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Segurança realiza três mil 
operações no 1o semestre
Balanço apresentado pela secretaria registra que houve redução de roubos e aumento na apreensão de drogas na PB. Página 17

Foto: Reprodução

Autoridades, a exemplo do governador João Azevêdo (na foto à esquerda), foram ao velório do deputado, realizado ontem no interior da Assembleia Legislativa. Página 13

Corpo de Genival Matias será enterrado hoje

Fotos: ALPB/divulgação

‘Nação Nordestina’ Há 20 anos, Zé Ramalho 
mergulhava no cancioneiro do Nordeste. Páginas 9 e 10

Coronavírus Na Paraíba, Governo do Estado já 
testou 5% da população; meta é testar 10%. Página 5

Cultura

Protocolo para retorno das 
aulas será discutido amanhã
Profissionais de educação e saúde vão debater normas de 
segurança, mas ainda não há data para retorno. Página 8

Enfermeira passa 32 dias internada, mas vence a covid-19; na PB, categoria 
representa 18% dos profissionais de saúde contaminados Página 5

NA PARAÍBA

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

CASOS

Brasil passa dos 80 mil mortos por covid-19, com uma média 
móvel de 1.047 óbitos por dia na última semana. Página 4

Banco do Brics aprova R$ 1 bilhão em empréstimo para o 
Brasil pagar parte do auxílio emergencial. Página 14

Governo do Estado divulga protocolo de orientações para 
funcionamento do setor hoteleiro. Página 3

Botafogo vai jogar amanhã, em Salvador (BA), sem dois 
jogadores, que testaram positivo para covid-19. Página 16
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A cura está próxima Vacina chinesa chega ao Brasil 
e começa a ser testada hoje em São Paulo. Página 4

Juiz determina eleições em 
Bayeux no prazo de 30 dias
Câmara de Vereadores deve realizar eleição indireta 
para prefeito e vice em agosto. Página 4
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(83) 3133-3465
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das 8h às 16h EMPRESA PARAIBANA
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O Brasil precisa descartar urgentemente vários Brasis que 
teimam em existir dentro dele, caso queira se constituir, de 
fato, em um Estado Democrático de Direito. Um desses Bra-
sis é aquele do “você sabe com quem está falando?”, ou seja, 
um Brasil onde a lei não é para todos, apenas para quem, por 
exemplo, não tem ‘nome de família’ e emprego público com es-
tabilidade e remuneração equivalente a algumas dezenas de 
salários mínimos.

Neste Brasil, do qual o Brasil precisa desfazer-se, os indivíduos 
se sentem afrontados quando, pegos em flagrante desrespeito à 
lei, são solicitados a reparar o dano jurídico por uma autoridade de 
baixa patente – um soldado de Polícia, por exemplo. Brilham as pe-
dras vermelhas dos anéis, reluzem os broches dourados na lapela 
dos paletós, tremem as mãos e a voz sobe de tom, para pronunciar 
a frase fatal: “Como ousa, seu analfabeto?”.

O Brasil amarga um tempo de violenta pandemia, mas os ho-
mens e mulheres do Brasil desigual não gostam de usar máscaras 
de proteção contra o coronavírus mesmo quando estão caminhando 
pelas ruas. Aliás, não gostam de nada que contrarie suas vontades. 
Multá-los por estarem infringindo a lei é quase igual a matá-los. De 
que lhes valem os títulos se um reles (para eles) agente da lei tem o 
descabimento de lhes tomar satisfações?

Então, insultam – quando podem, agridem fisicamente -, 
pegam e rasgam os papéis da lei, atirando-os no chão (outra 
infração), por se considerarem melhor que os demais seres hu-
manos, notadamente daqueles que não têm diploma de ensi-
no superior. Neste Brasil nefasto, eles telefonam para o chefe 
maior, para enredar quem os contrariou, como se estivessem 
entregando o enteado que fez arte à madrasta tirana. Parece 
conto de fadas, mas não é.

O Brasil da lei para todos precisa desconstituir a população 
do Brasil da lei para os outros, desfazendo esta nação de arro-
gantes por força de seus códigos de conduta. Não se pode mais 
tolerar autoridades que esfregam o dedo no nariz de quem lhes 
cobra respeito às normas jurídicas. Todos são iguais perante 
a lei. Esse é o mandamento irrevogável e que o Brasil precisa 
seguir para ser um país de verdade, e não uma republiqueta de 
privilegiados. 

Afrontas
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A indenização

Artigo Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Eu tinha de 11 para 12 anos quando  
meu pai era Ministro da Justiça, com direi-
to a carro preto na porta – um Cadilac, com  
placa de bronze e sirene para as ocasiões de 
emergência. É claro que, com aquela idade, 
não tinha exata noção dos acontecimen-
tos, mas mantenho na memória muitas si-
tuações presenciadas  na época, quando a 
família Jurema vivia na Rua Cesário Alvim 
cercada da curiosidade pública.

Lembro, por exemplo, que em 1962 
viajei com meu pai a Brasília, junto com 
o meu irmão caçula, o João Luiz. Recém-
-inaugurada, com o barro vermelho a lhe 
cobrir o chão, a nova ca-
pital federal ainda enga-
tinhava, mas era possível 
observar a sua imagem 
futurista, não apenas pe-
las formas arquitetôni-
cas, mas, também, pelas 
novidades que trazia a 
sua engenharia urbana, 
sem sinais de trânsito, 
sem cruzamentos, e com 
a sua geografia  dividida 
de forma racional e descomplicada.

Em Brasília,  ficamos no apartamento 
funcional destinado aos ministros de Esta-
do. Um imóvel confortável, amplo, mas lon-
ge de ser luxuoso. Não existiam as casas do 
Lago Sul nem a Península dos Ministros, e 
meu pai, em que pese a importância de sua 
posição, mantinha a sua simplicidade e agia 
como um servidor público, sem pompas 
nem circunstâncias.

No Rio de Janeiro, morávamos em casa 
alugada no tranquilo bairro de Botafogo, 
numa área conhecida como Humaitá. Vi-
víamos modestamente, sem esbanjamen-
to nem direito a funcionários pagos pela 
União, a não ser dois agentes da Polícia 
Federal que faziam a  segurança do Minis-
tro e  da sua família. Meu pai, muitas ve-

zes,  tentou fazer com que eles fossem para 
casa, abdicando dos seus serviços, mas 
os homens  cumpriam ordens e se manti-
nham sempre nas proximidades.

No Brasil de hoje, as coisas são bem 
diferentes. Os políticos, seja qual for o seu 
grau de influência, de vereador a senador, 
possuem um elevado padrão de vida. Em 
poucos anos no exercício do mandato, mul-
tiplicam muitas vezes o seu patrimônio, 
com gastos incompatíveis com os rendi-
mentos salariais, contemplados através de 
benesses que vão desde o carro oficial com 
gasolina e motorista; passagens aéreas e 

uma série de vantagens 
acumuladas em seus con-
tracheques, incluindo auxí-
lio moradia, auxílio paletó, 
verba de gabinete, plano 
de saúde, celular com wi-
-fi e créditos ilimitados, e, 
por último, uma tal verba 
indenizatória criada para 
ressarcimento de despesas 
outras, não especificadas, 
que realizem nas mais di-

versas situações.
Na semana passada, a Câmara Munici-

pal de João Pessoa aprovou um projeto de 
Resolução destinando a módica quantia de 
R$ 2.200 milhões a título de verba indeniza-
tória aos senhores vereadores, para ressar-
cimento de possíveis gastos em atividades 
diversas, bastando para isso apresentarem 
notas fiscais de suas despesas.

E assim caminha a humanidade, com 
o dinheiro público sendo distribuído lar-
gamente a alguns poucos, enquanto as 
pessoas comuns amargam a sensação de 
abandono nos corredores dos hospitais, 
aguardando atendimento precário e, por 
vezes, desumano.

Verba Indenizatória faz mal à saúde... 
dos outros.
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Artigo Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador

A casa de joão
A casa estava voltada para o nas-

cente, a poucos passos do rio Gravatá, 
afluente do Piancó. Digo “a poucos pas-
sos” no meu ponto de vista; mas, para os 
donos da casa, bastaria um leve gesto e 
pousariam no rio, entre eles e o sol. Ou 
era o sol que estava entre eles e a água, 
pois havia meses, e às vezes anos, em que 
o rio secava. 

Aquele ano o rio sem um bico d’água. 
A porta aberta para o nascente dizia 
mais que o silêncio do rio. O alvenel que 
fez aquela casa conhecia o clima. Sabia 
segredos do vento, das nuvens, das es-
trelas; sabia de véspera os mais altos se-
gredos, e os humildes, tímidos segredos 
do rio, segredos secos de pedra, grãos 
de segredos lavados pelo 
sol até o brancume que dá 
transparência à água dos 
anos bons. 

Todo ano joão faz casa 
nova, a porta abrindo o ca-
lendário: se dá mirada ao 
poente, os homens poderão 
plantar que a chuva vem 
umedecer a semente; mas, 
se a porta espreita o nas-
cente, o ano será macho, o rio não dará 
de beber às gargantas de pedra, o povo 
comerá as derradeiras sementes e fecha-
rá as portas das casas vazias, o povo será 
retirante outra vez... 

Os anos poderão ser os mesmos para 
o povo, de safra ou de seca, mas cada ano 
será sempre novo para joão, e pedirá 
outra casa nova, a porta voltada para a 
manhã ou para a tarde. O tempo não se 
repete para ele, cada tempo tem seu cli-
ma e cada clima sua casa. João, o alvenel, 
nunca falha. Ele poderia ter sido o arqui-
teto do faraó que fez seu túmulo de janela 
aberta para a estrela, a luz eterna beijan-
do a fronte da múmia. 

A casa voltada para o nascente era 

um presságio passado. O agouro se con-
firmara, o ano anterior foi ano ruim. Até 
o bicudo foi embora com a seca; as pou-
cas maçãs de algodão que estalaram pu-
deram ser catadas e recolhidas aos seios. 
A casa de joão é casa da verdade, seja a 
verdade ruim como ano seco.

Às vezes a casa anuncia tragédia ín-
tima, restrita àquele universo de argila: 
ela apresenta a porta emparedada, tú-
mulo sem janela para estrela que brilhe 
sobre a fonte do amor. Diz-se que lá den-
tro dorme, para sempre, a traição, sem 
nascente ou poente. Ali jaz companheira 
infiel, dizem os vizinhos faladores. João 
emparedou a infidelidade.

Abandonada, a casa recebia a luz 
seca da manhã. Era um 
prédio bom, o barro 
amarrado na forquilha da 
aroeira, a massa de mas-
sapê traçada com ester-
co de boi e trançada com 
fiapos de capim. Era uma 
casa do ano findo, fraco 
de chuvas. Uma casa bem 
situada, sobre a ribancei-
ra, a poucos passos do rio. 

Mas, para joão-de-barro, bastava debru-
çar-se à porta e, num abrir e fechar de 
asas, a praia era dele, a praia seca e rasa 
de luz do rio Gravatá. Num abrir e fechar 
de asas, a nascente, o nascente, a serra, 
a Seca.

Poucas asas ao sul, outra casa de joão 
em construção. Já fez os fundos, falta-lhe 
a frente. Se o dono terminar a obra, nin-
guém plante ano que vem. Tomara que a 
casa de joão tenha sido abandonada por 
fazer, e ele preferiu construir outra, algu-
mas asas além, perto da curva do rio. 

Homens procuravam ouro, desviei-
-me de seus passos, achei a casa de joão. 
Uma casa abandonada, de frente para a 
luz seca, a poucas asas do rio.

 O tempo não 
se repete para ele, 

cada tempo tem seu 
clima e cada clima 

sua casa.   

 No Brasil de hoje, as 
coisas são bem diferentes. Os 
políticos, seja qual for o seu 

grau de influência, de vereador 
a senador, possuem um 

elevado padrão de vida.   
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Normas são parte integrante do plano ‘Novo Normal Paraíba’ e incluem uma série de medidas de biossegurança

O Governo do Estado tem 
elaborado uma série de Proto-
colos Sanitários com orienta-
ções para a retomada gradual 
das atividades econômicas 
dentro do Plano ‘Novo Normal 
Paraíba’.  O mais recente é o do 
setor hoteleiro, que tem diver-
sas recomendações sobre dis-
tanciamento social, higieniza-
ção, uso de EPIs, entre outras. 
Já foram divulgados os Pro-
tocolos de Estética e Beleza; 
Escolas e Cursos de Formação 
Cultural; Automotivos; Comér-
cio;  Call Center; Profissionais 
Liberais; Atividades Físicas;In-
fraestrutura; Agroindústria e 
Agropecuária e Atividades Re-
ligiosas.

O Plano ‘Novo Normal 
Paraíba’ foi desenvolvido pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) e pela Controladoria Ge-
ral do Estado (CGE), com base 
em indicadores como a quan-
tidade percentual de novos ca-
sos, óbitos, ocupação da Rede 
Hospitalar da Região e percen-
tual de isolamento social.

“O Plano só está sendo 
possível devido à consistente 
ampliação das capacidades de 
resposta do nosso Sistema de 

Saúde, com a oferta de mais 
de mil leitos para os cuidados 
demandados pela covid-19 
em todo Estado; o aumento 
da testagem da população e os 
avanços das medidas para de-
saceleração paulatina da dis-
seminação do vírus, além da 
manutenção da menor taxa de 
letalidade do Nordeste”, disse 
o secretário de Estado da Saú-
de, Geraldo Medeiros. 

De acordo com o Proto-
colo Sanitário dos Serviços 
de Hospedagem, no item dis-
tanciamento social, deve ha-
ver delimitação de espaços, 
evitando a formação de filas 
e aglomerações; nas áreas 
sociais, a exemplo de acade-
mias, marcar um horário para 
a pessoa ir individualmente e 
as refeições devem ser entre-
gues nos quartos para evitar 
contato e compartilhamento 
de objetos como pratos, copos 
e talheres.

Quanto à limpeza e hi-
gienização dos ambientes, o 
álcool em gel 70% deve ser 
colocado em locais estraté-
gicos dos hotéis, a exemplo 
do balcão da recepção; re-
vistas e jornais serão re-

Estado divulga protocolo para 
reabertura do setor hoteleiro  

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Presidente nacional do Avan-
te, o deputado Luís Tibé vai 
agendar vinda à Paraíba para 
tratar dessa transição que o 
partido vivencia após a mor-
te de Genival Matias. Ontem, 
numa emissora de rádio de 
João Pessoa, ele ressaltou, po-
rém, que não existe clima para 
cuidar dessa demanda, agora: 
“Só depois, vamos ver como 
fazer. Não é hora para isso”.

Transição no avanTe
Com o desempenho que o 
Avante vinha demonstrando nos 
últimos anos, sob o comando 
de Genival Matias, certamente 
a legenda tinha grande expec-
tativa quanto a uma candidatu-
ra dele a deputado federal, em 
2022. O partido que, décadas 
atrás, estava representado em 
meia dúzia de municípios, está 
presente, na atualidade, em 170 
cidades da Paraíba.    

Do governador João Azevêdo, 
ontem, que esteve presente ao 
velório de Genival Matias, na 
sede da ALPB: “Eu perco um 
amigo que esteve comparti-
lhando conosco os caminhos 
que a Paraíba precisa tomar. 
É muito triste estamos aqui em 
um momento como esse, de 
extrema tristeza”

“eu perco um amigo”

no adeus a genival maTias, políTicos ressalTam

sua capacidade de agregar e consTruir diálogo

alçaria novos voos   

Um aspecto unânime marcou as declarações de amigos e agentes políticos, ontem, sobre o deputado estadual 
Genival Matias (foto), falecido no domingo, em Pernambuco: ele tinha grande poder de articulação entre os seus 
pares, era capaz de construir pontes onde antes parecia não haver saída. E em política, de fato, esta é uma carac-
terística que projeta a atuação de um agente político com singularidade. Foi sob a gestão do parlamentar que o 
Avante, antes chamado de PTdoB, uma legenda sem expressão política na Paraíba, conseguiu formar a segunda 
maior bancada da ALPB, com quatro deputados e, posteriormente, conseguiu trazer para a legenda Felipe Leitão, 

que havia se filiado ao Democratas – compõem também a bancada do partido os deputados Taciano Diniz, 
Júnior Araújo e Tião Gomes. Na Câmara Municipal de João Pessoa, o Avante passou de dois para 

cinco vereadores, com a digital de Genival Matias – são Chico do Sindicato, Raíssa Lacerda, Professor 
Gabriel, Dinho e Renato Martins, sendo que para a atual legislatura havia elegido apenas dois. A 

unanimidade sobre a qual falei acima, no que diz respeito ao poder de articulação política de Ge-
nival Matias, ficou expressa, nas palavras do governador João Azevêdo (Cidadania) também 

fez menção à capacidade que ele tinha de aglutinar ideias em soluções em sua atuação po-
lítica. “A Paraíba perde um jovem político com capacidade de articulação muito grande, 

com espírito de conciliação, de união. Foi isso que norteou toda sua vida”. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O falecimento de Genival Matias provocou 
mudanças nas bancadas da ALPB. O suplente 
Anísio Maia (PT), que estava em lugar de Jú-
nior Araújo, licenciado, assume a titularidade do 
mandato, enquanto que Jacó Maciel assume a 
vaga deixada pelo petista, como segundo su-
plente da coligação do Avante. E se Maia for 
disputar a Prefeitura de João Pessoa, abre vaga 
para Zé Paulo (PT).

anísio maia assume TiTularidade
e abre vaga para Jacó maciel

munição para a cpi? 

“não sou os ouTros”

Dias atrás, o deputado Julian Lemos (PSL) postou 
no twitter que os responsáveis pelos perfis ‘fakes’ 
nas redes sociais que lhe fazem ataques contu-
mazes eram os filhos do presidente Jair Bolso-
naro, Carlos Bolsonaro (RJ) e Eduardo Bolsonaro 
(SP). E afirmou ter provas disso: será que ele vai 
entregar o material à ‘CPI das Fake News’?  

As provas que Julian Lemos diz ter em mãos foram 
adquiridas por meio de uma empresa que ele con-
tratou com tal objetivo: “Contratei uma empresa para 
monitorar minhas redes e ataques ao meu nome, não 
deu outra, bingo! Os filhos do PR se acham acima do 
bem e do mal, são o que existe de mais doente. O 
único problema @CarlosBolsonaro e @BolsonaroSP 
é que eu não sou os outros”
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tirados, temporariamente, 
para evitar contaminação e 
janelas e portas de acesso 
aos ambientes em comum 
devem permanecer abertas, 
sempre que possível, para 

melhor circulação e ventila-
ção do ar.

O Protocolo ainda cita o 
monitoramento da saúde dos 
funcionários e hóspedes. O 
estabelecimento deve possuir 

termômetro digital para me-
dição da temperatura; estabe-
lecer uma área de isolamento 
para casos suspeitos de coro-
navírus e contatar os serviços 
de saúde para avaliação do 

estado de saúde. O documen-
to ainda traz a obrigação do 
hóspede só entrar no hotel se 
estiver de máscara. 

Para a presidente da PB-
Tur, Ruth Avelino, esses pro-
tocolos são fundamentais. “O 
que vai nortear as viagens das 
pessoas, a partir de agora, são 
essas ações de biossegurança. 
São as famílias saberem que 
vão chegar no hotel, na van, 
num passeio, no avião, no ôni-
bus, com a certeza de que não 
vão correr risco de pegar o co-
ronavírus. Todas estas ações 
adotadas pelo setor hoteleiro, 
bares e restaurantes e agên-
cias de receptivos são funda-
mentais pra essa retomada do 
turismo”, concluiu.

Confira através do QR Code 
os Protocolos Sanitários

Ruth Avelino, presidente da PBTur, disse que medidas são fundamentais para a retomada com segurança do segmento hoteleiro

Foto: Edson Matos

Empresários paraibanos

Indústria moveleira espera ampliar mercado na retomada
Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

O setor moveleiro paraiba-
no se prepara para a retomada 
integral das atividades no se-
gundo semestre, após desacele-
ração da economia decorrente 
da pandemia do novo corona-
vírus. A estimativa é que haja 
também expansão do segmen-
to. “O distanciamento nos locais 
de trabalho, o home office que 
também gera uma necessidade 
especial e o próprio conforto 
que as pessoas, por estarem 
mais em casa, sentiram a neces-

sidade de ter, requerem a par-
ticipação e o trabalho do setor 
moveleiro”, detalha Reginaldo 
Galvão, presidente da Associa-
ção da Indústria de Móveis e 
Artefatos de Madeira da Paraíba 
(Amap), que reúne 45 associa-
dos no Estado. 

A expectativa positiva é 
também consequência da reto-
mada da construção civil. “No 
momento já há uma reação por 
conta da volta desse setor que 
tem a capacidade de alavancar 
vários outros. Afinal quem ad-
quire um imóvel precisa mobiliá

-lo”. Móveis de madeira maciça, 
com painéis de MDF, fibras ve-
getais, fibras sintéticas e tam-
bém os móveis de ferro e rústi-
cos são opções que o mercado 
paraibano oferece. Além do mo-
biliário residencial, a Paraíba 
se destaca como polo produtor 
corporativo produzindo móveis 
para hotéis, empresas, magazi-
nes, repartições públicas, entre 
outros setores. 

Tecnologia, mão de obra 
especializada, matéria prima e 
um mercado crescente são al-
guns dos aspectos que têm colo-

cado o setor moveleiro entre os 
mais estruturados e sólidos do 
estado.  “Dentro dos limites da 
economia, estamos em um pa-
tamar de sustentabilidade entre 
as indústrias do setor. Estamos 
agora reforçando o ideia de que 
as pessoas devem consumir o 
que é produzido localmente”, 
frisou. O apoio de instituições 
parceiras, como a Federação 
das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte da Paraíba 
(Femicro) e ao Sebrae, também 
foi destacado por Reginaldo Gal-
vão. 

Empresários animados
Há 25 no mercado de mó-

veis planejados, Silvino Pereira 
conta que está preparado para 
as mudanças do setor. O em-
presário, que possui indústria e 
loja e emprega 25 funcionários, 
enfrentou as dificuldades do pe-
ríodo com criatividade e traba-
lho. “Nossa indústria não parou, 
apesar da redução na produção 
em decorrência da diminuição 
nas vendas. Aproveitamos o pe-
ríodo para desenvolver nossa 
loja online que era um projeto 
de antes da pandemia”, conta. 

Ele, que é também arquiteto, 
criou até um produto inspira-
do nos novos tempos, a Célula 
Office. 

“Percebemos que muitas 
pessoas não tinham em casa o 
ambiente ideal para o trabalho. 
O célula office é compacto, tem 
tratamento acústico e se encai-
xa em qualquer ambiente”, deta-
lha. O retorno total das ativida-
des e a retomada da economia 
tem animado o empresário, que 
vende também para estados 
vizinhos e já vislumbra novos 
clientes.



Voluntários de cinco estados e de Brasília recebem as primeiras doses hoje; em caso de sucesso, produção tem início em 2021

A vacina chinesa contra 
o novo coronavírus, chama-
da de CoronaVac, começará 
a ser testada em voluntários 
brasileiros a partir hoje. A va-
cina será aplicada em 890 vo-
luntários da área da saúde do 
Hospital das Clínicas, em São 
Paulo.

A vacina é aplicada em 
duas doses. A primeira delas 
começa a ser aplicada hoje. A 
outra dose será aplicada após 
14 dias. Os pesquisadores do 
Hospital das Clínicas vão ana-
lisar os voluntários em consul-
tas que são agendadas a cada 
duas semanas. A estimativa é 
concluir todo o estudo da fase 
3 de testes em até 90 dias.

Ao todo, os testes com a 
CoronaVac serão realizados 
em nove mil voluntários em 
centros de pesquisas de seis 
estados brasileiros: São Paulo, 
Brasília, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul e Pa-
raná. 

A pesquisa clínica será 
coordenada pelo Instituto Bu-
tantan e o custo da testagem é 
de R$ 85 milhões, custeados 
pelo governo.

Os testes serão acompa-
nhados por uma comissão de 
pesquisadores internacionais, 
que terão acesso à plataforma 
científica para observar o an-
damento e garantir transpa-
rência em todo o processo. 

Caso seja comprovado 
o sucesso da vacina, ela co-
meçará a ser produzida pelo 
Instituto Butantan a partir do 
início do ano que vem, com 
mais de 120 milhões de doses, 
o suficiente para vacinar cerca 
de 60 milhões de brasileiros.  

“A partir do fechamento 
do estudo, que deve aconte-
cer em setembro, entramos na 
fase de acompanhamento, que 
é muito contínua. A qualquer 
momento, a partir daí, podere-
mos ter a  abertura parcial do 
estudo que indique a sua efi-
cácia. Se esse estudo for con-
cluído antes do final deste ano 
– e essa é uma expectativa real 
– poderemos ter essa vacina 
disponível para a população 
brasileira já no início do pró-
ximo ano”, disse Dimas Covas, 
diretor do Instituto Butantan.

As doses da vacina para se-
rem testadas chegaram na ma-
drugada de ontem, no Aeropor-
to de Garulhos, em São Paulo. 

Agência Estado

Agência Brasil

Testes da vacina chinesa contra 
o coronavírus começam no Brasil
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Lote da vacina chinesa contra o coronavírus para testes em voluntários brasileiros chegou durante a madrugada de ontem em São Paulo

Foto: Governo de São Paulo

Pesquisa inglesa avança

A vacina experimental para a covid-19 da As-
traZeneca, desenvolvida na Universidade de Ox-
ford, na Inglaterra, é segura e produziu resposta 
imune em ensaios clínicos iniciais em voluntários 
saudáveis, informaram cientistas da instituição 
nesta segunda-feira, 20.

O imunizante, chamado AZD1222, não 
provocou efeitos colaterais graves e desenvolveu 
respostas imunes a anticorpos e células T, de acor-
do com o estudo publicado na revista médica The 
Lancet. Os resultados referem-se às fases 1 e 2 de 
testes. A terceira etapa está sendo testada em 50 
mil pessoas, incluindo 5 mil brasileiros.

"Esperamos que isso signifique que o siste-
ma imunológico se lembre do vírus, para que 
nossa vacina proteja as pessoas por um período 
prolongado", disse o principal autor do estudo, 
Andrew Pollard, da Universidade de Oxford. "No 
entanto, precisamos de mais pesquisas antes de 
confirmarmos que a vacina protege efetivamente 
contra a infecção por SARS-CoV-2 e por quanto 
tempo dura a proteção", explicou.

A vacina de Oxford está entre as principais 
candidatas na luta contra a covid-19, que já matou 
mais de 600 mil pessoas no mundo, ao lado de 
outros em ensaios de estágio intermediário e final. 
Outro imunizante em estágio avançado de teste 
é a da chinesa Sinovac Biotech. A vacina chinesa 
chegou nesta segunda-feira, 20, ao Brasil e deve 
entrar em fase de testes.

A AstraZeneca assinou acordos com governos 
de todo o mundo para fornecer a vacina, caso ela 
se mostre eficaz e obtenha aprovação regulatória. 
A empresa afirmou que não buscará lucrar com a 
vacina durante a pandemia.

A vacina de Oxford está sendo testada em 
diversos países, entre eles o Brasil e poderá ter 
o registro liberado em junho de 2021. A infor-
mação foi dada na última quarta-feira, 15, por 
Soraya Smaili, reitora da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), que coordena os testes 
no país.

Normalmente, a vacina levaria 18 meses para 
ser aprovada. Mas os cientistas estão confiantes 
de que conseguirão encurtar este período para 12 
meses se os resultados forem positivos. Por isso, 
segundo a reitora da Unifesp, tendo os primeiros 
resultados no fim deste ano, o registro já poderia 
ser obtido até meados do ano que vem.

Essa redução é possível porque a vacina 
está sendo testada simultaneamente em 50 mil 
pessoas em todo o mundo, um número recorde. 
No Brasil, são 5 mil pessoas: duas mil em São 
Paulo, duas mil na Bahia e mil no Rio de Janeiro. 
A redução de tempo foi possível também por se 
tratar de uma vacina emergencial.

Vítimas da pandemia

País ultrapassa as 80 mil mortes 
provocadas pela covid-19, diz MS

Na atualização diária 
do Ministério da Saúde, di-
vulgada no início da noite 
de ontem, consta que fo-
ram registradas 632 novas 
mortes por covid-19 entre 
o domingo e ontem, tota-
lizando 80.120. O balanço 
apresenta também 20.257 
novos casos confirmados 
de covid-19 nas últimas 24 
horas. No total, 2.118.646 
pessoas foram diagnosti-
cadas com a covid-19 no 
Brasil desde o início da 
pandemia e 1.409.202 se 

recuperaram da doença.
De acordo com o Mi-

nistério da Saúde, 629.324 
pacientes estão em acom-
panhamento. Há ainda 
3.946 óbitos em inves-
tigação. A taxa de letali-
dade (número de mortes 
pelo total de casos) ficou 
em 3,8%. A mortalidade 
(quantidade de óbitos por 
100 mil habitantes) atin-
giu 38,1. A incidência dos 
casos de covid-19 por 100 
mil habitantes é de 1008,2.

Aos sábados, domin-
gos e segundas-feiras, o 
número diário registrado 

tende a ser menor pela di-
ficuldade de alimentação 
dos bancos de dados pelas 
secretarias municipais e 
estaduais. Já às terças-fei-
ras, o quantitativo em geral 
é maior pela atualização 
dos casos acumulados aos 
fins de semana.

Os estados com mais 
registro de mortes por 
covid-19 são: São Paulo 
(19.788), Rio de Janeiro 
(12.161), Ceará (7.185), 
Pernambuco (6.036) e 
Pará (5.538). As Unidades 
da Federação com menos 
óbitos são: Mato Grosso do 

Sul (228), Tocantins (299), 
Roraima (431), Acre (465) 
e Amapá (515).

Os estados com mais 
casos confirmados des-
de o início da pandemia 
são: São Paulo (416.434), 
Ceará (147.566), Rio 
de Janeiro (141.005), 
Pará (139.396) e Bahia 
(123.292). As Unidades 
da Federação com menos 
pessoas infectadas regis-
tradas são: Mato Grosso 
do Sul (16.337), Tocantins 
(17.898), Acre (17.462), 
Roraima (25.686) e Ron-
dônia (29.801). 

A Justiça determinou 
realização a realização de 
eleição indireta em Ba-
yeux dentro de 30 dias 
para escolha do  prefeito 
e do vice da cidade de Ba-
yeux, localizada na região 
metropolitana de João 
Pessoa. A decisão foi to-
mada no final da tarde de 

ontem, pelo juiz Francis-
co Antunes Batista, da 4ª 
Vara Mista de Bayeux.

