍDAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 
DE DENTRO, SENDO 01 (UM) NA SAÍDA PARA ARARUNA E 01 (UM) NA SAÍDA PARA SOLÂNEA, 
objeto do Contrato nº: 1055983-51 - MINISTÉRIO DO TURISMO. LICITANTES INABILITADOS por 
não atenderem aos itens:  CONSTRUTORA SBG - EIRELI (8.3.2. c/c 6.7.2. e 8.5.); PB CONSTRU-
COES E COMERCIO LTDA – EPP  (8.2.11.); CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA 
(8.2.2. e 8.5); R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI (8.2.1. c/c 6.1 e 8.5.) . LICITANTES 
HABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA; BSR CONSTRUTORA E LO-
CADORA EIRELI; CP2 CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; FC - FERNANDES 
CARVALHO CONSTRUTORA LTDA; FM SERVICOS LTDA; H & M CONSTRUCOES LTDA; JOSE 
LUIZ DA SILVA ANDRADE LTDA e a T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. A empresa BSR CONS-
TRUTORA E LOCADORA EIRELI por ter se enquadrado como ME terá o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a contar do julgamento das propostas de preços para apresentar a Certidão de Regularidade 
perante a Fazenda Municipal com situação regular e data atualizada, sob pena de ser declarado 
INABILITADO. 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 
mesmo local da primeira reunião e ocorrerá as 14:00 horas do dia 16 de Julho de 2020. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão Pedro 
Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08h00min às 12h00min dos dias 
úteis. Telefone: (83) 33791045. Email: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

CACIMBA DE DENTRO - PB, 07 de Julho de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2020.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE ASSES-

SORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS 
JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA 
PARAÍBA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CONTRO-
LADORIA GERAL DA UNIÃO – CGU COMPREENDENDO A DEFESA DOS INTERESSES DO 
MUNICÍPIO DE CAPIM.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM torna público e convoca os interessados que a reunião 
para abertura e julgamento da proposta técnica da licitação TP 001/2020 ocorrerá no dia 09/07/2020 
as 09:00hs. (horário local). Maiores informações na sala da CPL, localizado na sede da Prefeitura 
Municipal de Capim, na Av. São Sebastião, s/n, Centro, CAPIM – Pb, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas ou no site www.capim.pb.gov.br.

Capim/PB, 07 de Julho de 2020.
Valdécio de Aragão Rocha

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA – PB
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 00004/2020
No Aviso de Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº. 00004/2020, que tem por ob-

jeto a CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA “LADEIRA DOS TOTA”, NA 
COMUNIDADE CAMPO DO VELHO - COXIXOLA/PB, do tipo “Menor Preço”, publicado no Diário 
Oficial do Estado (DOE) e Jornal União do dia 04/07/2020, onde se lê: Torna público que fará rea-
lizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida Manoel José das Neves, 
42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:30 horas do dia 17 de Julho de 2020, leia-se: Torna público que 
fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida Manoel José das 
Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:30 horas do dia 21 de Julho de 2020. Os demais atos 
permanecem inalterados.

Coxixola, 07 julho de 2020.
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis e não injetáveis (comuns) diver-

sos: padronizados da RENAME - Relação de Medicamentos Essenciais, 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. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2020. DOTAÇÃO: Dotação: 
07.00 - 10.301.2002.2027 - 2110000.01 - 3.3.90.30.09 07.00 - 10.301.2002.2027 - 2130000.01 
- 3.3.90.30.09 07.00 - 10.301.2002.2027 - 2140000.01 - 3.3.90.30.09. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas 
e: CT Nº 00042/2020 - 26.06.20 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
MEDICAMENTO - R$ 28.998,50; CT Nº 00044/2020 - 26.06.20 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 
- R$ 7.893,30; CT Nº 00045/2020 - 30.06.20 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 4.099,00; CT Nº 00046/2020 - 02.07.20 - PHOSPODONT LTDA - R$ 17.864,05; CT Nº 
00047/2020 - 02.07.20 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 8.698,50.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 INTIMAÇÃO DO ATO DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00001/2020. OBJETO: Contratação de uma Empresa Es-

pecializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor preço global: Cobertura de 
Quadra Poliesportiva Municipal Francisco dos Santos, localizada neste Município. ATO ADMINIS-
TRATIVO: Revogação da licitação. INTIMAÇÃO: Notifica-se que do ato de revogação da licitação 
em tela caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, considerado da data desta publicação, nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. INFORMAÇÕES: 
Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, em sua sede, Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP.

Duas Estradas - PB, 06 de Julho de 2020
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA

Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 21 de Julho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de mão de obra de 
pessoa física (calceteiro e servente) para realizar tarefas, reparos, consertos, recuperação, amplia-
ção, demolição, reforma e construção, por administração direta. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no 
horário das 07:30 as 11:30   horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. 
E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 07 de Julho de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00010/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
equipamentos de fisioterapia para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste 
município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME - R$ 3.280,00; 
V P SILVA BRINQUEDOS - R$ 1.559,90.

