
Polo Turístico Cabo 
Branco tem novos 
lotes disponíveis
Nesta segunda etapa, estão sendo oferecidos cinco lotes que contemplam, além do setor 
urbanístico hoteleiro, áreas para comércio, serviços e animação turística. Página 3 
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Retomada das feiras livres tem vendedores e 
clientes descuidados com o coronavírus. Página 8
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Filho de Celso Furtado aposta 
em tecnologias sustentáveis 
Economista como o pai, André Tosi Furtado avalia 
soluções para a crise no Brasil em “live”: “uma outra 
economia é possível”, afirma. Página 4

Câmara aprova R$ 16 bi 
para estados e municípios
Medida Provisória reforça os repasses do FPE e do 
FPM em razão das perdas na arrecadação por 
causa da pandemia de covid-19. Página 14
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Esgotamento sanitário 
cresceu 15% em 10 anos

Paraíba ultrapassa 
70 mil casos de covid

De acordo com IBGE, rede coletora de esgotamento no 
Estado é maior do que as registradas em todo o Brasil 
e no Nordeste. Página 7

Em 24 horas, Secretaria de Estado da Saúde registra 
2.128 novos casos da doença, computando 1.581 
óbitos até ontem. Página 5

Foto: Daniel Lins/Campinense

Aglomeração e música no 
adeus à Pinto do Acordeon

Fãs lotam velório para se despedir do cantor e compositor, que foi enterrado ontem à noite em 
Patos, depois de ser velado em João Pessoa e homenageado em Santa Luzia. Página 4

Últimas

Esportes

“Educação saiu fortalecida”, 
afirma João Azevêdo
Governador comentou a aprovação esta semana, no 
Congresso Nacional, da PEC que amplia o Fundo de 
Desenvolvimento da Educação Básica. Página 4

Nei Júnior é o 5° técnico do 
Campinense só este ano
Em meio à pandemia, treinador chega para coman-
dar a equipe no restante dos jogos do Campeonato 
Estadual e o Brasileiro da Série D. Página 16

Governo do Estado divulga resultado 
de solicitações de convocados em 
processo seletivo. Página 5

Convention Bureau elabora protocolo 
de conduta para realização de eventos  
e feiras comerciais na PB. Página 3

Lançado em 2019, projeto integra a política 
voltada à atração de investimentos 
do Governo do Estado
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O Governo Federal perdeu e o Brasil ganhou com a aprova-
ção em dois turnos, esta semana, na Câmara dos Deputados, 
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que renova e re-
estrutura o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb). O prazo de validade do Fundeb ia até o final deste 
ano, mas foi prorrogado por vontade da maioria dos parla-
mentares presentes às sessões.

O Fundeb é responsável pela redistribuição de recursos 
destinados à Educação Básica, que engloba a Educação Infan-
til, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Os recursos que 
o mantêm são originários de diferentes fontes de impostos 
dos estados e municípios (que se queixam desse sistema). 
Em alguns casos, o Fundeb também recebe transferências da 
União. O total é repartido de acordo com o número de alunos 
da Educação Básica Pública.

A ideia inicial do presidente Jair Bolsonaro e sua equipe eco-
nômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, era usar dinheiro do 
Fundeb para financiar aposentadorias e dar musculatura financeira 
ao Renda Brasil. Este programa social está em gestação no Planalto 
e seu objetivo é substituir o Bolsa Família. O tiro saiu pela culatra. 
A Câmara conseguiu mais que duplicar os recursos destinados ao 
Fundeb, além de preservar os objetivos originais.

O Fundeb é considerado essencial para o desenvolvimento da 
educação brasileira. Alguns críticos do sistema afirmam que ele 
precisa apenas de ajustes que o tornem mais justo, ou seja, para 
que o Governo Federal, que tem maior volume de recursos em rela-
ção aos entes federativos, arque proporcionalmente com o custeio. 
Qualquer mudança no Fundeb deve ser criteriosamente analisada 
e discutida, para não torná-lo improdutivo.

A responsabilidade pelo novo formato do Fundeb depende 
agora dos senadores, a quem cabe ratificar ou não o que foi 
decidido pelos deputados federais. Pela proposta aprovada 
esta semana, a participação da União evoluirá gradativamen-
te até atingir um teto de 23%, o que representa a entrada de 
vários bilhões a mais na conta do Fundeb. A educação brasi-
leira agradece, mas é bom se manter atenta, para evitar sur-
presas na câmara alta.

Fundeb

CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

Exemplos perturbadores

Artigo Martinho Moreira Franco
martinhomoreirafranco46@gmail.com

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

A pauta indicava para hoje um novo 
movimento tocando música de cinema, 
mas documentário exibido pela TV Câ-
mara sobre o professor Florestan Fer-
nandes cancelou a partitura e adiou para 
domingo a retomada do tema “trilha 
sonora de filmes”. Claro que Florestan é 
grande demais para caber em uma pro-
dução cinematográfica de cerca de 1 
hora de duração, imaginem numa coluna 
de jornal digitada em 40 linhas! A fita dá 
conta do recado, com entrevistas de An-
tônio Cândido, Fernando Henrique Car-
doso e outros notáveis que conviveram 
com o personagem. O pró-
prio homenageado brilha 
em pronunciamentos que 
atestam a dimensão da sua 
importância como mestre e 
doutor de renome mundial 
em Sociologia. Quanto à co-
luna, apenas fará breves co-
mentários sobre três men-
ções captadas no documentário e que 
emocionaram o colunista pela expressão 
de dignidade nelas contida.

Cabe registrar que o paulistano Flo-
restan Fernandes é de 22 de julho de 1920 
(seu centenário de nascimento foi ontem), 
filho de mãe solteira e empregada domés-
tica, trabalhou como engraxate, auxiliar 
de barbearia e fez curso de madureza para 
concluir o ensino de primeiro grau. Im-
pressiona o fato de ter chegado a professor 
das universidades de Toronto, no Canadá, e 
de Yale, nos Estados Unidos, depois de ba-
nido da Universidade de São Paulo, da qual 
era professor titular, quando da edição do 
Ato Institucional número 5, em 1968. Exi-
lado, tornou-se referência internacional 
em sua área de atuação. Com a anistia, se 
reincorporou à academia e entrou para a 
política, elegendo-se (e se reelegendo) de-
putado federal pelo PT. Alcançou especial 

notoriedade na Constituinte de 1988.    
Mas vamos às menções observadas 

no documentário. A primeira reporta 
que ao ouvir o diretor do jornal “O Esta-
do de S. Paulo”, Júlio Mesquita, dizer que, 
por influência dele, o seu nome havia sido 
retirado de uma lista de cassações de di-
reitos políticos, indignou-se: “Quem o au-
torizou a pedir para retirar meu nome? 
Com que cara eu iria me apresentar aos 
meus colegas cassados? Não aceito de jei-
to nenhum!” E foi punido juntamente com 
os outros. A segunda menção se refere ao 
fato de o então presidente da República, 

FHC, seu antigo colega de 
cátedra, ter-lhe oferecido 
tratamento no exterior para 
uma hepatite C contraída em 
transfusão de sangue. O ofe-
recimento não era sequer ex-
cepcionalidade, pois ele pos-
suía comenda que implicava 
status de diplomata. Apesar 

da legitimidade, recusou.
A terceira e última foi narrada por 

Florestan Fernandes Filho, jornalista. 
Encontrando o pai em uma fila enorme 
para apanhar ficha de internamento no 
Hospital do Servidor Público de São Paulo, 
isso em uma manhã chuvosa, ponderou: 
“Mas, papai, como é que, chovendo assim, 
o senhor está numa fila desse tamanho, 
quando podemos ir ao Einstein ou a outro 
hospital particular!” O velho reagiu: “Não, 
meu filho, eu sou servidor público aposen-
tado e meu hospital é este”. Submeteu-se 
a transplante mal-sucedido de fígado e 
morreu em decorrência de complicações 
da cirurgia, em 10 de agosto de 1995. Dei-
xou uma herança científica e moral que 
orgulha a Sociologia e a vida política no 
país, legando também exemplos de atitu-
des perturbadoras como as reproduzidas 
nestas anotações.
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Artigo Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br  | Colaborador

Quantos deputados morreram?
A morte prematura do estimado e simpá-

tico deputado Genival Matias levou-me a essa 
indagação: quantos e quais deputados esta-
duais paraibanos morreram no exercício do 
cargo? Os imortais Celso Mariz e depois Deus-
dedit Leitão nos legaram uma pesquisa sobre a 
história do Poder Legislativo, desde o Império 
à República. Eu e o confrade do IHGP, Waldir 
Porfirio, estamos tentando continuar o docu-
mentário a partir dos cento e cinquenta anos 
do Legislativo, até os nossos dias.

Antes de Genival Matias, ocorrera o faleci-
mento, em 1974, antes da posse, mas diploma-
do, do empresário Gustavo Amorim da Costa, 
liderança ascendente de Guarabira. O deputado 
Tota Agra, morreu no último dia do seu manda-
to, em 30 de janeiro de 1999. Antes, porém, em 
janeiro 1995, antes de tomar posse em um se-
gundo mandato, faleceu o deputado Levy Olím-
pio. A Agra restava cumprir 
um dia de mandato, a Levy, 
restava um mandato inteiro. 
Foram os últimos mortos.

Pretendo me ater, ape-
nas, ao período republicano. 
Os primeiros registos de 
deputados falecidos no exercício do mandato 
ocorreram na Segunda Assembleia Constituinte 
(1892-1895). Os mortos foram Gercino Martins 
de Oliveira e Pedro Gambarra. Na terceira Legis-
latura (1896-1899) não chegaram ao seu final os 
deputados Antônio Tomaz de Araújo Aquino, as-
sassinado em Piancó e Francisco da Penha Pes-
soa da Costa. Eleito deputado federal, Apolônio 
Zenaide cedeu sua cadeira. Nas vagas abertas 
foram eleitos Castro Pinto, Francisco Gouveia da 
Nobrega e Walfredo Leal nomes que se impuse-
ram na política de sua época. Nessa Legislatura 
faleceu ainda Gustavo Mariano Soares de Pinho.

Interessante notar que nomes ilustres no 
futuro tenham começado suas vidas, beneficia-
dos pela ausência de outros políticos mais vota-
dos. Assim, surgiu o deputado Pedro da Cunha 
Pedrosa, futuro federal, senador e ministro do 
TCU, na vaga ocorrida com a morte do coronel 

Graciliano Florentino Lordão. Na sexta Legisla-
tura foi a vez de Antônio Barreto se despedir e 
na oitava, partiu Afonso Campos que cedeu sua 
vaga a Antônio Pessoa Filho que seria prefeito 
da capital. Outro Pessoa, esse de nome Joaquim, 
ocupou vaga om o falecimento de Felix Daltron, 
de Taperoá. Na decima legislatura (1924-1927) 
foi a vez do padre Aristides Ferreira, vítima da 
passagem da  Coluna Prestes pelo Piancó. Em 
1928, falecia Manoel Ferreira de Andrade e  em 
n ova elei ção houve a assunção de um grande 
paraibano chamado Argemiro de Figueiredo.

A Constituinte de 1935 um acidente au-
tomobilístico matou José Tavares e também 
se despediu o sertanejo Seráphico Nobrega. 
Na Constituinte de 1947-1951, o brejo perdeu 
Odon Bezerra, de Bananeiras e, na sua vaga 
veio Telesforo Onofre, de Alagoa Grande. Na As-
sembleia seguinte, antes de tomar posse para 

novo mandato falecia Pedro 
Augusto de Almeida e outro 
político ligado a Bananeiras, 
assumia o seu lugar: Hum-
berto Coutinho de  Lucena, 
primeiro suplente que seria 
depois deputado federal e se-

nador. Era 1950. Três anos depois, foi a vez de 
José Marques da Silva Mariz nos deixar, abrin-
do vaga para Luiz Ribeiro Coutinho. Em 1957, 
desaparece Tertuliano de Brito.

Ainda em 1950 faleceu Francisco de Paula 
Barreto e assumiu o suplente Orlando Cavalcan-
ti de Melo. Em 12 de janeiro de 1962 se despede 
da  vida o deputado Américo Maia de Vasconce-
los e é convocado o suplente de então, um jovem 
quase cego que ganharia espaço e chegaria ao 
governo da Paraíba: Wilson Leite Braga.

Pode ser que eu tenha esquecido algum 
parlamentar que faleceu no exercício do man-
dato, mas não esqueço que fui primeiro suplente 
de trinta e seis deputados estaduais e de doze 
deputados federais e nunca, alguma vaga defi-
nitiva abriu-se para mim. Eu até avisava aos ti-
tulares: a garantia de suas vidas é me ter como 
suplente!

 Quantos e quais deputados 
estaduais paraibanos morreram 

no exercício do cargo?   

 Ele foi engraxate, 
auxiliar de barbearia 

e fez curso de 
madureza.   
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Segunda etapa é composta por cinco áreas destinadas para o setor hoteleiro, comércio, serviços e animação turística 
O Governo do Estado, por 

meio da Companhia de Desen-
volvimento da Paraíba, lançou 
ontem um novo edital de cha-
mamento público para a im-
plantação de empresas no Polo 
Turístico Cabo Branco. A publi-
cação foi feita no Diário Oficial 
do Estado e no Diário Oficial da 
União. Nesta segunda etapa, es-
tão sendo oferecidos cinco lotes 
que contemplam além do se-
tor urbanístico hoteleiro, áreas 
para comércio, serviços e ani-
mação turística. 

“Dando continuidade ao 
projeto, nesta etapa irão ser 
ofertados alguns lotes do setor 
hoteleiro, remanescentes do 
edital passado, mas a grande 
novidade diz respeito às áreas 
de comércio e serviços, bem 
como de animação turística. 
Áreas estas para as quais estão 
previstos empreendimentos 
que têm um potencial enorme 
de atração turística, realmente 
de consolidar o nosso Estado 
como um destino turístico em 
nível nacional e internacional”,  
explica Rômulo Polari Filho, di-
retor presidente da Cinep.

Os interessados terão um 
prazo de 45 dias para apresen-
tarem os seus projetos, a contar 
a partir da publicação do edital.

Podem concorrer aos lotes 
1, 3 e 5 projetos no setor hote-
leiro. Já o lote 9 será destinado a 
projetos para o setor de comér-
cio e serviços e o lote 10 para 
projetos na área de animação 
turística. Os imóveis do setor 
hoteleiro estarão disponíveis 
para receber hotéis, hotéis de 
lazer e resorts. Já o setor de co-
mércio e serviços receberá vá-
rias atividades ligadas ao setor 
conforme usos definidos no De-
creto nº 6.391/2020. E o setor 
de animação estará disponível 
para instalação de um grande 
parque temático. 

O Governo do Estado pos-
sui importante política volta-
da à atração de investimentos. 
Para esse projeto, serão conce-
didos incentivos relacionados 
tanto à aquisição dos imóveis 
propriamente ditos (incentivo 
locacional), quanto aos incenti-
vos fiscais (ICMS), estes perti-
nentes às aquisições de alguns 
equipamentos necessários à 
implantação dos empreendi-
mentos. Além disso, o Polo Tu-
rístico Cabo Branco possui uma 
legislação específica no que diz 
respeito aos tributos munici-
pais (ISS), com incentivos da 
ordem de 60%.

Para participar do edital, 

Governo libera novos lotes 
no Polo Turístico Cabo Branco

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Clóvis Roberto

A ex-secretária de Educação 
de João Pessoa, Edilma Frei-
re, deverá ser a escolhida 
como candidata do PV a pre-
feita de João Pessoa – exceto 
pela ocorrência de algum fato 
inusitado isso não se concre-
tizará, revela uma fonte, que 
escutou essas palavras de in-
tegrante da base governista. 
Ela seria a preferida do pre-
feito Luciano Cartaxo.

Seria a preferida
A propósito da eleição em 
João Pessoa, o governador 
João Azevêdo disse ontem, 
numa emissora de rádio, que 
está ocorrendo “interlocução 
com determinados segmen-
tos”, mas garantiu que não 
sentou, individualmente, “com 
ninguém para bater o martelo” 
sobre alianças. “Vamos definir 
nos próximos 15 dias se vamos 
de candidatura própria”.   

Do presidente do Cidadania em 
João Pessoa, Bruno Farias: “Em 
respeito à sua liderança, qualquer 
que seja o caminho trilhado pelo 
governador, o partido marchará 
unido e coeso, porque acredita 
no projeto”. Pelo que argumentei 
acima, a condução desse proces-
so teria de passar, necessaria-
mente, pelo governador.