O magistrado aca-
tou uma ação impetrada 
pelo vereador Adriano 
Martins (MDB). Na deci-
são, ele determina que a 
Câmara Municipal de Ba-
yeux  realize em um prazo 

de até 30 dias da vacância 
do cargo uma eleição in-
direta para a escolha do 
prefeito e do vice-prefeito 
da cidade.

O prazo começa a 
contar desde que o pre-
feito afastado Berg Lima 
(PL) entregou sua carta 
renúncia, no último dia 

14. Quem ocupa a prefei-
tura atualmente de forma 
interina é Jefferson Kita 
(Cidadania), que deve 
concorrer na eleição in-
direta. Adriano Martins, 
atual presidente interino 
da Câmara de Vereadores, 
já anunciou que também 
deve disputar o pleito.

Juiz determina eleição indireta para 
prefeito e vice de Bayeux em 30 dias

Justiça decreta indisponibilidade de bens em Cabedelo
A Justiça deferiu liminar pedida 

pelo Ministério Público da Paraíba e de-
cretou a de decretar a indisponibilidade 
de bens do ex-presidente da Câmara 
Municipal de Cabedelo, Lucas Santino 
da Silva até o limite de R$ 737.754,34. 

A medida foi pedida pela Promoto-
ria do Patrimônio Público de Cabedelo 
em ação civil por ato de improbidade 
administrativa por irregularidades no 
exercício financeiro de 2016 e despesas 
irregulares com servidores comissiona-

dos considerados fantasmas.
Segundo o promotor de Justiça Ro-

naldo Guerra, o Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB), ao analisar 
a prestação de contas da Câmara Mu-
nicipal de Cabedelo referente ao exer-
cício financeiro de 2016, sob a gestão 
de Lucas Santino, encontrou algumas 
irregularidades que culminaram com o 
julgamento irregular das contas.

O TCE constatou que o ex-presiden-
te deixou de repassar Imposto de Renda 

Pessoa Física (IRPF), o Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 
e o preço público relativo ao Programa 
Desenvolver Cabedelo, mesmo reco-
lhendo na fonte tais tributos e preços 
públicos, prejudicando o orçamento 
municipal. Além disso, auditoria do TCE 
verificou despesas sem comprovação 
num total de R$ 455.254,00 ante a 
inexistência de documentos hábeis mí-
nimos como nota fiscal, recibo, cheque 
ou ordem de pagamento, entre outros.

Agência Estado



Os enfermeiros travam 
uma luta árdua e gratifican-
te no enfrentamento da co-
vid-19. No último sábado, a 
enfermeira Élida Diniz Sou-
sa, 34 anos, recebeu alta do 
hospital após 32 dias de in-
ternação para recuperação 
do novo coronavírus. Traba-
lhando na linha de frente da 
doença, a enfermeira traba-
lha no Hospital Metropolita-
no Dom José Maria Pires, em 
Santa Rita, e em Unidades de 
Saúde da Família, em João 
Pessoa, e acabou sendo mais 
uma contaminada pelo vírus. 
A paciente, que estava inter-
nada em um hospital privado 
na Capital, chegou a passar 
16 dias entubada, quadro 
mais grave da doença. Élida 
faz parte da estatística que 
atinge a 18% dos profissio-
nais de saúde que contraíram 
a doença.

Victor Joseh, marido de 
Élida também foi contami-
nado pela doença e afirmou 
que viveu dias trágicos com 
o medo de perder sua esposa 
o assombrando. “Ela está se 
recuperando bem, está com 

apoio do plano com relação à 
fisioterapia e dos equipamen-
tos que ela vai precisar ter em 
casa. Ela está com acompa-
nhamento da nutricionista e 
está sendo livre. Ela perdeu 
12 quilos. Enquanto ela esta-
va internada, formamos uma 
enorme corrente de oração. 
Foi muito difícil porque eu 
tive os sintomas, tive a confir-
mação para covid-19 e estava 
aqui cuidando da nossa filha. 
Mas ela não desenvolveu ne-
nhum sintoma”, declarou o 
esposo da enfermeira. 

Élida não poderá voltar 
imediatamente ao trabalho 
já que, após o processo de 
longa permanência em uma 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), quando o paciente atin-
ge o quadro grave da doença, 
o retorno à vida normal é tão 
difícil quanto o período no 
hospital. É comum que os 
pacientes necessitem de fi-
sioterapia para que possam 
reaprender a andar ou até 
a respirar. De acordo com 
informações nos canais de 
comunicação do Conselho 
Regional de Enfermagem da 
Paraíba (Coren-PB), a enfer-
meira estará se recuperan-
do em casa, ao lado de sua 
família.
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Retorno às aulas
Representantes da área da educação e saúde se reúnem 
amanhã para discutir protocolo de reabertura das escolas; 
Sindicatos afirmam que escolas estão preparadas.  Página 8 Fo
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Com a alta testagem, a Paraíba é o Estado do Nordeste com a menor taxa de letalidade da doença com 2,2%

Um total de 199.058 
exames para o diagnóstico 
da covid-19 já foram rea-
lizados em todos os 223 
municípios da Paraíba. O 
número de exames realiza-
dos é considerado alto no 
país e representa metade 
da meta estimada pelo Go-
vernador João Azevêdo de 
testar 10% de toda a po-
pulação paraibana. Com a 
alta testagem, a Paraíba é 
o Estado do Nordeste com 
a menor taxa de letalidade 
da doença com 2,2%. Em 
comparativo, a maior taxa 
de letalidade do novo coro-
navírus é de 7,5%, registra-
da em Pernambuco.

“Nós sabemos, clara-
mente, que a decisão de 
testar 10% da população 
foi fundamental. Nós já 
testamos, até agora, 5% da 
população do Estado da Pa-
raíba. Isso é um número ex-
traordinário. Mais do que a 
grande maioria dos estados 
do Brasil inteiro. Testamos 
para identificar onde es-
tão os maiores problemas, 
para poder tomar as me-
didas corretas. Esta é uma 
forma de se fazer o ajuste 
correto do direcionamento 
das ações, sobretudo den-
tro da Saúde”, declarou o 
chefe do executivo no pro-
grama ‘Fala Governador’.

Apesar dos bons nú-
meros no Estado decorren-
tes de testagem em massa, 

atendimento médico efi-
ciente e medidas rígidas e 
fundamentadas em dados 
científicos, o governador 
observa que o momento 
ainda é de cuidados. 

“Nós ainda estamos 
dentro da pandemia. Não 
significa dizer que, pelo 
fato de estarmos abrindo 
alguns segmentos da eco-
nomia, a pandemia foi em-
bora. Não é nada disso! As 
pessoas têm que continuar 
tendo o devido cuidado, o 
uso de máscara, a higiene 
pessoal constante, e o dis-
tanciamento social é fun-
damental para que a gente 
possa avançar, conseguir 
continuar vencendo essa 
doença”, ressaltou João 
Azevêdo.

Dados na PB
Apenas 298 novos ca-

sos de contaminação pelo 
novo coronavírus foram re-
gistrados ontem na Paraí-
ba. A baixa confirmação de 
casos não significa, no en-
tanto, que a contaminação 
não esteja acontecendo ou 
que os pacientes não estão 
sendo testados. De acordo 
com a Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES), a baixa 
notificação é um reflexo de 
instabilidade no sistema 
que monitora os casos. O 
sistema apresenta instabi-
lidade desde a última quar-
ta-feira, 15 de julho. Mes-
mo com os baixos números, 
o Estado tem 67.680 casos 
confirmados de covid-19, 
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Cerca de 5% dos paraibanos
foram testados para covid
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sendo 1.517 falecimentos e 
24.486 pacientes recupera-
dos. 

Ainda no boletim de 
ontem, a SES divulgou a 
confirmação de 31 óbitos 
em decorrência do agrava-
mento da doença, sendo 10 
deles ocorridos no interva-
lo de tempo entre o domin-
go e a segunda-feira.  

A faixa etária entre os 
pacientes que não se re-
cuperaram e faleceram foi 

de 104 a 28 anos. As mor-
tes foram registradas em 
João Pessoa (7), Sousa (5), 
Bayeux (3), Brejo do Cruz 
e Santa Rita (2), Campina 
Grande, Alagoinha, Araça-
gi, Cuité de Mamanguape, 
Itabaiana, Lagoa Seca,  Ma-
manguape, Rio Tinto, Sapé 
e Sobrado com um caso 
cada. 

Entre as vítimas, seis 
foram apontados como 
sem comorbidades e um 

com comorbidade não in-
formada. Oito falecimentos 
ocorreram em hospitais 
privados e os demais em 
hospitais públicos. Dos 31 
óbitos registrados, 41,93% 
ocorreram entre sábado 
e segunda-feira e 58,07% 
entre os dias 21 de abril e 
16 de julho. São Domingos 
e Ouro Velho são as únicas 
cidades sem casos. 

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátri-

co e obstétrico) em todo o 
Estado é de 49%. A Região 
Metropolitana de João Pes-
soa, tem uma taxa de ocu-
pação de 54%. Em Campina 
Grande, o número de ocu-
pação é de 44% dos leitos 
de UTI adulto e no Sertão, 
58% dos leitos de UTI para 
adultos estão ocupados. O 
índice de Isolamento Social, 
de acordo com a InLoco, re-
ferente a domingo, foi de 
46,3%. 

Foto: Marcus Antonius

João Pessoa ainda é a cidade que concentra maior incidência dos casos e governador João Azevêdo reforça que é preciso manter as medidas preventivas

Linha de frente

Enfermeiros estão entre mais afetados pelo vírus
Foto: Divulgação/Coren-PB

A enfermeira Élida Diniz foi recebida com festa, depois de passar 32 dias internada por conta da covid-19

O enfermeiro Félix Fi-
lho, 36 anos, que atua na 
UTI do Hospital Santa Isabel 
e no Hospital Universitário 
Lauro Wanderley, também 
foi um dos contaminados. 
Com um quadro mais leve 
da doença, o enfermeiro foi 
contaminado pelo novo co-
ronavírus e contraiu pneu-
monia, mas não chegou a 
ser internado. Félix ficou 
afastado do trabalho por 30 
dias e agora está de volta 
ajudando pacientes a se re-

cuperarem da doença. Para 
o enfermeiro, a atividade é 
gratificante mesmo que ofe-
reça tantos riscos. 

“É muito gratificante, 
mesmo com os riscos de 
contaminação não só no se-
tor, como também levar o 
vírus para alguém. A ques-
tão de biossegurança é fun-
damental para que a gente 
se previna e não contamine. 
E a gente também fica feliz 
vendo pessoas se recupe-
rando e a gente podendo 

ajudar e contribuir com 
isso. Vários enfermeiros e 
técnicos que conheço foram 
contaminados. Eu, particu-
larmente não tenho medo, 
mas a gente tem receio de 
se contaminar e contaminar 
um familiar, um amigo, um 
cidadão. E, caso a gente se 
contamine, a gente fica com 
receio por ver que tem tan-
ta gente morrendo. A pala-
vra receio interliga o medo, 
né?”, declarou. 

A covid 

Segundo a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
a Paraíba tem 4.575 pro-
fissionais da saúde, corres-
pondendo a 7% do corpo 
de funcionários em todo o 
Estado, com diagnóstico po-
sitivo para covid-19. Desse 
montante, os enfermeiros 
representam um total de 
18% do número total dos 
profissionais. O número 
equivale a aproximadamen-
te 824 enfermeiros que já se 
contaminaram.

A SES investiga outros 
3.511 casos de suspeita de 
covid-19 e 25.429 casos fo-
ram descartados. Além dos 
enfermeiros, os profissio-
nais mais atingidos, com 
29% do número total, são 
técnicos ou auxiliares em 
enfermagem. Trabalhadores 
de serviços gerais, maquei-
ros, seguranças e porteiros 
que atuam nos hospitais 
somam 21%. Os médicos re-
presentam 12%, os agentes 
comunitários tem 7% atin-
gidos pela doença, recepcio-
nistas 4%, fisioterapeutas 
são 3% e, com 2%, estão os 
profissionais de agente de 
saúde ou visitador, condu-
tores de ambulância e cirur-
gião dentista.
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Várias equipes da Polícia Militar participaram das Operações Impacto, Cidade Segura, Nômade e Ônibus Seguro; as atividades começaram na noite da sexta-feira e prosseguiram até o início da madrugada de segunda-feira

Foto:  Wagner Varela / PMPB

No fim de semana, houve abordagens e incursões em locais suspeitos, onde também recolhidos 13 quilos de drogas

PM realiza operações com 73 
prisões e apreensões de armas

A série de operações da 
Polícia Militar realizada, em 
todas regiões do Estado no 
último fim de semana pro-
porcionou a condução de 
pelo menos 73 suspeitos às 
delegacias, com as apreen-
sões de17 armas e cerca de 
13 kg de drogas retiradas de 
circulação, além de 16 veícu-
los com queixas de roubo re-
cuperados. Os dados são da 

Coordenadoria de Estatística 
e Avaliação (EM/7) da PM.

Entre as armas apre-
endidas, teve uma pistola 
calibre 9 milímetros, que é 
de uso restrito às Forças de 
Segurança. Foi na cidade de 
Santa Rita, um dos locais que 
recebeu maior atenção nas 
ações do fim de semana. A 
arma estava com um suspei-
to de 37 anos, que chegou a 

trocar tiros com os policiais, 
mas foi preso. 

As outras apreensões 
de armas aconteceram nas 
cidades de João Pessoa, Ca-
bedelo, Pitimbu, Juazeirinho, 
Natuba, Campina Grande, 
Itabaiana, Nova Floresta, 
Queimadas, Sumé e Piancó.

As várias equipes da Po-
lícia Militar atuaram no fim 
de semana com as Operações 

Impacto, Cidade Segura, Nô-
made e Ônibus Seguro. As 
atividades, coordenadas pelo 
próprio comandante-geral 
da corporação, coronel Eul-
ler Chaves, começaram na 
noite da sexta-feira (17) e 
tiveram continuidade até o 
início da madrugada desta 
segunda (20).

As 73 prisões foram 
motivadas por vários tipos 

de crimes, entre tráfico de 
drogas, porte ilegal de arma, 
roubo, lesão corporal, entre 
outros.

Próximos dias
As últimas duas sema-

nas de julho terão a conti-
nuidade das operações, com 
destaque para a Ônibus Se-
guro, que tem o objetivo de 
prevenir crimes contra usu-

ários e trabalhadores dos 
transportes coletivos.

As operações realizadas 
pela Polícia Militar têm como 
objetivos principais o com-
bate ao tráfico de entorpe-
centes, porte ilegal de armas, 
inibir a ação da criminali-
dade. como evitar os crimes 
patrimoniais em todas as re-
giões do Estado e também os 
crimes contra a vida (CVLIs).

A recuperação de veí-
culos com registro de ocor-
rência de furto, motocicletas 
com algum tipo de restri-
ção, apreensão de drogas 
e de um caminhão com um 
carregamento de madeira 
extraída de forma irregular 
fazem parte das ações de-
senvolvidas pelos agentes 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral durante o fim de sema-
na nas rodovias federais da 
Paraíba. As operações com 
diversas abordagens aconte-
cem diariamente e a maioria 
das ações aconteceram na 
BR-120.

Um dos veículos recu-
perados pela PRF foi um Fiat 
Toro avaliado em R$ 100 
mil. A apreensão aconte-
ceu a partir de uma ação da 
suspeita de um policial ro-

doviário federal que estava 
de folga.  O veículo circulava 
na BR 230, km 15, quando o 
policial acionou a equipe de 
plantão. Os policiais acio-
nados conseguiram alcan-
çar o veículo já na avenida 
principal do bairro Manaíra, 
na capital paraibana. O Fiat 
Toro roubado foi roubado 
em maio de 2019, em Recife 
(PE)

Próximo a Campina 
Grande, foi apreendido uma 
carreta transportando 39,49 
metros cúbicos de madei-
ra extraída de forma ilegal 
no município de Benevides 
(PR). Os policiais rodoviá-
rios federais verificaram 
que a documentação fiscal 
teria sido adulterada.

Em outro trecho da BR-
230, na região de Pocinhos, 

foi recuperado um veículo 
Renault Sandero que havia 
sido roubadio há cerca de 
sete anos em Natal (RN). 
O condutor revelou ter ad-
quirido o veículo numa ne-
gociação na troca por um 
imóvel, mas não apresentou 
a documentação. O legítimo 
dono foi comunicado e disse 
que havia perdido as espe-
ranças de reaver o Sandero.

Na região de Cruz do 
Espírito Santo foi recupera-
da uma moto Honda CG-60 
Fan roubada na cidade de 
Caruaru (PE). O condutor 
disse ter adquirido o veícu-
lo na feira livre de Oitizeiro, 
em João Pessoa. O proprie-
tário disse que havia paga as 
prestações. Outras três mo-
tos roubadas também foram 
recuperadas no fim de se-

mana, em Campina Grande 
e Pombal. 

Um caminhão roubado 
em Vitória de Santo Antão 
foi recuperado na cidade 
de Mamanguape. E nas pro-
ximidades da Empasa, em 
João Pessoa, foi recuperado 
um veículo Toyota, condu-
zido por uma mulher. Foi 
constatado que o carro ha-
via sido roubado em Santa 
Cruz do Capibaribe (PE).

A apreensão de 50 kg 
de maconha aconteceu na 
unidade operacional na BR-
101, em Mata Redonda, re-
gião de Alhandra. A droga, 
avaliada em R$ 54 mil esta-
va escondida no interior de 
um veículo. O condutor do 
carro disse que iria receber 
R$ 300 para transportar os 
entorpecentes.

PRF localiza veículos roubados que circulavam na PB
Foto: PRF

A madeira foi extraída numa cidade do Pará e apreendida na Paraíba

Homem foge de abordagem 
e é detido no bairro dos Ipês

A atuação da Polícia 
Militar na tarde de ontem 
(20), no bairro dos Ipês, em 
João Pessoa, levou à apreen-
são de uma arma de fogo e 
prisão de um suspeito de 20 
anos de idade. Ele já tinha 
passagem pela polícia.

A prisão aconteceu 
quando policiais da Força 
Tática do 1º Batalhão rea-
lizavam ações preventivas 

no beco da Baleeira, nos 
Ipês, e flagraram um grupo 
de pessoas que fugiram ao 
perceber a chegada da PM 
no local. Um dos suspeitos 
tentou se desfazer de um 
revólver calibre 38, jogando 
o armamento no telhado de 
uma casa, e foi detido. 

A arma apreendida, 
munições e o suspeito pre-
so, que já tinha passagem 

na Polícia pelo crime de trá-
fico de drogas, foram enca-
minhados para a Central de 
Flagrantes.

Nas últimas ações da 
PM, entre a sexta-feira e o 
último domingo (19), foram 
17 armas de fogo retiradas 
das ruas pela corporação, em 
todo o estado. O dado é da 
Coordenadoria de Estatística 
e Avaliação da PM (EM/7).

Suspeito foi localizado tentando se desfazer do revólver calibre 38 jogando a arma no telhado de uma casa

Foto: PMPB

Crime em Monteiro

Polícia tenta localizar 
suspeito de feminicídio

A polícia está solici-
tando o apoio da popula-
ção, através do 197 (Disque 
Denúncia) ou 190 da Polí-
cia Militar para localizar e 
prender o principal suspei-
to -que não teve o nome re-
velado, de ter assassinado 
a jovem de 21 anos, Kleane 
Ferreira do Nascimento O 
crime de feminicídio foi re-
gistrado no fim de semana 
na cidade de Monteiro, 300 
km de João Pessoa. De acor-
do com o delegado daquela 
cidade do Cariri paraibano, 
Jorge Luiz, o suspeito pode 
ter fugido para o Estado de 
Pernambuco, de onde ele é 
natural.

Kleane Ferreira es-
tava desaparecida desde 
quinta-feira (16) e o corpo 
dela foi achado na manhã 
de domingo (19) dentro 
da casa da vítima, por um 
amigo do companheiro da 
vítima. O casal morava no 
centro de Monteiro.

O delegado Jorge Luiz 
contou que Kleane esta-
va separada do seu com-
panheiro. Ele não aceita 
o fim do relacionamento 
e tinha bastante ciúmes 
dela. Por conta dos ciúmes 
do companheiro o casal 
tinha brigas constantes, 
segundo os familiares da 
vítima. Na quinta-feira o 

relacionamento foi rea-
tado “após insistência do 
companheiro da jovem”, 
disse o delegado.

Na volta do relaciona-
do, disse o delegado, o ca-
sal saiu para um açude da 
cidade, onde ingeriram be-
bida alcóolica e o suspeito 
teve nova crime de ciúmes, 
inclusive tentou afogar a 
companheira. 

A polícia vai aguardar 
lado da equipe do Núcleo 
de Medicina Legal de Cam-
pina Grande, que esteve 
no local, para identificar a 
causa da morte. Até ontem 
o suspeito não havia sido 
localizado.
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Mesmo na pandemia, unidade hospitalar realizou mais de 2,5 mil procedimentos no primeiro semestre de 2020

O Hospital do Bem - uni-
dade de oncologia do Sertão 
– contabilizou a realização de 
1108 sessões de quimioterapia 
e 2549 atendimentos ambula-
toriais, em pacientes de várias 
cidades do interior do Estado. 

A unidade, que integra 
o Complexo Hospitalar Re-
gional Deputado Janduhy 
Carneiro de Patos, não pa-
rou seus atendimentos na 
pandemia, inclusive as ci-
rurgias, apenas redobrou os 
cuidados para atender esse 
público considerado de ris-
co, adotando outras medidas 
de prevenção. Entre janeiro 
e junho, de acordo com o re-
latório de gestão, a unidade 
realizou ainda 229 cirurgias 
oncológicas e vários outros 
procedimentos.

Além dos atendimentos 
no ambulatório, das sessões 
de quimioterapia e das cirur-
gias, o Hospital do Bem rea-
lizou, no primeiro semestre 
deste ano, 29 biopsias pros-
táticas, 25 punções de mama 
por agulha grossa, 20 biópsias 
de colo uterino, 19 exereses de 
nódulo de mama (uma cirur-
gia que faz a retirada de nó-
dulos mamários benignos, ge-
ralmente os fibroadenomas) e 
três exéreses de colo uterino.

 O Hospital do Bem, que 
completará dois anos de fun-
cionamento em setembro 
próximo, tem atendimento 
ambulatorial, tratamento qui-
mioterápico e cirúrgico para 
quatro tipos de câncer: pele, 
próstata, mama e colo de útero. 

A sala de quimioterapia 
tem capacidade para aten-
der dez pacientes simulta-
neamente, inclusive, com 
os acompanhantes que, em 
função da pandemia, não es-
tão mais permanecendo nas 
sessões da sala de quimiote-
rapia como forma preventi-
va. A diretora geral do Com-
plexo, Liliane Sena, explica 
que essa medida foi tomada 
para proteger os pacientes 
cuja imunidade durante o 
tratamento fica mais susce-
tível e frágil.

O Hospital do Bem só 
atende pacientes regulados, 
ou seja, com consultas e pro-
cedimentos já agendados 
previamente, via Secretarias 
de Saúde dos municípios, 
através da Central de Regu-
lação do Estado. Nestes pri-
meiros seis meses do ano, os 
dois tipos de maior incidên-
cia de câncer atendidos na 
unidade foram os de mama e 
de próstata.

Em Patos, Hospital do Bem 
continua com atendimentos
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 Animais foram resgatados nas cidades de João Pessoa, Bayeux e Cabedelo; orientação é ligar para o 190

Foto: Secom-PB

Grande João Pessoa

Polícia Ambiental resgata 
nove cobras em 24 horas

O Batalhão de Polícia 
Ambiental (BPAmb) resga-
tou nove cobras, no último 
domingo (19), nas cidades 
de João Pessoa, Bayeux e 
Cabedelo. A maioria das 
serpentes era da espécie 
jiboia (Boa constrictor). 
Uma delas apareceu na 
sala da casa de uma idosa, 
no bairro de Mangabeira, 
na zona sul da Capital. Os 
policiais militares do Bata-
lhão de Polícia Ambiental 
foram até a residência, fi-
zeram o resgate e soltaram 
o animal em seu habitat 
natural.

Foram quatro casos 
em João Pessoa, três em 
Bayeux e dois em Cabede-
lo. No total, o domingo teve 
11 chamados de cobras 
aparecendo em ambientes 

urbanos, mas em dois de-
les, nos bairros do Tambiá 
e Água Fria, na Capital, as 
serpentes fugiram antes 
da chegada do BPAmb, já 
que as pessoas perderam 
de vista os animais.

Alerta 
Como a segunda-feira 

(20) começou alternando 
entre chuvas e sol, há gran-
de possibilidade do apare-
cimento de serpentes em 
ambientes urbanos, já que 
são considerados animais 
de sangue frio (aqueles 
que não são capazes de re-
gular a temperatura de seu 
próprio corpo).

O Batalhão de Polícia 
Ambiental orienta a popu-
lação para os procedimen-
tos que devem ser feitos, 

caso se deparem com os 
animais. O primeiro passo 
é não tentar jamais pegar 
o animal. O segundo é li-
gar para a PM, através do 
número 190. O terceiro é 
manter o contato visual 
para evitar que ela fuja 
para um local mais peri-
goso sem ser resgatada. 
Quem tenta matar os ani-
mais, além do risco que 
isso traz, pode responder 
pelo crime do artigo 29 da 
lei Nº 9.605, cuja pena é de 
detenção de seis meses a 
um ano e multa.

Na primeira quinzena 
de julho, foram 32 cobras 
resgatadas em ambientes 
urbanos, na Paraíba. A se-
gunda quinzena continua 
com os aparecimentos dos 
animais.

As expectativas das 
famílias residentes na Co-
munidade Cacimba Nova, 
localizada no município de 
Conceição, no Alto Sertão pa-
raibano, estão voltadas para 
as novas ações que serão de-
senvolvidas pelo programa 
PB Rural Sustentável, execu-
tado pelo Governo do Esta-
do em parceria com o Banco 
Mundial. São 16 famílias que 
apresentaram ao Projeto 
Cooperar nove demandas de 
cisternas para contemplar al-
guns moradores que residem 
distante do açude Videl. Elas 
trabalham com irrigação, 
subprojeto implantado pelo 
Cooperar, numa área de oito 
hectares.

 As novas cisternas irão 
beneficiar as famílias e se 
somar ao projeto de irriga-
ção no cultivo de raízes, tu-
bérculos e verduras, como:  
batata doce, feijão vermelho, 
tomate, cebola, cenoura, je-
rimum, pimentão, banana e 
maracujá. Posteriormente, 
segundo o presidente da As-
sociação Comunitária Rural 
de Cacimba Nova (Ascocan), 

João Costa, ainda pretendem 
solicitar um novo subprojeto: 
um trator de corte de terra e 
a implantação do sistema de 
energia solar, que irão impul-
sionar o desenvolvimento da 
região. 

 No primeiro semes-
tre de 2020, a produção de 
batata doce na Comunida-
de Cacimba Nova atingiu a 
dianteira da produção, com 
a colheita de 35 toneladas; 
40 toneladas de cebolas e 2 
mil caixas de tomate. Com 
a produção duplicada, hoje, 
a produção é escoada para 
abastecer os mercados de 
Cajazeiras, Sousa, São José de 
Piranhas, Monte Horebe, Bo-
nito de Santa Fé, Conceição, 
Itaporanga, Vale do Piancó, 
Patos, Campina Grande, além 
de cidades dos estados que 
fazem fronteiras com a Pa-
raíba.

 “Para mim que mante-
nho ativa a produção da Co-
munidade de Cacimba Nova, 
respeitando o momento da 
pandemia, estamos felizes 
porque vemos nossos pro-
dutos chegar à mesa dos pa-

raibanos e dos nordestinos”, 
disse o presidente da Asco-
can.

João Costa disse ain-
da que em 2019 houve um 
aumento considerável na 
produção de cebolas, com a 
colheita de 3.400 sacos (cer-
ca de 60 toneladas); batata 
doce, mais de 500 sacos ou 
50 toneladas; tomate, 2.500 
caixas ou 20 toneladas, além 
de jerimum, melancia, bana-
na e pimentão, entre outras 
hortaliças. 

Com a orientação dos 
técnicos do projeto Coope-
rar, as famílias de produto-
res ampliaram as técnicas 
alternativas de agroecologia, 
bem como as práticas de 
conservação do solo. Eles 
começaram a aprimorar as 
tecnologias investindo na 
qualidade dos produtos. Os 
técnicos instruíram os agri-
cultores a utilizarem o mé-
todo ITOG – Investimento, 
Tecnologia, Organização e 
Gestão. O projeto Cooperar 
é vinculado à Secretaria da 
Agricultura Familiar e do De-
senvolvimento do Semiárido.

Famílias enviam projetos 
para PB Rural Sustentável

Iniciativa prevê novas cisternas que irão beneficiar famílias e se somar ao projeto de irrigação na agricultura
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A unidade não parou os atendimentos na pandemia, inclusive as cirurgias, apenas redobrou os cuidados para atender esse público considerado de risco
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Representantes da saúde e da educação participam de atividade amanhã que deve propor normas para reabertura das escolas

O Grupo de Trabalho 
Interinstitucional para mo-
nitorar a elaboração dos 
protocolos para a retomada 
gradual das atividades pe-
dagógicas presenciais nas 
escolas se reunirá amanhã, 
às 10h, em encontro virtual 
para debater o assunto. Este 
grupo será responsável por 
definir as normas e regras 
que vão permitir ou não a 
reabertura das unidades de 
ensino.

A reunião contará com 
a participação do Ministério 
Público da Paraíba, Tribu-
nal de Contas do Estado, Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), o Sindicato das Esco-
las Particulares de João Pes-
soa (Sinepe-PB), Secretaria 
de Estado da Educação Ciên-
cia e Tecnologia (SEECIT), 
Conselho Estadual de Educa-
ção e outras instituições liga-
das à educação. O protocolo 
será direcionado ao sistema 
de ensino da Paraíba, que 
compreende escolas públi-
cas e privadas. A informação 
foi proferida pela promotora 
Juliana Couto, coordenadora 
do Centro de Apoio Opera-
cional às promotorias Crian-
ça, Adolescente e da Educa-
ção do MPPB.

O presidente do Sinepe
-PB, Odésio Medeiros, afirma 
que as escolas particulares 

estão preparadas para retor-
nar as atividades presenciais. 
A justificativa do Sindicato é 
que a curva de contágio do 
coronavírus na Paraíba para 
novos casos está diminuin-
do. “O comércio, supermer-
cados e transporte coletivo 
provocam aglomeração de 
pessoas e, mesmo assim, 
estão liberados. No nosso 
entendimento poderíamos 
recomeçar as atividades, a 
exemplo de outrosestados 
da federação. Pretendemos 
começar as aulas no dia 3 de 
agosto, se o poder público 
autorizar”, argumentou.