Esperança - PB, 06 de Julho de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00010/2020. OBJETO: Aquisição Parcelada de Equipamentos 

de Fisioterapia para Atender as Necessidades do Fundo Municipal de Saúde Deste Município. NO-
TIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista 
no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Odontomed Comercio de 
Produtos Medicos Hospitalares Ltda-me - CNPJ 09.478.023/0001-80. V P Silva Brinquedos - CNPJ 
18.448.863/0001-91. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Es-
perança - PB, no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 06 de Julho de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

NOTIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 0012/2020 que objetiva: Aquisição parcelada de material médico 

hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal, Policlínica, Unidades básicas de 
saúde, Farmácia Básica, Samu e Laboratório deste Município. Convocamos a empresa JOSÉ 
NERGINO SOBREIRA (PJS DISTRIBUIDORA), para no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, 
considerados da data de publicação desta notificação, para manifestar justificativas com relação 
aodescumprimento do prazo estabelecido para entrega de produtos e como também entrega parcial 
dos itens pedidos e pela inexecução do contrato. Em caso de não justificativa e permanência da 
inércia da contratada, ficará o contrato nº 044/2020 rescindido conforme artigo 77, 78 e 79 da lei 
Federal de Licitações e Contratos. INFORMAÇOES: na sede da Prefeitura, Rua Antenor Navarro, 
837 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 

Esperança - PB, 06 de Julho de 2020. 
Nobson Pedro de Almeida

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Esportivos diversos para melhor atender as de-
mandas da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2020. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2020 Elemento de despesa 3.30.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00312/2020 - 08.06.20 - COMERCIAL MASTER EIRELI - R$ 373.203,20.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MÁSCARAS N95 E MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS, 
CONFORME PROPOSTA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO 
COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00037/2020. DOTAÇÃO: RECUR-
SOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2020 – 3.3.90.30.01 - Mate-
rial de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE GUARABIRA e RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 
43.500,00 – QUARENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS - CT Nº 00340/2020 – 01.07.2020

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 08h30min, do dia 21 de julho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada no ramo pertinente para prestação de serviços em manutenções em eletrodomésticos e 
outros pertencentes a Administração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 
14h00min as 18h00min dos dias úteis e no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 07 de julho de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00037/2020

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00037/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÕES DE MÁSCARAS N95 E MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS, 
CONFORME PROPOSTA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE 
AO COVID-19; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RDF 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 43.500,00 – QUARENTA E TRÊS 
MIL E QUINHENTOS REAIS.

Guarabira - PB, 01 de julho de 2020.
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos destinados a unidade Mista de Saúde, PSF’s e SAMU(192) 

do Município de Igaracy - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Igaracy: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, 096 3390.30 00 211 MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00056/2020 - 07.07.20 - FARMAGUEDES COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R$ 8.122,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00002/2020. OBJETO: Execução dos Serviços Prestados 

pela Empresa Contratada Será o Recebimento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Em Aterro 
Sanitário Ou Serviço de Atividade Correlata, e Destinação Final dos Rejeitos, dos Resíduos Sólidos 
para Local Devidamente Apropriado e Licenciado, Conforme Licença Expedida Por Órgão Ambiental 
Competente, Atendendo a Lei Federal Nº 12.305/2010 (política Nacional de Resíduos Sólidos). 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Itaresidue Unidade de Tratamento 
de Residuos Ltda - CNPJ 26.665.213/0001-26. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Pedro 
Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Igaracy - PB, 07 de Julho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Execução dos serviços prestados pela empresa contratada será o recebimento e des-

tinação final dos resíduos sólidos em aterro sanitário ou serviço de atividade correlata, e destinação 
final dos rejeitos, dos resíduos sólidos para local devidamente apropriado e licenciado, conforme 
licença expedida por órgão ambiental competente, atendendo a Lei Federal nº 12.305/2010 (Política 
nacional de Resíduos Sólidos). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
18 541 1002 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA, 077 00 001 3390.39 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00054/2020 
- 07.07.20 - ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - R$ 44.820,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Julho de 2020, lici-
tação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA DE UM PREDIO PARA 
ADEQUAÇÃO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE IGARACY -PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; 
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. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 07 de Julho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica do Município de Igaracy - 

PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Igaracy: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, 096 3390.30 00 211 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: 
CT Nº 00055/2020 - 07.07.20 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICOS E HO - R$ 28.890,00.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, convoca as em-

presas HARPIA EMPREENDIMENTOS, CNPJ 26.836.842/0001-71, PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ 13.777.403/0001-93, CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI, CNPJ 
18.578.731/0001-84, COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 11.170.603/0001-58, 
CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI - ME, CNPJ 15.233.791/0001-77, OBRAPLAN EM-
PRESA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS LTDA - ME, CNPJ 26.764.981/0001-37, MENDES 
E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 26.781.189/0001-90, FF EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ 23.103.016/0001-25, JUF SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS - ME, 
CNPJ 05.736.096/0001-74, COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES 
EIRELI, CNPJ 17.440.286/0001-29, ELF TEXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 
17.560.794/0001-40, ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP, CNPJ 05.935.592/0001-57, CRV 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 07.609.311/0001-00, FJ CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA, CNPJ 20.284.072/0001-15, JMR CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 08.686.945/0001-10, 
MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 31.384.604/0001-59, para abertura dos 
envelopes de HABILITAÇÃO, no dia 15.07.2020 as 14:00 Hrs, o não comparecimento de nenhum 
representante das empresas convocadas será facultada a abertura pela Comissão de Licitação e 
publicado o resultado na imprensa oficial.

Ibiara-PB, 06 de Julho de 2020.
Vicente Lucas Xavier Ribeiro

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, convoca as em-

presas HARPIA EMPREENDIMENTOS, CNPJ 26.836.842/0001-71, PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ 13.777.403/0001-93, CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI, CNPJ 
18.578.731/0001-84, COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 11.170.603/0001-58, 
CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI - ME, CNPJ 15.233.791/0001-77, OBRAPLAN 
EMPRESA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS LTDA - ME, CNPJ 26.764.981/0001-37, FF 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 23.103.016/0001-25, JUF SERVIÇOS E 
EMPREENDIMENTOS - ME, CNPJ 05.736.096/0001-74, COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS 
TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ 17.440.286/0001-29, ELF TEXEIRA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 17.560.794/0001-40, ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP, 
CNPJ 05.935.592/0001-57, CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 07.609.311/0001-
00, FJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 20.284.072/0001-15, JMR CONSTRUÇÕES 
EIRELI, CNPJ 08.686.945/0001-10, MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 
31.384.604/0001-59 e GR CONSTRUÇÕES, CNPJ 27.450.426/0001-01, para abertura dos en-
velopes de HABILITAÇÃO, no dia 15.07.2020 as 16:00 Hrs, o não comparecimento de nenhum 
representante das empresas convocadas será facultada a abertura pela Comissão de Licitação e 
publicado o resultado na imprensa oficial.

Ibiara-PB, 06 de Julho de 2020.
Vicente Lucas Xavier Ribeiro

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00022/2020, com o seu objeto aquisição de equipa-
mentos e material permanente, conforme edital. Com as licitantes classificadas em todas as fases 
deste certame, a empresa XAVIER AFREU DE ASSIS, cadastrada no CNPJ n° 03.808.036/0001-
94, vencedora do valor global de R$ 4.420,00 (quatro mil quatrocentos e vinte reais), a empresa 
RITA DE ANDRADE VIEIRA – ME, CNPJ: 10.719.048/0001-08, vencedora do valor global de R$ 
7.568,00 (sete mil quinhentos e sessenta e oito reias), a empresa NUNES & TENORIO LTDA, CNPJ 
35.000.390/0001-84, vencedora do valor global de R$ 3.925,00 (três mil novecentos e vinte e cinco 
reais), a empresa C DE A FERREIRA E CIA LTDA, cadastrada no CNPJ nº 33.330.526/0001-99, 
vencedora do valor global de R$ 25.136,00 (vinte e cinco mil cento e trinta e seis reais) e a empresa 
EDILANE CARVALHO ARAUJO , CNPJ: 12.710.916/0001-14, vencedora do valor global de R$ 
5.734,00 (cinco mil setecentos e trinta e quatro reais).

Ibiara - PB, 06 de Julho de 2020.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Sétimo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00077/2018, em 15.11.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI – ME.
OBJETO CONTRATUAL: Reforma da escola de Ceci Badu de Sousa. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00006/2020
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos para enfretamento do covid-

-19,atendendo solicitação da Secretaria de Saúde do município de Ibiara-PB, pela contratação direta 
com a empresa NNMED – DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
E DROGAS DE USO HUMANO – CNPJ nº 15.218.561/0001-39, com o valor global de R$ 27.840,00 
(vinte e sete mil oitocentos e quarenta reais).  

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Ibiara -  PB, em  07 de Julho de 2020.

 FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00006/2020

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

inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao cum-
primento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00006/2020, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação direta para a aquisição de medicamentos para enfretamento do 
covid-19, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde do município de Ibiara-PB, a empresa 
NNMED – DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E DROGAS 
DE USO HUMANO – CNPJ nº 15.218.561/0001-39, com o valor global de R$ 27.840,00 (vinte e 
sete mil oitocentos e quarenta reais).