“partido marchará unido”

deliberação eSperada: deciSão Sobre candidatura

do cidadania em Jp é do governador, diz diretório

“noS próximoS 15 diaS”

A deliberação do diretório do Cidadania de João Pessoa, quanto ao posicionamento do partido na 
eleição municipal, seguiu um roteiro que já se desenhava: a condução do processo é do governador 

João Azevêdo (foto) e, por tabela, da Executiva Estadual. Nenhuma surpresa, essa era uma postura 
esperada. Pela dimensão política que essa definição encerra – afinal se trata da eleição no princi-
pal colégio eleitoral do Estado! – tal demanda recairia, naturalmente, nas mãos da maior liderança 
do partido, o governador, em que pese a autonomia do diretório municipal para debater tal assun-
to. Individualmente, em declarações anteriores, o presidente do Cidadania em João Pessoa, Bruno 
Farias, já havia expressado essa opinião: a decisão final sobre ter ou não candidatura própria seria 

do governador João Azevêdo – decisão essa, obviamente, a ser debatida e compartilhada com ou-
tros integrantes da cúpula partidária, entre os quais o presidente estadual da legenda, Ronaldo Guer-
ra, e o secretário estadual de Comunicação, Nonato Bandeira, para quem um pré-candidato precisa 
se viabilizar, “precisa criar as condições para receber o apoio [que justifique a escolha da candidatura 

própria]”, por que não se pode “inventar candidatura para empurrar goela abaixo”. Há um 
fator que dá mais relevância à decisão a ser adotada pelo Cidadania: a eleição deste 

ano está atrelada aos encaminhamentos para a de 2022. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Indagou-se ao prefeito Luciano Cartaxo se 
poderá haver racha dentro do PV quando 
ele escolher um entre os quatro pré-can-
didatos da legenda que se colocam à dis-
puta: “Não haverá. Fizemos reunião, em 
fevereiro, e ficou acordado que quem for 
o escolhido terá o apoio dos outros três. 
Todos são pessoas competentes que conhe-
cem o modelo de gestão”.

cartaxo diz que “não haverá racha”
no pv apóS definição de candidato

a eScolha eStá feita?

em 15 de agoSto   

O ex-governador Roberto Paulino deverá ser o 
candidato do MDB a prefeito de Guarabira. Isso 
é, pelo menos, o que se depreende da fala de 
ontem do deputado Raniery Paulino: “Eu pre-
feria que fosse Roberto Paulino, tenho sentido 
que o nome dele tem agregado mais forças po-
líticas”, afirmou. Roberto Paulino foi candidato a 
senador em 2018, mas não logrou êxito.

No começo deste ano, Raniery Paulino era o mais 
cotado para assumir a pré-candidatura do MDB em 
Guarabira – ele próprio admitia essa possibilidade. 
Ontem, o deputado anunciou a data do lançamento 
do candidato: 15 de agosto. E disse que “será um 
evento dinâmico, diferente, cumprindo os protocolos 
sanitários”, por causa da pandemia.
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Presidente da Cinep, Rômulo Polari Filho, explicou como acontecerá a licitação dos novos lotes do Polo Turístico

Foto: Ronberto Guedes

as empresas deverão apre-
sentar toda a documentação, 
conforme previsto no edital, e 
preencher a carta consulta que 
traz características exclusivas 
para cada setor.

Todo o processo poderá 
ser feito de forma on-line. Ao 
acessar o link de inscrição, o em-
presário receberá as instruções 
básicas para o preenchimento 
do formulário e os documentos 
que deverão ser anexados junto 

ao processo. Uma empresa po-
derá concorrer a todos os lotes 
que tiver interesse, mas as aná-
lises serão feitas de forma indi-
vidual.

De acordo com Rômulo 
Polari, quanto ao processo de 
avaliação, foi criada uma ma-
triz de pontuação técnica, na 
qual serão analisados diversos 
indicadores. “De forma análoga 
ao certame anterior, é condição 
necessária à participação na 

avença, a elaboração de proje-
tos de arquitetura para o em-
preendimento, isso apenas para 
se habilitar a participar. Além 
disso, serão avaliados diversos 
parâmetros técnicos, de forma 
a aferir a expertise da empresa 
naquela atividade a que concor-
rerá (parques temáticos, hote-
laria, etc.), sua ‘saúde’ financei-
ra, autossuficiência energética 
através da geração de energias 
renováveis, número de empre-

gos gerados, investimentos 
previstos e, notadamente, a ca-
pacidade de investimentos, que 
deve ser efetivamente compro-
vada. Tudo isso visando efeti-
vamente obter a proposta mais 
vantajosa sob as mais diversas 
óticas e com efetiva capacida-
de de se concretizar. Esse em-
preendimento vai acontecer e 
será uma referência internacio-
nal no turismo sustentável”.

O Polo Turístico Cabo 
Branco, maior polo turístico 
planejado do Nordeste, possui 
uma área de 654 hectares com 
35 lotes, sendo 19 para o se-
tor hoteleiro, 5 para o setor de 
animação, 10 para comercial 
e serviços e 1 para o setor de 
eventos.

Setor de turismo

PBTur recebe protocolo de conduta para realização de eventos
 

O Convention Bureau de 
João Pessoa, entidade que reú-
ne diversos setores ligados ao 
turismo na Paraíba, entregou 
na manhã de ontem, o Protoco-
lo de Conduta para realização 
de Eventos Associativos, Corpo-
rativos e Feiras Comerciais na 
Paraíba. O documento que foi 
desenvolvido por iniciativa do 

Convention Bureau com apoio 
do Centro de Convenções de 
João Pessoa e da União Brasi-
leira de Promotores de Feiras 
-  Ubrafe, foi entregue pelos ho-
teleiros Marcus Abrantes, pre-
sidente do Convention Bureau  
e pelo Vice-presidente  Cláudio 
Filho,  durante reunião com a 
Presidente da Empresa Parai-
bana de Turismo (PBtur), Ruth 
Avelino. 

O Protocolo que foi entre-

gue de forma simbólica na PB-
Tur trata de medidas sanitárias 
para eventos que acontecem 
não apenas no Centro de Con-
venções de João Pessoa, mas 
também em  hotéis, espaços 
públicos e privados, entidades 
associativas, sociedade médi-
ca, empresas organizadoras de 
congressos associativos, cor-
porativos e feiras comerciais e 
empresas prestadoras de ser-
viços para o segmento, com o 

objetivo de orientar sobre no-
vas normas de condutas que 
possam surgir para a realização 
de eventos na cidade durante e 
pós-pandemia.

“Nós fizemos uma entrega 
simbólica na PBTur para Ruth 
Avelino, mas iremos agendar  
com o Secretário de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico, 
Gustavo Feliciano e também 
com os responsáveis pelo Co-
mitê Gestor. A princípio o docu-

mento será encaminhado por 
e-mail que é como o protocolo 
deles mandam”, destacou Mar-
cus Abrantes, presidente do 
Convention Bureau. E acrescen-
tou: “O protocolo de segurança, 
biossegurança e higienização 
vai ser balizador não só para 
os nossos associados, mas tam-
bém para o mercado e para os 
principais players do mercado 
nacional que são os produtores 
de eventos e associações.” 

Marcus Abrantes desta-
cou que o setor de eventos foi 
um dos setores mais impacta-
dos pela pandemia com per-
das que ultrapassam os cem 
milhões de reais. O Protocolo 
de Conduta para realização 
de Eventos Associativos, Cor-
porativos e Feiras Comerciais 
na Paraíba segue agora para o 
Comitê Gestor do Coronavírus 
que deve avaliar e homologar o 
documento.

Nilber Lucena
Especial para A União 

Acesse através do QR Code o site 
da Cinep onde estão sendo feitas as 
inscrições para licitação dos lotes.



Corpo do músico foi enterrado ontem à noite, em Patos, após velório em João Pessoa e homenagem em Santa Luzia

Sob a lua do Sertão o ar-
tista descansou e entrou para 
eternidade. O corpo do cantor e 
compositor Pinto do Acordeon, 
72 anos, foi sepultado por volta 
das 20h de ontem no cemité-
rio Parque da Paz, na cidade de 
Patos, Sertão da Paraíba. Fran-
cisco Ferreira de Lima faleceu 
na madrugada da terça-feira, 
21, no hospital da Beneficência 
Portuguesa, em São Paulo, onde 
estava internado desde o mês de 
janeiro para tratar de um câncer 
na bexiga. 

A esposa Madalena Alves, 
disse que o sepultamento em 
Patos foi um pedido do cantor. 
“Nós estamos hoje, mesmo na 
dor, realizando o seu pedido de 
ser sepultado na ‘Morada do Sol’. 
Na verdade você saiu de Patos, 
mas Patos nunca saiu de você”, 
frisou a companheira por 48 
anos do músico.

O corpo de Pinto do Acor-
deon foi velado durante toda 
noite da terça-feira, 21, em João 
Pessoa e levado para Patos na 
manhã de ontem. Antes de che-
gar à Capital do Sertão, o cortejo 

fez uma parada no “Parque do 
Forró”, em Santa Luzia palco em 
que o artista se apresentou du-
rante várias edições do São João. 
No local amigos e sanfoneiro 
prestaram a sua última home-
nagem. Emocionada, Madalena 
agradeceu as homenagens: “Ele 
amava esse lugar! Ele amava vo-
cês!”. 

Chorando o filho e com-
panheiro na música, Mô Lima, 
lembrou-se de um dos suces-
sos do pai em homenagem 
à Cidade de Santa Luzia. “Eu 
lembro muito bem da musica 
‘São João no Yayu’ que meu pai 
fez em homenagem a essa Ci-
dade”, lembrou o sanfoneiro. 
Após uma hora de homenagens 
o cortejo seguiu para Patos ao 
som da filarmônica Duarte Ma-
chado.

Em Patos, uma multidão já 
aguardava o cortejo com uma 
mistura de espera e comoção. 
Apesar de ser distante, quando 
o relógio da Catedral “bateu” 
16 horas, o cortejo apontou na 
última curva que dá acesso a 
Patos. A emoção tomou conta 
do local, as máscaras eram mo-
lhadas com as lágrimas e nos 
carros de som a voz de Nego 

Pinto, apelido carinhoso que ga-
nhou de Luiz Gonzaga, ecoava.  
Na entrada da Cidade, o caixão 
foi trasladado do carro da fu-
nerária para a viatura do Corpo 
de Bombeiros para o enterro 
passar pelas principais ruas de 
Patos.

Durante o percurso muita 
gente nas calçadas e nas varan-
das prestavam as ultimas home-
nagens com aplausos à passa-
gem do corpo do músico. Apesar 
da multidão, era possível perce-
ber que alguns seguiam os pro-
tocolos de segurança devido à 
pandemia do covid-19, com po-
tinhos de álcool em gel, masca-
rás, porém era notório que não 
existia o distanciamento social.

O cortejo fez uma para-
da no “Terreiro do Forró”, local 
onde acontecem as edições do 
São João de Patos e, que há 20 
anos, Pinto do Acordeon, era o 
responsável por abrir as festas 
juninas . “O São João de Patos ja-
mais será o mesmo sem a voz de 
Pinto dando início a nossa festa”, 
enfatizou Marcelo Lima, presi-
dente da Fundação Cultural de 
Patos. Por volta das 18 horas, o 
cortejo chegou ao Parque da Paz, 
mas os fãs tiveram que esperar 

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

Homenagens e emoção no 
adeus à Pinto do Acordeon
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mais um pouco para entrar no 
cemitério. Foi feita uma fila e de 
um por um foi verificada a tem-
peratura e colocado álcool em 
gel 70%. Quem estava medindo 
a partir de 37.5 graus não foi per-
mitida a entrada.

O caixão entrou no cemité-
rio ao som de “Paixão de Beata 
(Neném de mulher)” um dos 
maiores sucessos de Pinto do 
Acordeon, tocado pela banda 
da Polícia Militar e um grupo 
de forrozeiros. Maria do Carmo 
Correia, a inspiradora da musi-

ca emocionada lembrou os mo-
mentos de juventude com o ami-
go. “Ele sempre brincava comigo 
falando que ia fazer uma musica 
em minha homenagem. Eu duvi-
dava, até que um dia ele chegou 
e disse olha aqui, Neném Correia 
a música. E começou a cantar. Eu 
fiquei emocionada com a home-
nagem”, recordou.

Após a cerimonia de reco-
mendação do corpo realizada 
pelo pároco da Catedral de Nos-
sa Senhora da Guia, padre Joá-
cio Nóbrega, vários artistas da 

região prestaram homenagens 
ao artista relembrando os seus 
maiores sucessos.

Cicinho Lima, filho de Pinto, 
agradeceu as homenagens. “Nós 
agradecemos as orações, dos úl-
timos meses que ele passou em 
São Paulo. E agradeço agora o ca-
rinho que os amigos e fãs estão 
tendo por todos os lugares que 
passamos. Agradeço a Cidade de 
Patos, cidade que acolheu, deu a 
mão a ele... Pinto merecia Patos 
e Patos merecia Pinto”, finalizou 
bastante emocionado.

Corecon realiza seminário em 
homenagem a Celso Furtado 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Para celebrar o centenário 
do paraibano e economista Cel-
so Furtado, uma série de cele-
brações com atividades on-line 
foram iniciadas nesta semana 
sob a organização do Conse-
lho Regional de Economia da 
Paraíba (Corecon-PB). Ontem, 
em webinar, seminário on-line, 
o evento recebeu a presença de 
André Tosi Furtado, economis-
ta, professor da Unicamp e filho 
do centenarista pombalense. 

André Tosi Furtado trouxe 
para o evento o tema “A Eco-
nomia que Queremos” vista a 
partir da ótica de Celso Furtado 
buscando trazer uma alternati-
va para o momento econômico 
e social em crise. “O Brasil abra-
ça a ideologia liberal para tentar 
enfrentar a crise com austerida-
de. Esse enfrentamento da crise 

vai mergulhar o nosso país em 
uma crise sem precedentes. Cri-
se econômica, estagnação… dos 
piores que passamos na his-
tória. A covid-19 vem agravar 
esse momento, aparece como 
um golpe de misericórdia... Já 
temos 10 milhões de pessoas 
que perderam o emprego. Isso 
agrava a marginalização, a ex-
clusão social e o questionamen-
to desse sistema econômico na 
sua capacidade de enfrentar 
os problemas”, ressaltou André 
Tosi Furtado.

Com reflexos no meio am-
biente, crise econômica é apon-
tada pelo economista como 
um problema que coloca o país 
também em uma crise ambien-
tal. “O governo tem claramente 
uma posição contra a preserva-
ção do meio ambiente e isso tá 
colocando o meio ambiente em 
uma condição de risco maior”, 

avaliou.
Para enfrentar esses pro-

blemas, André se apega ao pen-
samento de Celso Furtado para 
pensar a economia fora dos 
eixos dominantes. “A economia 
que queremos não é fácil por-
que estamos em uma realidade 
complexa.... Enfatizo a proposta 
por um grande salto para a sus-
tentabilidade. A alternativa está 
aí para propor uma mudança 
profunda no nosso estilo de de-
senvolvimento na qual precisa-
mos priorizar algumas ativida-
des e tecnologias sustentáveis”, 
finalizou André Tosi Furtado. 

Com reflexões sob a ótica 
do pensamento de Celso Furta-
do, a programação de ativida-
des segue até a  próxima terça-
feira. Celso Furtado foi um dos 
mais importantes economistas 
do país e completa centenário 
de nascimento neste domingo.

O Conselho Universitá-
rio (Consuni) da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) 
tornou pública,  regulamenta-
ção da consulta prévia junto 
à comunidade universitária 
para subsidiar a elaboração de 
lista tríplice para a escolha de 
reitor(a) e vice-reitor(a) da fe-
deral paraibana, para mandato 
de quatro anos.

A consulta será coorde-
nada por uma comissão, de-
signada pela reitora da UFPB, 
professora Margareth Diniz. 
A inscrição das candidaturas 
será feita através de processo 
eletrônico. O prazo para inscri-
ção das candidaturas será de 
23 a 29 de julho. A divulgação 
das candidaturas pela comis-

são organizadora ocorrerá até 
1º de agosto. As pesquisas de 
intenção de votos que forem 
realizadas durante o período 
de divulgação das candidatu-
ras, de 2 a 23 de agosto, por 
iniciativa de membros da co-
munidade universitária, so-
mente poderão ser divulgadas 
com apresentação do relatório 
completo da pesquisa à comis-
são organizadora.