O presidente do Con-
selho Estadual de Educação 
da Paraíba (CEE- PB), Carlos 
Henrique, afirma que não há 
nenhuma definição de data 
estabelecida. A SEECIT está 
elaborando um documento 
preliminar de retorno às au-
las para ser debatido com o 
CEE. “O Conselho já teve uma 
reunião com o secretário 
Cláudio Furtado, e duas ple-
nárias dedicadas ao estudo 
e debate deste tema. Porém, 
quem tem o poder de definir 
a data do regresso é o gover-
nador João Azevêdo junto 
às autoridades sanitárias, a 
partir de análises científicas 
e objetivas sobre a questão 
da saúde pública na Paraíba. 
No caso das escolas, a reto-
mada só será feita quando 
os municípios atingirem a 
bandeira verde de flexibiliza-

Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com

Grupo se reúne para discutir 
protocolos de retorno de aulas
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O Conselho já teve 
uma reunião com o 
secretário Cláudio 
Furtado. Porém, 

quem poderá definir 
a data do regresso 

das aulas é o Governo 
junto às autoridades 

sanitárias  
responsáveis 

ção. É preciso muita cautela 
nessa retomada pois os casos 
ainda estão elevados”, decla-
rou.

A gestora escolar Kátia 
Oliveira do Colégio Intensivo 
João Pessoa informa que está 
realizando uma pesquisa on-
line para saber se os pais têm 
segurança de enviar seu filho 
a escola. “Estamos fazendo 
esta pesquisa para avaliar 
qual o momento ideal. Os 
alunos querem voltar à es-
cola, mas eles não têm noção 
do perigo desta doença. É 
uma responsabilidade mui-
to grande porque se o aluno 
pega piolho culpam a esco-
la, imagine uma doença que 
pode levar a morte? Estamos 
respeitando todos os proto-
colos de segurança sanitária, 
mas o momento exige caute-
la”, afirmou. Desde o início do isolamento social, os alunos e professores vêm participando das aulas através do modo remoto

Foto: Arquivo Pessoal

Pais de alunos são contra a retomada do ensino presencial na Capital
A professora de música do 

Ensino Fundamental I, Juliana 
Mendonça da escola Cidade 
Viva é mãe de quatro filhos, 
sendo dois deles alunos do 
infantil II e V, os outros dois 
cursam o 7º e 9º ano. Apesar 
de confiar em todos os proto-
colos de segurança sanitária 
estabelecidos pela escola e da 

dificuldade de trabalhar home 
office, ela prefere manter os 
filhos no ensino remoto. 

“Enquanto educadora e 
mãe, sei o quanto é difícil evitar 
o contato das crianças, principal-
mente, os da educação infantil. 
O ideal seria anular o ano letivo 
de 2020, mas claro que isso 
provocaria uma crise econômica 

das escolas muito forte. Então, 
a opção menos ruim é manter 
o ensino online até o final do 
ano. É uma loucura para os 
pais trabalhar em casa com as 
crianças em tempo integral mas, 
ainda assim, é a decisão mais 
prudente”, opinou.

A jornalista Hellen Nas-
cimento é mãe de três filhas, 

sendo a mais velha estudante 
de um cursinho pré-vestibular, 
a do meio concluinte do ensino 
médio e a caçula, aluna do 7º 
ano do ensino fundamental. 
Ela discorda sobre cancelar o 
ano letivo pois o gasto com 
mensalidades e material escolar 
são altos. Mas não é a favor da 
retomada das aulas presenciais. 

“Não me sinto segura em per-
mitir a retomada das minhas 
filhas, pois, os casos só fazem 
aumentar na Paraíba. O cursi-
nho preparatório possui uma 
estrutura muito apertada e a 
escola das minhas filhas não 
comunicou nada oficial sobre a 
possibilidade de retomada em 
agosto”, afirmou.

Retorno às classes

Colégios privados esperam reabrir já em agosto

As escolas e berçários parti-
culares da Paraíba terão que rea-
lizar diversas adaptações para 
retornar as atividades em meio à 
pandemia do novo coronavírus. 
De acordo com o presidente do 
Sindicato dos Estabelecimentos 
Particulares de Ensino do Estado 
(Sinepe-PB), Odésio Medeiros, a 
expectativa é que as instituições 
de ensino privadas recomecem 
em agosto, no máximo, em se-
tembro. 

“Todas as escolas estão pre-
paradas para o início das aulas. 
Todas as recomendações de 
segurança que o Ministério da 
Saúde emitiu para todo o Brasil 
e também as das autoridades 
sanitárias aqui da Paraíba, nós 
vamos cumprir à risca tudo o 
que foi recomendado. A escola 
já está preparada para definir”, 

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

- Evitar aglomerações. Assim, os jogos, festas e eventos com muitos alunos estão suspensos;
- Atividades ao ar livre;
- Orientação sobre medidas higiênicas;
- Não permitir crianças com sintomas gripais;
- Lavagem constante de mãos;
-  Uso de máscaras não é aconselhável para crianças com menos de 2 anos;
- Cada aluno deve ter seus utensílios individuais;
- Funcionários deverão usar máscaras e protetores faciais;
- Disponibilizar álcool em gel.

Algumas orientações da SBP
informou o presidente.

A Federação Nacional das 
Escolas Privadas (Fenep), por 
sua vez, também avalia que em 
agosto já é possível a retomada 
das aulas presenciais. Conforme 
o Monitoramento de Reabertura 
das Escolas Particulares no Bra-
sil elaborado pela Federação, o 
Plano para retomada das aulas 
na Paraíba está em elaboração, 
porém, ainda sem data definida. 

Entre as mudanças a serem 

adotadas, estão o uso da másca-
ra pelos alunos, professores, fun-
cionários e pais que estiverem 
naquele espaço, além do distan-
ciamento mínimo de um metro. 
As turmas, inclusive, serão dividi-
das a fim de que menos estudan-
tes fiquem no mesmo ambiente 
fechado. “Por exemplo, se uma 
turma de quinta série tem 40 alu-
nos, a gente divide 20 para uma 
sala e 20 para outra”, completou 
o representante do Sinepe-PB. Já 
as turmas de berçário, segundo 
Odésio Medeiros, não precisarão 
ser divididas, por serem forma-
das por poucos alunos, com oito 
a dez crianças no máximo.

A Sociedade Brasileira de 
Pediatria (SBP) emitiu em maio 
deste ano uma série de orienta-
ções para a reabertura das esco-
las, o que, segundo a entidade, 
iria depender do controle da 
quantidade de pacientes.  A SBP 
informou que a volta às aulas 

deve acontecer com todas as me-
didas possíveis para minimizar a 
transmissão do vírus. 

Conforme a entidade, o am-
biente escolar pode facilitar a 
disseminação da covid-19, devi-
do ao compartilhamento cons-
tante de brinquedos, contato fí-
sico próximo e a dificuldade em 
adotar medidas comuns entre os 
adultos como cobrir a boca ao 
tossir e espirrar (principalmente 
entre as crianças pequenas). Odésio Medeiros afirma que escolas estão preparadas

Foto: Ortilo Antonio

Todos os estabelecimentos 
particulares terão que 
seguir protocolos de 

segurança sanitária, caso 
reabram neste período de 

pandemia de covid-19



Teatro na rede
Hoje, Festival Cenas do Nordeste exibirá on-line os espetáculos 
paraibanos ‘Memórias de um Cão’ (foto), do Coletivo Alfenim, e 
‘Soraia Queimada’, do Coletivo Desacerto. Página 11
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Artistas paraibanos que contribuíram para o disco duplo de Zé Ramalho falam sobre a representatividade da obra

Álbum ‘Nação Nordestina’ está 
comemorando duas décadas

Uma obra antológica. É 
assim que o cantor e compo-
sitor Fuba considera o disco 
duplo Nação Nordestina, o 14° 
álbum do cantor e compositor 
Zé Ramalho que neste ano está 
completando duas décadas.

“O álbum teve a impor-
tância de reunir mais de uma 
geração da música nordestina”, 
disse o compositor, escritor e 
dramaturgo Braulio Tavares, 
que assina a letra de ‘Tempo-
ral’ em parceria com Fuba, 
presente no disco.

“É uma data significativa. 
A música não envelhece. No 
caso de ‘Temporal’, se observar 
a letra está retratando exata-
mente o que está acontecendo 
no Brasil”, acrescentou Fuba. 
“O CD duplo define uma época. 
É uma organização de músicas 
que traduzem o memorável e 
remete ao histórico”.

Lançado pelo selo BMG, 
Nação Nordestina é um álbum 
conceitual que, ao longo de 20 
faixas, sendo 10 canções em 
cada disco, conta a história 
de um viajante que percorre 
todo o Nordeste do Brasil. A 
capa faz alusão, em uma ho-
menagem bem-humorada, ao 
antológico disco Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band, da 
banda britânica The Beatles, 
que foi lançado em 1967.

“Esse trabalho de Zé 
Ramalho é uma das melho-
res obras da sua discografia”, 
observou Fuba. Ele explicou 
como surgiu o convite para 
participar do projeto. “Essas 
coisa são tratadas diretamente 
com a editora. Zé escolheu a 
música ‘Temporal’ e ele apenas 
ligou falando do interesse em 
gravá-la. O arranjo e a inter-
pretação que dá para a música 
são, realmente, primorosos”, 
disse o cantor e compositor.

Para Braulio Tavares, o 
álbum teve a importância de 
reunir mais de uma geração 
da música nordestina, “artis-
tas vistos pela ótica de Zé Ra-
malho, que tem uma pegada 
roqueira, uma pegada de baião 
e coco, uma pegada de música 
de baile. Uma mistura musical 
que é muito nossa”.

‘Temporal’ tem melo-
dia de Fuba e letra de Braulio 
Tavares, realizada em 1980, 
nos tempos da ditadura. “A 
música é um rojão, Zé gravou 
como um baião e ficou muito 
lindo o arranjo”, elogiou Fuba. 
Braulio conta que foi uma letra 
“tentando justamente compor 
algo no clima das canções dele, 
aqueles versos meio surrealis-
tas, um estilo que eu também 
gosto muito”, relatou.

Vital Farias também apon-
tou a diversidade de artistas, o 

que classificou de “miscelânea”, 
como principal característica 
do álbum. “Nação Nordestina 
é muito importante por isso e 
foi bastante elogiado na época. 
O Nordeste não é um país, mas 
uma nação com cultura e hábi-
tos próprios”, analisou o artista, 
cuja canção ‘Bandeira desfral-
dada’ é uma das faixas do dis-
co duplo. “Essa canção, que eu 
chamo de música contemporâ-
nea, fala sobre a dificuldade de 
o Nordeste, uma região de di-
ficuldades, de se impor diante 
do país. Fiz essa música, assim 
como ‘Sete cantigas para voar’ 
para Elba Ramalho”.

A cantora e composito-
ra Cecéu, que assina com seu 
marido e parceiro, Antonio 
Barros, a música intitulada 
‘Paraí-ba’, outra canção sele-
cionada por Zé Ramalho para 
o álbum, ressaltou que consi-
dera “primoroso” o disco. “É 
uma obra que representa o 
Nordeste e a força da Paraíba”, 
justificou ela, acrescentando 
que a música foi composta 
pela dupla no final dos anos 
1970. “Por incrível que pare-
ça, nós morávamos no Rio de 
Janeiro na época, e a compo-
mos quando viemos passar 
o mês de junho em Campina 
Grande. É uma homenagem 
ao Estado da Paraíba, é um 
hino, uma coisa bonita.

O convite formulado por 
Zé Ramalho para incluir ‘Pa-
raí-ba’ no álbum surgiu pela 
longa amizade entre os três ar-
tistas. “Foi uma felicidade, por 
ele ter escolhido a canção, que 
tem uma linguagem simples, 
que o povo pode entender. Zé 
tem uma voz interessante, pe-
culiar, forte, marcante e bem 
melodiosa e a canção ficou um 
encanto na voz dele”, comen-
tou Cecéu. “O álbum é uma 
obra regionalista, histórica. Eu 
mesmo tenho esse disco, que é 
guardado a sete chaves e não 
quero que ninguém toque”.

Golpe de mestre
Na avaliação do cantor e 

compositor Pedro Osmar, Zé 
Ramalho conseguiu dar o que 
classificou de “golpe de mestre”, 
ao lançar Nação Nordestina. “Zé 
não é muito dado a trabalhar 
em coletividade. Com esse pro-
jeto, ele atingiu outro patamar, 
por ter conseguido envolver 
outros artistas e, assim, superar 
o trabalho dele, que até então 
era trabalhar, no máximo, em 
duo, como aconteceu com Lula 
Cortes”, explicou.

‘Beijo-morte-beijo’ é a 
música de Pedro Osmar que 
integra o trabalho, composta 
há aproximadamente 35 anos, 
em parceria com Jaiel de Assis. 
“É uma música com sonorida-
de andina, que fala de amor, 
mas de um amor revolucioná-

rio de quem ama como povo. 
Gosto muito dessa música e fi-
quei muito feliz quando soube 
que Zé ia gravá-la, porque ele 
também gosta muito da mú-
sica, que foi gravada pela pri-
meira vez por Amelinha”.

Zé Ramalho também in-
cluiu no disco a clássica ‘Pra 
não dizer que não falei das 
flores’, de Geraldo Vandré. Pe-
dro Osmar revelou o motivo 
dessa decisão de selecioná-la. 
“Eles são muito amigos, mas 
de antigamente. É uma música 
muito importante na vida de 
Zé Ramalho. Ele sempre toca-
va a música de Vandré entre os 
amigos”, lembrou.

Segundo Braulio Tavares, 
outra faixa que é importante e 
faz parte do projeto é ‘O meu 
país’, do seu saudoso amigo 
Orlando Tejo (1935-2018), 
junto com Livardo Alves 
(1936-2002), e Gilvan Chaves 
(1919-1986). “Exprime a dis-
cussão sobre projeto de Bra-
sil. Todo mundo tem seu pro-
jeto de Brasil. Eu fiz ‘Nordeste 
independente’, com Ivanildo 
Vila Nova. E, mesmo eu e ele, 
talvez tenhamos projetos de 
Brasil que são diferentes um 
do outro. Não há dois projetos 
iguais e isso é bom. O Brasil 
tem que ser uma soma, onde 
ninguém conseguirá 100% do 
que quer e isso é ótimo, por-
que mostra que ele teve que 
ceder alguma coisa”.

O cantador Oliveira de Pa-
nelas também faz parte com 
a canção ‘Esses discos voado-
res me preocupam demais’. 
“O convite surgiu depois que 
já havia lançado, em 1982, o 
disco O Perguntador pela gra-
vadora CBS, no Rio de Janeiro, 
e ele fez a direção artística. Zé 
já conhecia o meu trabalho e 
me pediu para gravar minha 
música, que compus por volta 
de 1978, e se vale da ufologia 
para fazer uma crítica social e 
política do Brasil na época da 
ditadura”, lembrou o poeta. 
“Fiquei muito feliz quando Zé 
Ramalho escolheu uma músi-
ca minha para incluir no disco, 
que é um título valoroso, além 
de ser uma obra importante, 
bem recebida pela crítica e que 
caiu no gosto popular”.

“Fica parecendo que a 
música empacou, não vai para 
frente e nem para trás. Mas 
discos de coletânea como este 
Nação Nordestina são funda-
mentais e são motivadores, 
como aconteceu com Zé Ra-
malho, que não fala muito 
desse disco. Gosto muito de 
coletâneas e acho que a his-
tória da música da Paraíba 
ainda será contada por elas”, 
ressaltou Pedro Osmar. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Roberto GuedesFoto: Roberto GuedesFoto: Valter Melo/DivulgaçãoFoto: Arquivo A UniãoFoto: Ortilo AntonioFoto: Evandro Pereira

Da esq. para dir.: disco tem ‘Paraí-ba’, de Antonio Barros e Cecéu, ‘Temporal’, de Fuba e Braulio Tavares, ‘Esses discos voadores me preocupam demais’, de Oliveira de Panelas, ‘Bandeira desfraldada’, de Vital Farias, e ‘Beijo-morte-beijo’, de Pedro Osmar (com Jaiel de Assis)

Alguns nomes que participaram do projeto
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Foto: Dario Zalis/Divulgação

Leia mais na PÁGINA 10 Capa é uma alusão bem-humorada ao clássico álbum ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ (1967), dos Beatles

Lançado em 2000 pela BMG, o 14º 
álbum do cantor e compositor 
paraibano reuniu mais de uma 
geração da música nordestina
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Será que a história que vou contar agora só ocorreu 
por causa da pandemia? Não acredito. Mesmo porque ca-
sos semelhantes já ocorreram Brasil afora por vários anos. 
A crueldade e a falta de solidariedade humana sempre es-
tiveram presentes nos nossos estratos sociais. Vamos aos 
fatos: Maria, de 70 anos, trabalhava para a família Forte 
havia mais de 20 anos. Desde 2011 não recebia salário fixo 
e diminuíram suas “regalias”, como, por exemplo, o acesso 
a banheiro. A relação da família Forte com a vítima come-
ça em 1998, segundo o MPT, quando ela é contratada por 
Sônia como empregada doméstica. Nessa primeira fase, 
ela trabalhou por 13 anos sem registro em carteira e não 
teve férias ou recebeu 13º salário.

Em 2011, a casa em que essa mulher morava desa-
bou e, segundo o relato feito por ela à equipe que a res-
gatou, Sônia teria oferecido abrigo na casa de sua mãe, 
na mesma rua em que morava. Na época, Sônia deixou a 
casa na capital e foi viver em um outro município próxi-
mo. As filhas dela continuaram morando no local. Maria, 
então, continuou trabalhando como empregada, mas já 
não recebia mais um salário. Em 2011, quando ficou 
mais vulnerável, passou a morar de favor e os patrões 
pararam de pagar o salário.

Em 2017, a empregada se mudou para o local de onde 
foi resgatada. Nessa época, uma das filhas de Sônia come-
ça a pagar um valor todo mês, só que apenas R$ 200.

Maria dormia em uma cama improvisada com dois 
colchões colocados em cima de um sofá velho. A denún-
cia de trabalho escravo e violação de direitos humanos 
foi feita por meio do Disque-100 da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República. A casa indicada 
na denúncia tinha, no portão, diversas placas de anún-
cios para venda. Lá dentro, a equipe encontrou a mulher 
vivendo sozinha em um quarto nos fundos do terreno. A 
casa principal estava trancada e vazia. A porta precisou 
ser arrombada.

A Justiça do Trabalho, após serviço excelente e um pe-
dido feito pelo Ministério Público do Trabalho, bloqueou a 
casa, para que ela não possa ser vendida até o fim do pro-
cesso. Também determinou a liberação de três parcelas do 
seguro-desemprego para a vítima. O quarto em que Maria 
vivia, segundo a procuradora que comandou a operação, 
era uma espécie de depósito: continha várias cadeiras, es-
tantes e caixas amontoadas. Um sofá velho era utilizado 
como cama. Não havia banheiro disponível.

Descaso e crueldade
A idosa soube que os patrões tinham se mudado por-

que vizinhos contaram. A mudança teria ocorrido em uma 
madrugada, dias antes. Segundo a denúncia, ela teria dito 
aos vizinhos com quem conversava que só iria embora 
quando recebesse os seus salários. Desde o dia do resgate, 
a doméstica está abrigada na casa de um morador da mes-
ma rua. No pedido cautelar feito à Justiça nesta semana, o 
MPT pediu que o casal fosse obrigado a pagar uma pen-
são no valor de um salário mínimo. “Nossa preocupação 
é que ela tenha alguma renda para se sustentar, pois não 
tem vínculos familiares, nem outro lugar para ir”, explica 
a procuradora do trabalho. 

Uma vizinha disse, em depoimento, que desde o início 
da pandemia a empregada pedia para usar o banheiro da 
casa dela, pois tinha sido proibida de acessar a lavandeira. 
Existe uma visão estereotipada sobre o que significa “tra-
balho escravo”, de que a pessoa precisa estar em situação 
de cárcere, vivendo presa ou amarrada. Sabemos que não 
era assim nem quando a escravidão era legal. A situação 
do escravo tem relação com direitos básicos violados, com 
uma exploração em um nível inaceitável. Os patrões tam-
bém estão sendo processados criminalmente.

O que mais assusta é que uma das patroas é executiva 
de uma grande empresa de cosméticos e sua mãe, Sônia 
(a antiga patroa) é cosmetóloga e conhecida consultora na 
indústria de produtos de beleza. A primeira foi demitida 
pela Avon e chegou a ser presa após as denúncias. Isto não 
é ficção, meus caros leitores, aconteceu em São Paulo, no 
século 21, em um dos bairros nobres da capital paulista...

Escrava social

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

Fernando

Colunista colaborador

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Segundo o jornalista e 
pesquisador paraibano Assis 
Ângelo, corria por volta de 
1998 quando, em Feira de 
Santana (BA), Zé Ramalho 
topou com uma fita K7 do 
conterrâneo Flávio José e, ali, 
descobriu uma das maio-
res pérolas do cancioneiro 
oculto do nordeste: ‘O meu 
país’. Chamo de “oculto” um 
conjunto de canções sober-
bas que nunca chegaram ao 
grande público, em especial 
do Sul-Sudeste do país, mas 
constituem uma verdadeira 
fortuna da nossa música.

O xote de Livardo Alves, 
Orlando Tejo e Gilvan Cha-
ves veio ao mundo em 1994 
e, quatro anos depois, foi o 
mosquito que picou o autor 
de ‘Avôhai’ para que este 
produzisse um dos seus melhores trabalhos – ou para Ângelo, o 
melhor disco de Zé: Nação Nordestina.

Lançado há exatos 20 anos em CD duplo pela extinta 
BMG e nunca editado em LP, Nação Nordestina é um mergu-
lho profundo nas raízes do cantor e compositor de Brejo do 
Cruz, inaugurando uma fase na discografia de Zé Ramalho 
não autoral, em que ele relê, à sua maneira, obras de Raul 
Seixas, Bob Dylan, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga e até 
dos Beatles, cujo Sgt. Peppers serviu de inspiração para o 
projeto gráfico do disco.

Nação Nordestina é um reencontro de Zé com os seus 
pares, 25 anos depois de ter deixado a Paraíba e alcançado o 
estrelato. Nesse mergulho, ele encontra obras dos conterrâneos 
Geraldo Vandré (‘Pra não dizer que não falei das flores’), Fuba 
e Braulio Tavares (‘Temporal’), Pedro Osmar e Jaiel de Assis 
(‘Beijo-morte-beijo’), Vital Farias (‘Bandeira desfraldada’), Ce-
céu (‘Paraí-ba’) e Oliveira de Panelas (‘Esses discos voadores me 
preocupam demais’).

Também dá voz a obras de Gilberto Gil (‘Lamento sertanejo’, 
em parceria com Dominguinhos), Petrúcio Amorim (‘Meninos 
do Sertão’, com Maciel Melo) e Edgard Ferreira (‘Ele disse’), além 
de emplacar seis músicas próprias, que costuram com as demais 
um retrato valente, político e social do Nordeste que deu ao 
mundo essa constelação notável.

Não por acaso, muitas das letras, como ‘O meu país’, 
seguem atualíssimas, infelizmente: “Um país que perdeu a 
identidade / Sepultou o idioma português / Aprendeu a falar 
pornofonês / Aderindo à global vulgaridade / Um país que 
não tem capacidade / De saber o que pensa e o que diz / Que 
não pode esconder a cicatriz / De um povo de bem que vive 
mal / Pode ser o país do Carnaval / Mas não é com certeza o 
meu país…” diz um trecho.

O tom político segue em 
“Ele disse”, que Jackson do Pan-
deiro lançou em 1958. Com letra 
inspirada em carta-testamento 
de Getúlio Vargas antes de seu 
suicídio, quatro anos antes, foi 
escrita por Edgar Ferreira, sin-
dicalista militante e getulista de 
carteirinha, segundo anotações 
de Fernando Moura e Antônio 
Vicente Filho em Jackson do 
Pandeiro - O Rei do Ritmo. A in-
clusão da faixa no projeto de Zé 
Ramalho, segundo Assis Ângelo 
no comentário faixa a faixa que 
acompanha o CD, “demonstra, 
para surpresa geral, o respeito e 
a admiração até então insus-
peitos nutridos por um político 
que soube administrar a coisa 
pública com brio e exatidão, em 
prol dos carentes”.

O tom político é permea-
do pela condição do nordestino raíz. ‘Seres alados’, da lavra de 
inéditas autorais de Zé, é um contraponto à ‘Lamento sertanejo’ 
(“Eu quase não falo / Eu quase não sei de nada…”) quando ele 
canta “Não mais estaremos calados / Como seres alados / Que 
voam em silêncio”. “(A letra aborda) o sonho do fim da submis-
são, do jugo, da opressão”, comentou Ângelo. Um dos clássicos de 
Luiz Gonzaga (em parceria com Guio de Moraes), ‘Pau-de-arara’ 
também envereda pela condição do sertanejo, mas do sertanejo 
vitorioso, que alcança uma condição superior depois de amargar 
uma sofrida caminhada (“Só trazia a coragem e a cara / Viajando 
num pau-de-arara / Eu penei, mas aqui cheguei). É a história de 
muitos nordestinos, e de Zé Ramalho também.

O CD 2 incorpora diversos convidados – todos nordesti-
nos, diga-se de passagem – nessa jornada pelo região. Hermeto 
Pascoal acompanha Zé Ramalho é uma rara composição instru-
mental do paraibano (‘Violando com Hermeto’). Elba acompa-
nha o primo em ‘Bandeira desfraldada’, enquanto Ivete Sangalo e 
Fagner fazem dueto com o anfritrião em ‘Amar quem eu já amei’ 
e ‘Garrote ferido’, respectivamente. 

Flávio José e a banda Cascabulho encerram o elenco. O 
primeiro, entoando os versos “Pê-a-pá / Erre-a-ra-í / Bê-a-bá / 
Paraíba”, que Cecéu compôs em 1979, e ficou no fundo da gaveta 
até vir à luz na voz de Messias Holanda. A banda pernambucana 
(ainda com Silvério Pessoa nos vocais) dá suporte a Zé Ramalho 
em ‘Eu vou para lua’, lançada por Ary Lobo em 1960 e regravada 
por Genival Lacerda no ano seguinte.

Independentemente de ser, ou não, o melhor disco de Zé 
Ramalho, Nação Nordestina, 20 anos depois, permanece um 
trabalho irretocável (a produção é de Robertinho do Recife), seja 
pelo repertório cirurgicamente selecionado, seja pela atualidade 
das letras e pelo reflexo da condição nordestina, que entra clássi-
co, sai clássico, segue mais-ou-menos o mesmo.

Zé Ramalho mergulha no
Nordeste profundo

Leve tudo o que tem consigo
Saia as compras ou escale uma 

montanha.
Veja se consegue ver por onde está 

indo.
(Yoko Ono em Cena da Cidade VIII)

Espelhos de Papel é o título da 
antologia de crônicas (subtítulo: A 
vida refletida em crônicas publicadas 
nas páginas de A União). Quinta-feira 
passada, dia 16, tivemos o lançamen-
to virtual desse primor de trabalho; a 
reunião de crônicas de 19 colabora-
dores do jornal.

O projeto foi idealizado pela 
presidente da Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC), a jornalista Naná 
Garcez, e deveria ter sido lançado no 
mês de março, durante a primeira edi-
ção da Feira Literária das imprensas 
Oficiais (Flio), no Espaço Cultural José 
Lins do Rego, mas que, por motivos da 
pandemia, o lançamento foi virtual. A 
jornalista Gi Ismael comandou a live; 
Alexandre Macedo, gerente da editora, 
fez a apresentação; o jornalista Wil-
liam Costa, diretor de Mídia Impressa 
da EPC, participou do evento e é quem 
apresenta os cronistas no livro. E mais 
três cronistas participaram do lança-
mento: Luiz Augusto de Paiva, Germa-
no Romero e eu. Nem preciso dizer 
da minha alegria e honra de fazer 
parte desse projeto! Estar junto com 
nomes consagrados como: Gonzaga 
Rodrigues, Hildeberto Barbosa, Carlos 

Pereira, Martinho Moreira Franco, Vi-
tória Lima, José Nunes e mais outros, 
cujos textos sou leitora matinal como, 
Nelson Barros, Kubitscheck Pinheiro, 
Sitônio Pinto, e Sandra Raquew, me 
preencheu de felicidade.

Em entrevista ao jornalista Gui-
lherme Cabral, o mestre Gonzaga Ro-
drigues destacou: “A importância dessa 
coletânea de cronistas novos e velhos 
expressa a preocupação da editora com 
a sustentabilidade histórica da linha 
editorial do jornal desde os seus funda-
mentos. A União tem sido celeiro desse 
gênero literário”. Gonzaga continua, 
“desde os anos 1920, no apogeu cultu-
ral da literatura paraibana, a crônica, 
além da informação tem sido a tônica 
do jornal, o elemento e a sustância que 
faz a diferença”.

Como sugere o próprio título, 
Espelhos de Papel, o resultado da 
reunião dessas crônicas,  retrata 
os tempos, a cidade, os estados de 
espírito que passam por elementos 
e espaços escolhidos pelos cronistas 
como janelas, paredes, perfumes, lua-
res, bares, saudades, picolés, poesia, 
mulheres, cartas, vidas, casas, bairros, 

festas, sertões, vestidos, madrugadas 
cajueiros e bolachas Maria... Taí a 
diversidade dos olhares daqueles que 
escolhem esse gênero, que se arti-
culam em captar um instante, quase 
que como uma máquina fotográfica 
– clique! – e a partir dessa captura, 
vagueiam pelas memórias ali resgata-
das. Ou simplesmente pela experiên-
cia vivida ou sonhada.

Os participantes? Afora os já cita-
dos, tem Analice Pereira, Eudes Tosca-
no, Fernando Vasconcelos, Francisco 
Di Lorenzo Serpa, Thomas Bruno 
Oliveira, e Tiago Germano. E, como tão 
bem ressaltou Gonzaga Rodrigues, a 
presença feminina foi o diferencial do 
projeto. Justo elas que, embora invi-
síveis dos cânones, tiveram presença 
também marcante nesse gênero na 
literatura brasileira.

Num momento de tantas difi-
culdades de saúde e sobrevivência, 
também a artística, a publicação de 
A União merece os nossos aplausos. 
O registro, no papel e num livro de 
projeto gráfico desse porte (Tônio, 
Naudimilson Ricarti, Jacinto Júnior, 
Alexandre Nunes e Thalyta Braga), 
com certeza será um legado estético 
que o jornal oferece ao leitor parai-
bano. Mas não só. Parabéns, A União! 
Parabéns aos participantes!