  Ibiara, em 07 de Julho de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00006/2020. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
CONTRATADA: NNMED – DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMEN-

TOS E DROGAS DE USO HUMANO – CNPJ nº 15.218.561/0001-39.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos para enfretamento do 

covid-19, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde do município de Ibiara-PB. 
VALOR GLOBAL R$: 27.840,00 (vinte e sete mil oitocentos e quarenta reais).   
PRAZO: 31.12.2020.

Ibiara - PB, em 07 de Julho de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 00041/2020
DISPENSA: 006/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE ABASTERCIMENTO SIMPLIFICADO 

NO MUNICÍPIO DE JOCA CLAUDINO - PB.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Joca Claudino
CONTRATADO: VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ Nº 27.846.891/0001-57
ONTE DE RECURSO: As despesas decorrentes da execução do contrato, correrão à conta dos 

recursos orçamentários oriundos do orçamento de 2020, recursos próprios, elemento de despesa 
nº. 3390.30 - bens de consumo.02.050 secretaria de infraestrutura urbana e rural, 15 122 0010 2008 
manutenção das ativ. da sec. de infraestrutura, 02.090 secretaria de agricultura e abastecimento, 
20 122 0010 2013 manutenção da sec. de agricultura.

VALOR: R$: 713.114,80 (setecentos e treze mil e cento e catorze reais e oitenta centavos).
DATA  DO CONTRATO: 02 de julho de 2020 a 31/12/2020

JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE
Prefeita Constitucional 

 PREFEITURA MUNICIPAL LIVRAMENTO
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 096/2017

Pregão Presencial Nº 024/2017. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Tamyres 
K. R. Leite-ME, CNPJ: 10.806.421/0001-68. Considerando o pedido da prorrogação da vigência do 
contrato de 12/05/2019 a 12/05/2020, para a nova vigência que será de 12/05/2020 a 31/12/2020, 
para utilização do saldo contratual visando atender as necessidades da municipalidade, com isso fica 
justificada a prorrogação da vigência. Ainda ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. 
Partes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) a Sra. Tamyres K. R. Leite (Pela Contratada).

Livramento/PB, 04 de maio de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 097/2017

Pregão Presencial Nº 025/2017. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Tamyres 
K. R. Leite-ME, CNPJ: 10.806.421/0001-68. Considerando o pedido da prorrogação da vigência do 
contrato de 12/05/2019 a 12/05/2020, para a nova vigência que será de 12/05/2020 a 31/12/2020, 
para utilização do saldo contratual visando atender as necessidades da municipalidade, com isso fica 
justificada a prorrogação da vigência. Ainda ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. 
Partes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) a Sra. Tamyres K. R. Leite (Pela Contratada).

Livramento/PB, 04 de maio de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 046/2020
Processo Administrativo nº 033/2020 | Pregão Presencial nº 06.012/2020 | Ata de Registro de 

Preços nº 009/2020
OBJETO: fornecimento de materiais de limpeza e outros, destinados a atender as necessidades 

do Fundo Municipal de Saúde - FMS
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro – PB | CNPJ Nº: 

12.375.571/0001-90
CONTRATADO: Jose Antônio Filho – ME | CNPJ Nº: 27.709.875/0001-13
VALOR R$: 27.902,64 (vinte e sete mil, novecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos). 

PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: Até 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orça-
mento vigente. ELIANE SANTIAGO - Gestora do FMS. Lagoa de Dentro - PB, 01 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/2020
Processo Administrativo nº 033/2020 | Pregão Presencial nº 06.012/2020 | Ata de Registro de 

Preços nº 009/2020
OBJETO: fornecimento de materiais de limpeza e outros, destinados a atender as necessidades 

do Fundo Municipal de Saúde - FMS
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro – PB | CNPJ Nº: 

12.375.571/0001-90
CONTRATADO: Maior Clean Comércio Varejista de Instrumentos Cirúrgicos Eireli – ME | CNPJ 

Nº: 23.708.247/0001-62
VALOR R$: 139.031,26 (cento e trinta e nove mil, trinta e um reais e vinte e seis centavos). 

PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: Até 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orça-
mento vigente. ELIANE SANTIAGO - Gestora do FMS. Lagoa de Dentro - PB, 01 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2020 - PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 06.010/2020
OBJETO: Registro de preços, para eventual aquisição de móveis e equipamentos hospitalares, 

destinados a instalação e ampliação das unidades de saúde do município de Lagoa de Dentro - PB. 
Diante dos autos do processo supracitado e nos termos do art. 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93, 
ADJUDICO a presente licitação, as empresas abaixo, nos seguintes termos:

EMPRESA CNPJ ITEM VALOR 
R$

LIFERMA COM. DISTRI. PROD. 
HOSP. EIRELI 06.281.452/0001-75 4, 5, 6, 10, 13, 15, 

18, 21, 28 e 29 13.217,00

S D DE A FERREIRA E CIA LTDA 26.889.181/0001-42 23 e 24 10.688,00

BETANIAMED COMERCIAL EIRE-
LI - EPP 09.560.267/0001-08 8, 12, 16, 17, 19 e 30 15.713,00

EMILLY IND. E COM. DE MOVÉIS 
LTDA - EPP 07.239.645/0001-20 1, 2, 3, 20 e 22 11.078,00

K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIP. 
EIRELI - EPP 21.971.041/0001-03 11 2.940,00

ODONTOMED COM. DE PROD. 
MÉDICO HOSP. LTDA 09.478.023/0001-80 7, 9, 14, 25, 26 e 27 5.401,00

VALOR TOTAL ADJUDICADO R$ 59.037,00

Dou Fé,
Fábio Carlos Gonçalves de Brito

Pregoeiro Oficial

EMPRESA CNPJ ITEM VALOR 
R$

LIFERMA COM. DISTRI. PROD. 
HOSP. EIRELI 06.281.452/0001-75 4, 5, 6, 10, 13, 15, 

18, 21, 28 e 29 13.217,00

S D DE A FERREIRA E CIA LTDA 26.889.181/0001-42 23 e 24 10.688,00

BETANIAMED COMERCIAL EIRE-
LI - EPP 09.560.267/0001-08 8, 12, 16, 17, 19 

e 30 15.713,00

EMILLY IND. E COM. DE MOVÉIS 
LTDA - EPP 07.239.645/0001-20 1, 2, 3, 20 e 22 11.078,00

K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIP. 
EIRELI - EPP 21.971.041/0001-03 11 2.940,00

ODONTOMED COM. DE PROD. 
MÉDICO HOSP. LTDA 09.478.023/0001-80 7, 9, 14, 25, 26 e 27 5.401,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO R$ 59.037,00

Dou Fé,
       Lagoa de Dentro - PB, 07 de julho de 2020.

Eliane Vicente Santiago
Gestora do FMS

Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
OBJETO: Contratação de empresa para executar Obra civil de reforma da Escola José Vieira 

Leal no município de Mari. CONVOCA os interessados para comparecer à reunião de abertura das 
Propostas de Preço do processo acima citado, que ocorrerá no dia 09/07/2020 às 11:00hs na sala 
da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mari. Maiores informações através do e-mail: 
cpl.mari.2017@gmail.com ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, 
no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 07 de julho de 2020.
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma 
empresa especializada em construção civil, para construção de uma quadra coberta da Escola 
Emília Gomes da Silva. 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) 36251111. E-mail: licitacaogovma@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 07 de Julho de 2020
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
(RETOMADA)

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 018/2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, no dia 22 de Julho de 2020 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES 
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, 
na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no 
endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do 
site https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/.

Mamanguape-PB, 07 de Julho de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 021/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item no dia 20 de Julho de 2020 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, PEDRAS RACHÃO 
E MEIO FIO. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Maman-
guape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. no horário de expediente de 
08:00 as 12:00 Horas ou através do site https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ano-2020/.

Mamanguape-PB, 07 de Julho de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos da Farmácia Básica e outros para melhor 
atender as necessidades do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2020. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA 
NO ORÇAMENTO VIGENTE 2020 Elementos de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 
3.3.90.32.01 - Material para Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilõezinhos e: CT Nº 00113/2020 
- 15.06.20 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 45.604,00; CT Nº 00114/2020 - 15.06.20 - CIRUFARMA 
COMERCIAL LTDA - R$ 43.225,00; CT Nº 00115/2020 - 15.06.20 - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 
20.865,00; CT Nº 00116/2020 - 15.06.20 - DROGAFONTE LTDA - R$ 148.544,00.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão nº. 00026/2019
Objeto: Aquisição de peças para veículos.
Vencedora: GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA – EPP, com o valor global de R$ 254.948,57 (duzentos 

e cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), 
Resolve: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve ADJUDI-

CAR e HOMOLOGAR. Estando convocadas para assinar termo contratual.
Pedra Branca-PB, 07 de Junho de 2019

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, Pregão Eletrô-
nico, do tipo menor preço, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS PARA O ANO DE 2020. Plataforma: www.portaldecompraspublicas.com.br . Data 
do certame 23/07/2020 as 10:00. Horário limite para envio das propostas: 09:30 do mesmo dia. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, 8.666/93 
e Decreto Municipal nº. 004/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço Rua Raimundo Silva, 302, Centro. Telefone: (83) 34783001. administracao@passa-
gem.pb.gov.brEdital: www.tce.pb.gov.br, passagem.pb.gov.br, e portaldecompraspublicas.com.br 