A votação será on-line, em 
26 de agosto, pelo sistema Si-
gEleição da UFPB, das 7 às 22h. 
A votação será em um único 
turno. O acesso ao SigEleição 
será por meio de autenticação 
do eleitor, através de login e 
senha, únicos e intransferíveis, 
os mesmos utilizados para o 

acesso aos sistemas da UFPB. 
Para ter direito de acesso, do-
cente, técnico-administrativo e 
estudante deverá providenciar, 
caso ainda não tenha, a criação 
de sua conta através do auto-
cadastro, até 24h antes do dia 
da consulta estabelecido para 
votação. O voto será secreto e 
o sigilo será garantido pelo Si-
gEleição.

O resultado da consulta 
será divulgado no mesmo dia 
da votação, 26 de agosto, e ho-
mologado em 3 de setembro, 
pelo Consuni. A lista tríplice, 
com os três primeiros nomes 
mais votados para cada cargo, 
será enviada para o Ministério 
da Educação (MEC) até 11 de 
setembro. 

Eleição para novo reitor da 
UFPB será em 26 de agosto  

Fundeb prorrogado

João Azevêdo afirma que 
educação saiu fortalecida

A aprovação da PEC (Pro-
posta de Emenda Constitucio-
nal) do Fundeb (Fundo Nacio-
nal de Educação Básica) em 
dois turnos, na Câmara Fede-
ral, trouxe alívio aos gestores 
paraibanos. O texto, que tor-
nou permanente os recursos 
destinados à educação, garan-
tiu o funcionamento de milha-
res de escolas brasileiras e, na 
avaliação do governador João 
Azevêdo (Cidadania), mostrou 
comprometimento dos parla-
mentares no fortalecimento 
da educação. 

“O Congresso Nacional 
deu um sinal extremamente 
importante para o país com a 
aprovação da PEC. Todos sabe-

mos que o Fundeb financia o 
ensino básico e fundamental. 
Essa aprovação ao substituti-
vo de emenda à Constituição 
vai nessa direção, primeiro de 
tornar o Fundeb permanente 
e, segundo, de elevar progres-
sivamente a participação do 
Governo Federal”, avaliou.

O Fundeb movimenta, 
por ano, cerca de R$ 150 bi-
lhões, aponta o Ministério da 
Educação (MEC). Hoje, a União 
arca com 10% desse valor, 
enquanto os outros 90% vêm 
da arrecadação de impostos 
estaduais e municipais. Com 
a aprovação do novo Fundeb, 
o repasse da União passará 
dos atuais 10% para 23% nos 
próximos anos. O texto seguiu 
para o Senado federal, e deve 
ser votado no início de agosto. 

João Azevêdo avaliou que 
“sem o Fundeb, com certeza, 

nenhum município teria con-
dições de manter o ensino bá-
sico que hoje é administrado 
pelas prefeituras”.

Para o presidente da Fe-
deração das Associações de 
Municípios da Paraíba (Fa-
mup), também prefeito de 
Sobrado, George Coelho, a vo-
tação foi “uma vitória impor-
tante da nossa educação e vai 
garantir o fortalecimento de 
investimentos”.

O secretário de Estado 
da Educação, Cláudio Furtado, 
disse que caso não fosse apro-
vado, ocorreria um apagão 
na educação de todo o Brasil, 
principalmente no Nordes-
te.  “Apenas no ano passado, 
a cada R$ 10 investidos, R$ 6 
vieram do Fundeb. Se o pro-
jeto não fosse votado, a partir 
de dezembro a gente não teria 
esse recurso”, disse. 

Thais Cirino e 
Iluska Cavalcante 
thaiscirino@hotmail.com
cavalcanteiluska@gmail.com 

Justiça recebe nova denúncia 
contra ex-governador da PB

A juíza Michelini de Oli-
veira Dantas Jatobá, da Vara 
de Entorpecentes da Capital, 
recebeu nova denúncia do 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) contra ex-governador 
Ricardo Coutinho (PSB), em 
processo oriundo da operação 
Calvário.  As denúncias trazem 
gravações feitas pelo ex-co-
mandante da Cruz Vermelha, 
Daniel Gomes da Silva, e ainda 
as revelações da ex-secretária 
Livânia Farias, de Leandro Nu-
nes e de Michelle Lozada. 

A nova ação envolve o ex-

servidor do governo do Esta-
do, Leandro Nunes Azevedo, 
acusado de receber quase R$ 
900 mil pagos a título de pro-
pina pela Cruz Vermelha Bra-
sileira. O dinheiro teria sido 
entregue em uma caixa de vi-
nho no Rio de Janeiro (RJ), em 
negociação que foi filmada em 
2018. O destino da maior parte 
do dinheiro teria sido o paga-
mento de dívidas de campa-
nha do pleito de 2018.

O Grupo de Atuação Es-
pecial Contra o Crime Organi-
zado (Gaeco) acusa o ex-gestor 
de ser “mentor intelectual” do 
episódio. Com esse argumen-
to, o MPPB pede a condena-

ção de Ricardo Coutinho pela 
infração de pelo menos dois 
dispositivos do Código Penal, 
além da devolução dinheiro 
negociado. A pena prevista nos 
crimes é de reclusão de dois a 
12 anos e multa.

O ex-governador já foi 
alvo de outras denúncias rela-
cionadas à operação Calvário, 
sendo apontado como o chefe 
de uma suposta organização 
criminosa que teria atuado na 
Paraíba entre os anos de 2011 
e 2018. O grupo atuaria num 
esquema de manutenção de 
poder sustentado pelo recebi-
mento de propinas pagas por 
fornecedores do Estado. 

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Uma bandeira 
do Brasil cobria 
o caixão com o 
corpo de Pinto do 
Acordeon 

Foto: Lusângela Azevêdo
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A volta das feiras
Com a reabertura das feiras livres, muitos feirantes se 
adaptaram aos protocolos da pandemia. Por outro lado, muitas 
pessoas continuam sem usar a máscara de proteção.  Página 9 Fo
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Queda de casos de covid-19 e estabilidade da doença na PB são pré-requisitos para que medida seja tomada

Com baixa ocupação de 
leitos de enfermaria, o Hos-
pital Solidário, em Santa Rita, 
está próximo de ser desati-
vado. De acordo com infor-
mações do secretário Geral-
do Medeiros, da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), o 
hospital montado para o en-
frentamento da doença que 
possui 130 leitos de enfer-
maria deverá ser fechado até 
o final do mês de julho caso a 
disponibilidade de leitos fora 
da estrutura e a atual baixa 
demanda seja mantida.

“O Hospital Solidário, 
na minha ótica, cumpriu sua 
missão. Ele está hoje com 
uma ocupação de 22% e esses 
doentes podem ser transferi-
dos para o Hospital Metropo-

litano e para o Antigo Hospi-
tal Santa Paula que tem 150 
leitos, sendo 20 deles de UTI, 
que estão disponíveis. Então 
até por questões de econo-
mia, visto que nós temos um 
aluguel mensal, há uma ideia 
de, até o final do mês, desati-
var o Hospital Solidário desde 
que nós tenhamos leitos de 
hospitais suficientes”, decla-
rou Geraldo Medeiros em en-
trevista ao Programa Paraíba 
Agora, da Rádio POP, em João 
Pessoa.

Segundo a assessoria 
do Hospital Metropolitano, 
o hospital de campanha tem 
hoje apenas 29 dos 130 leitos 
de enfermaria ocupados. O 
pico mais alto registrado no 
hospital foi de ocupação de 
63% com 83 leitos ocupados. 
Os números mostram um 
retrato visto na Paraíba que 

justifica o atual momento de 
flexibilizações. Em nenhum 
momento, durante o período 
pandêmico, o Estado chegou 
a ter a rede de saúde colap-
sada. 

“A flexibilização tem sido 
muito estudada e com mui-
ta cautela para não retroa-
gir. A Paraíba é hoje um dos 
estados com a menor taxa 
de ocupação de UTI adulto, 
tudo isso em decorrência de 
que há uma manutenção do 
platô, mesmo com os núme-
ros consideráveis. Mas o que 
se observa é que o número 
de casos graves da covid-19 
têm diminuído e, por isso, o 
número de leitos de UTI tem 
sido disponibilizado em uma 
maior quantidade. Isso em 
decorrência também do tra-
balho do Governo do Estado 
que promoveu o aumento 

de mais de 1.200 leitos, 257 
leitos de UTI a mais só para 
covid-19. Por isso deu esse 
conforto e segurança ao ci-
dadão paraibano de que no 
momento em que ele preci-
sar de um leito de UTI, ele 
tenha disponível. Diferente 
do que aconteceu e acontece 
em outros estados do país”, 
ressaltou o secretário.

Já no ato de entrega, rea-
lizado no dia 20 de abril, o Es-
tado informou que a unidade 
iria funcionar, primariamen-
te, durante três meses. Cons-
truído do zero, a estrutura foi 
montada no estacionamento 
do Hospital Metropolitano 
em uma área de 2.490 m². O 
Governo do Estado investiu 
R$ 17,1 milhões ao funciona-
lismo e locação da estrutura 
e ainda para a aquisição de 
equipamentos e insumos que 

equipam o hospital. 
Dados do Plano de Con-

tingência do Estado mostram 
que sem o Hospital de Cam-
panha, unidades referentes a 
1ª Macro, contarão com 396 
leitos de enfermaria e 214 
leitos de UTI do SUS para se-
guir atendendo a população. 
No total, a Paraíba conta com 
432 leitos de UTI e 898 enfer-
marias. 

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o Estado 
é de 47%. A Região Metropoli-
tana de João Pessoa conta com 
uma taxa de 51%. Em Campi-
na Grande o número de leitos 
ocupados é de 38% e o Sertão 
apresenta o maior índice com 
62% dos leitos de UTI para 
adultos. O índice de Isolamen-
to Social, referente a terça-fei-
ra, foi de apenas 40,3%. 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Hospital Solidário pode ser 
desativado no final de julho 
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Pandemia na PB

SES registra 2.128 novos casos de covid
A Paraíba apresentou 

uma alta na confirmação 
de novos casos ontem. Fo-
ram 2.128 registros de pa-
raibanos contaminados, 
chegando ao montante de 
70.972 casos. Um total de 
23 óbitos também foi con-
firmado pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). A 
Paraíba tem 1.581 vítimas 
fatais da doença. Cerca de 
26.525 pacientes chegaram 
a cura dos sintomas e são 
considerados recuperados 
da covid-19. Apenas São 
Domingos e Ouro Velho não 
registram casos.

A alta incidência de 
casos confirmados nesta 
quarta-feira já era espera-
do pela SES. Isto porque, 
desde o dia 15 de julho, o 
sistema de notificação de 
casos estava apresentando 
instabilidade e impossibili-
tando a normalização na di-
vulgação dos novos casos. 
O sistema foi normalizado 
nesta terça-feira e ainda 

deverá apresentar aumento 
nos próximos dias.

Com 209.341 testes 
para o diagnóstico do novo 
coronavírus realizados em 
todos os municípios soma-
do ao montante de casos e 
mortes, a taxa de letalidade 
chegou a 2,3%, mantendo a 
média de menor taxa da re-
gião Nordeste, mas dividin-

do a posição com a Bahia. 
Um total de 81.560 casos já 
foram descartados após a 
realização de exames.

Dez cidades já pos-
suem mais de mil casos 
confirmados, de acordo 
com a SES. João Pessoa se-
gue liderando com 18.499 
casos, Campina Grande 
chegou a 9.346 conta-

minados, Guarabira tem 
3.042 casos, Patos chegou a 
2.263, Cabedelo tem 2.203 
casos, Mamanguape com 
1.905, Santa Rita chegou 
a 1.809 casos, Bayeux tem 
1.238 pessoas infectadas, 
Pedras de Fogo com 1.156, 
São Bento chegou a 1.079 
e Cajazeiras com 1.066. A 
Prefeitura de Sousa, atra-

vés de suas redes, informou 
que a cidade chegou a 1.094 
casos.

Outras cidades com 
maior incidência da doença 
são: Itabaiana (911), Caapo-
rã (873), Mari (820), Rio Tin-
to (817), Queimadas (782), 
Sapé (776), Ingá (662), Ala-
goa Grande (663), Alagoinha 
(644), Belém (620), Conde 
(590), Pitimbu (551), Lagoa 
Seca (523), Alhandra (491), 
Itapororoca (455), Araçagi 
(418), Baía da Traição (376), 
Esperança (355), Juripiranga 
(371), Caiçara (343) e Guri-
nhém (335).

Um total de 23 óbitos em 
decorrência de complicações 
da covid-19 foram registra-
das pela SES ontem. Seis delas 
ocorreram no intervalo entre 
a terça-feira e a quarta-feira. 
Estendendo o intervalo para o 
domingo, o número de mortes 
representa 34,8% no número 
total. Os outros falecimentos 
foram registrados entre os 
dias 31 de maio e 20 de julho.

O número alto de 
casos confirmados  já 
era esperado pela 
Secretaria de Saúde, 
com a normalização 
do sistema de 
notificações

Foto: Secom-PMJP

O Governo da Paraí-
ba divulgou, nesta quar-
ta-feira (22), o resultado 
das solicitações dos con-
vocados referente à 3ª 
convocação dos profissio-
nais inscritos no Processo 
Seletivo Simplificado do 
Edital de Credenciamen-
to. Os candidatos que 
tiveram a solicitação de-
ferida poderão entrar em 
contato com as Unidades 
de Referência Covid, con-
forme informações do Ato 
de Publicação do Diário 
Oficial do Estado (DOE) 
de 17 de julho.

Os profissionais da 
1ª convocação publicada 
no DOE do dia 1 de julho, 
da 2ª convocação publi-
cada no dia 8 e os da 3ª, 
publicada no dia 17, que 
tenham interesse da Uni-
dade de Referência Covid  
ainda podem se manifes-
tar.  Os candidatos têm o 
prazo de 48h para preen-
cher o formulário, que 
respeitará o número de 
vaga de cada Ato Convo-
catório.  

Os profissio-
nais das áreas de Fisiote-
rapia, Farmácia e Psico-
logia, convocados na 1ª e 
2ª convocação, não terão 
a opção de escolha, pois já 
estava indicado no edital.

Governo 
divulga 
Unidades de 
Referência

Para saber quais são as 
Unidades de Referência, 
acesse o QR Code acima

Instalado ao lado do Hospital Metropolitano, 
em Santa Rita, unidade possui 130 leitos de 
enfermaria destinados a pacientes com covid-19

Foto: Secom-PB



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 23 de julho de 2020
Editoração: Luciano HonoratoEdição: Cardoso Filho

Uma operação integrada 
das Polícias Civil e Militar e 
do Corpo de Bombeiros Mili-
tar da Paraíba, inclusive com 
o uso do helicóptero Acauã 
da Secretaria de Segurança 
Pública e Defesa Social, foi 
deflagrada no início da ma-
nhã desta quarta-feira, 22, e 
culminou com várias prisões 
em diversas cidades do ser-
tão paraibano.

Segundo o delegado Syl-
vio Rabelo, da 3ª Superinten-

dência de Polícia Civil da Pa-
raíba, as ações aconteceram 
nas últimas 24 horas nas ci-
dades de Patos, Itaporanga, 
Catolé do Rocha e Cajazeiras, 
contabilizando 10 prisões de 
suspeitos de homicídio e trá-
fico de drogas.

 “Na cidade de Patos 
houve a presença do helicóp-
tero Acauã da Sesds na ma-
nhã de hoje e foram presas 
três pessoas, por homicídios 
e tráfico. Em Catolé do Rocha 

duas pessoas foram presas 
com pistolas. Em Cajazeiras, 
mais duas pessoas com duas 
armas de fogo e em Itapo-
ranga  cinco pessoas foram 
presas com três armas e dro-
gas”, informou o delegado 
Sylvio Rabelo.

Ainda de acordo com o 
delegado, as últimas ações 
têm por objetivo conter os 
índices de CVLIs (Crimes 
Violentos Letais Intencio-
nais) na região do sertão.

Ele destacou o trabalho 
realizado pela integração 
das Polícias e pela Força Ta-
refa que foi envidada para o 
Sertão do Estado. “Em Catolé 
do Rocha, por exemplo, faz 
um mês que não ocorre ho-
micídios, isso devido aos tra-
balhos realizados pela Força 
Tarefa da Segurança Pública 
que está na região auxilian-
do os policiais civis e mili-
tares que trabalham nessas 
cidades”, concluiu.