Sussurre sua fantasia a uma nuvem.
Peça a nuvem para se lembrar dela.
(Yoko Ono, em Cena do Desejo III)

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

‘Espelhos de Papel’
 Como tão bem ressaltou 

Gonzaga Rodrigues, a presença 
feminina foi o diferencial

do projeto 

Foto: Divulgação

Encarte do disco ‘Nação Nordestina’, lançado por Zé Ramalho há 20 anos

Destaque
Análise de mérito do Edital 
do Casarão 34 é prorrogado

Por causa da pandemia, a Fundação Cultural (Funjope) 
prorrogou o prazo da análise de mérito do Edital 003/2020, 
que trata da seleção de propostas para Ocupação da Galeria 
Casarão 34. Com isso, os prazos foram alterados e o resultado 
final do Edital, previsto para ocorrer em 24 de julho, foi adiado 
para o dia 14 de agosto.

O novo cronograma do edital, que selecionará quatro 
propostas e conceder premiação de R$ 5 mil para cada pro-
jeto, está disponível para consulta e download no Portal da 
Transparência (transparencia.joaopessoa.pb.gov.br).
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Festival on-line Cenas do Nordeste 
exibirá espetáculos paraibanos

Dois espetáculos de tru-
pes paraibanas serão exibi-
dos em uma transmissão vir-
tual promovida pelo Festival 
Cenas do Nordeste. Participa-
rão da programação de hoje 
os Coletivos Alfenim (17h) e 
Desacerto (21h). Respectiva-
mente, os espetáculos são as 
gravações de acervo de Me-
mórias de um Cão e de Soraia 
Queimada, Filha da Violência. 
Ao fim das exibições, os ato-
res participam de uma con-
versa sobre cada peça.

Os ingressos e as demais 
informações podem ser ad-
quiridos pelo Sympla e pelas 
redes sociais do evento (@
cenasdonordeste), e estão 
custando R$ 10, havendo a 
possibilidade de adquirir 
combos com desconto para 
conferir mais de uma apre-
sentação. O Festival segue até 
a próxima sexta-feira.

Soraia Queimada será a 
segunda apresentação da noi-
te. É um espetáculo que traz o 
contexto da drag queen que 
dá nome à montagem (vivi-
da por Leonardo Palma) e de 
sua mascote, Figura Estranha 
(Caio Ceragioli) em uma histó-
ria na qual são tratados temas 
como violência a partir da so-
ciedade brasileira atual.

O nome vem da canção 
‘Soraya Queimada’, de Zéu Brit-
to. Apesar de não ser completa-
mente autobiográfico, Leonar-
do Palma reforça a história de 
Soraia como elementos que es-
tão presentes em sua vida e na 
de outras pessoas da comuni-
dade LGBT. “O espetáculo é um 
espaço de compartilhamento 
dessas vivências. Acho bem im-
portante trazer essa discussão 
e, apesar de ser sobre um tema 
pesado, a peça tem um aspecto 
leve, tem o riso presente tra-
zido pela drag queen”, explica. 
“O Brasil continua liderando 
os crimes de ódio em relação 
à população LGBT e, principal-
mente, à trans”.

Antes, abrindo a progra-
mação, será exibida a grava-
ção de Memórias de um Cão, 
do Alfenim. A principal refe-
rência para o espetáculo é a 
obra Quincas Borba, de Ma-
chado de Assis, escritor que 
– para a integrante do grupo 
Lara Torrezan – foi um gran-
de visionário. “Ele fez retratos 
muito coerentes do que era o 
Brasil no século 19 e, infeliz-
mente, a gente ainda conti-
nua bastante atrelado a esse 
contexto”, brinca a atriz.

A peça narra a trajetória 
e queda de Rubião, um mes-
tre-escola interiorano que, às 
vésperas da abolição da escra-
vatura, se muda para a Corte, 

após receber uma herança de 
seu benfeitor, Quincas Borba, 
um típico escravocrata.

O Cenas do Nordeste se-
gue um formato de festival, que 
deverá ser uma possibilidade 
cada vez mais comum nas artes 
cênicas, como argumenta Lara 
Torrezan. “É uma das possibili-
dades de realização de eventos 
nas artes. Este momento per-
mite que possamos começar 
a ver novas formas de criação 
e de produção. Vamos conti-
nuando, buscando público por 
uma forma de sobrevivência 
para que a arte continue sendo 
um espaço de diálogo”.

O Alfenim, que já reali-
zava a ferramenta de diálogo 
com o público após as apre-
sentações presenciais, apoia a 
iniciativa adotada pelo evento. 
“Abraçamos essa ideia e, após 
a exibição, vamos conversar 
sobre o processo de monta-
gem, como foi a situação e 
como foi a experiência de cir-
culação com o espetáculo”.

Por ser uma exibição 
virtual, a experiência muda 
bastante em relação ao pre-
senciar uma apresentação ao 
vivo, mas a atriz observa ou-
tras ferramentas que devem 
ser adotadas cada vez mais 
pelos grupos teatrais. “Esta-
mos vivendo um momento de 
hibridez das artes com as fer-
ramentas como redes sociais 

e muitas transformações em 
relação a essa experiência da 
cena”, explica Torrezan.

Atualmente, o Coletivo 
Alfenim está articulando um 
próximo espetáculo, ainda 
sem nome, para avaliação se 
entrará em cartaz ou não. “É 
um roteiro criado por Márcio 
Marciano, intitulado Julga-
mento do Capitão Messias, li-
vremente inspirado no Julga-
mento de Lúculus, de Bertolt 
Brecht. Nele cada ator compôs 
um pouco e gravou como pode. 
Por termos um grupo com fai-
xa etária muito distinta, temos 
também diferentes formas de 
lidar com a tecnologia, por 
isso é um desafio passar por 
esse processo nesse período, 
de isolamento, até porque te-
mos que conciliar com o tra-
balho de cada um. Mas esta-
mos tentando explorar outras 
alternativas de criação”.

Teatro

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com
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Viva aceso, olhando e conhecendo o mundo que o 
rodeia, aprendendo como um índio (...) seja um índio na 
sabedoria.

(Darcy Ribeiro)

Ailton Krenak é escritor e ambientalista, mora na 
região do Vale do Rio Doce, território do povo Krenak. 
Seu livro mais recente traz um título muito significa-
tivo – O Amanhã Não Está à Venda (Cia. das Letras, 
2020) e condiz com o momento que vivenciamos – 
pandemia e crimes contra o meio ambiente. É preciso 
conscientizar as crianças e jovens para o grave pro-
blema que passa o Brasil nos dias de hoje. Queimadas, 
destruição das matas, extração desenfreada de miné-
rios são fatores que contribuem para a poluição dos 
rios e do ar que respiramos.

Krenak é um dos organizadores da Aliança dos 
Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas 
e indígenas na Amazônia e vem desenvolvendo um ár-
duo trabalho educativo como escritor, filósofo e jorna-
lista.  Por meio de palestras, entrevistas na televisão e 
apresentação de vídeos, sua fala e seus registros audio-
visuais mostram ações que podem modificar esse pa-
norama desfavorável da nossa realidade. Nesse ponto, 
aproxima-se de Daniel Munduruku, escritor da etnia 
dos mundurukus, que desenvolve, há muitos anos, um 
trabalho literário de cunho educativo em prol dos ín-
dios brasileiros. Seus livros são voltados, em grande 
maioria, para crianças e jovens.

A sociedade indígena preza muito os velhos, consi-
dera que os idosos detêm sabedoria, são guardiões da 
memória dos antepassados. O culto aos mais antigos 
está presente nos livros de vários autores indígenas, 
dentre eles destaco Olívio Jekupé, Eliane Potiguara, 
Yaguarê Yamá e Daniel Munduruku. Este último com o 
premiadíssimo livro Meu Avô Apolinário.

O Amanhã Não Está à Venda é uma reflexão sobre 
o tempo da pandemia e Krenak argumenta que o vírus 
só ataca os humanos, a natureza permanece intacta. O 
melão-de-são-caetano continua a crescer, o vírus não 
mata pássaros nem plantas. Quem está em pânico é o 
homem. Morando no médio Rio Doce, em Minas Gerais, 
ele está recolhido com seu povo, levanta pela manhã, 
trabalha na roça, planta milho e usufrui da mãe natu-
reza, livre dos males advindos daqueles que moram em 
gaiolas superpovoadas e habitam nas metrópoles.

Um governo burro acha que a economia não pode 
parar, diz Krenak, e censura as pessoas que defendem 
a atividade econômica como algo essencial, a vida hu-
mana não tem preço. Diante de quem diz: “alguns vão 
morrer”, contra-argumenta afirmando que é uma in-
sensatez, uma banalização da vida.

A sua interação com a natureza é tão grande que o 
índio/filósofo costuma conversar com as árvores, com 
os rios e fica sentado contemplando as montanhas. Por 
conta dessa atitude contemplativa, já foi chamado de 
“alienado” e afirma que, se isso é alienação, ele é mesmo 
um alienado. Há muito tempo não programa atividades 
para “depois”, pois não sabemos se estaremos vivos 
amanhã. “Temos de parar de vender o amanhã”.

O livro de Krenak, além de tratar do problema da 
pandemia, leva o leitor a deitar o olhar para algumas 
nações indígenas que correm o risco de eliminação por 
conta do covid-19. O descaso do Governo Federal, a in-
diferença de quem tem o poder para minorar o sofri-
mento dos nossos primeiros habitantes e pouco faz, o 
desmatamento desenfreado, a ganância do lucro, tudo 
contribui para o agravamento da situação dos índios.  O 
Amanhã Não Está à Venda é um grito de alerta para que 
os brasileiros conscientes não fiquem inertes, clamem 
por justiça e exijam um melhor tratamento para nossos 
irmãos. Cada um pode fazer a sua parte.

Lembro que esse pequeno livro está acessível na 
internet. É uma leitura agradável, acessível para todo 
tipo de público – crianças, jovens, adultos.

Nota literária
Dois bons livros de autores paraibanos foram lan-

çados recentemente: O Leitor que Escreve (Arribaçã 
Editora, 2020), de Sérgio de Castro Pinto, integra par-
te da sua produção literária no jornalismo cultural pa-
raibano. Espelhos de Papel - A vida refletida em crônicas 
publicadas no jornal A União (Editora A União, 2020) é 
uma coletânea que reúne crônicas de 19 cronistas pa-
raibanos. Pedi os dois livros na Livraria do Luiz e passei 
o fim de semana me deliciando com essas leituras. Bre-
vemente darei mais informações.

‘O Amanhã Não 
Está à Venda’

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora

Hoje, às 17h e 21h, respectivamente, serão apresentados vídeos das peças ‘Memórias de um Cão’ (E), do Coletivo Alfenim, e ‘Soraia Queimada’ (D), do Coletivo Desacerto

Através do QR Code acima, 
acesse o Sympla para os 

ingressos virtuais

Hoje, a segunda edição 
do ‘Painel Funesc’ aborda um 
debate com o tema “A biblio-
teca pública antes e depois 
da pandemia”. Transmitido 
pelo canal oficial do Youtube 
da Fundação, o evento tem 
início às 19h e conta com a 
professora Edilene Toscano, 
a bibliotecária Anelise Mace-
do e Tatiana Cavalcante (da 
Biblioteca Juarez da Gama 
Batista, da Funesc). A media-
ção será feita pela bibliotecá-
ria Cybelle Macedo (também 
da Funesc).

Para falar sobre a maior 
biblioteca do Estado, Tatia-
na Cavalcante participa do 
painel divulgando as ativi-
dades da instituição dentro 
da programação da Funesc. 
“Falarei sobre os projetos on
-line que passamos a desen-
volver neste período e sobre 
as mudanças em relação ao 
período antes e durante a 

pandemia. Falarei também 
sobre os serviços que ofe-
recemos para a população 
saber que há possibilidades 
on-line”, explica.

Por enquanto, o local 
segue fechado para receber 
a população, mas está sendo 
devidamente higienizado, 
tendo a climatização revi-
sada e aplicados os proto-
colos estabelecidos para o 
local poder reabrir quando 
for decretado o momento. 
“Estamos nos preparando 
para que possamos retomar 

as atividades com a maior 
organização e segurança, 
tanto para a comunidade em 
geral, quanto para os servi-
dores”, aponta Cavalcante. 

Cybelle Macedo irá me-
diar a mesa nesta noite e a 
intenção, para ela, é de am-
pliar o conhecimento do que 
as bibliotecas públicas ofere-
cem para a população. “Serão 
apresentadas as atividades 
desenvolvidas por cada bi-
blioteca e sobre como será 
a retomada dos serviços em 
meio à pandemia. A inten-

ção é que as pessoas saibam 
da existência dos espaços e, 
quem já conhece, saiba como 
eles estarão funcionando 
neste momento”.

Em um momento como 
este, Cybelle Macedo reforça 
a importância de se procurar 
adquirir conhecimento nos 
espaços públicos como as bi-
bliotecas. “Para além do lazer, 
as bibliotecas oferecem opor-
tunidades de crescimento 
para poder se reerguer, seja 
profissionalmente ou acade-
micamente”, conclui.

Tatiana Cavalcante (E) participa com Edilene Toscano mediadas por Cybelle Macedo (D)

‘Painel Funesc’

Debate aborda a biblioteca pública

Foto: Funesc/Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube



Ação do Governo da Paraíba oferece 350 vagas de estágio para alunos da Rede Estadual de Ensino, com bolsas de R$ 500

Programa Primeira Chance 
lança edital para empresas

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Educação e da Ciência 
e Tecnologia da Paraíba (SE-
ECT), divulga hoje a chamada 
pública para cadastro de em-
presas interessadas em rece-
ber estagiários bolsistas do 
programa estadual Primeira 
Chance. São 350 vagas de está-
gio para alunos da 3ª série dos 
cursos técnicos da Rede Esta-
dual de Ensino, com bolsas de 
R$ 500,00, em 26 cidades do 
Estado e sete áreas de atuação. 
O anúncio foi feito pelo gover-
nador João Azevêdo, ontem, 
durante o programa semanal 
‘Fala, governador’, transmitido 
em cadeia estadual pela Rádio 
Tabajara.

Insentivo
A chamada pública visa 

estimular nos setores produ-
tivos a contratação de estagiá-
rios, incentivando as políticas 
públicas e desenvolvimento da 
educação profissional; fomen-
tar ações e atividades que im-
pulsionam o desenvolvimento 
por meio da cooperação entre 
a formação profissional e o se-
tor produtivo, além de propi-
ciar aos estudantes da Rede 
Estadual de Ensino espaços de 
aprendizagem nos quais pos-
sam aprimorar competências 
e habilidades adquiridas na 
formação profissional e técnica.

“Esse é um programa 
criado no nosso governo, que 
prepara a mão de obra para o 
mercado de trabalho. São 20 
horas semanais de trabalho, 
dando oportunidade aos jo-
vens de entender essa dinâmi-
ca, podendo participar do coti-
diano de uma empresa, o que é 
muito importante”, destacou o 
governador.

O edital será publicado no 
Diário Oficial do Estado e os 
documentos e procedimentos 
estarão disponíveis no ende-
reço eletrônico http://primei-
rachance.seect.pb.gov.br/. O 
cadastro da empresa será rea-
lizado por meio do formulário 
eletrônico disponível no site 
do Programa Primeira Chance 
no endereço eletrônico http://
primeirachance.seect.pb.gov.

br/, e os requisitos para a par-
ticipação das empresas estão 
descritos no edital. O prazo 
para inscrição é de 21/07 a 
07/08.

A previsão é que os está-
gios tenham início em setem-
bro, a depender dos decretos 
estaduais de funcionamento 
das empresas em virtude da 
pandemia.

 
Vagas
As vagas são para as áre-

as de Turismo, Hospitalidade 
e Lazer do litoral; Informação 
e Comunicação; Agricultura 
Familiar; Têxtil, Vestuário e 
Produção de Moda; Indústria; 
Gestão e Negócios e Design, e 
serão distribuídas de acordo 
com quantidade de empresas 
e alunos inscritos no processo 
seletivo. Deverão ser ocupa-
das nas cidades de Alagoinha, 
Alhandra, Bananeiras, Bayeux, 
Cajazeiras, Campina Grande, 
Conde, Coremas, Cuité, Gua-
rabira, Itabaiana, Itaporanga, 
João Pessoa, Juazeirinho, Ma-
manguape, Monteiro, Patos, 
Pitimbu, Santa Luzia, Santa 
Rita, São Bento, São Domingos 
de Pombal, Sapé, Serra Branca, 
Sousa, Umbuzeiro e cidades 
circunvizinhas.

 
Seleção 
Após a divulgação das 

empresas selecionadas, no dia 
21 de agosto, serão realizadas, 
de 24 de agosto a 11 de se-
tembro, as entrevistas com os 
estudantes para ocuparem as 
vagas. Serão convocados para 
as entrevistas no máximo três 
vezes o número de estudantes 
cadastrados no banco de ta-
lentos do Programa Estadual 
Primeira Chance, que estejam 
devidamente cadastrados por 
curso de acordo com a deman-
da solicitada pelas empresas.

Por conta da pandemia do 
novo coronavírus, as entrevis-
tas acontecerão de forma re-
mota por link do meet enviado 
pela coordenação, participa-
rão da entrevista o aluno, um 
representante da coordenação 
do programa, o coordenador 
de estágio da escola e um re-
presentante da empresa.
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Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | colaborador

O Detran-PB editou a Portaria nº 167/2020, 
publicada no Diário Oficial do último sábado 

Foto: Divulgação

Aulas práticas

Detran libera Centros de Formação 
de Condutores para agendamento 

Os Centros de Forma-
ção de Condutores (CFCs) 
já podem iniciar o agenda-
mento para realização das 
aulas práticas do curso 
de direção veicular para 
candidatos à obtenção da 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH), durante a 
pandemia do novo corona-
vírus. Para isso, o Departa-
mento Estadual de Trân-
sito (Detran-PB) editou 
a Portaria nº 167/2020, 
publicada no Diário Oficial 
do último sábado (18).

Segundo a Portaria, os 
pretensos candidatos às 
categorias A (duas rodas), 
C (caminhão de pequeno 
porte), D (ônibus) e E (car-
reta) já podem agendar 

suas aulas, que serão mi-
nistradas de acordo com 
as normas de segurança 
de higiene e distancia-
mento implantados pelas 
autoescolas, protocoladas 
pelos órgãos de saúde do 
Estado. 

Já os candidatos à ca-
tegoria B (veículos de pas-
seio), deverão iniciar esse 
processo a partir da pró-
xima segunda-feira (27). 
A ideia é evitar aglomera-
ções, já que essa categoria 
congrega um maior núme-
ro de possíveis candidatos.

Segundo o presiden-
te da Comissão de Cre-
denciamento, Auditoria 
e Fiscalização (CCRAF), 
Fellipe Barros, a porta-

ria possibilitou aos CFCs 
oferecerem o curso práti-
co, obedecendo todos os 
protocolos de saúde ema-
nados pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) e 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS). “Eles estão 
com a capacidade reduzi-
da de funcionários, para 
dar mais segurança ao 
candidato, mediante agen-
damento pela autoescola. 
As aulas serão realizadas 
da mesma forma anterior, 
mas prezando pela higie-
nização de veículos e o 
não compartilhamento de 
capacetes para a catego-
ria A, a fim de garantir ao 
candidato total segurança 
neste momento de pande-

mia”, afirmou, enfatizando 
que todos os procedimen-
tos serão fiscalizados pelo 
Detran-PB. Todos os deta-
lhes podem ser conferidos 
na íntegra da Portaria.

As aulas serão ministradas 
de acordo com as 

normas de segurança de 
higiene e distanciamento 

implantadas pelas 
autoescolas, protocoladas 

pelos órgãos de saúde 
do Estado 

Ralph Lewis (foto), filósofo americano, 
escreveu sobre o que passou a existir como 
uma dicotomia na magia. “Um grupo de 
doutrinas e práticas era chamado de magia 
branca. Um outro era considerado um 
método de estar em comunhão e/ou tentar 
invocar as forças do “mal”, essencialmente 
destrutivas, e passou a ser conhecido como 
magia negra. Fundamentalmente, toda a 
magia assenta no raciocínio primitivo do 
homem. A psicologia tem explicado esse 
tipo de raciocínio que, infelizmente, ainda 
prevalece entre os povos das chamadas civi-
lizações adiantadas. É a suposição de causas 
e efeitos, e seu relacionalmento que, talvez, 
realmente não exista”.
       Agora, passadas duas décadas do século 
21, acho um absurdo que pessoas ainda 
continuem a acreditar em feitiçaria, “des-
pachos” ou coisas parecidas, pois, funda-
mentalmente, o cósmico não permite que o 
chamado mal tenha condições de propaga-
ção, Que possa “pegar” em alguma pessoa. 
Está provado que uma pessoa somente 
“pega” alguma coisa de mal quando ela acr-
redita nele.  Quando ela sabe, sente, a plena 
verdade de que o mal nada mais é do que a 
ausência do bem - como as trevas são a au-
sência da luz -, está consciente de que o mal 
não existe e assim nada de ruim pode lhe 

A magia negra só afeta a quem pratica

afetar, por mais que alguém assim o deseje 
e chegue a praticar a falada magia negra 
(que geralmente termina afetando quem a 
pratica, como no efeito de um bumerangue).
       

nnnnnnnnnn

        Li o testemunho de Agust S. Praptohar-
tono - um cidadão residente em Jogjacarta, 
na Indonésia. Ele contou que vivia ator-
mentado por uma crença em magia negra. 
“Tinha certeza de que determinadas pessoas 
estavam fazendo uso da magia negra para 
prejudicar a mim e a meus negócios. Com 
freqüência desmaiava sem motivo aparente, 
sentia odor de incenso quando ninguém 

sentia, e tomava decisões absurdas, 
com relação a meu negócio, como se 
não estivesse de completa posse de mi-
nha razão. Tentava orar, mas não sabia 
como fazê-lo eficazmente. Finalmente 
atingi um estado de tal desespero que 
quase me suicidei”. 
 Foi então que Praptohartono, com 
ajuda de sua mulher, leu alguns escri-
tos de Mary Baker Eddy e descobriu 
que, “na realidade, a magia negra não 
tem poder algum, pois Deus é o único 
poder e legislador”.
 O magnetismo animal não tem 
fundamento científico, como provou 
a mesma Mary Baker Eddy em seu 
“Ciência e saúde com a chave das 

escrituras”. Ela demonstra que a desonesti-
dade, a sensualidade, a falsidade, a vingan-
ça, a malícia, são propensões animais e 
não são, de maneira alguma, as qualidades 
mentais que curam os doentes. “O mal não 
tem realidade. Não é pessoa, nem lugar, 
nem coisa, mas simplesmente uma crença, 
uma ilusão do sentido material”.
       

nnnnnnnnnn

        Ainda mrs. Baker Eddy: “A crença de 
que alguém, como espírito, possa controlar 
outrem, como matéria, contraria tanto a 
individualidade como a Ciência do homem, 

pois o homem é imagem. Deus controla o homem, 
e Deus é o único espírito. Qualquer outro controle 
ou atração daquilo que é chamado espírito, é uma 
crença mortal, que deve ser conhecida por seu 
fruto - a repetição do mal”.
       Alguém já provou que o “mal” não existe 
neste mundo, a menos que contribuamos para 
a sua existência com escolhas erradas e o nosso 
discernimento limitado (o que levou, por exem-
plo, ao terrorismo do Estado Islâmico). Numa 
publicação do “Fórum Rosacruz”, li o seguinte: 
“Somos os criadores dos males que nos afligem 
e devemos ser responsáveis pela nossa criação. 
Lamentavelmente, parece que algumas pessoas 
não aprenderão de outra maneira”.
       Interessa é que estamos aqui no tablado, “feito 
de ouro e prata, de filó, de náilon”, como cantou o 
poeta Caetano Veloso em “A voz do morto”. É bom 
até lembrar o início de “A voz do morto”: “Estamos 
aqui no tablado / feito de ouro e prata / e filó de 
nylon. / Eles querem salvar as glórias nacionais / 
as glórias nacionais, coitados!”

nnnnnnnnnn

       Estamos no século 21 e que ele nos sirva 
como evolução de algumas constatações: de que 
não estamos sós no universo; de que esse uni-
verso é muito maior do que supõem - ou “cons-
tatam”; de que não há mal no universo nem no 
ar, mas apenas nas cabeças, mentes mortais, de 
algumas pessoas; de que esse tal mal não con-
tagia, limitando-se a quem o “cria”, aos que nele 
acreditam.
       Ser bom é estar permanentemente bom, e não 
apenas durante o Natal e o Ano Novo. 
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Indefinição
A nona rodada do Campeonato Paraibano, concluída no fim de semana, deixou a 
disputa do estadual indefinida nos dois grupos. No Grupo A, três equipes buscam vaga 
para as semifinais. Já no Grupo B, três times lutam contra o rebaixamento.  Página 16

Fo
to

: D
an

ie
l L

in
s

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Jorge Rezende

Deputado morreu no final da manhã do último domingo, ao sofrer um AVC hemorrágico quando pilotava uma moto-aquática

Corpo de Genival Matias será 
sepultado hoje em Juazeirinho

O corpo do vice-presidente 
da Assembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB), deputado Genival 
Matias (Avante), será sepulta-
do na manhã de hoje no Cemi-
tério Municipal de Juazeirinho, 
na Região do Seridó paraibano. 
Genival morreu aos 53 anos no 
final da manhã do domingo (19) 
ao sofrer um AVC hemorrágico, 
quando pilotava uma moto-aquá-
tica nas proximidades da Praia 
de Sarambi, no litoral sul de Per-
nambuco, onde passava o final de 
semana com amigos e familiares.

Genival, conforme informa-
ções do também deputado es-
tadual Felipe Leitão (DEM) que 
seguia mais à frente em outra 
moto-aquática, saiu da praia nor-
mal e sem se queixar de proble-
ma nenhum, mas, a certa distân-
cia da praia, começou a reduzir a 
velocidade e caiu do veículo.

Felipe contou que voltou e 
mergulhou para tentar reanimá
-lo, mas que o colega já não dava 
mais sinas de vida, sem qualquer 
reação. “Chamei mais pessoas 
para me ajudar e, depois, tam-
bém com o Corpo de Bombeiros, 
mas ele, infelizmente, continuava 
do mesmo jeito, sem movimento 
algum”, relatou.

Política em Movimento 

Notas & Fatos

Luíza Erundina
O PSoL escolheu no domingo (19) Guilherme 
Boulos e a paraibana Luíza Erundina como 
pré-candidatos do partido a prefeito e a vi-
ce-prefeita da cidade de São Paulo. A chapa 
composta pelo coordenador do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e pela 
deputada federal ganhou 61% dos votos dos 
filiados ao partido. Boulos e Erundina ven-
ceram as chapas da deputada federal Sâmia 
Bomfim e a do deputado estadual Carlos 
Giannazi. “Agora é oficial! Eu e Luíza Erun-
dina somos pré-candidatos do PSoL à pre-
feitura de São Paulo”, comemorou Boulos.

Cursos de formação
O diretório municipal do Partido Reno-
vador Trabalhista Brasileiro (PRTB) deu 
início à realização dos cursos de formação 
com os pré-candidatos em João Pessoa. A 
reunião que marcou o início dos cursos 
contou com a participação do deputado 
estadual e pré-candidato a prefeito da 
capital Eduardo Carneiro e de todos os 
41 pré-candidatos a vereador na cidade. 
Dentre os módulos oferecidos no curso 
aos pré-candidatos estão conteúdos rela-
cionados ao planejamento de campanha, 
marketing digital, legislação eleitoral, 
oratória e contabilidade.

Dom Hélder Câmara
O Partido Socialista Brasileiro (PSB) exibiu 
nas suas redes sociais o segundo vídeo te-
mático da campanha ‘Não violência ativa 
– paz, essa é a nossa bandeira’, tendo Dom 
Hélder Câmara, “o profeta da fraternida-
de”, e suas ideias e sua luta como inspira-
ção. A campanha busca inspirar brasileiros 
a lutarem pela democracia, pela paz e pela 
justiça social nesses tempos em que o país 
assiste a uma minoria defender uma agen-
da antidemocrática e a pregar o ódio, a dis-
criminação e a intolerância. 

Chapa “puro-sangue”
O diretório municipal do Partido Socialis-
mo e Liberdade (PSoL) de João Pessoa lan-
çou o nome do advogado Pablo Honorato 
como pré-candidato a prefeito da capital 
paraibana. A chapa será “puro-sangue” e 
tem como pré-candidata a vice-prefeita 
a técnica de enfermagem Soraya Correia. 
Pablo Honorato é advogado, servidor da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
e afirma ser “um sobrevivente do racismo 
estrutural”. Soraya também é pessoense, 
moradora do Bairro dos Bancários. 

Decisão adiada
A executiva nacional do PT adiou a deci-
são sobre a participação da legenda na 
eleição majoritária em Campina Grande. 
Não teria havido consenso entre os diri-
gentes nacionais sobre se o partido deve 
ter pré-candidatura própria a prefeito da 
cidade, com o professor Márcio Caniello, 
ou se apoiará já no primeiro turno o pré-
candidato do PCdoB, deputado estadual 
Inácio Falcão. A definição deverá ocor-
rer nesta semana. A executiva nacional é 
quem homologa decisões sobre candida-
turas majoritárias em capitais e cidades 
com mais de 200 mil eleitores.

Atividades presenciais
Atendendo às recomendações da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) e demais 
órgãos, visando o enfrentamento coleti-
vo à pandemia do novo coronavírus, que 
provoca a covid-19, o Sebrae paraibano 
decidiu adiar suas atividades presenciais, 
que estavam previstas para ter início nes-
sa segunda-feira (20). Os trabalhos con-
tinuarão a ser realizados exclusivamente 
pelos canais remotos até o próximo dia 3 
de agosto. A decisão visa preservar a saú-
de de funcionários e clientes.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Com a ajuda do seu pai, o ex-
deputado estadual Mikika Leitão, 
parentes e outros amigos, o corpo 
de Genival Matias foi levado para 
um hospital em Recife. Após exa-
mes, ficou constatado o AVC he-
morrágico a causa da morte.

“Foi tudo muito rápido e o 
efeito surpresa deixa a gente até 
sem saber muito o que fazer”, 
confessou Felipe Leitão, ao acres-

centar que, daí em diante, foram 
iniciadas as providências para o 
traslado do corpo para a Paraíba, 
onde chegou de madrugada para 
ser velado nas dependências da 
Assembleia Legislativa. A ceri-
mônia foi encerrada por volta das 
10h de ontem, quando o corpo foi 
levado para Juazeirinho para a se-
gunda parte do velório e depois 
sepultamento.