Passagem - PB, 07 de Julho de 2020
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
João Pessoa, 48 - Centro - Pilões - PB, às 09h30min do dia 24 de Julho de 2020, licitação modali-
dade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo pertinente, 
para executar serviços na Reforma de Praça Pública, localizada na Rua Conego Teodomiro, neste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 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, 07 de Julho de 2020.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, às 14:00 horas do 
dia 20 de julho de 2020, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, para: 
Aquisições parceladas de gêneros alimentícios, para compor/montar kits de alimentação escolar, 
quem tem como objetivo serem entregues/distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de 
ensino deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3277-1108. Edital: http:// http://transparencia.pirpirituba.pb.gov.br/licitacoes 
/ ou www.tce.pb.gov.br; site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br 

Pirpirituba - PB, 06 de julho de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial
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Publicidade

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DA DECISÃO 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 033/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: EDILANE CARVALHO ARAUJO-ME, CNPJ: 12.710.916/0001-14.
OBJETIVO: Registro de preços para a aquisição de equipamentos destinados ao enfrentamento 

emergencial (COVID 19) de saúde pública do Município de Piancó.
PROCEDIMENTO: Justificativa de divergência de valor,em decorrência da homologação do Item 

nº 09, com diferença de valor apresentado no Edital.
DECISÃO: Manutençãodo contrato em todos os termos.

Piancó-PB, 07 dejulho de 2020.
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

RECURSO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados 

em consultoria, organização e execução de concurso público para provimento de cargos efetivos. 
RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO - empresa: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
SANTA TEREZINHA – AESST – PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL da Tomada de Preços 
n.º0003/2020. O Presidente da CPL, comunica que, após análise do recurso apresentado, não 
foi dado deferimento ao mesmo – Recurso Indeferido. Maiores informações e vistas ao processo, 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de 
Pedro Régis – PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis ou E-mail.: pmpedroregis@uol.com.br  

Pedro Régis - PB, 07 de julho de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: Contratação de 
pessoa física para prestação de serviços de mão de obra de pedreiro e auxiliar de pedreiro, sem 
fornecimento de material, para realizar tarefas, reparos, consertos, recuperação, ampliação, refor-
ma e construção para atender as necessidades desta Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DANIEL DA CONCEIÇÃO GOMES - R$ 5.775,00; DANIEL DA 
CONCEIÇÃO GOMES JÚNIOR - R$ 2.915,00; JOSÉ RICARTE DA SILVA - R$ 5.775,00; JOSIEL 
FARIAS DOS SANTOS - R$ 2.915,00; NOALDO DE LIMA BARBOSA - R$ 5.775,00; ROBERTO 
JOSÉ DA ROCHA - R$ 5.775,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 06 de Julho de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de pessoa física para prestação de serviços de mão de obra de pedreiro 

e auxiliar de pedreiro, sem fornecimento de material, para realizar tarefas, reparos, consertos, 
recuperação, ampliação, reforma e construção para atender as necessidades desta Prefeitura. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Riacho de Santo Antônio: 02100.15.122.2019.2029 - 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 02100.15.451.2020.1013 - CONST. REFORMA E CONSERVAÇÃO 
DE PRÉDIOS PÚBLICOS. 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo 
Antônio e: CT Nº 00056/2020 - 06.07.20 - ROBERTO JOSÉ DA ROCHA - R$ 5.775,00; CT Nº 
00057/2020 - 06.07.20 - NOALDO DE LIMA BARBOSA - R$ 5.775,00; CT Nº 00058/2020 - 06.07.20 
- DANIEL DA CONCEIÇÃO GOMES JÚNIOR - R$ 2.915,00; CT Nº 00059/2020 - 06.07.20 - DA-
NIEL DA CONCEIÇÃO GOMES - R$ 5.775,00; CT Nº 00060/2020 - 06.07.20 - JOSÉ RICARTE DA 
SILVA - R$ 5.775,00; CT Nº 00061/2020 - 06.07.20 - JOSIEL FARIAS DOS SANTOS - R$ 2.915,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução dos serviços 
de pavimentação das Ruas Projetada 01, Projetada 02 na comunidade de Salema, localizada na 
Zona Urbana desse município, conforme Contrato de Repasse do MDR n.°887509/2019 OPERAÇÃO 
n.° 1066.334-21/2019/MDR/CAIXA. LICITANTE HABILITADO: ENGEMAIS CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI. LICITANTE INABILITADO: GILCIMARA AVILA BATISTON. 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 09:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3291-2222. 

Rio Tinto - PB, 07 de Julho de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Getúlio Vargas, 40B - Centro - Santa Rita - PB, às 08:30 horas do dia 22 de Julho de 2020, 
por meio do site www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 
VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SANTA RITA, PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: 
https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais;www.tce.pb.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 07 de Julho de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação em vias 
públicas no Município de Santa Luzia-PB, conforme Contrato de Repasse N° 885809/2019/MDR/
CAIXA.