Acauã é usado em ações no Sertão do Estado

Polícia localiza carga de 
cigarro sem nota fiscal

Um homem que não 
teve a identidade, nem a ida-
de revelada foi preso no final 
da tarde de terça-feira (21) 
na zona rural do município 
de Queimadas, na região po-
larizada por Campina Gran-
de. Na propriedade dele, os 
policiais da Delegacia Espe-
cializada de Crimes Contra 
o Patrimônio de Campina 
Grande (Roubos e Furtos) 
apreenderam 200 mil cartei-
ras de cigarros que, segundo 
o delegado Diego Beltrão, 
trata-se de produto contra-
bandeado.

O material apreendido 
estava escondido em um de-
pósito, no mesmo sítio onde 
foram localizados, na segun-
da-feira (20) um carregamen-
to com aproximadamente 
oito toneladas com produtos 
automotivos. O homem preso 
se negou a responder as pre-
guntas do delegado.

Segundo o delegado, a 
ação dos policiais faz par-
te do trabalho investigativo 
em continuidade a Operação 

Criva que já havia prendido 
três pessoas e recuperado 
oito toneladas de produtos 
automotivos e lubrificantes 
na mesma localidade, na se-
gunda-feira (20).

Na manhã de ontem 
(22) o proprietário da carga 
de oito toneladas recupera-
da pela Polícia Civil esteve 
na Delegacia Especializada 
de Crimes Contra o Patrimô-
nio de Campina Grande onde 
o delegado Diego Beltrão fez 
o auto de entrega do produ-
to. A carga havia sido rouba-
da no dia 14 deste mês na 
cidade baiana de Chorrochó.

O delegado informou 
que a Operação Crivo já re-
sultou até o momento na 
prisão de cinco pessoas, dos 
quais três indivíduos foram 
presos  pela prática de re-
ceptação de carga roubada 
e associação criminosa, um 
individuo preso em razão de 
cumprimento de mandado 
de prisão preventiva e um 
preso pelo crime de contra-
bando.

As carteiras de cigarros estavam escondidas em um depósito em Queimadas

Foto: Polícia Civil

Três homens da mes-
ma família que são aponta-
dos como os responsáveis 
por tentativa de homicídio 
ocorrida em 2018 na cida-
de de Pilões foram presos 
na manhã de ontem, por 
policiais civis da 8ª DSPC 
(Delegacia Seccional de 
Polícia Civil), em ação in-
tegrada com a guarnição 
do 4º Batalhão de Polícia 
Militar.

A ação teve a coordena-
ção da delegada Maria Soli-
dade de Sousa, que respon-
de cumulativamente pelas 
cidades de Alagoa Grande e 
Pilões. “No dia 23 de julho 
de 2018, os três suspeitos 
passaram em frente à casa 
da vítima, que estava senta-
da na calçada, e lhe ameaça-
ram com facões e com uma 

arma. A vítima correu para 
dentro de casa, mas um dos 
suspeitos chegou a disparar 
um tiro que atingiu a porta 
do imóvel. Como houve uma 
aglomeração de curiosos na 
frente da casa da vítima, os 
suspeitos saíram do local e, 
assim, a vítima pode ir até a 
delegacia relatar os fatos e 
prestar queixa”, detalhou a 
delegada.

A partir desse episó-
dio, os homens passaram a 
ser procurados pela Polícia. 
De acordo com as investiga-
ções, os policiais constata-
ram que outros crimes vi-
nham sendo praticados e a 
população estava se sentin-
do intimidada, pois os três 
suspeitos agiam de forma 
ameaçadora por onde pas-
savam.

Trio é apontado como 
autor de homicídios

Policiais militares do 
20 BPM prenderam em fla-
grante um homem apontado 
como traficante de ecstasy, 
conhecida por “droga da ba-
lada”, na noite de terça-feira 
(21), no bairro de Bodocon-
gó, em Campina Grande. 
Foram apreendidos 1.050 
compridos de ecstasy, 604 
gramas de cocaína, cinco 
porções com crack, 30 caixas 
de anestésicos de uso veteri-
nário, dinheiro, uma maqui-
neta de cartão de crédito e 
200 miligramas de esteroide 
anabolizante.

No momento da abor-
dagem, o suspeito estava 
com comprimidos de ecstasy 
(droga sintética vendida em 
festas particulares). O res-
tante do material estava es-
condido em um quarto, na 
casa do pai do acusado.

O tenente-coronel Rogé-
rio Damasceno informou que 
após a abordagem ao suspeito 
com a droga, os policiais se di-
rigiram até a residência dele, 
onde o pai autorizou a entra-
da, sendo localizado os de-
mais produtos apreendidos. 

“Droga da balada” 
é apreendida em CG

Foto: PMPB

Material recolhido pela polícia

Segundo a Polícia Civil, os homens haviam arrombado um estabelecimento comercial na cidade de Santa Luzia

Grupo suspeito de ataques 
a lojas é preso em rodovia 

Todo o material apreendido estava escondido em duas residências; um homem de 21 anos foi preso e é acusado de articular entrada de drogas em presídios

Foto: Polícia CivilUm grupo suspeito de 
realizar arrombamentos e 
assaltos a estabelecimentos 
comerciais na região me-
tropolitana de João Pessoa 
foi preso na tarde de ontem 
(22) pela Polícia Civil. Os 
suspeitos foram localizados 
nas imediações da cidade de 
Sapé, no interior da Paraíba. 
Com o grupo foram apreendi-
dos um carro e quantias em 
dinheiro. O veículo, inclusive, 
era usado nas ações de mar-
cha a ré para quebrar vidra-
ças e portas das lojas e ter 
acesso aos produtos.  

O grupo, formado por 
três adultos e um adolescen-
te, foi localizado por equipes 
do Núcleo de Homicídios e 
Repressão Qualificada da De-
legacia Seccional de Cabede-
lo. 

Segundo o delegado Die-
go Garcia, o grupo é apon-
tado como responsável por 
ataques em João Pessoa, Ca-

bedelo e também na cidade 
de Santa Luzia, sertão do Es-
tado.

Em uma das ações ocor-
rida em Cabedelo, revelou o 
delegado, o prejuízo causa-
do às vítimas chegou a R$ 60 
mil. O assalto em Santa Luzia 
aconteceu na terça-feira (21), 
onde o grupo rendeu vigilan-
te levando vários objetos de 
uma perfumaria da cidade. 
O delegado disse que os po-
liciais encontraram com os 
suspeitos aproximadamente 
de R$ 8 mil e o veículo utili-
zado nas ações criminosas. 
“Esse dinheiro é resultante 
da venda dos produtos rou-
bados. Foi apreendido e será 
remetido para a Justiça”, afir-
mou Garcia.

Os adultos foram condu-
zidos para a Central de Polí-
cia Civil, no bairro do Geisel, 
em João Pessoa e o adoles-
cente para a Delegacia da In-
fância e Juventude.

A Polícia Civil da Paraíba, 
através da Delegacia Seccio-
nal em Solânea apreendeu 
na cidade de Solânea, Brejo 
paraibano, 64 artefatos explo-
sivos do tipo dinamite, drogas, 
como crack e maconha, balan-
ça de precisão, espingarda 
calibre 28, além de grande 
quantidade de munições de 
calibres variados, uma má-
quina de corte (makita), cor-
dões detonantes, entre outras 

ferramentas utilizadas para 
arrombamento com explo-
são. Na ocasião, os policiais 
prenderam um homem de 21 
anos.

Segundo informou o de-
legado Diógenes Fernandes, 
a ação ocorreu após investi-
gações que indicavam que o 
suspeito preso, além de res-
ponsável pela distribuição de 
drogas na cidade de Solânea 
a serviço de presidiários, ar-

ticulava a entrada de drogas e 
celulares na cadeia local atra-
vés de arremessos no pátio 
interno da unidade prisional. 
O jovem preso é suspeito de 
cometer vários crimes naque-
la região, entre eles tráfico de 
entorpecente.

O trabalho dos policiais 
civis em Solânea aconteceu 
na tarde de terça-feira (21) 
em duas casas do suspeito 
após investigações iniciadas 

após informações sigilosas 
da população que o delegado 
Diógenes Fernandes consi-
dera importante o apoio dos 
moradores da cidade, através 
do 197. 

Diógenes está inves-
tigando a procedência dos 
explosivos e também dos de-
mais materiais apreendidos e 
a principal suspeita é que se-
riam usados em ações contra 
instituições financeiras.

PC apreende explosivos, drogas e 
arma em ação na cidade de Solânea
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Estado teve crescimento de 15,3% em relação ao número de municípios com sistema de saneamento por rede coletora

A Paraíba cresceu 15,3%  
em relação ao número de 
municípios com esgotamen-
to sanitário, por rede cole-
tora em dez anos, passando 
de 163, em 2008, para 188, 
em 2017. Segundo a Pesqui-
sa Nacional de Saneamento 
Básico (PNSB), de 2017, di-
vulgada ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), a cobertura 
da rede coletora de esgoto no 
Estado (cerca de 84,3%), foi 
maior do que as registradas 
nacionalmente (60,3%) e no 
Nordeste (52,7%). 

O levantamento do ór-
gão apresenta dados sobre 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, ba-
seados nas informações for-
necidas por prestadores de 
serviços, como governos, 
empresas e associações. O 
estudo apontou que naque-
le ano existia aproximada-
mente 450,9 mil economias 
esgotadas ativas, isto é, mo-
radias, apartamentos, uni-
dades comerciais, salas de 
escritório, indústrias, órgãos 
públicos e similares, em uma 
determinada edificação, que 
eram atendidos. Deste nú-
mero, 420,3 mil (93,2%), 
eram residenciais.

No ano pesquisado, o 
serviço de abastecimento de 
água alcançava 98,2% das 
cidades paraibanas. As prin-
cipais fontes de água foram 
mananciais superficiais e po-
ços profundos. No entanto, 

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Esgotamento sanitário: Paraíba 
aumentou cobertura em 10 anos

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Emmanuel Noronha

conforme a PNSB, cerca de 
47,5% dos municípios da Pa-
raíba não tinham estações de 
tratamento de água ou unida-
des de tratamento simplifica-
do, em 2017.

O volume de esgoto cole-
tado diariamente no Estado 
foi de 131,3 mil metros cúbi-
cos, ou seja, 131,3 milhões de 
litros. Destes, 117,3 milhões 
eram dejetos residenciais. 
Mais de 95% do material co-
letado era tratado, percen-
tual bem acima da média do 
país (77,1%.).  

A PNSB observou, po-
rém, que a cobertura do 

serviço ainda não havia al-
cançado todas as cidades  
do Estado. Além disso, 35 
dos 223 municípios (15,7%) 
ainda não contavam com 
serviço de esgotamento sa-
nitário em 2017. A pesquisa 
informou também que em 
128 cidades ocorria a dis-
posição final de esgoto sem 
tratamento, sendo os rios os 
principais locais de despejo. 
Estes recebiam dejetos de 90 
municípios. Já os lagos ou la-
goas recebiam de 18. 

O principal tratamento 
de esgoto paraibano e bra-
sileiro foi o procedimento 

secundário, de caráter bio-
lógico (busca diminuir a 
carga orgânica, por meio da 
ação de microrganismos). 
Outra parte significativa do 
esgoto era tratada com o 
método primário que con-
siste na remoção de sólidos 
em suspensão.

Em relação à oferta do 
serviço, em 162 municípios 
as prestadoras faziam par-
te da administração direta 
do Poder Público, enquanto 
que em 21 cidades, as res-
ponsáveis eram sociedades 
de economia mista. Nas ou-
tras cidades, o esgotamento 

era prestado por autarquia 
ou empresa pública. Porém, 
o IBGE constatou que pres-
tadoras diferentes podem 
atuar em um mesmo muni-
cípio.

Cobertura total 
Mais de 60% (60,5%) 

das cidades paraibanas onde 
existe rede geral de distri-
buição de água, tem cober-
tura total na área urbana. De 
acordo com a Pesquisa de 
Informações Básicas Muni-
cipais (Munic) 2017, divul-
gada ontem (22) pelo IBGE, 
nos demais municípios essa 

cobertura era parcial. Já na 
Zona Rural, não existia rede 
em 55% das cidades e, em 
apenas 2,2%, a abrangência 
na área era completa. 

Em relação à rede de 
esgoto, a cobertura é com-
pleta em apenas 8,5% dos 
municípios onde o serviço 
está disponível na área ur-
bana. No meio rural, nenhu-
ma cidade tem essa mesma 
condição e mais de cerca de 
80% não tinham rede de es-
gotamento sanitário. Os da-
dos do módulo de gestão do 
saneamento básico apresen-
tam informações fornecidas 
pelas prefeituras sobre qua-
dro técnico, legislação e di-
ferentes serviços prestados 
à sociedade. 

O racionamento de água 
ou a intermitência no abas-
tecimento foram registrados 
em 176 dos 223 municípios 
da Paraíba, isto é 78,9%. Este  
percentual é maior do que 
a média da região Nordeste 
(65,1%), e do Brasil (41,6%). 
O período considerado é 
composto pelos 12 meses 
anteriores ao estudo. 

Segundo o IBGE, 90 ci-
dades tinham racionamento 
constante, independente da 
época do ano; em 19, ocor-
ria todos os anos, na mesma 
época; e em 67, era irregu-
lar. A intermitência ocorria 
alguns dias por semana, em 
mais da metade dos 176 
municípios, diariamente, 
por algumas horas, em 17 
municípios; e foi registrada 
em um dia por semana, em 
10 cidades.

Segundo a PNSB de 2017, divulgada pelo IBGE, o índice de cobertura da rede coletora de esgoto no Estado é de 84,3%, superior ao registrada nacionalmente (60,3%) e na região Nordeste (52,7%)

Em comemoração aos 
435 anos de fundação da 
cidade de João Pessoa, o 
prefeito Luciano Cartaxo, 
anunciou na manhã de on-
tem em coletiva virtual, um 
pacote de obras nas áreas 
de mobilidade, saúde, habi-
tação e educação com inves-
timento de R$ 190 milhões. 
Ele fez questão de ressaltar 
que já vinha realizando in-
vestimentos durante os oito 
anos de gestão, e que agora, 
faltando seis meses para 
encerrar seu mandato, não 
poderia ser diferente. O ob-
jetivo maior do anúncio foi 
estimular a economia, gerar 
emprego e renda e propor-
cionar mais qualidade de 
vida para os pessoenses. 

Sobre os investimentos 
para realização das obras, 
ele disse que boa parte fo-
ram recursos próprios da 
Prefeitura, outra, do orça-
mento geral da União, e 
ainda, uma parcela vinda 
de emendas parlamentares. 
“No dia do aniversário da 
cidade, estaremos entregan-
do a primeira etapa da revi-
talização da avenida Epitá-
cio Pessoa”.

O Largo de Tambaú é a 
segunda obra que o prefeito 

garantiu entregar no mês 
de agosto. Trata-se de um 
espaço que fará a ligação 
da avenida Epitácio Pessoa 
com as avenidas Almirante 
Tamandaré e Cabo Branco. 
“Será um grande espaço de 
lazer, de convivência e de 
qualidade de vida para toda 
a população, além de poten-
cialização para o turismo na 
cidade”, afirmou.

Dentre as obras a se-
rem entregues no mês do 
aniversário da cidade, tam-
bém estão a segunda etapa 
do Parque Arruda Câmara 
(Bica). Um espaço que de-
verá ser muito bem aprovei-
tado pela criançada e pelas 
famílias que visitarão a Bica, 
e que vai proporcionar mais 
segurança para os animais, 
já que foram construídos 
novos recintos para os feli-
nos.

Ele disse que outra 
obra que tem uma simbolo-
gia muito forte para os pes-
soenses é a da barreira do 
Cabo Branco. 

Os investimentos pre-
vêem entregas de equipa-
mentos e projetos para a 
área da educação, saúde, 
mobilidade e habitação. 
Também está previsto um 
aplicativo que servirá de 
canal entre os cidadãos e a 
Prefeitura.

Obra no Busto será 
entregue em agosto
José Alves
zavieira2@gmail.com

Em João Pessoa

Secretaria de Saúde realiza atividade 
educativa no controle das arboviroses

A Brigada Sanitária 
da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) permanece no 
Bairro das Indústrias até 
o dia de hoje e a partir de 
segunda-feira segue para 
o bairro Mumbaba. A ação 
tem o objetivo de identifi-
car pessoas com sintomas 
gripais, comorbidades e 
eliminar possíveis focos de 
reprodução do mosquito 
Aedes aegpty, conscienti-

zando a população que a 
melhor forma de prevenção 
é não deixa-lo nascer.