Ainda na Assembleia, devido 
à pandemia do novo coronavírus, 
o Poder Legislativo teve de adotar 
todo um protocolo sanitário de 
prevenção à covid-19, incluindo 
a disponibilização de dispensers 
de álcool em gel, tapetes saniti-
zantes e aferição de temperatura. 
Ainda assim, no local só puderam 
permanecer familiares e amigos 
mais próximos de Genival Matias.

O corpo de Genival Matial foi velado no hall de entrada da ALPB e no final da manhã de ontem foi traslado para Juazeirinho

Foto: Roberto Guedes

Quem era o empresário e o político
Irmão do atual prefeito de 

Juazeirinho, Bevilacqua Matias, 
e filho do juiz federal Genival 
Matias Oliveira, e da dona 
de casa, Inês Régis Matias de 
Oliveira, Genival Matias estava 
no seu terceiro mandato de 
deputado estadual. O primeiro 
foi conquistado em 2010 ainda 
pelo PTdoB, seu antigo partido.

Apesar de ter tido sua vida 
pessoal e empresarial mais 
concentrada em Juazeirinho, 
ele nasceu em João Pessoa 
e ingressou na política pelas 
mãos do próprio pai, que 
chegou a ser vice-prefeito de 
Juazeirinho. Chegou à vice
-presidência da Assembleia 
Legislativa no começo do ano 
passado e, nos últimos anos, 
também presidia no Estado o 
Avante, seu novo partido.

Com outros parlamentares 
da legenda, criou o chamado 
G11, grupo parlamentar que 
se desvinculou das bancadas 
de situação e de oposição na 
ALPB, para adotar posiciona-
mento independente, na defe-
sa de comissões no Legislativo 

e de pleitos junto ao governo.
Antes de começar a carrei-

ra política aos 17 anos, Genival 
Matias  entrou no ramo do 
comércio, quando abriu uma 
farmácia veterinária. Depois 
iniciou outras atividades e logo 
se transformou em um empre-
sário do ramo da mineração 
e da construção civil. Aos 18 
anos, abriu e já dirigia uma 
fábrica de cerâmica. Passou, 
posteriormente, para o ramo 
de importação de pneus e de 
estivas e, por último, se solidi-
ficou na área da mineração, 
onde atuou com mais afinco 
até 2009, quando assumiu a 
presidência do Partido Traba-
lhista do Brasil (PTdoB), que 
trocou pelo Avante.

Esse seu segundo partido 
não tinha expressão nenhuma 
na Paraíba, existia apenas em 
cinco municípios e hoje está 
em mais de 170. Conta atual-
mente com cinco deputados 
estaduais e vive boas expec-
tativas para as eleições deste 
ano, com a pretensão de eleger 
vários prefeitos e vereadores.

No ano de 2010, sem 
nunca ter disputado qualquer 
cargo público, venceu a pri-
meira eleição para deputado 
estadual; foi reeleito em 2014 
e chegou ao terceiro mandato 
em 2018, com 26.777 votos, já 
presidindo o Avante no Estado.

Sucessão
Com a morte de Genival 

a composição do plenário da 
ALPB sofre duas alterações. No 
lugar dele, como novo titular, 
assume o deputado Anísio 
Maia (PT), que é o primeiro 
suplente e que está no exer-
cício substituindo o deputado 
Júnior Araújo (Avante), que 
está licenciado e respondendo 
pela Secretaria de Estado de 
Governo, a antiga Casa Civil.

Como agora Anísio tam-
bém vira titular, a cadeira de 
Júnior Araújo na ALPB será 
ocupada interinamente pelo 
segundo suplente, Jacó Maciel, 
que também é do Avante. Jacó, 
ex-prefeito de Queimadas, tem 
43 anos e obteve 20.381 votos 
no pleito de 2018.

Lideranças políticas lamentam a morte de Genival
A morte prematura do 

vice-presidente da Assembleia 
Legislativa surpreendeu a po-
pulação e o segmento político 
paraibano. Por meio de nota 
oficial, o governador João 
Azevêdo (Cidadania), decretou 
luto no Estado da Paraíba pelo 
período de três dias.

“Que neste momento de 
luto e tristeza, Deus possa 
confortar sua família e ali-
viar a dor de todos os que 
gozaram do seu convívio”, 

afirmou o governador, que, 
apesar dos compromissos 
agendados, foi uma das 
autoridades que marcou pre-
sença no velório do deputado 
realizado no hall de entrada 
da Assembleia Legislativa, 
ontem pela manhã.

“A Paraíba perde um jo-
vem político que tinha uma 
capacidade de articulação 
muito grande, e, também, 
muito espírito de concilia-
ção”, observou João Azevê-

do, ao completar que, com 
a morte de Genival, perde 
“um amigo que esteve com-
partilhando os caminhos que 
a Paraíba tem de trilhar”. 
Para o governador, a morte 
de Genival Matias foi uma 
dessas fatalidades que a 
compreensão humana não 
consegue entender, mas 
que acredita nos poderes de 
Deus, porque “ele sempre 
sabe o que fazer”.

A vice-governadora Lígia 

Feliciano (PTB), que também 
esteve no velório, expressou 
pesar pela morte do depu-
tado e lamentou, sobretudo, 
o fato de o parlamentar 
paraibano partir tão jovem e 
tão precocemente. “Estamos 
tristes e já pressinto a falta 
que ele vai fazer, com sua 
capacidade de conversar e 
de debater”, disse, prestando 
solidariedade à família e aos 
amigos mais próximos do 
parlamentar.

Genival Matias, aos 53 anos, estava 
no seu terceiro mandato na ALPB

Ontem a mesa diretora 
da ALPB ainda não informava 
como será o preenchimento 
da vice-presidência. Pelo Regi-
mento Interno, a previsão é de 
eleição. Poderia ser diferente, 
mas isso se a atual composição 
de mesa tivesse a menos de 
90 dias para conclusão do seu 
mandato.

Foto: Agência-ALPB
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Banco dos Brics aprova R$ 1 bi 
de empréstimo para o Brasil
Recursos serão usados pelo governo para pagar parte da prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores

Em uma operação inédi-
ta, o Novo Banco de Desen-
volvimento (NDB, do nome 
em inglês New Development 
Bank), formado pelos paí-
ses do Brics (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul), 
aprovou financiamento, no 
valor de US$ 1 bilhão, para o 
Programa Auxílio Emergen-
cial do governo brasileiro. Os 
recursos deverão ser usados 
no combate à covid-19 e seus 
impactos socioeconômicos 
no país. O anúncio foi feito 
ontem pela direção do NDB

O financiamento vai be-
neficiar cerca de 5 milhões 
de pessoas. Criado em razão 
da pandemia do novo coro-
navírus, o Programa Auxílio 
Emergencial inclui famílias 
de baixa renda, trabalhado-
res informais e desemprega-
dos. A renda básica oferecida 
pelo programa contribuirá 
para que famílias em situa-
ção de vulnerabilidade so-
cioeconômica tenham acesso 
à comida, medicamentos e 
produtos de higiene, funda-
mentais à contenção da pan-
demia, explicou o NDB.

Com os recursos do ban-
co do Brics, o empréstimo 
total ao Brasil incluindo fi-
nanciamentos feitos também 
por outros cinco bancos mul-
tilaterais e agências interna-
cionais de desenvolvimento 
chega a US$ 4 bilhões que de-
verão ser aplicados em pro-
gramas sociais, programas 
de integração com políticas 
públicas de saúde, educação 

e emprego, considerados mi-
tigadores dos impactos do 
coronavírus.

Fortalecimento
O presidente do NDB, 

Marcos Troyjo, reforçou que 
“a operação emergencial do 
NDB para o Brasil contri-
buirá para fortalecer meca-
nismos de proteção social e 
enfrentar impactos socioeco-
nômicos da pandemia, parti-
cularmente sobre a popula-
ção mais vulnerável”.

Troyjo acrescentou que 
a operação também marca 
importante conquista do go-
verno brasileiro e do NDB 
na colaboração com outros 
bancos multilaterais e agên-
cias de desenvolvimento, que 
uniram esforços para comba-
ter a covid-19 no país.

Fazem parte dos esfor-
ços o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), o 
Banco Mundial (Bird), Banco 
de Desenvolvimento da Amé-
rica Latina (CAF), Agência 
Francesa de Desenvolvimen-
to (ADF) e o banco de desen-
volvimento estatal alemão 
(KFW).

Essa é a quarta operação 
emergencial do NDB para 
apoiar países-membros a 
atenuar impactos do novo 
coronavírus. Já foram con-
cedidos financiamentos se-
melhantes à China, Índia e 
África do Sul.

Com esse novo financia-
mento ao Brasil, a carteira 
de projetos aprovados pelo 
NDB no país, desde sua cria-
ção, em 2014, totaliza US$ 
2,55 bilhões.

Alana Gandra
Agência Brasil

O presidente do NDB, Marcos Troyjo, disse que a operação emergencial do banco para o Brasil contribuirá para fortalecer mecanismos de proteção social

Foto: Fernando Frazão-Agência Brasil

A aprovação do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido) subiu dois pontos 
porcentuais entre os dias 20 
de junho e 20 de julho, de 
acordo com pesquisa de opi-
nião XP/Ipespe. A razão dos 
que consideravam Bolsonaro 
“ótimo ou bom” oscilou de 
28% para 30%, dentro da 
margem de erro de 3,2 pon-
tos porcentuais.

Com a elevação, a apro-
vação ao presidente ficou cin-
co pontos porcentuais acima 
do pior momento, em maio. 
É a quarta elevação conse-
cutiva da avaliação positiva 
do presidente. Na passagem 
de junho para julho, a pro-
porção dos que consideram 
Bolsonaro “ruim ou péssimo” 
cedeu de 48% para 45%, ain-
da dentro da margem. Os que 
enxergam o governo como 
“regular” passaram de 22% 
para 24%.

A expectativa da popula-
ção para o restante do man-
dato de Bolsonaro também 
melhorou. Os que conside-
ram que o presidente fará 
um governo ótimo ou bom 
nos próximos anos subiram 
de 29% para 33%, enquanto 
a avaliação ruim ou péssima 
cedeu de 46% para 43%.

Economia
A avaliação acerca da 

economia brasileira tam-
bém melhorou desde junho. 
A proporção de pessoas que 
considera que a economia 
está no caminho certo subiu 
de 29% para 33%, enquanto 
os que veem a economia no 
caminho errado caíram de 
53% para 52%. Todas as va-
riações estão dentro da mar-
gem de erro.

A razão de pessoas que 
enxergam chance grande ou 
muito grande de manter o 
emprego nos próximos seis 
meses subiu de 44% para 
46%. Os que consideram que 
a probabilidade de continu-
ar empregados é pequena 
ou muito pequena caíram de 
48% para 46%.

Ao mesmo tempo, a ra-
zão dos que consideram que 
suas dívidas devem aumen-
tar ou aumentar muito nos 
próximos seis meses cedeu 
marginalmente, de 33% para 
32%, enquanto os que espe-
ram que as dívidas diminuam 
ou diminuam muito aumen-
taram de 21% para 23%.

Sobre o uso do auxílio 
emergencial, 36% da popu-
lação afirma que já recebeu 
o benefício, enquanto 6% di-
zem que ainda vão receber e 
57% afirmam que não vão re-
ceber, porque não se enqua-
dram nos critérios.

Aprovação de Bolsonaro 
cresce pela quarta vez

Retomada do debate

Congresso vai analisar hoje proposta
do governo sobre reforma tributária 

Depois de desencon-
tros sobre a retomada do 
debate da reforma tributá-
ria, o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
afirmou que a discussão do 
tema será feita em conjun-
to com os senadores. Maia 
informou que se reuniu on-
tem com Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), presidente do 
Senado, e que nesta quarta-
-feira está prevista reunião 
para analisar a proposta do 
governo sobre as mudanças 
no sistema tributário.

“Vamos retomar o deba-
te em conjunto que é o me-
lhor caminho para ter uma 
reforma aprovada no Brasil 
ainda neste ano, pelo menos 

em uma das duas Casas”, dis-
se. Sobre a retomada da co-
missão mista, Maia afirmou 
que Alcolumbre deve dar 
mais detalhes para os parla-
mentares amanhã.

“Acho que a propos-
ta do governo vem em boa 
hora, é parte das duas PECs 
que tramitam na Câmara e 
Senado. Vamos discutir as 
matérias. Para aquela que 
tiver votos, vamos construir 
maioria para aprovar. O ide-
al é que possamos fazer a 
reforma mais ampla possí-
vel”, declarou.

Sem entrar em detalhes, 
Maia disse que o encontro 
para falar das sugestões do 
governo deve ocorrer a par-
tir das 14h30 nesta terça-
-feira, 21. “O governo trata de 
dois impostos, nós tratamos 

dos cinco. Ele trata de PIS 
e Cofins. Nós incluímos IPI, 
ICMS e ISS porque achamos 
que o impacto para a melho-
ria do ambiente de cresci-
mento é muito grande”, disse.

Segundo Maia, se ape-
nas a proposta do governo 
tiver condições de avançar 
para ser votada já será um 
progresso. “O importante é 
que a gente avance e dê me-
lhores condições tributárias 
para aqueles que querem in-
vestir no País.”

O deputado também 
opinou que existem muitas 
distorções no sistema tribu-
tário brasileiro. Ele é a favor 
de discutir, por exemplo, o 
melhor formato de desone-
ração e a melhor fonte de 
financiamento para isso. “Eu 
acho que a melhor fonte para 

financiar a desoneração é a 
redução de despesa pública. 
Não devemos transferir para 
a sociedade essa responsabi-
lidade”, afirmou.

Maia disse ainda que é 
direito do presidente Jair Bol-
sonaro enviar uma Proposta 
de Emenda à Constituição 
com novas mudanças sobre 
a reforma tributária. Ele des-
tacou, contudo, preferir reto-
mar o debate de matérias da 
agenda pré-pandemia, como 
a reforma administrativa.

“Essas agendas que vão 
reduzir gorduras do Estado 
brasileiro e que vão finan-
ciar novos programas do 
Estado brasileiro para que 
a sociedade possa ser be-
neficiada e não prejudicada 
como vem sendo nos últi-
mos anos”, disse.

Cícero Cotrim e
Gregory Prudenciano
Agência Estado

Emilly Behnke
Agência Estado

Delegados da PF estão na mira do MPF
sobre o vazamento da Furna da Onça

O Ministério Público Fe-
deral vai mirar delegados da 
Polícia Federal do Rio de Ja-
neiro no inquérito que apura 
suposto vazamento da Opera-
ção Furna da Onça, deflagrada 
em novembro de 2018 e pró-
logo do caso Queiroz. Após o 
depoimento do senador Flá-
vio Bolsonaro nesta segunda, 
20, o procurador Eduardo 
Benones afirmou que o próxi-
mo passo da investigação será 
ouvir agentes da corporação.

“A gente vai começar a fo-
car na Polícia Federal. Vamos 
começar a ouvir as pessoas 

que participaram da diligên-
cia”, afirmou Benones. “Eu 
considero que, com essa oiti-
va de hoje, a gente vai ter um 
quadro melhor, um quadro do 
que aconteceu fora da sede da 
Polícia Federal. A gente quer 
complementar agora ouvindo 
os policiais federais que parti-
ciparam da operação para ver 
se a gente chega a algum pon-
to positivo na investigação”.

Benones afirmou que de-
vem ser ouvidos os agentes que 
participaram da operação e ti-
veram acesso aos autos da Fur-
na da Onça, que mirou esquema 
de ‘mensalinho’ na Assembleia 
Legislativa do Rio. Apesar de 
não atingir Flávio Bolsonaro, 
foi a partir desta operação que 
o Coaf produziu o relatório que 

detectou as movimentações fi-
nanceiras de Fabrício Queiroz.

As investigações apuram 
se houve vazamento da ope-
ração à família Bolsonaro. Em 
entrevista ao jornal Folha de S. 
Paulo, o empresário Paulo Ma-
rinho, ex-aliado do presidente, 
revelou que um delegado da PF 
repassou informações sigilosas 
à campanha de Flávio Bolsona-
ro ao Senado.

O agente teria alertado so-
bre a identificação das transa-
ções de Queiroz e sugeriu a sua 
demissão - efetivada pelo gabi-
nete de Flávio na Alerj naquele 
mesmo ano, após o suposto va-
zamento.

Flávio Bolsonaro nega ter 
recebido informações privile-
giadas. Em depoimento nesta 

segunda, o senador confirmou 
ter se encontrado com Pau-
lo Marinho em dezembro de 
2018, ocasião em que o empre-
sário alega ter sido discutido o 
vazamento, mas declarou que 
o encontro tratou apenas da 
escolha de um advogado para 
representá-lo após a revelação 
das transações suspeitas de 
Queiroz.

O ex-assessor parlamentar 
também negou ter recebido ou 
descoberto informações privi-
legiadas da Furna da Onça. Em 
depoimento prestado de Ban-
gu 8, no Rio, no final de junho, 
Queiroz disse que, ao contrário 
do que alega Marinho, sua de-
missão do gabinete de Flávio 
teria sido ‘a pedido’, e motivada 
por ‘cansaço do trabalho’.

Paulo Roberto Netto, 
Rayssa Motta e 
Dida Sampaio
Agência Estado
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Jogadores terão de trocar o uniforme durante o intervalo e locais de partida vão receber menos de 200 pessoas

Retorno do Campeonato Paulista 
obedecerá a um rígido protocolo

Messi em busca
de novo recorde

Com os dois gols que marcou  
na goleada sobre o Alavés, 
pela última rodada do Cam-
peonato Espanhol, Lionel 
Messi confirmou a artilharia 
da competição nacional pela 
sétima vez, recorde em La 
Liga, e chegou à marca dos 
703 gols oficiais na carreira. 
Desses, 633 foram com a 
camisa do Barcelona, clube 
que ele defende desde 2004. 
Assim, o argentino está agora 
a apenas dez gols superar a 
marca de Pelé, que marcou 
642 pelo Santos e é o maior 
artilheiro em gols oficiais por 
um único clube na história.

Bola de Ouro não
terá um vencedor

A direção da revista France 
Football anunciou, ontem, 
que a Bola de Ouro, tra-
dicional prêmio entregue 
aos melhores do mundo 
de cada ano, não será 
dada em 2020. Em um 
comunicado oficial em seu 
site e nas redes sociais, a 
publicação alegou que a 
decisão acontece devido à 
longa paralisação no fute-
bol provocada pela pande-
mia do novo coronavírus. 
Será a primeira vez desde 
a criação, em 1956, que o 
troféu fica sem um vence-
dor na temporada.

Sport sob ameaça
de rebaixamento

Fora das quartas de final, 
o Sport vai disputar o qua-
drangular do rebaixamen-
to do Pernambucano após 
perder para o Santa Cruz, 
nesse domingo, e não 
avançar na competição. Os 
adversários do Leão serão 
o Petrolina, Decisão e Vi-
tória. Os jogos estão mar-
cados inicialmente para 
os dias 26 e 29 de julho, 
como também 2 de agosto. 
Enquanto isso, Náutico e 
Central e Retrô e Afogados 
realizam as quartas de fi-
nal. Santa Cruz e Salguei-
ro já estão nas semifinais.

Curtas

Palmeiras libera
Dudu para o Catar

O Palmeiras selou, ontem, 
a saída do atacante Dudu 
para o Al-Duhail, do Catar. 
O jogador deixa o clube 
por empréstimo válido por 
uma temporada. O time 
do Oriente Médio pagará 
no momento 7 milhões 
de euros (cerca de R$ 42 
milhões) e poderá dobrar 
o valor ao final desse pe-
ríodo para efetivar a com-
pra caso o jogador atinja 
metas de gols e de partici-
pações em jogos. A confir-
mação encerra uma longa 
expectativa por parte do 
Palmeiras e do jogador.

Saem bilheterias, lan-
chonetes e torcedores. En-
tram barreiras sanitárias, 
álcool em gel e mutirões 
de higienização. O Campe-
onato Paulista vai recome-
çar amanhã com uma série 
de substituições incomuns 
nos estádios. Para garantir 
a segurança dos jogadores 
e assegurar a conclusão do 
torneio, os locais de partida 
terão menos de 200 pessoas 
em cada jogo e os cuidados 
vão da chegada dos jogado-
res até a roupa utilizada em 
campo.

O primeiro jogo a mos-
trar essa nova fase do Esta-
dual paralisado há quatro 
meses será no Canindé, o 
estádio da Portuguesa. Sem 
poder mandar a partida 
em Itu por causa da grande 
quantidade de casos de co-
ronavírus na região, o Itua-
no vai encara a Ferroviária 
às 16h30 de amanhã para 
inaugurar o protocolo médi-
co de cuidados de Federação 
Paulista de Futebol (FPF). "A 
preparação nossa será um 
pouco diferente do normal. 
Nós estaríamos voltados ao 
público, ao acesso e poli-
ciamento. Agora o foco é na 
saúde, por causa do protoco-
lo", disse ao Estadão o gestor 
do Ituano, Paulo Silvestri.

O maior cuidado das 22 
páginas do protocolo médi-
co da FPF foi explicar a di-
visão dos estádios em três 
diferentes zonas. A primeira 
delas compreende o campo 

Ciro Campos 
e Raul Vitor
Agência Estado

e o vestiário, local permitido 
somente para jogadores, téc-
nicos e árbitros.

A segunda abrange a 
arquibancada e tribuna, que 
serão ocupadas por cinegra-
fistas, dirigentes e funcio-
nários. Já a terceira região 
é área externa do estádios, 
onde podem circular segu-
ranças e motoristas. A sepa-
ração de uma zona e outra 
será rígida e controlada por 
utilização de credencial.

"Fora dos gramados, a 
orientação é a utilização de 
máscara o tempo todo. No 
banco de reservas os jogado-
res também precisam cum-
prir distanciamento e não 
podem compartilhar bebi-

das", disse o diretor médico 
da FPF, Moisés Cohen.

A federação não quer 
que o número de pessoas 
envolvidas no jogo ultrapas-
se 200 pessoas. O número 
já leva em consideração jo-
gadores e comissões técni-
ca. Todas as delegações dos 
times serão testadas ante-
riormente e monitoradas de 
forma contínua. O protocolo 
determina que os ônibus das 
equipes vão chegar e deixar 
o estádio em horários sepa-
rados, para evitar o risco de 
contágio. No vestiário o cui-
dado será ainda maior.

Além de evitar aglome-
rações no espaço, os jogado-
res terão de trocar o unifor-

me inteiro já no intervalo e 
colocar as peças usadas em 
um cesto de roupas sujas. 
"Pode parecer um exagero, 
mas estamos sendo muito ze-
losos. Ainda assim, há o risco 
de contaminação. Estamos 
tomando cuidado para que 
isso não aconteça ao longo 
da competição", disse Cohen.

Quando os times fo-
rem embora, uma empresa 
de limpeza irá ao vestiário 
para desinfetar o local. "No 
dia anterior à partida haverá 
uma higienização completa 
no estádio, vestiários, tribu-
na, cabine de imprensa, cam-
po, em tudo. Depois disso o 
estádio fica fechado à espera 
do jogo de amanhã. Depois 

acontecerá o mesmo proto-
colo para o próximo jogo", 
garantiu o presidente da 
Portuguesa, Antonio Carlos 
Castanheira. 

Dono do Canindé, o clu-
be vai participar dos pre-
parativos para a partida.
Por todos os estádios serão 
distribuídos em vários lo-
cais dispensadores de álcool 
em gel. Quem terá de usar 
bastante o produto serão 
os gandulas. Caberá a eles a 
missão de desinfetar as bo-
las que não estão em jogo 
para devolvê-las limpas aos 
jogadores. Quem também 
terá equipamentos extras de 
segurança são os maqueiros, 
inclusive luvas.

O técnico Vanderley Luxemburgo concedeu entrevista coletiva virtual à imprensa seguindo os protocolos por causa da pandemia do novo coronavírus

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Incerteza sobre reali-
zação do Campeonato Bra-
sileiro, calendário apertado, 
movimentos políticos e uma 
decisão só disputada no ano 
seguinte. Embora a descrição 
pareça se referir ao cenário 
atual, marcado pela pandemia 
do novo coronavírus, na ver-
dade se trata de uma das edi-
ções mais confusas da compe-
tição nacional. Há 20 anos, o 
mês de julho foi marcado por 
uma enorme reorganização e 
pelo lançamento da Copa João 
Havelange, utilizada na oca-
sião como o Brasileirão do ano 
2000. Foi o único campeonato 
da história a não ter sido orga-
nizado pela CBF.

O Estadão buscou con-
versar com personagens da 
época e pesquisou informa-
ções antigas para explicar os 
motivos de tantos elementos 
inusitados. A origem de toda 
essa confusão está em 1999. 
Naquele ano, a CBF decidiu 
que a média de pontos dos 
anos anteriores seria utiliza-
da para definir a classificação 
final. Por esse modelo, o Gama 
foi rebaixado, mas a equipe se 
sentiu prejudicada por causa 
de um fator inusitado ligado 
ao São Paulo.

O clube do Morumbi es-
calou em partidas de 1999 
contra Botafogo e Internacio-

nal o atacante Sandro Hiroshi. 
O jogador atuou com a idade 
adulterada nos seus docu-
mentos de registro, esquema 
conhecido como “gato”. O São 
Paulo acabou punido com a 
perda dos pontos conquis-
tados nessas duas partidas e 
graças à mudança no resul-
tado, o Botafogo se livrou do 
rebaixamento e sobrou para o 
Gama ter de ficar nas últimas 
posições. Mas o time do Distri-
to Federal não se conformou.

Disposto a se manter na 
elite, o Gama acionou a Justiça 
Comum contra a CBF. A enti-
dade acabou punida e ficou 
impedida de organizar o Bra-
sileirão de 2000. O clube teve 
apoio político do então sena-
dor José Roberto Arruda na 
empreitada. Até meados de ju-
lho daquele ano, não se tinha a 
certeza de como o Brasileirão 
seria disputado. Ou seja, foi 
uma grande bagunça. “Foi um 
enorme impasse para todos. 
Até chegou a ser ameaçada a 
realização do campeonato”, 
contou ao Estadão o presiden-
te do Grêmio na época, José 
Alberto Guerreiro.

O impasse foi soluciona-
do pelo Clube dos 13. A orga-
nização criada em 1987 para 
defender o interesse político 
das equipes assumiu a res-
ponsabilidade de cuidar da 
competição, diante da impos-
sibilidade da CBF em enca-
rar essa missão. Em maio de 

2000, o Clube dos 13, presi-
dido por Fábio Koff, anunciou 
que iria planejar o torneio. 
Mas até os jogos começarem, 
no fim de julho, foram deze-
nas de reuniões, ações na Jus-
tiça e acordos nos bastidores.

Em uma longa queda de 
braço, o Gama venceu e não foi 
rebaixado. O clube contou até 
com uma ameaça da Fifa fei-
ta à CBF para que resolvesse 
o impasse. No fim das contas, 
o Gama entrou na elite e teve 
outros novos companheiros. 
O Clube dos 13 promoveu 
automaticamente à Série A ti-
mes que eram filiados à orga-
nização: Fluminense, Bahia e 
América-MG. Para contornar 
toda essa confusão, a compe-
tição mudou radicalmente o 
formato e teria 116 partici-
pantes.

Todos esses clubes foram 
divididos em quatro divisões, 
como se fosse hoje em dia as 
Séries de A até D. Para a fase 
decisiva, de cada um desses 
módulos sairiam alguns re-
presentantes para compor os 
16 times nas oitavas de final. 
“Naquela época o futebol era 
muito conturbado. Eram vira-
das de mesa a toda a hora, in-
segurança sobre cumprimen-
to de regulamentos e muita 
disputa por liderança política. 
As decisões não eram discu-
tidas, mas tomadas de cima 
para baixo”, explicou o pre-
sidente do Santos em 2000, 

Marcelo Teixeira.
Quando a bola começou 

a rolar as polêmicas nos bas-
tidores esfriaram. O confuso 
regulamento teve na fase final 
12 times do principal módu-
lo, três do segundo escalão e 
um representante das outras 
duas séries. “Foi um formato 
injusto de Brasileirão”, disse 
o então técnico do Vasco, Os-
waldo de Oliveira, ao Estadão. 
“Um time saía de uma divisão 
inferior, depois de enfrentar 
adversários mais frágeis, e ti-
nha um atalho para chegar às 
fases finais”, completou.

O intenso Brasileirão de 

2000 só terminou no come-
ço do ano seguinte. A decisão 
foi entre o Vasco, já sob o co-
mando de Joel Santana, e a 
zebra São Caetano, que veio 
do segundo módulo. Como 
não poderia deixar de ser, o 
encerramento do tumultuado 
calendário também foi bagun-
çado. A queda do alambrado 
no jogo disputado em São Ja-
nuário em 30 de dezembro le-
vou a partida a ser remarcada 
só para semanas depois. Em 
18 de janeiro de 2001, o Vasco 
fez 3 a 1 no São Caetano e le-
vou a taça do Brasileirão mais 
inchado da história. 

Brasileirão virou bagunça há 20 anos
Foto: NET/Vasco

Jogadores do Vasco comemoram a conquista da Copa João Havelange

Ciro Campos
Agência Estado



Exames feitos pela CBF em Everton Heleno e Wellington César mostraram que os jogadores têm o vírus no organismo

Covid-19 afasta dois atletas
do Belo de jogo em Salvador
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O risco é grande
O protocolo está aí para tentar proteger a 

saúde dos profissionais do futebol e a impren-
sa, mas está longe de ser uma grande seguran-
ça. A volta do futebol acabou sendo um mal 
necessário, como foi toda a flexibilização. Joga-
dores, técnicos, preparadores físicos, árbitros 
e nós da imprensa estamos arriscando nossas 
vidas, com o retorno do Campeonato Paraiba-
no. Mas, não há culpados nessa volta. Temos 
que conviver com o novo normal, tomando 
as devidas precauções e pedindo a Deus que 
afaste o vírus da covid-19 de nós.

O Estado ainda está em um estado muito 
grave de contaminação e o número de infec-
tados e de mortos ainda é muito alto, mas a 
exemplo do que está acontecendo no resto 
do país, as diversas áreas da economia não 
podiam ficar mais paradas também na Paraí-
ba. E com o futebol não é diferente. Os clubes 
estavam na iminência de falir e um grande 
número de pessoas que dependem do futebol, 
em situação cada vez mais dramática, sem 
poder trabalhar.