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 27/07/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 07 de julho de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO JULGAMENTO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Revitalização da Praça 
Domingos Leite, no município de São José de Piranhas – PB. A CPL torna público que após análise 
da documentação apresentada:1. A empresa EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 
02.750.635/0001-31, apresentou documentação exigida necessária e sanou os vícios apontados 
no relatório anterior do contador.  2. Quanto à qualificação técnica o engenheiro da prefeitura alega 
que, a empresa EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 02.750.635/0001-31 não dispõe 
em seu quadro permanente de um engenheiro mecânico, como também não apresentou em Acervo 
Técnico valor do seguinte item “Piso intertravado em bloco retangular”, ficando assim INABILITADA 
por não cumprir todas as exigências editalícias. 2. A empresa A3T - CONSTRUCAO E INCORPO-
RACAO LTDA – CNPJ: 09.047.935/0001-06, apresentou documentação exigida necessária e sanou 
os vícios apontados no relatório anterior do contador, ficando assim HABILITADA por cumprir todas 
as exigências editalícias.Desta forma, com base no que foi apresentado e analisado até o momento, 
DECIDE: MANTER a decisão que inabilitou as seguintes empresas para este procedimento lici-
tatório: 1.AM ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.351.120/0001-85; 2.COFEM 
CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI – CNPJ: 17.440.286/0001-
29; 3.CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI – CNPJ: 18.578.731/0001-84; 4.EKS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 02.750.635/0001-31; 5.FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS 
LTDA – CNPJ: 23.103.016/0001-25; 6.JOSE URIAS FILHO EIRELI – CNPJ: 05.736.096/0001-74 e 
7.MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – CNPJ: 31381604000159. E ANULAR a decisão 
que inabilitou a seguinte empresa, tornando-a habilitada para este procedimento licitatório: A3T 
- CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA – CNPJ:09.047.935/0001-06. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Informações: junto a CPL, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas – PB, 
07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

                        São José de Piranhas - PB, 07 de Julho de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Felinto dos Santos - Centro – São Bentinho - PB, às 08h30min do dia 23 de Julho de 
2020, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, registro de preços na modalidade 
pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, para:Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, 
destinados à manutenção de diversas secretarias do município de São Bentinho/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 9.9877-9500. 
E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 07 de Julho de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Felinto dos Santos - Centro – São Bentinho - PB, às 08h30min do dia 24 de Julho de 2020, 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, registro de preços na modalidade pregão, 
na forma eletrônica, do tipo menor preço, para:Aquisição parcelada de materiais odontológicos, 
destinados à manutenção da Secretaria de Saúde do Município de São Bentinho/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 9.9877-9500. 
E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 07 de Julho de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 27 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de reforma de 
unidade escolar, neste Município - EMEF Luiz Ignácio Ribeiro Coutinho. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-
1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 02 de Julho de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 
07 de Agosto de 2020, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO 
DE obra de CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA - PADRÃO FNDE. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 34671028. E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br. Edital: www.
saojosedosabugi.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 07 de Julho de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00023/2020. OBJETO: Aquisição de materiais diversos: 
paralelepípedo granítico, meio fio granítico, cimento e areia para pavimentações neste município. 
ABERTURA: 26/06/2020 as 15:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 07/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis e não injetáveis diversos: padroniza-

dos da RENAME - Relação de Medicamentos Essenciais, 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. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00048/2019. ADITAMENTO: Realinhamento de preço 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00033/2020 
- M & R Comercio Eireli - 1º Aditivo - - equivalente a R$ 31.567,00. O valor consolidado passa para 
R$ 90.145,75. ASSINATURA: 03.07.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Julho de 2020, 
por meio do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, licitação modalidade Pregão Eletrô-
nico, do tipo menor preço, para: Aquisição de álcool em gel e líquido destinados ao combate da 
covid-19. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e 
ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado: 

Telefone:(083)3353-2274.E-mail: Cplsume@gmail.com. 
Edital:www.sume.pb.gov.br;https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 

Sumé - PB, 07 de Julho de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO JULGAMENTO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Revitalização da Praça Do-