Até ontem, a Brigada 
Sanitária já visitou 3.271 
residências e abordou 6.585 
pessoas. Deste total, 411 
apresentaram sintomas gri-
pais, sendo 77 delas enca-
minhadas para a Unidade de 
Saúde da Família ( USF). Os 
dados foram fornecidos pela 
Direção da Atenção à Saúde 
de João Pessoa.

De acordo com o dire-
tor de Vigilância em Saúde 

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Os profissionais estão divididos em 40 equipes e, em duplas, visitam as casas
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da SMS, Silvio Ribeiro, a po-
pulação está mais conscien-
te sobre a importância de 
prevenção as arboviroses 
(dengue, chikungunya, zika 
vírus e febre amarela) com-
parado há anos anteriores. 
“Por estarem mais tempo 
em casa, a maioria das pes-
soas tem zelado mais pela 
limpeza dos quintais e ou-
tras áreas que precisam de 
manutenção, a exemplo, 
das calhas desniveladas 
(estão sendo limpas pelos 
proprietários). Esperamos 
que não ocorra um aumen-
to muito grande das arbovi-
roses”, disse.

O período de chuva in-
termitente possibilita que 
pequenos recipientes como 
tampa de garrafa, copos 
descartáveis, garrafas pets 
sejam potenciais focos de 
reprodução do mosquito 
Aedes aegpypt. Além de 
testar a população para 
covid-19, as brigadas sani-
tárias possuem papel edu-
cativo. “Se a população per-
manecer vigilante em suas 
casas, será uma preocupa-
ção a menos para todos. A 
prevenção é uma forma de 
combate, por isso, estamos 
empenhados em manter o 

controle do mosquito em 
João Pessoa, porém, as pes-
soas precisam fazer a sua 
parte mantendo os quintais 
limpos e não deixando o 
próprio lixo domiciliar acu-
mulado”, enfatizou o diretor.

A ação de combate a 
covid-19 e prevenção de 
arboviroses conta com a 
colaboração de cerca de 80 
profissionais, entre agentes 
de endemias da Gvaz, agen-
tes comunitários de saúde 
e outros profissionais da 
Atenção Básica. Os profis-
sionais estão divididos em 
40 equipes e, em duplas, vi-
sitam as casas. Durante cada 
visita, para monitoramento, 
avaliação e diagnóstico, são 
aplicados questionários a 
fim de identificar pessoas 
com sintomas gripais ou 
comorbidades, como hiper-
tensão, diabetes, obesidade 
ou problemas cardíacos.

O atendimento ao pú-
blico na (Gvaz) continuou 
na pandemia mas de forma 
reduzida para evitar aglo-
merações, com dois veteri-
nários (um em cada turno). 
Para solicitar uma visita do-
miciliar, basta ligar para o 
Disque Dengue 3214-5718 
ou 3214-0357.

Foto: Secom-PB
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Alguns feirantes e consumidores não respeitaram a distância necessária e dispensaram a proteção obrigatória

Era tranquilo o movimen-
to na Feira de Jaguaribe, na 
manhã de ontem. O comércio, 
conhecido por ser semanal e 
acontecer sempre às quartas-
feiras, estava sem funcionar 
desde 9 de maio e retomou as 
atividades com alguns cuida-
dos que visam minimizar os 
riscos de contágio da covid-19. 
Uma das medidas tomadas foi 
a delimitação do local. Com a 
feira cercada é necessário pas-
sar pelas quatro entradas de 
acesso, onde além da verifica-
ção do uso da máscara de pro-
teção, os agentes de controle 
borrifam álcool 70% nas mãos 
de quem entra. 

“Eu estou animada com 
o retorno!”, confessou Arilene 
Pereira, apesar de estar sen-
tindo a queda no movimento. 
A feirante acredita que é uma 
questão de tempo até que 
tudo volte ao ‘normal’. Para a 
retomada ao trabalho a entre-
vistada caprichou na proteção 
usando luvas, máscara e o face 
shield (protetor facial transpa-
rente). “Confortável não é, mas 
é necessário e essencial. Va-
mos nos cuidar para que não 
seja preciso acontecer o que 
aconteceu, de fechar tudo”. 

Há oito anos vendendo 
frutas na Feira de Jaguaribe, 
Graciete da Silva fez questão 
de mostrar o crachá que a li-
bera para o trabalho. “Tomei 
a vacina e fiz o teste de covid, 
graças a Deus deu negativo”, 
comemorou. A comerciante 
sabe como são necessários to-
dos os cuidados e por isso não 
abre mão da segurança. “Per-
di minha mãe há dois meses 
por conta do coronavírus. Ela 
deixou de vir à feira até antes 
de fechar mas o meu padras-
to continuou trabalhando e 
ela acabou pegando a doen-
ça”. Maria das Graças vendia 
jaca também 
na Feira de 
J a g u a r i b e , 
onde era 
muito conhe-
cida e que-
rida. Aos 66 
anos, diabé-
tica e hiper-
tensa, perdeu 
a luta para a 
doença. “Era 
ali na frente a 
banca dela. Sempre trabalhou 
muito aqui e estava se cuidan-
do, mas infelizmente pegou e 
não resistiu”. 

Para garantir que feiran-
tes e clientes estão usando 
máscaras de proteção, agen-
tes de controle da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb- JP) estão traba-
lhando na fiscalização. “Os 
agentes se depararam com 
pessoas sem máscara, mas 
rapidamente eles explicam 
sobre a necessidade e a obri-
gatoriedade do uso. Também 
estão orientando sobre o 
afastamento, a importância 
de manter as mãos limpas. É 
essencial também que cada 
um tenha consciência e faça 
a sua parte”, pontuou Eunice 
Rego, coordenadora da Feira 
de Jaguaribe, que reúne atual-
mente cerca de 400 feirantes. 

Para os clientes, as novas 
medidas são essenciais e de-

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Feiras reabrem em JP, mas 
muitos não usam máscaras 

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo
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Feira do Produtor continua funcionando às sextas
A tradicional Feira do Pro-

dutor da Empaer, que se realiza 
toda sexta-feira no pátio da 
empresa, localizada na Estrada 
de Cabedelo, continua aten-
dendo os fregueses, apesar do 
número reduzido de agriculto-
res familiares para evitar maior 
aglomeração, seguindo todas 
as recomendações sanitárias 

para evitar a propagação do 
coronavírus. 

Toda sexta-feira, o horário de 
funcionamento é a partir das 4 
horas com término por volta das 
7 horas da manhã. A Empaer 
também disponibiliza álcool em 
gel para a higienização das mãos 
dos participantes e recomenda 
o uso de máscaras pelos agri-

cultores e consumidores, que 
ainda são orientados a fazer as 
compras on-line.

O espaço de comercializa-
ção segue algumas restrições, 
seguindo recomendações do 
Governo do Estado, em confor-
midade com a orientação do 
Ministério da Saúde e da Orga-
nização Mundial da Saúde.

Muitos feirantes deixaram 
de cumprir as medidas 
sanitárias decretadas pelos 
órgãos de saúde

Julho Verde

Campanha alerta sobre prevenção 
de câncer de cabeça e pescoço na PB

O Hospital Napoleão 
Laureano, em João Pessoa, 
adaptou as ações referentes 
ao Julho Verde em razão da 
pandemia do novo corona-
vírus. A campanha do Julho 
Verde é uma iniciativa da 
Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia de Cabeça e Pescoço 
com a Organização Mundial 
da Saúde que visa prevenir 
e conscientizar acerca do 
câncer de cabeça e pesco-
ço. A escolha do mês é em 
virtude do dia 27 de julho, 
considerado o dia do Cân-
cer de Cabeça e Pescoço, es-
tabelecido pela Internatio-
nal Federation Head Neck 
Oncology desde 2014.

As principais ações do 
Hospital Napoleão Laureano, 
considerado uma das unida-
des hospitalares de referên-
cia no tratamento do câncer 
na Paraíba, são voltadas para 
a orientação com relação ao 
câncer de cabeça e pescoço.

“Todos os dias a gente 

publica em rede social algu-
ma orientação voltada para 
o Julho Verde. Em alguns 
casos de pacientes e familia-
res, tenho feito chamada de 
vídeo com eles para orien-
tar, principalmente nesse 
período que tem muito pa-
ciente laringectomizado que 
não sabe que a proteção tem 
que ser na cânula, na boca 
e no nariz. Então, estamos 
fazendo essas orientações 
online”,  explicou Vivian Lis-
boa, coordenadora do setor 
de Fonoaudiologia do HNL.

As campanhas aconte-
cem em parceria com a As-
sociação de Câncer de Boca 
e Garganta, a ACBG, e aconte-
cem através das redes sociais 
e atendimento online, princi-
palmente. O lema deste ano 
é “Seu Corpo é Sua Vida, Não 
o Destrua” e o objetivo é en-
fatizar os hábitos de preven-
ção de doenças, como boa 
alimentação e autocuidado – 
abordando higiene, proteção 
solar, proteção em relações 
sexuais, atividades físicas, 
exames de rotina, etc.

Segundo dados dispo-
nibilizados pelo Instituto 
Nacional de Câncer, há uma 
estimativa de 510 casos de 
câncer de cabeça e pescoço 
em homens e também 510 
casos em mulheres em todo 
o Estado da Paraíba. Desses 
números, cerca de 110 casos 
em homens e 70 em mulhe-
res seriam em João Pessoa. 
O câncer de cabeça e pesco-
ço se trata de tumores que 
podem estar localizados na 
boca, faringe, laringe, glându-
las salivares, cavidade nasal, 
tireóide, dentre outras.

 

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Ação busca informar sobre o 
tratamento da doença

Foto: Arquivo Pessoal

vem ser praticadas correta-
mente por todos. “Porque, de 
fato, seguro a gente não está 
em lugar nenhum”, afirmou 
Lucéia Alves, que mora no 
bairro de manaíra mas costu-
ma comprar frutas e verduras 
em jaguaribe. “Venho aqui 
por conta do preço e da qua-
lidade e estou vendo que não 
há aglomeração”. 

Diferente do que foi cons-
tatado na Feira de Jaguaribe, 
no Mercado Central era gran-
de o número de pessoas sem 
máscara de proteção. Foi pos-
sível ver grupos inteiros sem 
o equipamento, indispensá-
vel e obrigatório. O compor-
tamento arriscado assustou 

clientes. “Não 
está muito or-
ganizado. Es-
tou achando 
que ainda tem 
aglomeração 
e ver pessoas 
sem máscara 
dá uma inse-
gurança”, de-
sabafou a apo-
sentada Mara 
F i g u e i re d o , 

moradora do Alto do Mateus. 
A feirante Ana Lucia da 

Silva, que tem uma pequena 
banca de frutas com o marido, 
estava sim usando máscara. 
Há mais de 20 anos no Merca-
do Central ela conta que a pan-
demia fez os clientes sumirem. 
“No sábado o movimento fica 
melhor, mas a gente percebe 
que deu uma queda”. Enquan-
to conversava com a equipe 
de reportagem a entrevistada 
chegou a repreender a postura 
de um jovem colega que estava 
sem o acessório. “Os clientes 
podem ficar com medo e até 
deixarem de vir comprar aqui”, 
disse consciente. 

No tempo em que ficou no 
local a reportagem de A União 
não viu nenhuma fiscalização 
sendo realizada. Os feirantes 
do Mercado Central começa-
ram ontem a fazer a testagem 
para a covid-19 e receber a va-
cina contra a influenza.

Cavidade oral: 240 casos em homens, sendo 60 deles em João 
Pessoa; e 140 casos em mulheres, sendo 30 deles em João Pessoa.

Laringe: 120 casos em homens, sendo 30 deles em João Pessoa; e 30 
casos em mulheres, com um número menor do que 20 casos na capital.

Esôfago: 110 casos em homens, sendo 20 deles em João Pessoa; e 90 
casos em mulheres, com um número menor do que 20 casos na capital.

Tireoide: 40 casos em homens, com um número menor do que 20 casos 
na capital; e 250 casos em mulheres, sendo 40 deles em João Pessoa.

Dados do INCA na Paraíba

No Mercado Central era 
grande o número de 

pessoas sem máscara de 
proteção. Foi possível 

ver grupos inteiros sem 
o equipamento



Celso Furtado
Hoje, jornada virtual de debates realizada pela Secitece (CE)
presta homenagem ao centenário do paraibano e se encerrará 
com mesa sobre a trilogia ‘Esperança Militante’. Página 11
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Autora de ‘Os Cachinhos de Mili’, psicóloga Licione Andriola 
conta como incentivar crianças a ler no período de quarentena

Combatendo 
preconceitos 
com a leitura

O público infantil pode 
contar com a literatura para es-
tímulo e opção de aprendizado. 
Com temas diversos, os livros 
dedicados a este público pro-
vocam a quebra de paradigmas 
e de hábitos preconceituosos 
como o racismo. Um exemplo é 
o recém-lançado Os Cachinhos 
de Mili (Arribaçã, 20 páginas, 
R$ 35), de Licione Andriola.

O livro da psicóloga parai-
bana narra a história da prota-
gonista que se sentia incomo-
dada com o cabelo cacheado 
que possui. A proposta da obra 
é mostrar a importância de se 
aceitar com as diferenças que 
cada um tem. A publicação tem 
como coautoria a ilustradora 
Ingrid Stephane.

A ideia para escrever veio 
a partir da convivência da au-
tora com suas duas filhas du-
rante a quarentena. “Tenho 
duas meninas com cabelo ca-
cheado e neste período tudo 
se intensificou, em vários sen-
tidos”, explica. “Em meio aos 
cuidados com os cabelos, às 
reclamações e gritarias, eu fui 
criando a história”.

Então, algo que foi inicial-
mente pensado de forma tími-
da, ganhou corpo e acabou se 
tornando uma criação a três. 
“Foi algo que fiz para elas e com 
a ajuda delas. Queria deixar 
esse momento registrado”.

A dificuldade que pessoas 
com cabelo cacheado normal-
mente enfrentam se dá, muitas 
vezes, pela falta de representa-
tividade. “Muitas meninas pas-
sam a querer ter o cabelo liso 
por causa das bonecas e perso-
nagens de histórias. Acredito 
que falta mais representativi-
dade, pois há poucas persona-
gens cacheadas. As meninas 
precisam disso para perceber 
que elas estão inseridas e tam-
bém melhorar o cuidado e a 
autoaceitação delas”, comple-
menta a autora.

A história de Os Cachinhos 
de Mili foi sendo elaborada de 
acordo com as diferentes situ-
ações vivenciadas durante o 
isolamento domiciliar. Ao ter 
a ideia do livro oficializada, 
Lucione Andriola foi imple-
mentando elementos de outras 
histórias e, conversando com 
amigas que tem filhos ou não, 
a maioria se identificou com a 
dificuldade em aceitar os pró-
prios cachos. “Muitas relem-
braram de quando eram crian-
ças, de como essa fase foi difícil 
e de como havia ainda mais 
preconceito. Estou achando 
interessante perceber o rumo 
que as discussões sobre o livro 
estão seguindo”. 

O mais importante, para a 
escritora, é evidenciar a discus-
são sobre a beleza individual 
e sobre as diferenças de cada 
um. “As diferenças fazem parte 
e são importantes. É um livro 
que se encerra com a mensa-
gem da necessidade de autor-
respeito e de respeito com o 
outro”, explica. Ela reforça sua 
satisfação com a repercussão 
da obra que, de início, foi es-
crita com direcionamento para 
a filha de três anos de idade. 
“Tem muita gente se identifi-
cando com essa questão e eu 
fico muito feliz”.

Minimizar o impacto
As crianças que têm uma 

forte necessidade de relação 
pessoal e interação neste pe-
ríodo, muitas se encontram 
estressadas em relação à si-
tuação que é enfrentar um 
isolamento domiciliar. Lucio-
ne Andriola afirma que esse 
momento pode ser ainda 
mais estressante para os pe-
quenos do que para os adul-
tos, e parte disso se deve à 
falta de entendimento do que 
significa este isolamento. “É 
muito difícil porque, de re-
pente, tudo muda. É um cho-
que, uma mudança radical. É 
necessário que se converse, 
por menor que seja a criança, 

para explicar o que está acon-
tecendo, mostrar e explorar 
outras forma de entreteni-
mento para tentar minimizar 
esse impacto. Tem que ter 
ainda mais tolerância porque 
é um contexto que provoca 
muita mudanças de humor e 
de comportamento”.