Soma-se isto a questão do calendário do 
futebol que tem que ser cumprido, mesmo que 
para isso se estique a temporada até fevereiro 
do próximo ano. O Paraibano é classificatório 
para outras competições nacionais e define os 
clubes que vão representar a Paraíba, na Copa 
do Nordeste, Copa do Brasil e no Brasileiro das 
séries C e D. Então, foi obrigado a continuar até 
o final, como os outros campeonatos estaduais 
do país.

Medida provisória 
Cá estamos, com a bola rolando nos está-

dios vazios e o torcedor de certa forma matan-
do as saudades do seu clube, através da TV ou 
da internet. A medida provisória do Governo 
Federal, que permite aos clubes mandantes 
transmitir as partidas, veio em boa hora, 
porque está se tornando uma grande fonte de 
recursos, neste momento de dificuldade. Ela 
quebra também certos monopólios e dá mais 
direito a quem realmente faz o espetáculo, os 
clubes.

O Flamengo inaugurou a nova era e agora 
clubes de todo o país correm atrás para im-
plantar suas plataformas para as transmissões 
de seus jogos. A moda já chegou também na 
Paraíba, Botafogo e Treze foram os primeiros 
a implantar a novidade. Os demais clubes 
seguem o mesmo caminho.

Por enquanto, é apenas uma medida pro-
visória, e como tal, tem prazo curto para não 
valer mais. Porém, já há uma movimentação 
grande na Câmara dos Deputados e no Senado 
para torná-la uma lei. É bem verdade que gru-
pos poderosos de Tvs são contra e já há rumo-
res que ela sofrerá muitas emendas. Pode ser 
que no futuro, possamos dizer: era muito bom 
para ser verdade. Tomara que não, porque foi 
um avanço grande para que os clubes brasilei-
ros tenham uma melhor saúde financeira. 

Cumprindo tabela
Os clubes Perilima e Sport Lagoa Seca, 

ambos sem mais aspirações no atual Campeo-
nato  Paraibano, estão mostrando que serão 

presas fáceis e saco de pancada. A Perilima 
está escalando um time de garotos, que logo 
no primeiro jogo da volta, perdeu para o São 
Paulo Crystal por 3 a 0.

O Sport foi ainda pior.  O clube também 
colocou um time de garotos, e além do mais, 
começou a se preparar para a competição, uma 
semana antes do retorno. Logo de cara, foi o 
motivo da primeira partida adiada. Alegou 
que 8 atletas testaram positivo para covid-19, 
e sem um grande plantel, a saída foi pedir o 
adiamento do jogo contra o CSP, que deveria 
ter sido realizado no último sábado. 

É bom lembrar que as pessoas acometidas 
pelo coronavírus levam um bom tempo para se 
recuperar, e algumas com sequelas. O que vai 
fazer o Sport para botar o seu time em campo 
outra vez? 

Só resta torcer para que o Botafogo se 
classifique para a próxima fase da Copa do 
Nordeste, e assim adie, o máximo possível, a 
décima e última rodada da fase de classificação 
do Paraibano.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

A nona rodada do 
Campeonato Paraibano 
concluída no fim de sema-
na com vitórias do Campi-
nense em cima do Atléti-
co de Cajazeiras e do São 
Paulo Crystal diante da 
Perilima, além dos empa-
tes entre Nacional de Patos 
e Treze, assim como Sou-
sa e Botafogo, deixaram a 
disputa do estadual inde-
finida nos dois grupos. Na 
primeira chave, a disputa 
envolve agora três equipes 
buscando a vaga para as 
semifinais, já no Grupo B, 
três times também vão bri-
gar até o final, mas aí será 
para fugir do rebaixamen-

to. Ainda fechando essa 
rodada, CSP e Sport Lagoa 
Seca jogam na quarta-fei-
ra em partida adiada por 
conta da detecção de oito 
atletas da equipe de Lagoa 
Seca com covid-19.

O Grupo A que já teve 
o Sport Lagoa Seca rebai-
xado, ainda permanece 
com duas vagas disponí-
veis para as semifinais. A 
dianteira do grupo, por 
enquanto, é do Atlético de 
Cajazeiras com 18 pontos e 
que vai pegar o Sousa, seu 
maior rival, na última roda-
da - que só ocorrerá após 
o fim da participação do 
Botafogo na Copa do Nor-
deste. Em segundo lugar 
vem o Treze que está com 
17 pontos e fará o "Clássico 

Maiorais" diante do Cam-
pinense já classificado. Por 
fim, em terceiro lugar está 
a equipe botafoguense, 
atual tricampeão estadual, 
que soma a mesma pon-
tuação que o Galo, mas com 
uma vitória a menos, terá 
que vencer o CSP no último 
confronto dessa fase e tor-
cer para que um dos dois 
que estão à sua frente, não 
vençam.

Já no Grupo B, a prin-
cipal disputa em aberto 
é contra o rebaixamento, 
com a vitória no sába-
do, o São Paulo assumiu a 
terceira colocação com 9 
pontos, superando o Na-
cional apenas pelo saldo de 
gols. Porém, o CSP que joga 
amanhã e pode superar as 

duas equipes já que soma, 
no momento, 7 pontos. Em 
caso de derrota do Tigre ou 
empate, a equipe pessoen-
se ficará em uma situação 
muito difícil, pois precisará 
vencer o Botafogo, na últi-
ma rodada, para escapar.

Atlético, Botafogo e Treze ainda na
briga por vagas para as semifinais
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Daniel Lins/Campinense

O Campinense, que venceu o Atlético de Cajazeiras por 1 a 0 no domingo passado, no Amigão, já está classificado no Grupo B, juntamente com o Sousa 

Última rodada da fase 
de classificação ainda 

sem data e depende da 
participação do Belo na 
competição regional que 
acontece em Salvador a 

partir de hoje

O futebol voltou, mesmo 
sem a Pandemia da covid-19 
ter ido embora. As consequên-
cias dessa escolha à saúde das 
pessoas envolvidas com os 
jogos ainda serão vistas nas 
próximas semanas. Dentro 
de campo, o retorno precoce 
deixa claro que a antecipação 
já traz danos à qualidade do 
futebol praticado pelas equi-
pes e o maior exemplo disso 
é o Botafogo da Paraíba que, 
amanhã, enfrentará, em Salva-
dor-BA, o Vitória-BA na última 
rodada da Copa do Nordeste, 
onde o clube precisa de ape-
nas um ponto para garantir a 
classificação para a próxima 
fase da competição. Para tal, o 
clube não contará com os vo-
lantes Everton Heleno e Wel-
lington César, afastados.

De acordo com Glauber 
Novaes, médico do Botafo-
go, os atletas já haviam tido a 
confirmação da presença de 
anticorpos em exames realiza-
dos pelo clube anteriormente. 
Contudo, em nova testagem 
feita pela CBF e utilizando um 
método diferente, o PCR, os 
atletas tiveram a confirmação 
da presença do vírus em seus 
organismos, fator que pelo 
protocolo da CBF impede a 
presença dos atletas na com-
petição. Diante disso, ambos 
já foram afastados do elenco 
por um período de 14 dias.

“O Heleno e o Wellington 
vinham apresentando nos 
dois testes sorológicos que fi-
zemos nos dias 26 de junho e 
13 de julho a presença do anti-
corpo Ig G que indica a imuni-
dade ao vírus por já terem tido 
contato prévio com a doença 
e deram negativo para o Ig M 
que aponta a presença ativa 
da covid-19 no organismo. 
Diante disso, eles demons-
tram que tiveram a doença 
de forma assintomática e que 
já estão curados, ou seja, eles 
não estão com a doença e não 
estão transmitindo e a pro-
va disso é que desde o dia 25 
não tivemos nenhum caso de 
contaminação dentro do clu-
be. Porém, no teste PCR que é 
realizado pela CBF, eles ainda 
acusaram a presença do vírus, 
contudo, esse tipo de testagem 
aponta apenas a presença do 
vírus, podendo ele estar ativo, 

atenuado ou inativo. Como o 
protocolo da CBF aponta que 
quem tiver resquício do vírus 
não poderá participar da com-
petição, eles já foram afasta-
dos”, explicou Glauber Novaes.

Tricampeão estadual, o 
Belo, que trocou de técnico 
pouco antes da paralisação, é 
hoje uma equipe ainda mais 
desorganizada do que na anti-
ga normalidade. A prova disso 
são os dois empates diante do 
Campinense e do Sousa que 
colocam a equipe na iminên-
cia da eliminação antes das se-
mifinais do torneio, situação 
que não ocorrer desde 2009. 
Se confirmada a eliminação 
no estadual, o clube perderá a 
vaga para a Copa do Brasil em 
2021 e terá um duro prejuízo 
financeiro, a partir disso.  

Contudo, agora o mo-
mento é de preocupação com 
a Copa do Nordeste, compe-
tição que pode garantir uma 
cota de R$ 300 mil caso o 
clube avance para as quar-
tas de final. Para isso, o time 
paraibano precisa de apenas 
um empate diante do Vitória 
na próxima quarta-feira em 
partida que será realizada no 
Estádio Joia da Princesa às 
20h. Porém, diante do futebol 
apresentado até aqui, mesmo 
um empate, pode ser um gran-
de desafio para a equipe que 
ainda poderá se classificar em 
caso de derrota, caso Sport-PE 
ou ABC-RN não vençam suas 
partidas contra o Confiança-
SE e CSA-AL, respectivamente 
– todos os confrontos ocorrem 
no mesmo horário.

Já em caso de vitória 
botafoguense, o time pode 
ainda ficar com a liderança 
do grupo, mas só em caso de 
derrotas do Fortaleza-CE - 
que enfrentará o América-RN 
– e do Bahia que pega o Náu-
tico-PE. 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

A Copa do Nordeste 
recomeça nesta terça-

feira, no Estádio 
Barradão, em Salvador, 

com o jogo entre 
Fortaleza-CE x América-

RN, às 20h
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PB realiza três mil operações 
de segurança no 1o semestre
Ações de prevenção e repressão resultou na redução de roubos e no aumento da apreensão de drogas e armas de fogo 

Um total de 3 mil opera-
ções de prevenção e repres-
são qualificadas foi realiza-
do no primeiro semestre de 
2020 na Paraíba. O trabalho 
das forças de segurança re-
sultou na redução de ata-
ques a bancos e roubos, no 
aumento da quantidade de 
drogas apreendidas e em 
mais de 1.600 armas de fogo 
retiradas das ruas. O balan-
ço das ações desenvolvidas 
por policiais militares e ci-
vis e bombeiros militares foi 
apresentado pelo governa-
dor João Azevêdo e pelo se-
cretário da Segurança e da 
Defesa Social, Jean Francisco 
Nunes, nesta segunda-feira 
(20), durante o programa 
semanal ‘Fala, governador’, 
transmitido em cadeia esta-
dual pela Rádio Tabajara.

 Os números apontam 
uma queda de 53% nos 
Crimes contra Instituições 
Bancárias (Ciban). Foram 
19 ocorrências de janeiro a 
junho do ano passado contra 
nove no mesmo período de 
2020. Os Crimes Violentos 
Patrimoniais também tive-
ram redução na Paraíba. O 
relatório ainda afirma que 
no período, as ocorrências 
sofreram queda de 23%, 
sendo menos 24% de rou-
bos a pessoa, menos 14% de 
roubos a estabelecimentos 
comerciais, menos 67% de 
roubos a transportes coleti-
vos e menos 2% de roubos 
em residências. Além disso, 
1.769 veículos roubados ou 
furtados foram recuperados 

e devolvidos aos seus pro-
prietários no 1º semestre.

Os seis primeiros me-
ses de 2020 se consolida-
ram como o segundo me-
lhor semestre no que se 
refere à redução de crimes 
contra a vida. De acordo 
com relatório da Sesds, fo-
ram 566 casos de Crimes 
Violentos Letais Intencio-
nais (CVLI) contabilizados 
de janeiro a junho deste 
ano. Os casos de feminicí-
dios somaram 15 ocorrên-
cias em 2020, dois a menos 
do que o número contabili-
zado no mesmo período do 
ano passado.

 As ações policiais con-
tra o porte e a posse ilegal de 
armas de fogo resultaram na 
apreensão de 1.656 espin-
gardas, revólveres e pistolas, 
entre outros armamentos, 
de janeiro a junho deste ano. 
Nos mesmos meses, quase 
1.300 quilos de entorpecen-
tes foram retirados das ruas. 
Foram 1.205,9 quilos de ma-
conha; 39,4 quilos de crack; 
e 46,5 quilos de cocaína que 
deixaram de ser comerciali-
zados na Paraíba.

 As operações realiza-
das resultaram em 8.223 
prisões em território parai-
bano no 1º semestre deste 
ano. Dessas, 1.225 se ca-
racterizam de interesse es-
tratégico, abrangendo cum-
primento de mandados de 
prisão, prisões de acusados 
de roubos em geral, roubos 
de carros, roubos a banco e 
assassinatos.

Matrículas para a chamada inicial 
do Sisu 2020.2 se encerram hoje

Termina hoje o perío-
do de matrícula dos can-
didatos selecionados na 
chamada regular do Sis-
tema de Seleção Unificada 
(Sisu) 2020.2. hoje tam-
bém é o último dia para 
os candidatos que não 
foram convocados para 
nenhuma das duas opções 
de curso selecionadas de-
clararem interesse na lis-
ta de espera das vagas re-

manescentes. Para a lista 
de espera serão adotados 
os mesmos critérios ante-
riores de classificação da 
primeira chamada. O re-
sultado será no dia 24 de 
julho. A segunda edição 
do Sisu recebeu 814.476 
inscritos.

Esta é a primeira vez 
que há vagas pelo pro-
grama em cursos de gra-
duação na modalidade de 
ensino a distância (EaD). 
Os candidatos que partici-
param da edição de 2019 

do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) e se 
cadastraram no sistema 
disputaram 51.924 vagas, 
ofertadas em 57 institui-
ções públicas de educação 
superior do país. 

Lista de espera
Para participar, o pro-

cesso é simples, mas não 
automático. O estudante 
interessado deve acessar 
o Boletim do Candidato, 
no site do Sisu, e na tela 
da primeira opção de cur-

so, clicar em “participar 
da lista de espera”. Em 
seguida, uma mensagem 
de confirmação será emi-
tida pelo sistema. A partir 
daí, basta acompanhar as 
convocações feitas pe-
las universidades para 
preenchimento das vagas 
restantes, observando 
prazos, procedimentos e 
documentos exigidos para 
matrícula ou para registro 
acadêmico estabelecidos 
no próprio edital da insti-
tuição.

O estudante 
interessado 
deve acessar 
o Boletim 
do Candidato, 
no site do Sisu

Foto: Agência Brasil

Karine Melo
Agência Brasil

Investimentos
Já o trabalho do Corpo de Bombeiros Mi-

litar totalizou em 56 vidas salvas no socorro 
de vítimas de tentativa de assassinatos. Além 
disso, 1.097 pessoas foram resgatadas pelos 
bombeiros militares em casos de acidentes de 
trânsito, que chegaram a uma redução de 13% 
no 1º semestre deste ano (285 ocorrências 
contra 355 em 2019).

“Esse é o esforço coletivo de todo um time 
de governo que busca fazer com que as ações 
possam chegar à população da maneira mais 
eficiente possível e foi a união de todas as 
forças de segurança que permitiu ao Estado 
continuar avançando, mesmo durante a pan-
demia do coronavírus”, ressaltou o governador 
João Azevêdo.

O secretário Jean Francisco Nunes desta-
cou a produtividade das ações de segurança 
realizadas nos primeiros seis meses deste ano. 
“Esse foi um semestre bastante desafiador e 
positivo em vários aspectos, e o governador 
tem acompanhado diariamente a rotina de se-
gurança e monitorado ações. Mesmo diante da 
pandemia, nada parou na Secretaria de Segu-
rança, pelo contrário, tivemos que avançar, nos 
superar e aprender a lidar com a nova rotina e 
assim está sendo feito, pois estamos acolhendo 
essas novas missões que chegaram”, pontuou.

Por sua vez, João Azevêdo assegurou a con-
tinuidade dos investimentos em segurança e em 
tecnologia. “Essas ações estão se estendendo 
no pacote de obras que lançamos recente-
mente. Já autorizamos a licitação da estrutura 
física do Centro de Monitoramento de João 
Pessoa, bem como a licitação dos Centros de 
Campina Grande e de Patos para que a gente 
possa implementar, de forma definitiva, todo 
esse sistema de monitoramento”, finalizou.

O Plenário do Con-
selho Nacional da Previ-
dência Social (CNPS) re-
comendou, ao Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS), que fixe o limite 
máximo a ser concedido 
para operações com car-
tões de crédito em 1,6 vez 
o valor da renda mensal 
do benefício previdenciá-
rio. A recomendação está 
em resolução publicada na 
edição de ontem do Diário 
Oficial da União.

O texto também re-
comenda que, durante o 

estado de calamidade pú-
blica decorrente do novo 
coronavírus (covid-19), o 
INSS autorize operações 
de empréstimo consigna-
dos um prazo de carência 
de até 90 dias para que o 
desconto da primeira par-
cela seja feito. Esse prazo 
de carência, no entanto, 
não pode ser considerado 
no cômputo dos 84 meses 
previstos para a liquida-
ção do contrato. Uma ou-
tra recomendação é que o 
beneficiário ou seu repre-
sentante legal possa au-
torizar o desbloqueio dos 
benefícios após 30 dias, 
contados da data de des-

pacho do benefício para a 
realização de operações de 
crédito consignado.

A assessoria do INSS 
informou que em breve 
será publicado normativo 
sobre a recomendação do 
CNPS.

Atendimento
Já o atendimento 

presencial nas agências 
da Previdência Social foi 
adiado para 3 de agosto. O 
adiamento está na Portaria 
Conjunta n° 27 da Secreta-
ria Especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério 
da Economia e do Instituto 
Nacional do Seguro Social 

(INSS), publicada no últi-
mo dia (8), no Diário Ofi-
cial da União.

O atendimento exclu-
sivo por meio de canais 
remotos fica prorrogado 
até o dia 31 de julho e con-
tinuará sendo realizado 
mesmo após a reabertura 
das agências. 

Segundo o ministério, 
em um primeiro momento, 
o tempo de funcionamento 
das agências será parcial, 
com seis horas contínuas, e 
o atendimento será exclusi-
vo aos segurados e benefi-
ciários com prévio agenda-
mento pelos canais remotos 
(Meu INSS e Central 135). 

Conselho Nacional da Previdência 
quer limite para consignado do INSS
Pedro Peduzzi 
Agência Brasil 

Consumo de energia elétrica registra 
queda de 3,4% em junho, diz ONS

O mês de junho regis-
trou queda de 3,4% no con-
sumo de energia elétrica no 
país, em relação ao mesmo 
período do ano anterior. A 
informação foi divulgada 
ontem pelo Operador Na-

cional do Sistema Elétrico 
(ONS). De acordo com o 
boletim, a razão é a dimi-
nuição da atividade econô-
mica em razão da pande-
mia do novo coronavírus 
(covid-19). Também pesou 
a influência de fatores for-
tuitos, como o número de 
dias úteis e a temperatura. 

No acumulado dos últimos 
12 meses, houve variação 
negativa de 2% na carga 
do Sistema Interligado Na-
cional (SIN), se comparado 
com o mesmo período do 
ano anterior.

 De acordo com o bole-
tim, em junho, foi registra-
da, pela terceira vez conse-

cutiva, queda no consumo 
de energia em todos os sub-
sistemas. “O mais afetado 
continua sendo o Nordeste 
com queda de 5,1%; segui-
do do Sudeste/Centro-Oes-
te, com retração de 3,9%. Já 
o Norte com 1,7% a menos 
e o Sul com recuo de 0,7%”, 
disse o operador.

Educação

Luciano Nascimento  
Agência Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2020, que objetiva: Pa-
vimentação em Paralelepípedos de Estradas Vicinais em Trechos do Distrito de Cepilho (Repasse 
nº 1033.554-93/2016 do Ministério da Agricultura) - Areia/Pb; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES - LTDA - R$ 115.104,67.

Areia - PB, 20 de Julho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RATIFICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00077/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00077/2020, 
que objetiva: Aquisição de Teste Rápido para diagnostico do COVID-19, Secretaria de Saúde Areia/
PB, conforme o Art. IV, da Lei 13.979/2020; RATIFICO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - R$ 48.993,00.

Areia - PB, 14 de Julho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para Elaboração de Projetos de Arquitetura 
e Engenharia, sob medida, para Reforma de Prédios Públicos da Secretaria de Educação Municipal 
- Areia/PB, de acordo com as especificações do Termo de Referência. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00075/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00258/2020 - 17.07.20 - 

DANIEL ALBUQUERQUE DE CARVALHO - R$ 17.440,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00162/2020 decorrente do PREGÃO 
PRESENCIAL 00034/2020. PARTES: Fundo Municipal de Saúdee SEMACON – Serrana Materiais 
de Construções Ltda, CNPJ nº 40.944.845/0001-50. OBJETO: Alteração de Valor contratual. FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, II, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. 
SIGNATÁRIOS: Juliana Viegas de Albuquerque Baracho e SEMACON – Serrana Materiais de 
Construções Ltda. DATA DA ASSINATURA:20/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de instrumentais odontológicos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: APOGEU CENTER COMER-
CIAL DE PROD HOSPIT E MEDICAMENTOS LTDA - R$ 15.558,40; ASTHAMED - COMÉRCIO 
DE PROD E EQUIP HOSPITALARES EIRELI - R$ 5.132,95; IN-DENTAL Produtos Odontológicos 
Méd. e Hospitalares LTDA - R$ 12.278,85; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOS-
PITALARES LTDA - R$ 11.722,95. Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato nos 
termos do instrumento convocatório.

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Avental descartável manga longa para atendimento da Secretaria 
Municipal de Saúde, em combate as ações de prevenção ao COVID-19 no município de Belém/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00010/2020. RECURSOS PRÓPRIOS / 
OUTROS ORIUNDOS DO COVID-19 - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de 
despesa - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CON-
TRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM e LUIZ FILIPE VICTOR DOS SANTOS - R$ 
22.200,00 – Vinte e Dois Mil e Duzentos Reais - CT Nº 00066/2020 – 20.07.2020.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00010/2020
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 DP00010/2020, 
que objetiva: Aquisições de Avental descartável manga longa para atendimento da Secretaria 
Municipal de Saúde, em combate as ações de prevenção ao COVID-19 no município de Belém/
PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUIZ FILIPE VICTOR 
DOS SANTOS - R$ 22.200,00 – Vinte e Dois Mil e Duzentos Reais.

Belém - PB, 20 de Julho de 2020.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2020
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que no Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 034/2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e Jornal A União do dia 18/07/2020, onde se lê: Aqui-
sição de Peças para Veículos: leia-se: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS. Data de abertura: 
31/07/2020 às 08h00min (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, 20 de Julho de 2020.
Crystiane Gomes Bezerra 

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO – PE 00010/2020
A Prefeitura Municipal de Barra de Santana – PB, através da Comissão Permanente de Licita-

ções, TORNA PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 
nº 00010/2020, tempestivamente interposto pela empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁ-
TICOS E PEÇAS LTDA, inscrita com o CNPL: 13.454.473/0001-16, foi analisada e julgada tendo 
em vista a sua tempestividade para o MÉRITO, NEGA O PROVIMENTO do recorrente quando ao 
ESTASTECIMENTO DO PRAZO, desta forma fica mantida a data de julgamento hora prevista em 
edital. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3352-1122. 

Barra de Santana – PB, 20 de Julho de 2020. 
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00008/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDA-
DE, DE FORMA PARCELADA, para atender as necessidades desta municipalidade; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: RAIMUNDO ADELMAR 
FONSECA PIRES - EPP – CNPJ: 07.526.979/0001-85, R$ 109.440,00, e a empresa TAYANNA 
TAVARES DA SILVA – MEI (BEZERRA & SILVA) – CNPJ: 36.886.818/0001-09, R$ 54.743,00.

Barra de Santana - PB, 20 de Julho de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, EM 
CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, 
DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 
010 e 011/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Federal e Próprios do Município de Barra de Santana: 02.0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
- 10.301.1004.2033 - BLOCO DE CUSTEIO NA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE DA 
ATENÇÃO BÁSICA - 10.305.1004.2035 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚ-
BLICOS DE SAÚDE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO - 33.90.32 
- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 02501/2020 
- 20.07.20 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATADOS LTDA EPP, 
CNPJ Nº 04.086.552/0001-15, R$ 24.590,00.

Barra de Santana - PB, 20 de Julho de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR E 

DEMAIS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, DE FORMA PARCELADA, para atender as 
necessidades desta municipalidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Federal e Próprios do Município de Barra de Santana: 02.020 Secretaria de 
Administração - 04 122 2002 2005 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - 
02.040 Secretaria da Educação - 12 361 1002 2009 Manutenção do FUNDEB - 40% outros - 12 361 
2002 2012 Manutenção da Secretaria de Educação - 12 361 1002 2015 Manutenção do Desenvol-
vimento do Ensino - MDE - 12 361 1002 2013 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - FUNDAMENTAL - 12 365 1002 2016 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - CRECHE  - 12 365 1002 2022 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Esco-
lar - PRE-ESCOLA  - 02.050 Secretaria de Saúde - 10 301 2002 2031 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Saúde - 02.060 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 1004 2033 Manutenção do 
Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprios) - 10 302 1004 2043 Manutenção das Atividades 
do SAMU - 02.070 Secretaria de Infraestrutura - 15 122 2002 2045 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Infraestrutura - 02.090 Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano - 08 244 2002 
2051 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano – 33.90.30 
- Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 02601/2020 - 20.07.20 - RAIMUNDO 
ADELMAR FONSECA PIRES - EPP – CNPJ: 07.526.979/0001-85, R$ 109.440,00 e a empresa CT 
Nº 02602/2020 - 20.07.20 - TAYANNA TAVARES DA SILVA – MEI (BEZERRA & SILVA) – CNPJ: 
36.886.818/0001-09, R$ 54.743,00.

Barra de Santana - PB, 20 de Julho de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00007/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE KITS DE 
TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DE ACORDO COM A LEI 13.979 
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 010 e 011/2020; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: BIOPLASMA PRODUTOS PARA 
LABORATORIOS E CORRELATADOS LTDA EPP, CNPJ Nº 04.086.552/0001-15, R$ 24.590,00.

Barra de Santana - PB, 20 de Julho de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA DE BANANEIRAS 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
PRORROGAÇÃO PRAZO E ADITAMENTO DE VALOR

Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e D2 CONTABILIDADE LTDA (CNPJ Nº 
24.095.279/0001-00). Ref. TP 00001/2019. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de 
assessoria técnica especializada na área de contabilidade pública, planejamento, elaboração e 
acompanhamento a gestão fiscal, até a decisão final dos atos e fatos junto ao TCE-PB, analise e 
geração do SAGRES, mensal e informações diárias, elaboração do RGF no SINCONF, referente a 
Câmara Municipal de Bananeiras. Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00001/2019, com 
a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO (06 
(seis) meses, contados a partir de 17/07/2020 até 31/12/2020 e aditamento de valor na importância 
de R$ 26.100,00, sob a dotação orçamentária: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS - 01:00 – CÂMARA MUNICIPAL; 01.031.2001.2001 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO; 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – P. JURIDICA. Assinaturas da prorrogação contratual em: 17/07/2020 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais Elétricos 
Diversos à serem entregues de forma parcelada, destinados a iluminação Pública do Município 
de Cacimba de Dentro/PB, para o exercício de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 006/2017. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. 
E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

Cacimba de Dentro - PB, 20 de Julho de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00103/2020

A Prefeitura Municipal, através da comissão permanente de licitação, comunica aos interessados 
que o Pregão Presencial nº 00103/2020, cujo objeto éAquisição dos Materiais Elétricos, com a fina-
lidade de atender as necessidades dos serviços de manutenção corretiva e PREVENTIVA da Ilumi-
nação Pública do Município de Cabedelo.  SEINFRA - PROC 1.318/2020 - AMPLA PARTICIPAÇÃO, 
marcado para o dia 21 de julhode 2020, às 11:00h, fica adiada até ulterior deliberação, conforme o 
Decreto Municipal 11, do dia 17 de Março de 2020 e o Decreto Estadual 40.136, de 22 de março de 
2020. Para maiores informações, telefone:(83) 3250-3121 /Email: licitaçãocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 21 de Julho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102/2020

A Prefeitura Municipal, através da comissão permanente de licitação, comunica aos interessados 
que o Pregão Presencial nº 00102/2020, cujo objeto éAquisição dos Materiais de consumo, com a 
finalidade de atender as necessidades dos serviços de manutenção corretiva e PREVENTIVA da 
Iluminação Pública do Município de Cabedelo.  SEINFRA - PROC 1.318/2020 - PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA, marcado para o dia 21 de julhode 2020, às 09:00h, fica adiada até ulterior deliberação, 
conforme o Decreto Municipal 11, do dia 17 de Março de 2020 e o Decreto Estadual 40.136, de 22 
de março de 2020. Para maiores informações, telefone:(83) 3250-3121 /Email: licitaçãocabedelo@
yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 21 de Julhode 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis, tamanho (15kg a 24kg), para atender paciente 

com demanda judicial pelo período de 1 ano. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00048/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária 00513 
no valor de R$ 3.866,94 (três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos) 
na seguinte dotação orçamentária: Órgão: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 
10 SAÚDE Subfunção: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Programa: 0034 CIDADE 
UNIDA E SAUDÁVEL Ação: 2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA Nat. 
da Despesa: 3390320000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte: 213 Transferência 
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: 
CT Nº 00145/2020 - 20.07.20 - DROGARIA L. R. LTDA - R$ 3.866,94.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00048/2020. OBJETO: Aquisição de fraldas descar-
táveis, tamanho (15kg a 24kg), para atender paciente com demanda judicial pelo período de 1 ano. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZA-
ÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Secretária Municipal de Saúde, em 20/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00048/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00048/2020, 
que objetiva: Aquisição de fraldas descartáveis, tamanho (15kg a 24kg), para atender paciente com 
demanda judicial pelo período de 1 ano; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: DROGARIA L. R. LTDA - R$ 3.866,94.

Conde - PB, 20 de Julho de 2020
RENATA MARTINS DOMINGOS
Secretária Municipal de Saúde

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV019/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV019/2020, 
que objetiva: Prestar serviço na coleta, transporte, tratamento por incineração e dar destino final às 
cinzas dos resíduos dos grupos A, B, e E de acordo com as resoluções Conama 358 e Conama 316 
(Fundamentado na Medida Provisória Nº 961/2020 de 06/05/2020 da Presidência da República), 
conforme termo de referência.Ratifico o correspondente procedimento e Adjudico o seu objeto a 
Pessoa Jurídica: Trash Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar Ltda, CNPJ: 10.482.492/0001-52, 
com endereço a Via Perimetral, S/N, Lote 06, Quadra 02, Bairro: Distrito Industrial, Cidade: Souza/
PB, com o valor total de R$ 8.970,00 (oito mil novecentos e setenta reais).