mingos Leite, no município de São José de Piranhas – PB. A CPL torna público que após análise 
da documentação apresentada: 1. A empresa EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 
02.750.635/0001-31, apresentou documentação exigida necessária e sanou os vícios apontados 
no relatório anterior do contador.  2. Quanto à qualificação técnica o engenheiro da prefeitura alega 
que, a empresa EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 02.750.635/0001-31 não dispõe 
em seu quadro permanente de um engenheiro mecânico, como também não apresentou em Acervo 
Técnico valor do seguinte item “Piso intertravado em bloco retangular”, ficando assim INABILITADA 
por não cumprir todas as exigências editalícias. 2. A empresa A3T - CONSTRUCAO E INCORPORA-
CAO LTDA – CNPJ: 09.047.935/0001-06, apresentou documentação exigida necessária e sanou os 
vícios apontados no relatório anterior do contador, ficando assim HABILITADA por cumprir todas as 
exigências editalícias. Desta forma, com base no que foi apresentado e analisado até o momento, 
DECIDE: Inabilitar as seguintes empresas para este procedimento licitatório: 1.AM ENGENHARIA 
E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 13.351.120/0001-85; 2.COFEM CONSTRUCOES SERVICOS 
TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI – CNPJ: 17.440.286/0001-29; 3.CONSTRUTORA TRIUN-
FO EIRELI – CNPJ: 18.578.731/0001-84; 4.EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 
02.750.635/0001-31; 5.FF EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA – CNPJ: 23.103.016/0001-25; 
6.JOSE URIAS FILHO EIRELI – CNPJ: 05.736.096/0001-74 e 7.MOTIVA CONSTRUCOES E SER-
VICOS EIRELI – CNPJ: 31381604000159. E ANULAR a decisão que inabilitou a seguinte empresa, 
tornando-a habilitada para este procedimento licitatório: A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO 
LTDA – CNPJ:09.047.935/0001-06. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão re-
cursos nos termos do Art. 109, Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Informações: junto a CPL, 
Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas – PB, 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: 
cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

                                               São José de Piranhas - PB, 07 de Julho de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

EDITAL DE ELEIÇÃO
  A Confederação Brasileira de Futebol de Travinha, no uso de sua atribuições legais e atendendo 

ao disposto nos Art.17 parágrafo segundo Letras: a e b, parágrafo terceiro  e quarto, Art. 18 Letras: 
a,b,c,d,e,f,g,h,i.j.k.l.m,n,o,p,q e r, Art. 19 Letras: a,b e c, Art. 20 Parágrafo primeiro e segundo, Art.21, 
Art. 22 Parágrafo primeiro e segundo, Art 23, Art. 24 Letras: a e b e Art. 25 Parágrafo Único. Tem a 
honra de convidar os afiliados para a assembleia geral que será realizada dia 13 de julho de 2020, 
iniciado a partir das 08 horas até 17 horas, na primeira convocação às 09 horas e 30 minutos, e 
segunda e última convocação às 10 horas e 30 minutos. na sede provisória situada à rua Terezinha 
de Oliveira Justa, 182 – Funcionários IV – João Pessoa-PB com vistas à eleição para a Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal. a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA.

I° Eleição da nova diretoria e do conselho fiscal 
                                            João Pessoa, 03 de Julho de 2020

A DIRETORIA 

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 002/2020
Ficam convocados os senhores conselheiros do Conselho de Administração da Empresa Pa-

raibana Comunicação S/A – EPC, à comparecerem a Reunião do Conselho de Administração nº 
002/2020, a se realizar às 09h do dia 13 de julho de 2020), devendo ocorrer de forma não presencial, 
por via eletrônica, para análise, discussão e deliberação da seguinte ordem do dia:  

Plano de investimentos da EPC-S/A.
Contratação de pessoal durante o período de pandemia por Covid-19.
Outros assuntos de interesse da Empresa.

João Pessoa-PB, 03 de julho de 2020.
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA

Representante do Acionista Estado da Paraíba
e Presidente do Conselho de Administração

Naná Garcez de Casto Dória – Membro Titular
Albiege Lea Araújo Fernandes – Membro Titular

William Pereira da Costa – Membro Titular
Genesio Carneiro Leal Filho – Membro Titular

Flávio Murilo Lemos Gondim – Secretário

CARTÓRIO FIGUEIREDO DORNELAS – REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE CABEDELO/PB- USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

A Ofíciala do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos do 
artigo 216-A, IV, parágrafo 4º da Lei 6.015/73, informa aos proprietários dos imóveis situados na 
Rua (ou Travessa) Papa João XXIII, 45, Cabedelo/PB, e Rua Presidente Juscelino Kubitscheck, 
348, também em Cabedelo/PB, que se encontra em tramitação neste cartório um processo de 
usucapião administrativo do imóvel situado na Rua Presidente Juscelino Kubitschek, s/n, Camalaú, 
nesta cidade de Cabedelo/PB, requerido por JOSIAS DA SILVA COSTA, CPF nº 977.808.394-00. 
Eventuais interessados poderão se manifestar no prazo legal de 15 (quinze) dias acerca do pedido 
nesta Serventia, situada na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, entre as 08:00h e as 
16:00h, de segunda a sexta-feira. Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 06/07/2020.

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 02/2020
Registro CGE Nº 20-00150-5

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes do CONVITE Nº 02/2020, que no decorrer do prazo recursal, impetrou, 
tempestivamente recurso contra a decisão da Comissão, a Empresa: MOAR CONSTRUTORA 
EIRELI através do processo nº 2875/2020. 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

Informamos que o  protocolo do DER/PB está aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 
16:30  horas

  João Pessoa, 07 de julho de 2019.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação
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