O ambiente da casa deve 
estar preparado para o aco-
lhimento das crianças e é ne-
cessário ter calma para lidar 
com o que está acontecendo. 
“Devemos tentar relaxar, pois é 
um momento atípico, por isso 
é importante tentar estimular 
o aprendizado das crianças, 
mas mais importante do que 
a aprendizagem é a questão 
emocional”. Para um isolamen-
to mais tranquilo, a psicóloga 
reforça a importância das “ve-
lhas brincadeiras”, os momen-
tos em que a família inteira se 
reúne por algo em comum. 

Como alternativa, a lite-
ratura pode auxiliar neste mo-
mento de diversas formas. Nas 
palavras de Lucione, o adulto 
pode ler para as crianças de 
qualquer idade. “A leitura abre 
portas, abre a imaginação, faz 
as crianças pensarem, imagi-
narem. É de extrema impor-
tância que elas sejam estimu-
ladas, principalmente agora, 
que estão sem ir para a escola. 
O quanto antes acontecer esse 
estímulo, melhor”.

Os eletrônicos tornaram-
se parte da rotina e as crian-
ças estão cada vez mais fami-
liarizadas com as ferramentas 
on-line. “Tem muita coisa boa, 
mas, como tudo, há a ques-
tão do equilíbrio. Em vez de 
escutar e saber o que está 
acontecendo, muitas vezes os 
adultos dão o celular. É muito 
mais uma postura de como os 
adultos lidam com as crian-
ças, do que as crianças com os 
celulares. As crianças têm que 
viver mais o real, mas isso de-
pende muito mais do acompa-
nhamento dos adultos do que 
das crianças em si”. 

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Ilustrado pelo neto da autora, ‘Poética Animal’ é o livro de estreia de Emília Guerra no 
gênero infantil e surgiu através das suas experiências como professora em sala de aula

Obra de poesias mostra o lado lúdico de brincar com a palavra
A escritora paraibana 

Emília Guerra também está 
com uma obra destinada es-
sencialmente ao público de 
pequenos leitores.

Poética Animal (Arribaçã, 
70 páginas, R$ 30), segundo 
a própria autora, é para todas 
as idades que se permitam 
entrar no universo lúdico da 
linguagem poética com uma 
viagem pelo mundo animal. 
A obra tem capa de Ingrid 
Stephane e foi ilustrada pelo 
neto da autora, Carlos Guerra 
Cavalcante.

Este é o segundo lança-
mento de Emília pela Arribaçã 
e o quinto de sua carreira 
como escritora. O sucessor de 

Sinais surgiu através das expe-
riências da autora em sala de 
aula. Atualmente aposentada, 
ela explorava o gênero poé-
tico nas suas turmas e este é 
o primeiro livro voltado para 
o público infantil. “É um livro 
inteiramente em homenagem 
aos animais. É o resultado de 
uma experiência pessoal, pois 
gosto muito de levar a poesia 
para as escolas e inclusive 
estou sentindo uma imensa 
falta neste período”, comenta. 
“Era na sala de aula que eu 
estimulava a criançada. Minha 
poesia é voltada sempre para 
a visão de um mundo melhor, 
para o lado lúdico de brincar 
com a palavra”.

Poética Animal traz a im-
portância da fauna brasileira 
e da relação entre os animais 
e o ser humano. “Fala sobre a 
nossa necessidade de correla-
ção com o animal, do nosso 
lado afetuoso, necessário. Esse 
sentimento da beleza do viver, 
do sentido de estar aqui, de 
se relacionar com tudo, é tudo 
poesia”, conta. “A gente deve 
ter essa beleza de sentir e des-
cobrir a poesia em tudo”.

O gênero, segundo ela, 
sempre esteve presente em 
sua vida pessoal desde crian-
ça. “Enquanto criança, há um 
sentimento especial com essa 
linguagem leve e bonita de 
sentir e perceber o mundo”.

Foto: Divulgação Imagem: Divulgação
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Obra que aborda a questão da representatividade foi idealizada pela paraibana com base nas suas duas filhas

Foto: Divulgação
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São admiráveis as pessoas que amam a vida, 
lutam por ela e sabem conviver com otimismo e es-
perança. E nas condições mais adversas mantêm a 
força vital, dando tudo de bom a si e aos outros. So-
bretudo as que amam a vida sem o exagerado apego 
às coisas materiais, atentas à fluidez do tempo e à 
efemeridade do existir.

Certamente os que assim se conduzem, íntima e 
exteriormente, experimentam transição serena após 
se desenlaçarem do corpo a seguir viagem. E veem 
que valeu a pena.

Wilson Aquino é um exemplo autêntico do bon vi-
vant, espírito leve, amoroso, cativante, bem-humora-
do, que sabe estar de bem com a vida. Tudo se reflete 
na conversa, no olhar, na maneira de saudar, de aten-
der, de se dirigir ao próximo, de conviver enfim.

Semeou e colheu do que construiu em família, 
na profissão, na conduta cristã, edificando o precioso 
tesouro “que a traça não rói e o ladrão não rouba”: o 
único valor que se leva para o céu da consciência em 
paz, do dever cumprido e do amor distribuído.

Felizes os que podem ver luz no rastro que dei-
xam, na boa impressão e no sentimento dos que con-
sigo conviveram. Felizes os que nunca desvalorizam 
a vida, lutam até o fim, se fortalecendo das energias 
que os acompanharão. Felizes dos que têm oportuni-
dade de se preparar com lucidez, rodeados de amor, 
para o voo do espírito.

Felizes dos familiares e amigos que poderão se 
lembrar de Wilson com eterna gratidão, sintoniza-
dos com seu sorriso otimista, sua mensagem de âni-
mo e o amor pela vida. E que dele possam receber 
as vibrações que lhes intuirão a continuar inspirados 
no seu exemplo.

Que Therezinha, sua amada e dedicada compa-
nheira, alma boa e iluminada da mesma essência, 
abençoada pelo amor incondicional de filhos exem-
plares, moldados cuidadosamente à imagem dos pais, 
possa desfrutar a merecida paz, com a resignação e a 
serenidade que edificam e protegem.

Temos com a família Avellar de Aquino laços de 
afeto inestimável. Nossa amada mãe, Carmen, e The-
rezinha, ambas pianistas e professoras de piano, con-
viveram fraternalmente como colegas e amigas. Car-
los Romero, o pai querido, tem especial amizade por 
Wilson, não somente do coleguismo profissional, mas 
da mesma cepa de amor à vida e ao próximo.

Quando iniciei, ainda garoto, os estudos de pia-
no no Conservatório Paraibano, Therezinha se des-
tacava como professora distinta, elegante, amável, 
daquelas pessoas que gozam unanimidade na boa 
impressão. Mais tarde, no Bacharelado de Música, 
veio a grata oportunidade de conviver com Felipe, 
um dos quatro filhos do casal, que com a mesma fi-
dalguia nos dão a certeza da origem. Cheguei a tocar 
com Felipe na UFPB, em duo de piano e violoncelo, 
instrumento que ele domina até hoje, no ensino e na 
prática, projetando nossos valores musicais pelas 
universidades da Europa.

Do bom humor de Wilson, há dois fatos que me-
recem ser lembrados. Vaidoso com a boa aparência 
e excelente forma física, certa vez, ele perguntou na 
farmácia onde papai também frequentava: “Gosta-
ria de saber quais são as vitaminas que Carlos toma 
para ficar bonito como ele”.

Mediante rumores de que eu havia me candida-
tado à vaga deixada pelo pai cronista na Academia de 
Letras, ele prontamente me telefonou para dizer que 
pensava em se inscrever ao pleito, mas que soubera 
de minha intenção. Quando confirmei, ele imediata-
mente disse: “Está retirada a minha pré-candidatura. 
Eu jamais prejudicaria o seu nobre e merecido inten-
to”. Vou torcer por você. Que homem admirável!

Pois é, amigo Wilson. Só não ficamos tristes por 
termos a absoluta certeza de que você está muito 
bem. Pelo bem que fez, pelo bem que cultivou e pelo 
bem que deixou com sua família, que terá de você a 
incomparável gratidão das boas lembranças.

O admirável 
Wilson

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

O ano era 1985, no qual, recém-aprovado no vestibular para 
o curso de Letras, antevia a experiência que haveria de viven-
ciar no ambiente universitário. O lugar era aprazível Casarão 
do Anita Cabral, que ficava localizado nas margens do Açude 
Velho, fundamental e inafastável geografia da paisagem lírica de 
Campina Grande, a nossa incomparável Rainha da Borborema. 
O contexto sinalizava para um jovem que, mal saído das cro-
nologias da adolescência, toda ela consumida e consumada no 
obsessivo convívio com os livros, morada do saber na acertada 
afirmação de Afrânio Coutinho, ingressava no Curso de Letras da 
então Universidade Regional do Nordeste, mais tarde transfor-
mada em Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Neste ambiente mágico, tudo eram surpresas e descobertas 
para quem a partir da recorrente leitura da Bíblia Sagrada e de 
alentados volumes de Filosofia, já tinha se enamorado, definitiva-
mente, com a literatura, dela fazendo, diria o genial Machado de 
Assis, “a minha segunda alma”, aquela que me permitiria descor-
tinar horizontes humanos sobremaneira amplificados, “mares 
dantes nunca navegados”, como diriam os imortais versos de Luís 
Vaz de Camões, cuja lírica e épica ainda hoje integram o território 
das minhas, mais do que acalentadas afinidades eletivas.

A Teoria da Literatura me chegava através da didática 
impecável e da escorreição vernacular da mestra Elizabeth 
Marinheiro, que tinha como companheiros de viagem expoen-
tes teórico-críticos do porte de Victor Manuel de Aguiar e 
Silva, Gilberto Mendonça Teles, Massaud Moisés, Emil Staiger, 
Afrânio Coutinho, Eduardo Portella, dentre tantos outros 
integrantes de um código onomástico tão variado quanto 
competente. Já as primeiras e decisivas lições da Ciência da 
Linguística, protagonizadas pelos estudos pioneiros do gene-
brino Ferdinand Saussure, me chegaram pela docência séria, 
comprometida e profícua da mestra Maria Salete Carolino, 
que, desde então, tornou-se alvo do meu crescente afeto e da 
minha renovada admiração profissional.

Por qualquer ângulo que apreciemos o ser/fazer da Profes-
sora Maria Salete Carolino, haveremos de nos deparar com uma 
educadora primorosa, paradigma comportamental predileto 

para tantos quantos anelam fazer da vida professoral ponto 
de partida e de chegada para as suas vivências mais efetivas. 
Pontualíssima e assídua, jamais se ausentando nos dias de 
ministração das suas aulas, Maria de Salete Carolino era uma das 
primeiras a chegar, permanecendo na sala de aula até o minuto 
final de uma temporalidade rica de edificantes interações huma-
nas e intelectuais.

A docência de Maria Salete Carolino consorciava sobrante 
competência técnica com empático relacionamento com os alu-
nos, sem perder de vista a necessária dosagem de exigência que 
deve matizar o ensino genuíno e a educação verdadeiramente 
qualificada, a única que é realmente digna de ser chamada de 
educação. Mais do que sólidas lições da Ciência da Linguagem, 
a Linguística, que consagrou Ferdinand Saussure, as aulas da 
Professora Maria Salete Carolino forneciam-nos imorredouros 
fundamentos de conduta ética e correção moral: tão ausentes, 
lamentavelmente, em nossos dias, inclusive no campo acadêmi-
co, no qual, muitas vezes, ao cultivo dos envaidecedores currí-
culos, não corresponde o gesto humanizador tão necessário nas 
cada vez mais esgarçadas relações interpessoais.

Brilhante em sua atuação docente, tanto no âmbito da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), quanto no da Uni-
versidade Estadual da Paraíba, a Professora Maria de Salete 
Carolino também foi operosa participante dos memoráveis 
Congressos Nacionais e Internacionais de Teoria e Crítica Lite-
rária, que Campina Grande, sob a batuta inspirada de Eliza-
beth Marinheiro, realizou em sucessivas e vitoriosas edições, 
nas quais a Serra da Borborema se transformava na Tribuna 
Livre do Pensamento. 

Em suma, elegante na indumentária, na mobilização das 
palavras com as quais dialoga com o outro, e no procedimento 
que cartografa em suas vivências campinenses cotidianas, a 
Professora Maria Salete Carolino é signo que impõe respeito; é 
exemplo que inspira e confere dignidade à práxis educacional; 
é uma das minhas inesquecíveis mestras, a quem, de modo sim-
ples e incompatível com a real dimensão dos seus indisfarçáveis 
méritos, aqui homenageio.

Maria Salete Carolino

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG | colaborador

Colunista colaborador

O sul-coreano Psy fez o mundo intei-
ro dançar, em 2012, ao som de ‘Gangnam 
Style’, um sucesso do gênero musical 
batizado como K-pop, korean pop music. 
Mas K-pop é muito mais que isso.

A dança e música do cantor ficaram 
conhecidas por um bilhão de pessoas, em 
poucas semanas, batendo recordes de 
visualização no Youtube. A língua, uma 
barreira agora superável com a ajuda dos 
dicionários on-line, não foi impedimento 
para se entender a mensagem contida 
na letra: uma possível crítica ao estilo de 
vida luxuoso e badalado dos moradores 
descolados de Gangnam, um bairro de 
Seoul. Ouvidos mais atentos, enquanto 
rebolavam, tentavam entender o que 
estava acontecendo. 

Líderes mundiais como Obama, Ca-
meron e Ban Ki-moon, na época à frente 
da ONU, apareceram nas telas, repetin-
do a coreografia. Não era só por terem 
aderido à moda que se espalhou, no 
mundo virtual. Eles viram que a K-pop 
tinha fãs diferentes dos convencionais, 
a curtição dos seus ídolos ia mais além. 
Perceberam a semente de um movimen-
to social, nesse fã-clube. 

Misturar música com ativismo social 
ou político não é coisa inédita. No entan-
to, em tempos de internet, essa junção 
ganha uma força nova, capaz de alcan-
çar pessoas de todas as idades, etnias e 
classes sociais, espalhadas pelo planeta. 
Na Coreia do Sul, os fãs da K-pop, viravam 

um fenômeno. São pessoas que dominam 
o conhecimento das mídias sociais, têm 
uma consciência política que não deve 
ser subestimada e, enquanto curtem 
um “som”, trabalham em prol de alguma 
causa. Eles se organizam em torno de pre-
ferências musicais e também de questões 
tidas como importantes, mas relevadas 
pelas instâncias de poder. O que começou 
com um fã-clube, visto como uma futili-
dade inócua, ganhou novos propósitos e 
arregimentou adeptos, mundo afora. A 
receita estava dada.

Recentemente, vimos espetacula-
res exemplos de como atuam esses fãs 
modernos.

Nos EUA, a polícia de Dallas, 
incentivou a população a denunciar os 
manifestantes do Black Lives Matter, 
por “atividade ilegal”, usando um 
aplicativo fornecido por ela. Os fãs da 
K-pop inundaram o app com posta-
gens de vídeos de 30 segundos obtidos 
das suas fan-cams, as câmeras dos fãs. 
As denúncias foram diluídas no meio 
de milhares de imagens divertidas. A 
alcaguetagem não obteve sucesso. E 
mais, eles conseguiram arrecadar, em 
somente um dia, mais de um milhão 
de dólares para organizações que 
apoiam o Black Lives Matter. Um jeito 
de novo de filantropia?

Donald Trump também foi alvo 
dessa força difusa, ao ignorar os protestos 
contra a realização de um comício, em 

meio à pandemia. Os k-popistas usaram 
o TikTok para “comandar” a compra dos 
bilhetes para assistir ao evento. O boico-
te era comprar para não comparecer e 
esvaziar as arquibancadas. Estima-se que 
a quantidade adquirida foi suficiente para 
garantir uma audiência que desapontou 
os organizadores. Os lugares vagos na 
plateia eram visíveis e uma área prepara-
da para o caso de superlotação, permane-
ceu sem uso. Deram um toque de fiasco à 
festa do poderoso Trump.