Coremas/PB, 13 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 103/2020

Dispensa de Licitação nº DV021/2020. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. 
Contratado:Francisca Quirino Cabral - ME, CNPJ: 17.031.324/0001-90, com endereço a Rua São 
Pedro, nº 48, Bairro: Cabo Branco, Cidade: Coremas/PB. Objeto:Prestar fornecimento de mani-
lhas, estacas, bloquetes de concreto, meio fios e elementos vazados para manutenção preventiva 
e corretiva de galerias de esgotos, vias públicas, escolas, campo de futebol (Fundamentado na 
Medida Provisória Nº 961/2020 de 06/05/2020 da Presidência da República), conforme termo de 
referência.Valor total contratado: R$ 47.950,00 (Quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais). 
Fonte: Recurso Próprios (Ordinários). Dotação:Previstos no QDD/2020. Vigência: Até 31/12/2020. 
Partes: Francisca das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e a Sra. Maria Francisca Quirino Cabral 
(Pela contratada).

Coremas/PB, 14 de Julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV020/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV020/2020, que 
objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica Maria Solones Paulino Cardoso Oliveira ME, CNPJ: 
07.308.651/0001-92 para prestar fornecimento de Material de Expediente para atender as neces-
sidades das diversas Secretarias do Município de Coremas (Fundamentado na Medida Provisória 
Nº 961/2020 de 06/05/2020 da Presidência da República), conforme termo de referência. Ratifico 
o correspondente procedimento e Adjudico o seu objeto a Pessoa jurídica: Maria Solones Paulino 
Cardoso Oliveira ME, CNPJ: 07.308.651/0001-92, com endereço a Rua Manoel Ferreira Cavalcante, 
nº 58, Bairro: Centro, Cidade: Coremas – PB, com o valor total de R$ 46.057,20 (Quarenta e seis 
mil cinquenta e sete reais e vinte centavos). 

Coremas/PB, 13 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 102/2020

Dispensa de Licitação nº DV020/2020. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:Maria 
Solones Paulino Cardoso Oliveira ME, CNPJ: 07.308.651/0001-92. Valor total contratado:R$ 
46.057,20 (Quarenta e seis mil cinquenta e sete reais e vinte centavos). Objeto:Prestar fornecimento 
de Material de Expediente para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município 
de Coremas (Fundamentado na Medida Provisória Nº 961/2020 de 06/05/2020 da Presidência 
da República), conforme termo de referência. Fonte recursos: Recurso Próprios (Ordinários). 
Dotação:Previstos no QDD/2020. Vigência: Até 31/12/2020. Partes: Francisca das C. A. de Oliveira 
(Pela contratante) e a Sra. Maria Solonês Paulino Cardoso Oliveira (Pela contratada).

Coremas/PB, 14 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV021/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV021/2020, 
que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica Francisca Quirino Cabral – ME, CNPJ: 
17.031.324/0001-90 para prestar fornecimento de manilhas, estacas, bloquetes de concreto, meio fios 
e elementos vazados para manutenção preventiva e corretiva de galerias de esgotos, vias públicas, 
escolas, campo de futebol (Fundamentado na Medida Provisória Nº 961/2020 de 06/05/2020 da 
Presidência da República), conforme termo de referência. Ratifico o correspondente procedimento e 
Adjudico o seu objeto a Pessoa jurídica: Francisca Quirino Cabral - ME, CNPJ: 17.031.324/0001-90, 
com endereço a Rua São Pedro, nº 48, Bairro: Cabo Branco, Cidade: Coremas – PB, com o valor 
total de R$ 47.950,00 (Quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais). 

Coremas/PB, 13 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2020

Dispensa de Licitação nº DV019/2020. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:Trash 
Coleta e Incineração de Lixo Hospitalar Ltda, CNPJ: 10.482.492/0001-52. Valor total contratado:R$ 
8.970,00 (oito mil novecentos e setenta reais).Objeto:Prestar serviço na coleta, transporte, trata-
mento por incineração e dar destino final às cinzas dos resíduos dos grupos A, B, e E de acordo 
com as resoluções Conama 358 e Conama 316 (Fundamentado na Medida Provisória Nº 961/2020 
de 06/05/2020 da Presidência da República), conforme termo de referência.Fonte de recursos: 
Recurso Próprios (Ordinários).Dotação: 02.05 Secretaria de Saúde, 10 301 3019 2032 Manutenção 
da Secretaria de Saúde, 668 3390.39 00 250 Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica; 02.051 
Fundo Municipal de Saúde, 10 301 3048 2039, 10 301 3019 2033 Manutenção do Fundo Municipal 
de Saúde, 850 3390.39 00 211 Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica, conforme QDD/2020, 
ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei 
para o exercício seguinte.Vigência: 06 (seis) meses. Partes contratantes: Francisca das C. A. de 
Oliveira (Pela contratante) e o Sr. JarismarGonçalves Melo II (Pala Contratada). 

Coremas/PB, 14 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIROADITIVO DE VALORAO CONTRATO Nº081/2019

Tomada de Preços Nº007/2019. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:Construtora 
J Galdino Eireli-EPP, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03.Considerandoa planilha a presentada pelo 
Sr. Kleber Sá de Oliveira (Eng. Civil CREA 1602682780) contratado da Prefeitura de Coremas 
para fiscalização das obras executado por administração direta e indireta, onde a ponta em sua 
planilha os serviços executados, com isso o valor total dos serviços executados extra contrato é 
de R$ 46.492,23 (Quarenta e seis mil, quatrocentos noventa e dois reais, vinte e três centavos), 
conforme planilha orçamentaria. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não 
foram modificadas.Partes contratantes: Francisca das C. A. de Oliveira(Prefeita) e o Sr. Johnes R. 
G. da Silva (Pela contratada).

Coremas/PB,06de julhode 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SÉTIMO ADITIVO DE VALORAO CONTRATO Nº310/2017

Tomada de Preços Nº003/2017. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:Construtora 
J Galdino Eireli-EPP, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03.Considerandoa planilha a presentada pelo Sr. 
Kleber Sá de Oliveira (Eng. Civil CREA 1602682780) contratado da Prefeitura de Coremas para 
fiscalização das obras executado por administração direta e indireta, onde a ponta em sua planilha 
os serviços executados, não previsto e reprogramado, com isso o valor total dos serviços execu-
tados extra contrato é de R$ 38.745,77 (Trinta e oito mil, setenta quarenta e cinco reais, setenta 
e sete centavos), conforme planilha orçamentaria de reprogramação.Ficam ratificadas todas as 
demais cláusulas contratuais que não foram modificadas.Partes contratantes: Francisca das C. A. 
de Oliveira(Prefeita) e o Sr. Johnes R. G. da Silva (Pela contratada).

Coremas/PB,06de julhode 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 018/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA 
DE CAMPINA GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público 
que realizará às 09:00 HORAS DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2020, CONCORRÊNCIA, do Tipo 
MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 
(LOTE 03) NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, SÍTIO LUCAS, SÍTIO ESTREITO, SÍTIO COVÃO, 
SÍTIO CARIDADE, DISTRITO DE GALANTE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA E DISTRITO 
DO MARINHO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital está 
à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através 
dos portais: (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/) e (https://tramita.tce.pb.gov.
br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e 
pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 20 de julho de 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob moda-

lidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de teste rápido COVID-19 IGG/IGM, 
para atender a necessidade da secretaria de saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia 
do COVID-19 no Município de Conceição/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 
09:15 horas do dia 28/07/2020. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 28/07/2020. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 
10.024/2019, Lei n. 13.979/2020, Decreto Municipal de N° 016/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. 
Em razão do disposto no art. 4º-G da Lei nº 13.979/20, os prazos do procedimento licitatório foram 
reduzidos à metade. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.
br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária 
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão João 
Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 20 de julho de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Nominando Firmo, 56 - Centro - Camalaú - PB, às 10h00min do dia 06 de agosto de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para execução da obra de construção de umaQuadra coberta com vestiário - opção 220V com 
sapatas, no Município de Camalaú-PB, conforme Projeto Básico de Engenharia. 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 14:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33021013. E-mail: cplcamalaulicita@gmail.
com. Edital: www.camlau.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Camalaú - PB, 20 de Julho de 2020
URÂNIO E SILVA MAYER
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES NESTE MUNICÍPIO. DATA, HORA E LOCAL: 07/08/2020, às 
09:00 horas (horário local), na sala da CPL, Prédio da Prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novem-
bro, 159, Centro, Cuité – PB. EDITAL E INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter cópia 
do Edital completo junto a CPL no endereço supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br ou www.
tce.pb.gov.br. Demais informações na sede da CPL ou por e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 20 de julho de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00006/2020

RESULTADO DE JULGAMENTO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Congo, com base na legislação 

aplicável, após realização de várias diligências, vem apresentar o resultado de sua análise no que se 
refere à Tomada de Preços Nº. 00006/2020. Empresas Habilitadas: FERREIRA ALVES SERVICOS 
DE CONSTRUCOES EIREL – MEe CONSTRUTORA INOVAR EIRELIEPP;Empresas Inabilitadas: 
NÃO HOUVE.Esta Comissão de Licitação finaliza a análise da documentação, tendo como funda-
mento e base à Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, dando por direito à ampla defesa pelos 
licitantes participantes, ficando desde já, a disposição da presente nos autos do processo licitatório 
que originou a Tomada de Preços em apreço. Caso não haja interposição de recurso, fica marcada 
a sessão de abertura das propostas de preços para o dia 29 de julho de 2020, as 09h00min (horário 
local) ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na 
referida data, na sala da Comissão de Licitação.

Congo – PB, 20 de julho de 2020.
JOSÉ IVANILSON PEREIRA GUENES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, o 

resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 003/2020, 
que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE 
GURJÃO - PB, como segue: EMPRESAS INABILITADAS:TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, 
PRE MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA por não atender ao disposto exigido no Edital no seguinte 
item: 6.1.4.2; EMPRESAS HABILITADAS:ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E 
LOCAÇÃO EIRELI.Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo 
interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será 
realizada no dia 30/07/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informa-
ções, questionamentos, solicitações de vistas ou recursos administrativos, deverão ser enviadas 
através do e-mail pmgurjao@globomail.com. Comissão Permanente de Licitação, Rua Vicente 
Borges Gurjão, nº 15 Gurjão - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Gurjão - PB, 20 de julho de 2020
DIEGO GURJÃO RAMOS
Presidenta da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 08.2020.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo de 20% (vinte por cento) ao 

valor contratado de R$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais), representado pelo acréscimo 
no valor de R$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais), passando ao valor total de R$ 576.000,00 
(Quinhentos e Setenta e Seis Mil Reais), objetivando a Aquisição Parcelada de Medicamentos de 
A a Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a 
distribuição com Pessoas Carentes deste Município

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – FERNANDA MACEDO 
DE CASTRO. CONTRATADA: DROGARIA DROGAVISTA LTDA – CNPJ: 00.958.548/0021-92 – 
CARLOS ROBERTO ARAUJO DA SILVA.

JUSTIFICATIVA: Devido ao grande atendimento as pessoas carentes, surgiu-se a necessidade 
do aditivo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 16.07.2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00057/2020, que objetiva: Aquisições de cadeiras de 
rodas e órteses para melhor atender as necessidades do Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 
12.400,00; MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - R$ 57.885,00; 
ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 6.110,00. Ficam 
os licitantes convocados para assinatura dos contratos nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 17 de Julho de 2020
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00058/2020, que objetiva: Aquisições de urnas 
funerárias e serviços de traslados destinadas aos sepultamentos de falecidos de famílias reconhe-
cidamente carentes do Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: UNIPLAN SANTO ANTONIO SERÇOS E COMÉCIO LTDA - R$ 161.880,00. Fica a empresa 
convocada para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 20 de Julho de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00055/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada no ramo pertinente para realização de exames diversos, conforme termo de referência; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR 
WANDERLEY - R$ 180.950,00.

Guarabira - PB, 17 de Julho de 2020
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de higienização 

e desinfecção de praças, igrejas, bancos e calçadas publicas no municipio de Igaracy-PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00016/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Igaracy: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, 092 3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA; 10 122 1011 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE 
COMBATE AO COVID-19, 0373 3390.39 00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA;. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00062/2020 - 21.07.20 - ORLANDO DE SOUSA LEMOS 
54942195420 - CNPJ: 14.837.166/0001-71 - R$ 32.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00016/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00016/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de higienização e 
desinfecção de praças, igrejas, bancos e calçadas publicas no municipio de Igaracy-PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ORLANDO DE SOUSA LEMOS 
54942195420 - R$ 32.000,00.

Igaracy - PB, 20 de Julho de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N.º 001/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA N.º 001/2020, DO TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, objetivando a contratação de uma empresa de construção civil para executar a obra de 
construção do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário da cidade de Ingá/PB. Conforme 
Termo de Compromisso MS/FUNASA – TC/PAC Nº 0126/14, Convênio SIAFI/SICONV: 683251, no 
dia 21/08/2020 às 10:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 
160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: licitacaoinga@gmail.com, 
até o dia 18/08/2020.

 Ingá(PB), 20 de julho de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE N.º 001/2020

A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
que realizará licitação na modalidade CONVITE N.º 001/2020, DO TIPO MENOR PREÇO GLO-
BAL, objetivando a contratação de uma empresa de construção civil, para execução das obras de 
pavimentação em asfáltico com concreto betuminoso a quente (CBUQ) na Rua Padre José Alves, 
na cidade de Ingá, no dia 29/07/2020 às 10:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada 
na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: licitacaoinga@gmail.com, 
até o dia 28/07/2020.

 Ingá(PB), 20 de julho de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA 

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

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 da Pregoeira Oficial, Srª. Rafaela Pontes Savino, vem por 

meio deste, tornar público, o adiamento do referido Pregão, considerando pedido de impugnação e 
esclarecimento de empresas interessadas, a nova data da sessão será designada posteriormente 
após readequação do processo. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no endereço 
acima, no HORÁRIO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min pelo Fone:(83) 3214-1805 
ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com.

João Pessoa, 20 de Julho de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33010/2020

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Concorrência Nº 
33010/2020, em regime de execução de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, com tipo de licitação 
MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 24/08/2020, às 09:00 horas, tendo como objeto Construção do 
Terminal de Integração do Varadouro, no bairro do Varadouro, na cidade de João Pessoa/PB. O 
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, no Portal da Transparência e 
de forma suplementar na sala de reunião da Comissão Especial de Licitação, localizada na Rua 
Diógenes Chianca, 1.777, Prédio Anexo 4º andar, Água Fria, João Pessoa - PB, no horário das 08:00 
às 12:00h e das 13:00 as 17:00h, onde poderá ser adquirido mediante a apresentação de um CD/
DVD ou pendrive. Qualquer informação será prestada no local e horário acima citado.

João Pessoa, 20 de julho de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

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 043813/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.019/2020
DATA DE ABERTURA: 10/08/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS 

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

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 825084, 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, 20 de Julho de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

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

de Serviços de Pavimentação com Capeamento asfáltico (CBUQ) em 54 ruas/ avenidas nos Bairros: 
Cristo Redentor, Gramame, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Varjão, Valentina, Cidade Padre 
Zé, Jardim Cidade Universitária, Seixas, Mandacaru, Baixo Roger, Roger, Bancários, Agua Fria, 
Anatólia, Mangabeira, Oitizeiro – Lote 03- na Cidade de João Pessoa - PB– CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 07.007/2018/SEINFRA, publicado no Diário Oficial da União nº 115 – Seção 3, página 
178 do dia 18 de junho de 2020, no Diário do Estado do dia 18 de junho de 2020, página 50 e no 
Jornal a União do dia 18 de junho de 2020, página 20.

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

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

Valor acrescido de R$ 119.744,57. 
João Pessoa, 09 de julho de 2020.

Sachenka Bandeira da Hora
Secretária Municipal de Infraestrutura

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 041633/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.017/2020
DATA DE ABERTURA: 06/08/2020 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

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

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 821628, 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, 20 de Julho de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 33002/2019

OBJETO: contratação de empresa especializada para Construção do Terminal de Integração do 
Varadouro, no bairro do Varadouro, na cidade de João Pessoa/PB.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados, que fica REVOGADO o edital de licitação concorrência n.º 
33002/2019 e seus efeitos, nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93. Motivo: Abertura de novo pro-
cesso administrativo e edital. Informamos ainda que a justificativa técnica da revogação,  encontra-se 
presentes nos autos do processo com vistas franqueadas aos interessados. 

João Pessoa 17 de julho de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da CEL/SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09042/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09021/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2019/031627
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

ADAPTADOS, QUE COMPORÃO O ACERVO PERMANENTE DAS SALAS DE RECURSO MUL-
TIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. 

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09021/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: TECASSISTIVA- TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO DE PROGRAMAS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 
08.804.180/0001-76 FONE/FAX: (11) 3266-4311/31712098/94246-9077 END.: RUA ALTINO 
ARANTES, 345- VILA CLEMENTINO- SÃO PAULO/SP. CEP: 04-042-032 EMAIL: licitacao@
tecassistiva.com.br

ITEM UNID. PRODUTO 
/ DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA

31 Unid. SOROBAN 99

R$ 53,50
(Cinquenta 
e três reais 
e cinquenta 
centavos).

R$ 5.296,50
(Cinco mil, duzentos 

e noventa e seis 
reais e cinquenta 

centavos).

TECA

VALOR TOTAL: R$ 5.296,50 (Cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta 
centavos).

         João Pessoa, 17 de julho de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação e Cultura. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09047/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09023/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2019/087111
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS ÀS 

TURMAS DE BERÇÁRIO, MATERNAL E PRÉ-ESCOLAR DOS CREIS E ESCOLAS COM EDU-
CAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA. 

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09023/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: LBT – COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCACIONAIS EIRELI - EPP.
CNPJ: 13.093.483/0001-68 FONE/FAX: (41) 3256-2632/3257-4024 END.: RUA TERRA BOA, 

677, EMILIANO PERNETA, PINHAIS/PR. CEP: 83.324-040 EMAIL: Bruno.masterbrink@gmail.com

ITEM UNID. PRODUTO 
/ DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL MARCA

11 Unid.

Kit Composto de 12 
a 15 Módulos. 

Produto fabricado 
com espuma D28 
e revestido com 
Bagum ou corino 

(PVC com forro de 
Nylon) em diversas 

cores e de fácil 
manuseio permitindo 
várias combinações 

de montagem.
Faixa Etária: Idade 

partir de 2 anos
Dimensão apro-
ximada deste kit 

montado: 410 cm x 
180 cm *Dimensões 
aproximada de 20% 
para mais ou para 
menos.Certificado 

pelo INMETRO

84

R$ 
2.023,80
(Dois mil, 

vinte e 
três reais 
e oitenta 

centavos).

R$ 
169.999,20

(Cento e 
sessenta 

e nove mil, 
novecentos 
e noventa 

e nove 
reais e vinte 
centavos).

MASTERBRINK

25 Unid.

Canto de atividades. 
Produto fabricado 
com espuma e re-

vestido com Bagum 
ou corino, material 
impermeável (PVC 
com forro de Nylon) 
colorida e resistente 
de fácil manuseio.
Dimensões: total 

deste kit montado : 
1,22 x 1,22 x 30 cm, 
contendo 4 peças 

fixadas com velcro. 
*Dimensões aproxi-
mada de 20% para 

mais ou para menos.
Certificado pelo 

INMETRO

584

R$ 496,57
(Quatro-
centos e 

noventa e 
seis reais 
e cinquen-
ta e sete 

centavos).

R$ 
289.996,88
(Duzentos 
e oitenta e 
nove mil, 

novecentos 
e noventa e 
seis reais e 

oitenta e oito 
centavos).

MASTERBRINK

26 Unid.

Circuito para bebê
Confeccionado em 

espuma de alta 
densidade, revestido 
em bagum, corino ou 
em couro ecológico, 
impermeável, colori-

do e resistente. 
Composto de 9 a 

12 módulos fixados, 
para melhor armaze-

namento.
Dimensões:

Medidas: 1,70 x 1,70 
x 0,20 cm

Dimensões aproxi-
mada de 20% para 

mais ou para menos.
Certificado pelo 

INMETRO

584

R$ 736,30
(Setecen-
tos e trinta 
e seis re-
ais e trinta 
centavos).

R$ 
429.999,20
(Quatrocen-
tos e vinte 
e nove mil, 
novecentos 
e noventa 

e nove 
reais e vinte 
centavos).

MASTERBRINK

Valor total: R$ 889.995,28 (Oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco 
reais e vinte e oito centavos).

João Pessoa, 17 de julho de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação e Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEINFRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07024/2020– SEINFRA
PARTES: CONTRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
CONTRATADA: CONSTRUMAIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CEMITÉRIO 

DO CRISTO REDENTOR EM JOÃO PESSOA
PRAZO EXECUÇÃO: 05 (cinco) meses
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 06 (seis) meses
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 33001/2020.
VALOR: de R$ 500.153,53 (quinhentos mil cento e cinqüenta e três reais e cinqüenta e três 

centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
SEINFRA: 
a) 11.107.15.452.5099.4507 – CEMITÉRIOS PÚBLICOS 
b) Natureza da despesa: 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
c) Fonte de recurso: 1001 – Recursos ordinários;
d) PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como o artigo 37 da Consti-

tuição Federal.
João Pessoa 15 de julho de 2020.

SACHENKA BANDEIRA DA HORA
SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE
CONSTRUMAIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI

ITALO MARCOS FAÇANHA MAIA
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09036/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09021/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/031627
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

ADAPTADOS, QUE COMPORÃO O ACERVO PERMANENTE DAS SALAS DE RECURSO MUL-
TIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. A Secretária de 
Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, 
em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09021/2020, devidamente homologado, 
RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  do Decreto Municipal nº. 
7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas legais aplicáveis, tornar 
público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: ALOHA COMERCIAL LTDA CNPJ: 19.318.501/0001-49 FONE/FAX: (41) 99805-8893 
END.: RUA PRIMEIRO DE MAIO, 1895, XAXIM, CURITIBA/PR CEP: 81.820-340 EMAIL: paulo@
alohaempresarial.com.br

ITEM UNID. PRODUTO 
/ DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VL. 

TOTAL MARCA

4 Unid.
AMARELINHA EM 

EVA 99

R$ 58,95
(Cinquenta 
e oito reais 
e noventa 

e cinco 
centavos).

R$ 
5.836,05

(Cinco mil, 
oitocentos 
e trinta e 
seis reais 
e cinco 

centavos).

FUNDAMENTAL

15 Unid.
KIT MEMÓRIA 

TÁTIL, 99

R$ 40,96
Quarenta 
reais e no-

venta e seis 
centavos).

R$ 
4.055,04
(Quatro 
mil, cin-
quenta e 

cinco reais 
e quatro 

centavos).

FUNDAMENTAL

17 Unid.

MEMÓRIA DE 
SÍLABAS INICIAIS 

E FIGURAS 99

R$ 13,04
(Treze reais 

e quatro 
centavos).

R$ 
1.290,96
(Um mil, 
duzentos 
e noventa 

reais e 
noventa e 
seis centa-

vos).

FUNDAMENTAL

20 Unid.

NUMERAL E 
QUANTIDADE EM 

LIBRAS 99

R$ 26,57
(Vinte e 

seis reais e 
cinquenta e 
sete centa-

vos).

R$ 
2.630,43
(Dois mil, 

seiscentos 
e trinta 
reais e 

quarenta e 
três centa-

vos).

FUNDAMENTAL

VALOR TOTAL: R$ 13.812,48 (Treze mil, oitocentos e doze reais e quarenta e oito centa-
vos).

        
 João Pessoa, 14 de julho de 2020.

Gilberto Cruz de Araújo
Secretário de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09034/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09036/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/032454
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS 

AOS ALUNOS DO CENTRO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS DE JOÃO PESSOA – CELEST E DA 
ESCOLA MUNICIPAL BILÍNGUE DOM JOSÉ MARIA PIRES.

O Secretário de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09036/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: ACF DISTRIBUIDORA DE LIVROS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS EIRELI
CNPJ: 10.267.574/0001-84 FONE/FAX: (16) 3941-5534 END.: RUA SÃO SEBASTIÃO, 1200 – 

CENTRO – RIBEIRÃO PRETO/SP. CEP: 14.015-040 EMAIL: acf@acfpedagogicos.com.br

GRUPO ITEM UNID. PRODUTO
 / DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL EDITORA

02

01 Unid.
Livro Buena Gente, 
da Edi tora Mac -
millan, Volume 1

275

R$ 57,90
(Cinquenta 
e sete reais 
e noventa 
centavos).

R$ 
15.922,50

(Quinze mil, 
novecentos 

e vinte e 
dois reais e 
cinquenta 
centavos).

EDITORA 
MACMILLAN

02
Unid.

Livro Buena Gente, 
da Edi tora Mac -
millan, Volume 2

220

R$ 57,90
(Cinquenta 
e sete reais 
e noventa 
centavos).

R$ 
12.738,00
(Doze mil, 

setecentos e 
trinta e oito 

reais).

EDITORA 
MACMILLAN

03
Unid.

Livro Buena Gente, 
da Edi tora Mac -
millan, Volume 3

209

R$ 57,90
(Cinquenta 
e sete reais 
e noventa 
centavos).

R$ 
12.101,10
(Doze mil, 
cento e um 
reais e dez 
centavos).

EDITORA 
MACMILLAN

04
Unid.

Livro Buena Gente, 
da Edi tora Mac -
millan, Volume 4

55

R$ 57,90
(Cinquenta 
e sete reais 
e noventa 
centavos).

R$ 3.184,50
(Três mil, 
cento e 
oitenta e 

quatro reais 
e cinquenta 
centavos).

EDITORA 
MACMILLAN

05
Unid.

Livro do Professor 
Buena Gente, da 
Editora Macmillan, 
Volume 1

1

R$ 65,22
(Sessenta 

e cinco 
reais e 

vinte e dois 
centavos).

R$ 65,22
(Sessenta e 
cinco reais e 
vinte e dois 
centavos).

EDITORA 
MACMILLAN

06
Unid.

Livro do Professor 
Buena Gente, da 
Editora Macmillan, 
Volume 2

1

R$ 65,22
(Sessenta 

e cinco 
reais e 

vinte e dois 
centavos).

R$ 65,22
(Sessenta e 
cinco reais e 
vinte e dois 
centavos).

EDITORA 
MACMILLAN

07
Unid.

Livro do Professor 
Buena Gente, da 
Editora Macmillan, 
Volume 3

1

R$ 65,22
(Sessenta 

e cinco 
reais e 

vinte e dois 
centavos).

R$ 65,22
(Sessenta e 
cinco reais e 
vinte e dois 
centavos).

EDITORA 
MACMILLAN

08
Unid.

Livro do Professor 
Buena Gente, da 
Editora Macmillan, 
Volume 4

1

R$ 65,21
(Sessenta 

e cinco 
reais e 

vinte e um 
centavos).

R$ 65,21
(Sessenta e 
cinco reais 

e vinte e um 
centavos).

EDITORA 
MACMILLAN

Valor Total do Grupo: R$ 44.206,97 (Quarenta e quatro mil, duzentos e seis reais e noventa e sete 
centavos).         

João Pessoa, 17 de julho de 2020..
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09033/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09036/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2019/032454
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, DESTINADOS 

AOS ALUNOS DO CENTRO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS DE JOÃO PESSOA – CELEST E DA 
ESCOLA MUNICIPAL BILÍNGUE DOM JOSÉ MARIA PIRES.

O Secretário de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09036/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA CNPJ: 08.065.700/0001-
76 FONE/FAX: (11) 3101-6701 END.: RUA CONSELHEIRO RAMALHO, 713/715- BELA VISTA-SÃO 
PAULO/SP CEP: 01.325-001 EMAIL: licitacao@exitolivros.com.br

GRUPO ITEM UNID. PRODUTO 
/ DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL EDITORA

01

01 Unid.

Livro do aluno Time 
Zones, da National 
Geographic Learn-
ers, Volume 1, Sec-
ond Edition

472

R$ 112,94
(Cento e 

doze reais 
e noventa 
e quatro 

centavos).

R$ 53.307,68
(Cinquenta 
e três mil, 

trezentos e 
sete reais e 
sessenta e 
oito centa-

vos).

CENGA-
GE LEAR-

NING

02
Unid.

Livro do aluno Time 
Zones, da National 
Geographic Learn-
ers, Volume 2, Sec-
ond Edition

565

R$ 112,94
(Cento e 

doze reais 
e noventa 
e quatro 

centavos).

R$ 63.811,10
(Sessenta 
e três mil, 
oitocentos 

e onze 
reais e dez 
centavos).

CENGA-
GE LEAR-

NING

03

Unid.

Livro do aluno Time 
Zones, da National 
Geographic Learn-
ers, Volume 3, Sec-
ond Edition 401

R$ 112,94
(Cento e 

doze reais 
e noventa 
e quatro 

centavos).

R$ 45.288,94
(Quarenta 
e cinco mil, 
duzentos 

e oitenta e 
oito reais 
e noventa 
e quatro 

centavos).

CENGA-
GE LEAR-

NING

04
Unid.

Livro do aluno Time 
Zones, da National 
Geographic Learn-
ers, Volume 4, Sec-
ond Edition

178

R$ 112,94
(Cento e 

doze reais 
e noventa 
e quatro 

centavos).

R$ 20.103,32
(Vinte mil, 

cento e 
três reais e 
trinta e dois 
centavos).

CENGA-
GE LEAR-

NING

05
Unid.

Caderno de Exercí-
cios do Livro Time 
Zones, da National 
Geographic Lear-
ners, Volume 1, Se-
cond Edition

60

R$ 49,81
(Quarenta 

e nove 
reais e 

oitenta e 
um centa-

vos).

R$ 2.988,60
(Dois mil, 

novecentos 
e oitenta e 
oito reais 

e sessenta 
centavos).

CENGA-
GE LEAR-

NING

06
Unid.

Caderno de Exercí-
cios do Livro Time 
Zones, da National 
Geographic Lear-
ners, Volume 2, Se-
cond Edition

90

R$ 49,81
(Quarenta 

e nove 
reais e 

oitenta e 
um centa-

vos).

R$ 4.482,90
(Quatro mil, 

quatrocentos 
e oitenta e 
dois reais 
e noventa 
centavos).

CENGA-
GE LEAR-

NING

07
Unid.

Caderno de Exercí-
cios do Livro Time 
Zones, da National 
Geographic Lear-
ners, Volume 3, Se-
cond Edition

90

R$ 49,81
(Quarenta 

e nove 
reais e 

oitenta e 
um centa-

vos).