É bom atentar para a força políti-
ca dos fãs da música K-pop e começar 
a antecipar as consequências. Seus 
métodos poderão ser replicados, amea-
çando forças estabelecidas. Poderão ser 
imitados, com outros propósitos. Mesmo 
que caibam críticas, não se deve igno-
rar o que os move e como operam. São 
grandes grupos de pessoas munidas de 
perspicácia, humor sarcástico e inteli-
gência para usar a mídia social de um 
modo magistral. Têm uma capacidade 
de mobilização on-line, rápida e eficien-
te. Foram responsáveis, em 2019, pela 
impressionante cifra de 6 bilhões (!!!) de 
tweets sobre seu gênero musical. Imagi-
ne-se o quanto podem fazer, usando as 
plataformas digitais disponíveis.

É de se ficar pensando, neste jeito 
“decifra-me ou devoro-te”, dos tempos 
atuais. Certamente, muito ainda vai se 
ouvir falar sobre o ativismo on-line inspi-
rado pelos fãs-clubes da K-pop.

Artigo Marta Pessoa
marta.pessoa@gmail.com | colaboradora

Você sabe o que é K-pop?

Foto: Arquivo Pessoal

Advogado Wilson Aquino de Macêdo ao lado da esposa Therezinha

Foto: Reprodução

Lançado em 2012, clipe de ‘Gangnam 
Style’, do sul-coreano Psy, teve mais de 
um bilhão de acessos na internet em 
poucas semanas
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Hoje

A crônica é uma conversa franca entre au-
tor e leitor, seja nas páginas de jornal, eletrôni-
co ou impresso, como também pode ser publi-
cada em livro.

As crônicas de Machado de Assis espalhadas 
em jornais estariam distantes de nós se não es-
tivessem recolhidas em livro. Na conversa com 
seus leitores, Machado deixou sua visão da pai-
sagem do Rio de Janeiro durante um período do 
Império e no começo da República no Brasil.

O Jornal A União, que sempre abriu genero-
sos espaços para esse gênero literário, recolheu 
de suas páginas a produção atual de seus cola-
boradores para eternizá-lo em livro e que tem 
como título Espelhos de Papel.

O livro referido agora lançado, como consta 
na capa, seu conteúdo é “a vida refletida em crô-
nicas publicadas nas páginas de A União”. Como 
refletia Machado de Assis, a vida na Corte bra-
sileira, que encontramos em seus livros, agora, 
por iniciativa da Editora oficial do Estado da Pa-
raíba, os cronistas paraibanos deixam em livro 
suas impressões sobre certos momentos do co-
tidiano no começo do terceiro milênio, o que já o 
tinham feito nas páginas do jornal.  

A editoria me fez merecedor de fazer par-
te dessa coletânea onde constam luminares 
da crônica da Paraíba, pelo que sou deixou-
me agradecido.

A União anda comigo desde 1980, quando 
apareci em sua redação pelas mãos de Natha-
nael Alves, mas este Jornal estava presente em 
minha família desde muito tempo, porque meu 
bisavô, o coronel João Mendes, que residia em 
Serraria, contemplando o belo pôr do sol em Ta-
puio, fazia sua leitura nos finais das tardes. 

O livro Espelho de Papel reúne 57 crônicas 
de autores que estão todas as semanas nas pá-
ginas do Jornal A União ou, a cada mês, no suple-
mento cultural Correio das Artes, constituindo-
se, assim, numa rica coletânea com diferentes 
maneiras de sentir e descrever o cotidiano de 
nossa terra e de nossa gente. O livro é o reen-
contro com os seus autores.

Certa vez a Professora Ângela Bezerra de Castro 
destacou que a crônica publicada em livro é o reen-
contro do escritor com seus textos e do público com 
o cronista, numa outra dimensão. O texto deixa de 
ser pó na coleção dos jornais para viver nas páginas 
vivas no livro, recriando as emoções.

A frase transcrita pela Professora Ângela, de 
que “a crônica é literatura toda vez que o cronis-
ta se resolve em nível da linguagem”, bem reflete a 
linguagem apurada de certos cronistas, a começar 
por Machado, passando por Humberto de Campos 
e Rubens Braga para chegar até nossa Paraíba, com 
Luís Augusto Crispim e Gonzaga Rodrigues.

Mesmo na sua transitoriedade, a abordagem 
do tema momentâneo, quando atinge o nível li-
terário, a crônica sobrevive. Machado de Assis 
é prova disso, Rubens Braga sobreviverá como 
cronista porque seus textos são recheados de 
poesia e foram reunidos em livro. Rubens é da 
opinião de que o livro é a tenda onde sobreviverá 
a cronista do jornal.

Ângela destaca que na Paraíba a crônica che-
ga a ser um fenômeno cultural, tantos são escrito-
res que se dedicam 
a esse gênero literá-
rio, com marcante 
linguagem e estilo 
pessoal. Ela enfati-
za que a crônica é 
“a trincheira de re-
sistência da palavra 
poética que reorde-
na o caos e reinventa 
o homem”.

O livro Espelhos 
de Papel dá vida a 
essas criações literá-
rias adormecidas nas 
páginas do jornal. Ini-
ciativa louvável.

A crônica nossa 
de cada dia

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Colunista colaborador

‘Live de Cinema’

Ator Bukassa Kabengele é o convidado

A ‘Live de Cinema’ de 
hoje conta com a presença do 
ator, compositor e músico Bu-
kassa Kabengele. A partir das 
17h no canal do Fest Aruanda 
no Youtube, o público poderá 
acessar e participar da con-
versa com o artista.

Nascido em Bruxelas e 
criado na República Demo-
crática do Congo até os dez 
anos de idade (quando veio 
para o Brasil), Kabengele 
apresenta uma carreira pro-
fissional entre artes cênicas 
e música. Ele foi o primeiro 
brasileiro a conquistar o prê-
mio de Melhor Ator na Espa-
nha, no Festival de San Sebas-
tian, e levou o troféu no Fest 
Aruanda no ano passado pela 
atuação em Pacificado, filme 
ainda inédito no Brasil.

Para Bukassa, cinema é 
expressão plural e complexa. 
“É uma arte que possibilita dar 
voz a narrativas que contem-
plam a cultura brasileira infor-
mando e entretendo, dando 
visibilidade nacional e inter-
nacional a comportamentos, 
sonhos, olhares, desejos, vidas 
e realidades pela ótica da arte 
através do audiovisual. Atual-

mente, por questões políticas 
e da contemporaneidade e 
tendências sociais, vivemos 
um tempo de desmonte com 
baixa nos investimentos no 
setor do audiovisual brasilei-
ro que envolve várias produ-
ções independentes, grandes 
produtoras, entre outras, nas 
quais se engloba o setor cine-
matográfico”, analisa o ator.

Com um mês de progra-
mação, Lúcio Vilar admite es-
tar surpreso com a repercus-
são dos encontros. “Estamos 
procurando trazer pessoas 
que tenham uma história e 
uma reflexão para provocar. 
Cada um com sua particu-
laridade contribui para que 
consigamos ter um retrato 
dessa época”.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Jornada virtual faz homenagem 
ao centenário de Celso Furtado

O economista, escritor e ex-mi-
nistro Celso Furtado (1920-2004) 
completaria 100 anos no próximo do-
mingo. Com intuito de homenagear 
o paraibano, a Secretaria da Ciência, 
Tecnologia e Educação Superior (Seci-
tece), do Ceará, realiza hoje uma série 
de debates e palestras com transmis-
são ao vivo pela internet sobre um dos 
maiores economistas de nossa história 
e um dos mais destacados intelectuais 
do país ao longo do século 20.

A Jornada 100 Anos de Celso Fur-
tado começa às 9h nas redes sociais 
oficiais da Secitece. Convidados vão se 
revezar, falando sobre a obra e o lega-
do do idealizador da Sudene e um dos 
nomes-chave da filosofia desenvolvi-
mentista, elaborada na Comissão Eco-
nômica para a América Latina (Cepal), 
organismo das Nações Unidas.

O evento vai reunir virtualmente 
nomes como o de Rosa Freire, Saturni-
no Braga, Tânia Bacelar, Luiz Gonzaga 
Belluzzo, Liana Carleial, José Meneleu 
Neto, entre muitos outros economistas 
e intelectuais brasileiros que conhe-
cem e estudam a obra de um dos mais 
influentes pensadores brasileiros.

Após a abertura, a partir das 10h, 
a primeira mesa redonda on-line terá, 
dentre outros convidados a viúva Rosa 
Freire d’Aguiar, que falará sobre seu livro, 
Diários Intermitentes: 1937-2002.

Às 14h, haverá o debate “Formação 
Econômica do Brasil”, com Tânia Bacelar 
(UFPE), Luiz Gonzaga Belluzzo (Unica-
mo), Liana Carleial (UFPR), José Meneleu 
Neto (UECE) e Nilson Araujo de Souza 
(Fundação Maurício Grabois).

“A Fantasia Organizada” é o deba-
te das 16h, apresentando a Revista das 
Ciências Sociais (UFC), com dossiê de 
Celso Furtado. Compões a mesa Fabio 
Akira Shishito (IFSP), Maria José de 

Rezende (UEL) e Irapuan Peixoto Lima 
Filho (UFC).

Por fim, a partir das 17h, haverá a 
mesa “Celso Furtado - Esperança Mili-
tante”, com a apresentação da trilogia 
homônima produzida pela Universi-
dade Estadual da Paraíba (UEPB), em 
parceria com a Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC), por meio da Edito-
ra A União. Através da transmissão ao 
vivo, estarão no debate o organizador 
da coleção, Cidoval Morais de Sousa 
(UEPB), o Pró-Reitor de planejamento 
da UEPB, Luciano Albino, e o Reitor da 
instituição paraibana, Rangel Jr.

Na Paraíba
Composta por três e-books, já fo-

ram lançados ao longo dos últimos me-
ses os dois primeiros volumes de Celso 
Furtado - Esperança Militante: Inter-

pretações e  Depoimentos, respectiva-
mente. O terceiro e último volume, De-
safios, será lançado próximo domingo, 
data em que o paraibano completaria 
100 anos.

Na ocasião, haverá uma programa-
ção virtual comemorativa, que inclui 
outras atividades e terá a participação 
do governador da Paraíba, João Azevê-
do. O evento será transmitido pelo Ca-
nal Rede UEPB no Youtube.

Natural de Pombal, Celso Furta-
do foi professor, autor de mais de 30 
livros, ministro do Planejamento do 
governo João Goulart e ministro da 
Cultura do governo de José Sarney. 
Dirigiu a Sudene de sua criação até o 
golpe de 1964. Adepto de uma atitude 
intervencionista no funcionamento da 
economia, seu pensamento apresen-
ta-se, sob vários aspectos, em sintonia 
com as ideias promovidas pela Comis-
são Econômica para a América Latina 
(Cepal), órgão da ONU criado para 
auxiliar os países latino-americanos 
no desenvolvimento de ações econô-
micas que permitam seu progresso 
financeiro e econômico. Foi o oitavo 
ocupante da cadeira 11 da Academia 
Brasileira de Letras (ABL).

Foto: Divulgação

Furtado ao lado da esposa, Rosa Freire d’Aguiar: 
ela estará na mesa inicial falando sobre o seu 
livro, ‘Diários Intermitentes: 1937-2002‘

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

Para o ator nascido em Bruxelas, o cinema é uma expressão plural e complexa

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Secitece no Youtube

Imagem: Divulgação

Encerramento será sobre a trilogia ‘Esperança Militante’

Foto: Divulgação

‘Espelhos de Papel’, obra que reúne 57 
textos de cronistas do Jornal ‘A União’



Dia do Amigo, celebrado na última segunda-feira, reforça a importância dos bons relacionamentos para a mente e o corpo

Laços de amizade garantem 
até uma vida mais saudável

O Dia do Amigo é comemo-
rado no Brasil no dia 20 de julho, 
ou seja, aconteceu na última se-
gunda-feira. Tradicionalmente, 
a data também é comemorada 
na Argentina e no Chile. A esco-
lha desse dia foi determinada a 
partir do médico argentino En-
rique Ernesto Febbraro. Segun-
do ele, o dia em que o homem 
chegou à Lua deveria ser con-
siderado um símbolo de união 
entre os seres humanos e uma 
representação de que as pesso-
as conseguem superar qualquer 
desafio quando estão juntas.

De acordo com a Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), a data oficial para o “dia 
da amizade” é o dia 30 de julho, 
sendo considerada internacio-
nalmente. Além disso, outras 
datas podem ser consideradas 
como 4 de fevereiro, pela rede 
social Facebook, ou 18 de abril, 
considerada também como 
“dia do amigo”. Apesar da diver-
sidade de datas comemorativas 
sobre amizade, o importante é 
que todo dia é dia de celebrar 
um bom amigo.

Uma boa amizade pode 
ser responsável por produzir 
hormônios como a serotonina 
e a oxitocina, além de também 
elevar a imunidade. Um estudo 
feito nas universidades da Cali-
fórnia e de Chicago comprovou 
que com a solidão, a tristeza se 
torna predominante e aumenta 
as taxas de cortisol – que em 
grande quantidade no corpo 
pode causar até infarto. Além 
disso, a falta de proximidades 
com os outros ainda rebaixa as 
doses de dopamina, o hormô-
nio do humor e do bem-estar.

Nos cinemas, amizades 
são retratadas constantemente 
como em O Menino do Pijama 
Listrado, As Vantagens de Ser 
Invisível, Harry Potter e até 
mesmo em desenhos animados 
como Monstros S.A, Lilo & Stit-
ch e Toy Story. Os seriados de 
TV também são marcados por 
grandes relações de amizade 
como Friends, How I Met Your 

Mother, Grace and Frankie, 
The Big Bang Theory, Seinfeld 
e That ‘70s Show, por exemplo.

Na vida real, as histórias 
entre amigos podem ser tão 
fortes quanto às retratadas nas 
telinhas. Rita Santana conheceu 
os melhores amigos – Vitória 
Lima, Fábia Guedes e Eduardo 
Martins – ainda na escola, mas 
somente na fase de pré-vesti-
bulares que os laços se estrei-
taram. “A gente ficou próximo 
que depois de um tempo, eu 
comecei a namorar com Vitória 
e Eduardo começou a namorar 
Fábia. Assim a gente criou o 
grupo Vamos Montar Um Bar”, 
explicou Rita.

Os quatro amigos pos-
suem até mesmo uma tatua-
gem juntos, que surgiu a par-
tir da primeira viagem que 
fizeram para um show do único 
cantor que os quatro gostam 
da mesma forma. A viagem foi 
marcada por praia, por um bar 
que conheceram e, por fim, no 
desenho marcado no corpo.

O nome que os represen-
ta nasceu de uma vontade em 
comum. “O lugar que mais gos-
távamos de nos divertir era um 
bar específico que fechou, daí 
pensamos: por que não mon-
tar o nosso? Então temos um 
projeto de montar um bar. Uma 
advogada, dois professores e 
uma gastrônoma”, enfatizou 
Rita. Para a jovem, estudante 
de Gastronomia, a melhor coisa 
entre ela e seus amigos é perce-
ber que “entre todas as pessoas 
do mundo, nos encontramos e 
somos uma família”.

E o laço fraternal é uma 
característica forte de uma boa 
amizade. Segundo a psicóloga 
Amélia de Cássia, “a amizade 
faz bem em todos os sentidos, 
porque se tem um amigo mais 
chegado que um irmão, como 
diz a música. Ela traz alegria, 
cumplicidade, lealdade... A ami-
zade é como se reproduzisse o 
amor entre irmãos. Você tem 
com quem contar, pra quem 
ligar quando precisar e aquele 
amigo escuta, aconselha. O ami-
go está nos momentos felizes e 
tristes”, afirmou a psicóloga.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União
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Amizades que rompem barreiras e se tornam família
Tratando-se de fraternidade, há 

amizades que rompem as barreiras e 
se tornam, de fato, família. Como foi 
o caso das duas irmãs, Cislane e Cis-
leide Santos, e aquela que viria a ser 
cunhada, Marta Borges. “Nos conhe-
cemos através de uma tia minha que 
morava na mesma cidade que elas e 
tudo começou na minha festa de ani-
versário, que ela esteve presente. Nas 
bodas de casamento dos meus pais, 
Cislane começou a namorar com meu 
irmão, Silvio, e logo depois surgiu uma 
oportunidade de trabalhar fornecendo 
almoços para uma concessionária. A 
partir daí, lá se vão mais de 20 anos 
de amizade e trabalho sempre juntas”, 
contou Marta.