R$ 4.482,90
(Quatro mil, 

quatrocentos 
e oitenta e 
dois reais 
e noventa 
centavos).

CENGA-
GE LEAR-

NING

08
Unid.

Caderno de Exercí-
cios do Livro Time 
Zones, da National 
Geographic Lear-
ners, Volume 4, Se-
cond Edition

90

R$ 49,83
(Quarenta 

e nove 
reais e 

oitenta e 
três centa-

vos).

R$ 4.484,70
(Quatro mil, 

quatrocentos 
e oitenta e 

quatro reais 
e setenta 
centavos).

CENGA-
GE LEAR-

NING

09
Unid.

Livro do professor 
Time Zones, da Na-
tional Geographic 
Learners, Volume 1, 
Second Edition

2

R$ 118,75
(Cento e 
dezoito 
reais e 

setenta e 
cinco cen-

tavos).

R$ 237,50
(Duzentos 
e trinta e 

sete reais e 
cinquenta 
centavos).

CENGA-
GE LEAR-

NING

10
Unid.

Livro do professor 
Time Zones, da Na-
tional Geographic 
Learners, Volume 2, 
Second Edition

2

R$ 118,73
(Cento e 
dezoito 
reais e 

setenta e 
três centa-

vos).

R$ 237,46
(Duzentos e 
trinta e sete 
reais e qua-
renta e seis 
centavos).

CENGA-
GE LEAR-

NING

11
Unid.

Livro do professor 
Time Zones, da Na-
tional Geographic 
Learners, Volume 3, 
Second Edition

2

R$ 118,73
(Cento e 
dezoito 
reais e 

setenta e 
três centa-

vos).

R$ 237,46
(Duzentos e 
trinta e sete 
reais e qua-
renta e seis 
centavos).

CENGA-
GE LEAR-

NING

12
Unid.

Livro do professor 
Time Zones, da Na-
tional Geographic 
Learners, Volume 4, 
Second Edition

2

R$ 118,72
(Cento e 
dezoito 
reais e 

setenta e 
dois cen-
tavos).

R$ 237,44
(Duzentos 
e trinta e 
sete reais 
e quarenta 
e quatro 

centavos).

CENGA-
GE LEAR-

NING

Valor Total do Grupo: R$ 199.900,00 (Cento e noventa e nove mil e novecentos reais).

        
 João Pessoa, 17 de julho de 2020.

Gilberto Cruz de Araújo
Secretário de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09034/2020  PROCESSO ADM. Nº. 2020/131670
CHAVE Nº 825072
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS, 

DESTINADOS À FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 22/07/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
31/07/2020, às 10h00. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-
-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 21 de julho de 2020.

João Pessoa, 20 de julho de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00011/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANDREZA ARAUJO SOUZA 
- R$ 70.334,00; HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - R$ 99.522,00; JOSE-
FA GOMES DA SILVA - R$ 7.888,00; PAPELARIA ROCHA LTDA - ME - R$ 112.281,02; TECMIX 
TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - R$ 13.941,00.

Lagoa Seca - PB, 16 de Julho de 2020
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00021/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE KITS DE 
TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, DE ACORDO COM A LEI 13.979 
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 025/2020, DE 06 DE JUNHO DE 
2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: VIDA 
BIOTECNOLOGIA LTDA - R$ 66.000,00.

Lagoa Seca - PB, 15 de Julho de 2020
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS 

DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2020. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2020: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS(RECURSOS ORDINÁRIOS/ REC.DE 
IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS- EDUCAÇÃO/SAÚDE/ TRANSFERENCIA FNDE/
FUNDEB 40%/SUS/FNAS) 01.001 - GABINETE DO PREFEITO. 04.122.0002.2001 - 01.001- GA-
BINETE DO PREFEITO - 04 22 2002 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO 
PREFEITO - 01.002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- 04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- 01.003 SECRETARIA DE FINANÇAS - 04 
123 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 01.004 - 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12 361 1003 2009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
- FUNDEB 40% - 12 361 1003 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-
TAL - 12 361 1003 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC. FNDE - 12 365 1003 2015 
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 12 361 1003 2016 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 
JOVENS E ADULTOS - EJA- 01.005 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - 15 451 1006 1008 
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - 15 
122 2002 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - 26 
122 2002 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL 
- 01.006 - SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO - 20 606 2002 2021 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 01.007 - SECRETARIA 
DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - 04 122 2002 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO - 01.008 SECRETARIA DE SAÚDE - 10 301 
2002 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE-01.009 SECRETARIA 
DE AÇÃO SOCIAL - 08 243 1001 2029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA 
E ADOLESCENTE- 08 122 2002 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL - 04.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1002 2037 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (BLATB) 08 301 1002 2038 MANUTENÇÃO 
DE OUTROS PROGRAMAS - SUS - 08 302 1002 2039 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE (BLMAC) - 08 305 1002 2041 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE - 05.005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 243 1001 2043 MANU-
TENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO.. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00153/2020 - 16.07.20 até 31.12.20 - ANDREZA ARAUJO SOUZA - R$ 70.334,00; 
CT Nº 00154/2020 - 16.07.20 até 31.12.20 - PAPELARIA ROCHA LTDA - ME - R$ 112.281,02; CT 
Nº 00155/2020 - 16.07.20 até 16.07.20 - HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI 
- R$ 99.522,00; CT Nº 00156/2020 - 16.07.20 até 31.12.20 - TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO 
E SERVICOS LTDA - EPP - R$ 13.941,00; CT Nº 00157/2020 - 16.07.20 até 31.12.20 - JOSEFA 
GOMES DA SILVA - R$ 7.888,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, EM 
CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA, 
DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 
025/2020, DE 06 DE JUNHO DE 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00021/2020. 
DOTAÇÃO: 01.008 Secretaria de Saúde - 10 301 2002 2027 Manutenção das Atividades da Secre-
taria de Saúde - 1001 Recursos Ordinários - 04.004 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 1002 2037 
Manutenção das atividades do Bloco de Atenção Básica (BLATB) - 1211 Receitas de Impostos e 
de Transferência de Impostos - Saúde - 10 302 1002 2039 Manutenção do Bloco de Média e Alta 
Complexidade (BLMAC) - 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - 
33.90.30 99 Material de Consumo.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00158/2020 - 15.07.20 - VIDA 
BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 11.308.834/0001-85 - R$ 66.000,00.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00019/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da pre-

sidente e pregoeira oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, 
TORNA PUBLICO o ADIAMENTO do Pregão Eletrônico nº 00019/2020, marcados para 22/07/2020, 
ás 11h00min, tendo em vista algumas alterações que será realizada no presente edital, fica adiada 
“SINE DIE”.

Lagoa Seca – PB, 20 de Julho de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:00 horas do dia 31 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: Fornecimento parcelado e diário de medicamentos 
constantes na tabela ABC Farma, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Marizópolis. 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 009/15; Decreto 
Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. .

Marizopolis - PB, 20 de Julho de 2020
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEA-
MENTO ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS - CT 1064771-77/2019. A Prefeitura 
Municipal de Prata, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento 
dos licitantes participantes do Processo Administrativo da Tomada de Preços nº. 00004/2020, que o 
mesmo se encontra suspenso devido ao Recurso Administrativo interposto pela empresa CESARINO 
CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 08.061.304/0001-70, Após a publicação contar-se-á 5 (cinco) dias 
úteis, igual período de recurso, para interposição das contrarrazões, consoante consta no Art. 109, 
inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Especial de Licitação, Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/n – Centro – Prata – PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com.

Prata - PB, 20 de julho de 2020
Amanda Gabriela Batista Silva

Presidente da Comissão

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00042/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: LINKENERGY SOLAR E SERVIÇOS ELETRICOS - ME; CNPJ nº 

34.183.082/0001-79.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em execução da Subestação Aérea de 112.5 

kVA sistema elétrico na unidade de pronto atendimento (UPA) – 24 horas - Piancó/PB.
Valor Global Estimado:R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais).
Piancó-PB, 20 de julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira-Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00042/2020, em favor da empresaLINKENERGY SOLAR E SERVIÇOS 
ELETRICOS - ME; CNPJ nº 34.183.082/0001-79,tendo como objeto a Contratação de empresa 
especializada em execução da Subestação Aérea de 112.5 kVA sistema elétrico na unidade de 
pronto atendimento (UPA) – 24 horas - Piancó/PB.Como valor global estimado de R$ 28.200,00 
(vinte e oito mil e duzentos reais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo 
contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 20de julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo  Termo de Aditivo ao Contrato nº 00163/2019, em 30.09.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa EMPROTEC ENGENHARIA – EMPRESA 

DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas do 

município de Piancó-PB, com sinalização vertical e horizontal, CT 1040283-25/2017-MCIDADES, 
CT 1040284-40/2017-MCIDADES e CT 1061276-44/2018-MCIDADES.  

OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 17 de Julho de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

 Prefeito  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 10 de 
Agosto de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DAS RUAS LUISA SOUSA DE ARAÚJO 
E TERTULIANO HENRIQUES DA COSTA, CONFORME PROJETO BÁSICO. 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) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 20 de Julho de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 11 
de Agosto de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONS-
TRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO DO PARQUE ECOLÓGICO, CONFORME PROJETO 
BÁSICO. 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) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 20 de Julho de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

RESULTADO FASE PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA FINANCEIRA
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.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR, com sua pontuação alcançada da proposta técnica e 
o valor da proposta financeira:

EMPRESA VENCEDORA PONTUAÇÃO VL. PROPOSTA

Advise Consultoria & Planejamento Eireli - EPP 497,0 171.678,00

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 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: (083) 99167 -0794.
Pedro Régis - PB, 20 de julho de 2020

JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00024/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E 

LABORATORIAIS LTDA - ME CNPJ Nº 11.426.166/0001-90.
contratação de pessoa jurídica para aquisição de EQUIPAMENTO ICRHOMA II para realização de 

testes in vitro, para enfrentamento e combate a pandemia do Covid-19 atendendo as necessidades 
da secretaria de saúde de Pedra Branca/PB.

VALOR GLOBAL  R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2020.

Pedra Branca -  PB, em 20 de julho de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00022/2020

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 

a Lei COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/(2020). e do parecer jurídico exarado no referido processo, 
em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a 
documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00022/2020, homologo a  dispensa 
de Licitação, visando à contratação de pessoa jurídica para aquisição de 200 caixas de luvas de 
procedimento para enfrentamento e combate a pandemia do Covid-19 atendendo as necessidades 
da secretaria de saúde de Pedra Branca/PB. A empresa LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E 
MAT. MEDICO HOSP. EIRELI CNPJ Nº 10.831.701/0001-26, com o valor global de R$ 10.980,00 
(dez mil novecentos e oitenta reais).

             Pedra Branca, em 16 de Julho de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa  

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00022/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/2020).

OBJETO: contratação de pessoa jurídica para aquisição de 200 caixas de luvas de procedi-
mento para enfrentamento e combate a pandemia do Covid-19 atendendo as necessidades da 
secretaria de saúde de Pedra Branca/PB, conforme especificações no contrato, pela contratação 
direta da empresa LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. EIRELI CNPJ 
Nº 10.831.701/0001-26, com o valor global de R$ 10.980,00 (dez mil novecentos e oitenta reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
 Pedra Branca -  PB, em 16 de julho de 2020.

ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00022/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. EIRELI CNPJ 

Nº 10.831.701/0001-26.
Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 200 caixas de luvas de procedimento para 

enfrentamento e combate a pandemia do Covid-19 atendendo as necessidades da secretaria de 
saúde de Pedra Branca/PB.

VALOR GLOBAL  R$ 10.980,00 (dez mil novecentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2020.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATODO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR

AO CONTRATO Nº 00077/2020
LICITAÇÃO: DISPENSA  nº 00015/2020.

CONTRATADA: JOSÉ CAMPOS DE LACERDA JUNIOR ME – CNPJ nº 28.474.715/0001-03.
OBJETO DO CONTRATO: Locação de um veículo, emplacado, revisado, em bom estado de 

conservação, com ar condicionado, com no mínimo 100cv de potência, que transporte no mínimo 
6 /seis/ pessoas,  e que tenha isolamento entre os passageiros e o condutor,  preparado para o 
transporte de pessoas com, ou suspeita de infecção por COVID-19, Para ficar à disposição por 
tempo integral da secretaria de Saúde do Município  de Pedra Brancas.

OBJETO DO ADITIVO: Supressão de Valor do Contrato original, conforme Clausula Primeira 
do Aditivo.

PRAZO: Será utilizado o prazo de vigência a partir do dia 29.06.2020.
VALOR: O valor global do Contrato, é de R$ 33.000,00 (trinta e tres mil reais).
VALOR DA SUPRESSÃO: Após a supressão de R$ 6.000,00 (seis mil e reais), o valor global do 

contrato passará a ser de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais).
RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas, e são pelo presente 

Termo de Aditivo, ratificadas.
FUNDAMENTO: O presente Aditivo encontra embasamento legal na Cláusula Quarta do referido 

Contrato, bem como o art. 57, Parágrafo 1º, inciso II e III da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Pedra branca-PB, 29 de Junho de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00025/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E 

LABORATORIAIS LTDA - ME CNPJ Nº 11.426.166/0001-90.
contratação de pessoa jurídica para aquisição de 4 (quatro kit’s  ICHRCMA COVID-19 AB IGG 

IGM 25TESTES FLUORESCEN, e 1 (um) kit ICHRCMA D-DINER KIT COM 25 TESTES, para 
enfrentamento e combate a pandemia do Covid-19 atendendo as necessidades da secretaria de 
saúde de Pedra Branca/PB.

VALOR GLOBAL  R$ 10.908,00 (dez mil e novecentos e oito reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2020.
Pedra Branca -  PB, em 20 de julho de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa  - Prefeito

PrefeituraMunicipaldePedraBranca
ResultadodeJulgamentodePropostadePreços

TomadadePreçosnº00009/2020
APrefeituraMunicipaldePedraBrancatornapúblico,resultadodejulgamentodepropostadepreços,

atendendoaoart.109,I”b”daleinº8.666/93.FicadeclaradaclassificadaaempresaDEL ENGENHARIA 
EIRELI – ME comovalorglobaldeR$250.265,43 (duzentos e cinquenta mil duzentos e sessenta e 
cinco reais equarenta e três centavos).

PedraBranca-PB,16deJulhode2020.
SeverinoLuizdeCaldas

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

RESULTADO DO JULGAMENTO FINAL CLASSIFICATÓRIO 
DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços em oftalmologia, 
voltados para consulta para diagnóstico/avaliação de glaucoma (fundoscopia, tonometria e cam-
pimetria), acompanhamento e avaliação de glaucoma por fundoscopia, tonometria e campimetria 
e tratamento oftalmológico de pacientes para glaucoma monocular e binocular em todas as linhas 
de tratamento, a fim de atender as necessidades da população do município de Rio Tinto - PB. 
LICITANTE HABILITADO: CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 99333-5316. 

Rio Tinto - PB, 17 de Julho de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Julho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para locação de impressoras diversas, destinado a Prefeitura Municipal de Rio Tinto. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291-2222. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 20 de Julho de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10:00 hs do dia 23 de Julho 
de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00028/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para locação de impressoras diversas, destinado a Prefeitura 
Municipal de Rio Tinto. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio 
Tinto - PB. Telefone: (083) 3291-2222. 

Rio Tinto - PB, 20 de Julho de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remigio - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Julho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, visando 
formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE PEÇAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. 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 001461/11; Decreto 
Federal nº 8.250/14; 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) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remigio - PB, 09 de Março de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE REMÍGIO (SEMI ENTERRADO 1 E SEMI ENTERRADO 2). FUNDAMENTO LE-
GAL: Tomada de Preços nº 00001/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do 
projeto. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Remígio e: CT Nº 00007/2019 - YIGAL 
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.942.000/0001-02 - 2º Aditivo - acréscimo de R$ 
14.145,09. ASSINATURA: 17.07.20

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

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS( ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO 
E TOCO, TRATOR DE PNEU) CONFORME A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu 
objeto a: BRUNO JOSE SARAIVA SILVA EIRELI - R$ 27.000,00; LOCAR EMPREENDIMENTOS 
EIRELI - R$ 214.860,00.

São João Rio do Peixe - PB, 17 de Julho de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES - Pregoeira Oficial

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

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS( ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO E TOCO, TRA-
TOR DE PNEU) CONFORME A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: BRUNO JOSE SARAIVA SILVA EIRELI - R$ 27.000,00; LOCAR 
EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 214.860,00.

São João Rio do Peixe - PB, 20 de Julho de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

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

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00011/2020. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada 

Na Locação de horas Maquinas( Escavadeira Hidráulica de Esteira, Retroescavadeira de Caminhão 
Basculante Trucado e Toco, Trator de Pneu) Conforme a Necessidade do Município. NOTIFICAÇÃO: 
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: Bruno Jose Saraiva Silva Eireli - CNPJ 
30.166.388/0001-66. Locar Empreendimentos Eireli - CNPJ 30.806.992/0001-00. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 996787922.

São João Rio do Peixe - PB, 20 de Julho de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Agosto de 
2020, no Centro Cultural Integrado Wilson Braga Leite, Centro, Santa Helena - PB, licitação moda-
lidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA 
NO DISTRITO DE MELANCIAS, MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. 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 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. 
E-mail: http://santahelena.pb.gov.br/. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 20 de Julho de 2020
UBIRAJARA PEREIRA MARINHO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Agosto de 
2020, no Centro Cultural Integrado Wilson Braga Leite, centro, Santa Helena, PB, licitação moda-
lidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE 
SAÚDE NO SITIO MALAHADA BONITA, MUNICIPIO DE SANTA HELENA -PB. 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 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. 
E-mail: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 20 de Julho de 2020
UBIRAJARA PEREIRA MARINHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 04/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar no dia 21 de Agosto de 2020, ás 10h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Sousa, a Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB, procedimento 
licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇO. 

Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajo-
sa será a de menor preço global,por lote, para Construção de umaPraça no Sítio Clareão, Zona Rural 
e a Reforma da Praça do Conjunto José Lins do Rego, no Município de Sousa/PB. Os interessados 
poderão ler ou retirar cópia do edital na sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 
12h00min horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo site www.sousa.pb.gov.br.

SOUSA, 20 de Julho de 2020.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 057/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-

to licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE SOUSA-PB, conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura das propostas: dia 04 de 
AGOSTO de 2020, às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos 
www.tce.pb.gov.brewww.sousa.pb.gov.br(1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, 
Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).Obs: Os licitantes dobrem a atenção na hora de 
cotar os preços no sistema.

Sousa, 20 de julhode 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para a prestação de serviço de lavagem de 
veículos próprios, locados e máquinas para atender a frota da Prefeitura de Santa Luzia, Secretarias 
e Órgãos a ela vinculados, conforme especificação no edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA REUNIÃO: 31/07/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
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, 20 de julho de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2020, que objetiva: Contratação de serviços 
técnicos e comuns diversos [de baixa complexidade] na Área de Infraestrutura, para a realização de 
manutenções em prédios e ruas público(a)s; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - R$ 
13.080,00; LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 - R$ 76.800,00.

Sertãozinho - PB, 20 de Julho de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
Contratação de serviços técnicos e comuns diversos [de baixa complexidade] na Área de Infraes-
trutura, para a realização de manutenções em prédios e ruas público(a)s; DESIGNO os servidores 
Ana Paula Evaristo de Pontes, Secretário(a), como Gestor; e Marilia Paulino Nobrega Nascimento, 
Eng. Civil - Crea 1601682905, para Fiscal, dos contratos decorrentes da licitação, modalidade 
Pregão Presencial nº 00022/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
referidos contratos, respectivamente.

Sertãozinho - PB, 20 de Julho de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviço de 
transportes de profissionais, que atuam na Secretaria de Ação Social, assim como o transporte 
de outros munícipes que depende do assistencialismo da referida secretaria, com rotas diversas, 
conforme itinerário correspondente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 001/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.
com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 17 de Julho de 2020
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 15:00 horas do dia 05 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação(ões) de veículo(s) 
destinado(s) a Secretaria de Infra-estrutura deste município com rotas diversas, com objetivo 
principal de transporte dos resíduos sólidos do município em destino ao Aterro Sanitário. Podendo 
também, realizar outros serviços de transporte de cargas em dias e horários diferentes do objeto 
principal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 001/06; 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. Tele-
fone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://
sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 20 de Julho de 2020
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

Pregoeira Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Execução de serviços de transportes de pacientes [idosos enfermos], conforme itine-

rário correspondente. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2019. ADITAMENTO: 
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Sertãozinho e: CT Nº 00074/2019 - Valdinete Costa Pontes - 1º Aditivo - prorroga o prazo por 
mais 12 meses. ASSINATURA: 20.07.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE UM GINÁSIO NA ESCOLA PADRE PAULO. 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) 3353-2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 20 de Julho de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE UM GINÁSIO NA ESCOLA PADRE PAULO. 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) 3353-2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 20 de Julho de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Getúlio Vargas, 40B - Centro - Santa Rita - PB, às 08:00 horas do dia 04 de Agosto de 2020, por 
meio do site www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSI-
DADES 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, 20 de Julho de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação

Tomada de Preços n° 006/2020
Processo nº 108/2020

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 
interessados que às 09:30 do dia 6 de agosto de 2020realizará a Tomada de Preços nᵒ 006/2020, 
paraCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO 
BAIRRO HEITEL SANTIAGO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. O Edital poderá ser retirado 
na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, Praça 
Getúlio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB, no horário de 08:00 às 13:00 horas ou através do 
link http://licitacoes.santarita. pb.gov.br/category/editais/. 

Santa Rita, 20 de julho de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

 AVISO DE LICITAÇÃO (RETOMADA)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

A Prefeitura Municipal de Taperoá informa a retomada do procedimento licitatório acima indi-
cado. A condução do certame será através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Governador Dorgival Terceiro Neto, 363 - Centro - Taperoá - PB, às 14:00 horas do dia 31 de 
Julho de 2020, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br. A licitação será realizada 
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS PARA 
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ. A 
retomada da licitação se dá em virtude do instrumento convocatório ter sofrido impugnação por 
parte da empresa LUKAUTO – COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA - CNPJ sob o Nº 
13.545.473/0001-16. O Edital sofreu alterações e ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente. 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. Consultas ao Pregoeiro e a sua equipe de apoio no HORÁRIO ÚNICO dás 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpltaperoa@gmail.com. Edital: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, www.tce.pb.gov.br.

Taperoá - PB, 20 de Julho de 2020
DIEGO MENTOR ANDRADE GALVÃO

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020 - UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 04/08/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEOS LUBRIFICANTES (NÃO 
REMANUFATURADO) DE BOA QUALIDADE COM REGISTROS NA ANP, destinado ao DEPAR-
TAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER/PB, conforme anexo 
I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-00797-2
                                                                                                          João Pessoa, 20 de julho de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2020

UASG 925302 - Nº da Licitação no COMPRASNET: 90102/2020
 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi DESERTA, para conhecimento dos interessados, nos 
termos da lei n° 10.520/02 e alterações, e pelo Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua apli-
cação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que realizará a segunda chamada da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 03/08/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

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

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

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

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
 CONVOCAÇÃO PARA 2° CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO N°360/2019

UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administra-

ção, publica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos 
interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que 
regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, 
e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 03/08/2020 às 9h 
(nove horas - horário de Brasília) para:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO 
GERADOR,destinadoaoHospital de Emergência e Trauma de Campina Grande - HETCG, conforme 
anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro CGE Nº19-01528-0
João Pessoa, 20 de julhode 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Laboratório Industrial Farmacêuticodo Estado da Paraíba S/A
LIFESA

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO LIFESA
Senhores Acionistas, 
Ficam os senhores Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no 

dia 24 de julho de 2020, às 10:00h, na sede da Companhia, Av. João Machado, 109, Centro, na 
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, para, na forma dos arts. 10, 11, 11 § 1º, 12, alínea“a” 
e “c”, do Estatuto Social da Companhia, e dos arts. 123, 132, I, da Lei nº 6.404/76, deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia:

1) Tomar as contas dos Administradores da Companhia, examinar, discutir e votar as Demons-
trações Financeiras referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

2) Eleição dos membros do Conselho de Administração.
3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

João Pessoa, 16 de julho de 2020.
MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS

Diretora Presidente em Exercício

Comarca da 5ª Vara Mista de Guarabira – PB. Edital de Citação. Prazo: 20(vinte) dias. Processo 
nº 0000126-62.2011.8.15.1201. Ação: MONITÓRIA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 5ª Vara 
Mista de Guarabira, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quanto o presente Edital virem, ou 
dele conhecimento e noticia tiverem e a quem interessar possa, que por este Juízo e Cartório, se 
processam os termos da ação em epigrafe, promovida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
S/A, na qual o promovente supramencionado interpôs a presente ação pelo não pagamento da 
divida constante nos referidos autos em face do promovido JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, agricultor, com endereço no Sitio Cipoal, s/nº, bairro: Zona Rural do Município 
de Araçagi-PB,Cep: 58.270-000, atualmente, em lugar incerto e não sabido, que por meio deste, 
fica o promovido supramencionado CITADO para, no prazo de 15(quinze) dias, pagar o valor de 
R$ 19.131,09(dezenove mil, cento e trinta e um real e nove centavos) ou, querendo oferecer Em-
bargos, no prazo da lei, sob pena de se constituir de pleno direito o titulo executivo judicial, bem 
como, a teor do despacho judicial inserido no ID n.º 31899636, que em não havendo resposta, será 
nomeado, de logo, curador o defensor(a) público(a), atuante na Vara para oferecer defesa, que 
deverá se manifestar nos autos a fim de evitar nulidades. E para que mais tarde ninguém alegue 
ignorância, nem a própria parte promovida, mandou a MM. Juíza de Direito, Dra. KÁTIA DANIELA 
DE ARAÚJO, expedir o presente Edital o qual será afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário 
da Justiça do Estado da Paraíba. Dado e passado nesta cidade de Guarabira-PB, aos 06/07/2020, 
Eu, Vinicius Soares de Carvalho, Técnico Judiciário, o digitei e assina a Dra. Kátia Daniela de 
Araújo, Juíza de Direito nesta Vara.

ESTADO DA PARAIBA
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

 QUEIMADAS - PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
REPUBLICAÇÃO

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 05 de agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZON-
TAIS E VERTICAIS DE VIAS, CONSISTINDO EM PINTURA (DEMARCAÇÃO VIÁRIA) DE LINHAS/
FAIXAS, SETAS, SÍMBOLOS, DIZERES, COMO TAMBÉM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO 
DE PLACAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - 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 001/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 20 de julho de 2020
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR 
DO ESTADO DA PARAÍBA (SINSIASS/PB), antigo SINSIPEP/PB, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
40.971277/0001-86, por sua Diretoria, convoca todos os servidores do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA 
À SAÚDE DO SERVIDOR DO ESTADO DA PARAÍBA e PBPREV, bem como todos os beneficiários 
envolvidos no tema, para uma Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 21 do mês 
de julho de 2020, em primeira convocação às 09:00h e, em segunda convocação às 09:30h, na 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Cristo Redentor, localizada na Rua Petrarca Grisi, 
nº 373, Cristo Redentor, João Pessoa/PB, para discussão e aprovação da seguinte ordem do dia:

• Discussão e deliberação para assinatura de termo sobre a proposta de acordo apresentada 
pelo Governo do Estado envolvendo todos os servidores, ativos, inativos e pensionistas, para 
solução definitiva dos Processos nº 200.2001.018.055-8 (0018055-85.2001.8.15.2001) e 0741282-
53.2007.8.15.2001, bem como de todos os respectivos recursos e incidentes, inclusive Precatórios, 
e restabelecimento e autorização de destaque e repasse dos respectivos honorários advocatícios 
contratuais, nos termos do artigo 22, §7º, da Lei Federal nº 8.906.

Obs: Justifica-se a escolha do local em razão de comportar confortavelmente mais de 3.000 
pessoas, permitindo o amplo distanciamento social exigido pelas autoridades sanitárias, bem como 
por outros espaços não estarem disponíveis para utilização em razão da pandemia. Somente será 
autorizada a entrada e permanência de pessoas utilizando máscara. O Sindicato disponibilizará 
transporte a todos que necessitarem, com a saídas às 07:30 e às 08:00 da Sede do IASS, em 
direção ao local da Assembleia.

João Pessoa, 20 de julho de 2020.
Iranaldo Soares da Silva Valter da Silva Oliveira        Denys Alves Medeiros
           Presidente         Secretário Geral                       Tesoureiro Geral

       Euclides de Sá Filho Diracy de Araújo Vieira        Moacir Pinheiro de Andrade
Diretor de Assuntos Jurídicos     Diretora de Imprensa        Primeiro Tesoureiro

Vinícius de Andrade Souza, Rg 2547348 SSP/PB, CPF 035.770.694-30, torna público requerimento 
à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura, a Licença Prévia e de Instalação, 
para construção de residência unifamiliar, situadana Via Principal 01, s/n, Lote 17, Quadra E, Con-
domínio Villas Ponta de Campina, Cep 58.310-000, Bairro Ponta de Campina e cidade Cabedelo/PB.

QUALITYVET SERVICOS VETERINARIOS LTDA, CNPJ 36.121.996/0001-30 torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de operação, para Atividades vete-
rinárias situado a Av. Espírito Santo, 847, Bairro dos Estados, Cep 58.030-110, João Pessoa/PB.

 
LUÍSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 18.100.003/0001-62, torna público que 
REQUEREU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – Conde), a LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO, Processo Nº: 2908/2020, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, 
localizado no LOTE Nº 08, DA QUADRA N-03, CIDADE BALNEÁRIO NOVO MUNDO, SITUADO 
NO PERÍMETRO URBANO, NA ZONA DE QUALIFICAÇÃO ZQU.

MEDEIROS MAGALHÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, CNPJ: 32.405.431/0001-
24, torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – Conde), 
LICENÇA SIMPLIFICADA, Processo Nº: 2880/2020, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR, localizado no LOTE Nº 10 da QUADRA 51, LOTEAMENTO CIDADE DAS 
CRIANÇAS, situado no PERÍMETRO URBANO, na ZONA DE ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL - ZEE.

AQUABRASIL COMÉRCIO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR LTDA, CNPJ 22.870.910/0001-
68, torna público que requereu à SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo, a Licença de Operação para exercer a atividade de Comércio atacadista de pescados 
e frutos do mar, situado à AV SANTA PAULA, Nº 308, LOTE07, QUADRA C, Renascer - Cabedelo/
PB - CEP 58.108-042.
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UNIÃO  A
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