Como Cislane define, é uma 
amizade que sempre teve o laço fa-
miliar, seja pelas duas irmãs ou pelo 
relacionamento que consagrou depois 
as duas famílias. E, a partir disso, 
também se tornou uma sociedade em 
uma empresa, a Donna Torta Festas 
e Buffet.  

No começo, dividiam a cozinha 
de casa uma da outra para dar conta 

do trabalho, mas o sonho real ainda 
estava adormecido. “Vindo até a 
minha cidade eu encontrei um lugar 
que era apenas uma garagem e eu 
pude enxergar naquilo ali uma opor-
tunidade de negócio. Conversei com 
a minha irmã, falei com ela sobre o 
sonho e ela de prontidão abraçou 
a ideia. E eu já fui falando que ti-
nha mais uma parceira, que seria 
Marta, que prontamente disse sim. 
Daí começou a sementinha”, narrou 
Cislane. “O marco da nossa história 
começou numa garagem sem piso, 
com o teto quase caindo e que em 
menos de um ano a gente conseguiu 
dar uma cara nova. Isso foi muito 
marcante pra gente”, enfatizou. Isso 
foi há oito anos.

Os anos de trabalhos se es-
tendem aos anos compartilhando 
famílias, passeios e celebrações. “Par-
ticipamos de todos os acontecimentos 
da vida uma da outra, dos bons e 
dos ruins. Casamentos, aniversários, 
conquista dos filhos e até das per-
das dos entes queridos”, destacou 
Marta. “Passamos de amigas para 

amigas-empresárias. E com base 
no compromisso, responsabilidade, 
lealdade e acima de tudo respeito, 
convivemos bem no lado profissional, 
onde as vezes o silêncio, em alguns 
momentos é a solução, e quanto ao 
lado pessoal é só festa. Amamos 
fazer tudo juntas, desde comprinhas 
a viagens”, disse ela.

Os sonhos e as conquistas em 
comum é um elo importante dentro 
de uma amizade, pois de acordo com 
a psicóloga Amélia de Cássia, “A Psi-
cologia já provou que o que faz uma 
amizade crescer é a afinidade”, é o 
que torna uma amizade concreta. e 
a psicóloga ainda complementa, afir-
mando que o vínculo é o que faz uma 
amizade se tornar positiva e, principal-
mente, a empatia. “Não só se colocar 
no lugar do outro, mas sentir o que o 
outro sente. Entender o mundo como 
o outro percebe”, concluiu Amélia.

Não importa a quantidade de 
datas que existem intituladas de “dia 
do amigo” ou “dia da amizade”, o que 
vale ressaltar é que: todo dia é dia de 
celebrar um bom amigo.

Os amigos Rita, Vitória, Fábia e Eduardo possuem até mesmo uma tatuagem juntos, que surgiu a partir da primeira viagem que fizeram para um show 

Foto: Arquivo pessoal

Quando tenho saudades demasiadas 
- o que não é constante -, escuto Sean 
Connery recitando ao som da beatliana 
“In my life”, com arranjo de George Mar-
tin: “... e essas memórias perdem o senti-
do quando eu penso em amor como uma 
coisa nova”. 
       Ando meio saudoso nesta metade de 
2020, ou até com muitas saudades. Nisto 
sinto-me universal. Até sonhei com uma 
pessoa que não conheço e uma paisagem 
que desconheço. Ambas bem distante; 
em Madras, na Índia. 
       Cheguei a conhecer um jovem nascido 
em Madras, que tinha vindo de Fortaleza 
e passado dois dias em João Pessoa, indo 
para o Recife, onde procuraria o consula-
do de seu país. Estava perdido.
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       Sinto saudades do sonho. Saudades dos 
que partiram em definitivo, com minha mãe 
Antonieta, minha “mãe preta” Léu e meu ir-
mão Marcus. Como sinto saudade de quem 
aqui permanece mas fica tão distante que 
parece estar em Reykjavik, na Islândia.
       Tenho saudades nas línguas percor-

Melancolia e nostalgia levam a saudade
ridas vez em 
quando por 
minha mente: 
inglês, francês, 
italiano, espa-
nhol. “Longing”, 
“manque”, 
“rimpianto”, 
“añoranza”. 
Todas como 
saudade. 
      Não enten-
do bulhufas 
de alemão, 
mas sei que 
“Sehnsucht” 
significa 
saudade na 
pátria de 
Wim Wenders 
e Thomas 
Mann, esse 
filho de um alemão e uma brasileira.
      Saudade de quando li “A montanha 
mágica” e quando vi “Morte em Veneza” 
no cinema (cartaz do filme nesta colu-
na) pelo olhar de Luchino Visconti, com 
o ator Dirk Bogarde insuperável como o 
compositor Gustav von Aschenbach.
     Dizer que saudade só existe em Portu-

guês, intraduzível noutras lín-
guas, é a maior lenda urbana 
lingüística de todos os tempos.
      Talvez a origem dessa len-
da - que professores cuidaram 
de disseminar, transformando
-a em tabu nas escolas desde a 
segunda ou terceira década do 
século 20 -, esteja no contexto 
etimológico de que essa pala-
vra portuguesa não é aparen-
tada às de outras línguas.
       Porém, é claro que este 
sentimento existe em toda 
a humanidade, sendo assim 
“saudade” traduzida para 
qualquer outra língua.
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      O um tanto cronista aqui 
faz questão de lembrar que, 

como sutis diferenças, algumas inpercep-
tíveis, melancolia, nostalgia e saudade 
são sentimentos versáteis. 
       Melancolia é uma tristeza causada 
por um passado perdido, mesmo recente. 
Nostalgia é o desejo de voltar a esse ou 
outro passado. Saudade é uma mistura 
disso tudo e até um tanto mais.

Martin 
Luther 
King 
em abril 
de 1967, 
um ano 
antes 
de sua 
morte

 “Sim, sou 
um negro de cor / Meu irmão de minha cor / 
O que te peço é luta sim, luta mais / Que a luta 
está no fim. / Cada negro que for, mais um negro 
virá / Para lutar com sangue ou não / Com uma 
canção também se luta irmão / Ouvir minha voz, 
lutar por nós. / Luta negra demais é lutar pela 
paz / Luta negra demais para sermos iguais”. 
          Este é um trecho de “Tributo a Martin 
Luther King”, composta por Ronaldo Bôscoli e 
Wilson Simonal e gravada por este. 
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Haja técnico!
Em menos de sete meses, o Campinense já teve cinco treinadores: 
Oliveira Canindé, Ruy Scarpino, Evandro, Hélio Cabral e agora Nei Junior 
(na foto), que foi anunciado no início desta semana.  Página 16
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Na capital, já são pelo menos 13 nomes na pré-disputa pela prefeitura; em Campina Grande, o número chega a dez

Pré-candidaturas crescem 
em João Pessoa e em CG

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Jorge Rezende 

Neste mês, o número de 
pré-candidaturas aos cargos 
de chefe do Executivo em João 
Pessoa e em Campina Grande 
deu um “salto”. São pelo me-
nos 13 nomes na capital parai-
bana e outros dez na segunda 
maior cidade do Estado que 
se disponibilizaram a concor-
rer para comandar as cidades 
pelos próximos quatro anos, a 
contar de 2021.

Oriundos de partidos 
bem diferentes, em comum, 
os adversários têm o desafio 
de convencer os cidadãos dos 
maiores colégios eleitorais do 
Estado sobre a viabilidade de 
seus projetos, além de lutar 
pela oportunidade de geren-
ciar também os maiores orça-
mentos municipais.

Da Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) surgiram no-
mes como o de Wallber Virgulino 
(Patriota), Wilson Filho (PTB), 
Eduardo Carneiro (PRTB) e Aní-
sio Maia (PT), apenas na disputa 
em João Pessoa. O ex-deputado 
estadual Raoni Mendes (DEM) 
também está na corrida. Já Ruy 
Carneiro (PSDB) e Julian Lemos 
(PSL) se predispõem a deixar a 
Câmara Federal e, licenciado da 
Câmara Municipal, João Almei-
da (Solidariedade), do mesmo 
modo, lançou a pré-candidatura.

Ainda há nomes como do 
procurador Carlos Monteiro 
(Rede Sustentabilidade), do 
comunicador Nilvan Ferreira 
(MDB), do advogado Pablo Ho-
norato (PSoL), do jornalista Ra-
fael Freire (UP) e do ex-prefeito 
Cícero Lucena (Progressistas), 
que retornou à atividade polí-
tica após anos de isolamento. A 
expectativa é que a lista possa 
aumentar com os anúncios de 
partidos como o PCdoB, PSB 
(do ex-governador Ricardo Cou-
tinho, que trabalha o nome da 
mulher, Amanda Rodrigues), 
Cidadania (do governador João 
Azevêdo) e do PV (do prefeito 
Luciano Cartaxo), que tem as 
ex-secretárias Edilma Freire, 
Socorro Gadelha e Daniela Ban-
deira como opções.

Assim como na capital pa-
raibana, Campina Grande tem 
mulheres de olho na disputa: 
as ex-secretárias Ana Cláudia 
Vital do Rêgo (Podemos) e Ta-
tiana Medeiros (MDB). Acres-
centam a lista o empresário 
Arthur Bolinha (PSL), os de-
putados estaduais Inácio Fal-
cão (PCdoB), Manoel Ludgério 
(PSD) e Tovar Correia Lima 
(PSD), o ex-deputado estadual 
Bruno Cunha Lima (PSD), o 
suplente de vereador Lucas 
Ribeiro (Progressistas), o co-
ronel reformado do Exército 
Márcio Saraiva (DEM) e o ex-
deputado federal Walter Brito 

Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Notas & Fatos

Pelas Prefeituras

Caixas eletrônicos
Projeto de lei da vereadora Raíssa Lacerda 
(Avante) na Câmara Municipal de João Pes-
soa (CMJP) determina um agente de segu-
rança em caixas eletrônicos para garantir aos 
usuários comodidade e segurança ao fazer 
transações financeiras nesses locais. O proje-
to estabelece um prazo de 90 dias para ade-
quação à lei. O serviço de segurança deverá 
ser prestado durante o período de funciona-
mento dos caixas. “Nós queremos defender 
quem mais precisa que é a pessoa da ponta 
da relação de consumo”, justifica a vereadora.

‘Vítimas da Covid-19’
O governador da Paraíba, João Azevêdo 
(Cidadania), sancionou a Lei 11.747/2020, 
de autoria do deputado Adriano Galdino 
(PSB), presidente da Assembleia Legisla-
tiva, que institui o dia 9 de maio como o 
‘Dia Estadual em Memória das Vítimas da 
Covid-19’. A data passará a integrar o ca-
lendário oficial do estado da Paraíba e será 
lembrada anualmente. Na semana passada, 
a ALPB já havia aprovado um outro projeto 
de lei ordinária propondo a criação do ‘Me-
morial da Covid-19’.

Recursos financeiros
Foi sancionada a Lei 11.745/2020, de au-
toria do deputado Nabor Wanderley (Re-
publicanos), que dispõe sobre a obrigato-
riedade dos municípios prestarem contas 
dos recursos financeiros usados no enfren-
tamento à pandemia do novo coronavírus 
(covid-19). O ato foi publicado no Diário 
Oficial do Estado (DOE). Os gestores terão 
que divulgar os recursos recebidos em site 
oficial próprio, prestando contas de valo-
res destinados pelos Poderes Executivos 
estadual e federal; e de outras origens.

Acesso à Justiça
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por 
meio da Comissão Permanente de Demo-
cratização e Aperfeiçoamento dos Ser-
viços Judiciários, realizará no dia 30 de 
julho, das 9h às 19h, o ‘Seminário Demo-
cratizando o Acesso à Justiça’. A transmis-
são do evento acontecerá pela plataforma 
Cisco Webex. As inscrições ocorrerão até 
o dia 27 de julho. Interessados em partici-
par do evento on-line podem se inscrever 
no endereço https://eventos.cnj.jus.br/. 
O evento vai debater o combate à discri-
minação e ao preconceito, por exemplo.

Artistas circenses
Um dos setores sociais que mais sofrem 
com o isolamento devido à pandemia é o 
cultural; um dos primeiros a serem atin-
gidos e, provavelmente, um dos últimos 
a retornarem às atividades. A campanha 
‘IFPB Solidário’ de entrega de cestas bási-
cas chegou à Região do Sertão no mês de 
julho voltada aos artistas circenses. Um 
dos contemplados com a doação de cestas 
básicas foi o Babalu Circus, instalado na 
cidade de Sousa. O circo está fechado des-
de março. A mesma situação é a do Circo 
Amazonas, também em Sousa.

Cargos comissionados
Um dos setores sociais que mais sofrem 
com o isolamento devido à pandemia é o 
cultural; um dos primeiros a serem atin-
gidos e, provavelmente, um dos últimos 
a retornarem às atividades. A campanha 
‘IFPB Solidário’ de entrega de cestas bási-
cas chegou à Região do Sertão no mês de 
julho voltada aos artistas circenses. Um 
dos contemplados com a doação de cestas 
básicas foi o Babalu Circus, instalado na 
cidade de Sousa. O circo está fechado des-
de março. A mesma situação é a do Circo 
Amazonas, também em Sousa.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Neto (MDB), que decidiu retor-
nar à cena política.

Pela Emenda Constitucio-
nal (EC) 107/2020, promulgada 
pelo Congresso Nacional no dia 
2 de julho, as datas das eleições 
em primeiro e segundo turno fo-
ram adiadas, respectivamente, 
para os dias 15 e 29 de novem-
bro, em razão da pandemia pro-
vocada pelo novo coronavírus. 

Com isso, o registro dos candi-
datos escolhidos em conven-
ções partidárias foi estendido e 
o prazo final para a apresenta-
ção dos pedidos junto à Justiça 
Eleitoral passou para o dia 26 de 
setembro (inicialmente o prazo 
era 15 de agosto). Até lá, os pré-
candidatos precisam de muita 
articulação para garantir a con-
firmação no pleito.
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Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade

Pablo Honorato, do PSol

Rafael Freire, da Unidade Popular

Julian Lemos, do PSL

Morreu ontem, aos 73 
anos,  a desembargadora Maria 
das Neves do Egito. Ela estava 
internada no Hospital Dom Ro-
drigo e faleceu em decorrência 
de complicações renais. O pre-
sidente do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, desembargador 
Márcio Murilo da Cunha Ra-
mos, decretou luto, no âmbito 
do Poder Judiciário estadual, 
por três dias, em virtude do fa-
lecimento de Maria das Neves, 
que era conhecida por Nevita.

Natural de Macaparana em 
Pernambuco, Maria das Neves 
do Egito é filha de José Tava-
res de Araújo e Nimpha Egypto 
de Araújo. Fixou residência há 
muitos anos na Paraíba. Na Ca-

pital paraibana, fez o curso se-
cundário, no Educandário Cris-
to Redentor e no Colégio Nossa 
Senhora das Neves. O curso 
clássico, ela fez no tradicional 

Lyceu Paraibano, cursando de-
pois Ciências Jurídicas e Sociais 
(o curso de Direito) na UFPB 
até o ano de 1969, quando se 
formou. Tinha Licenciatura Ple-

na em Direito e Legislação, Or-
ganização e Normas e Mercado, 
também pela UFPB, além de um 
curso de Suficiência em Educa-
ção Moral e Cívica.

Nevita foi a segunda de-
sembargadora a tomar posse 
no Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, e também a primeira 
magistrada convocada para 
integrar o Tribunal Pleno do 
TJPB, em substituição ao de-
sembargador Rivando Bezerra 
Cavalcanti, o que ocorreu no 
ano de 2000. Ainda na quali-
dade de juíza de Direito de 1º 
grau, foi convocada para inte-
grar o Tribunal Pleno por um 
período de seis meses, renova-
do por mais três meses.

Morre a desembargadora Maria das 
Neves do Egito e TJPB decreta luto

Apenas 15% dos cargos eletivos na 
Paraíba são ocupados por mulheres

A Comissão dos Direitos da 
Mulher da Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), presidida pela 
deputada estadual Camila Toscano 
(PSDB), vai realizar um debate so-
bre a participação feminina na polí-
tica. A discussão ocorrerá por meio 
de audiência pública e lives com 
mulheres que possuem mandatos 
eletivos no Estado.

Atualmente, na Paraíba, ape-
nas 15% do total de cargos eleti-
vos são ocupados por mulheres. 
“É preciso mudar esta realidade 
e oferecer igualdade de oportuni-
dade para que a disputa seja igual. 

Temos que buscar equidade em re-
lação aos gêneros”, destacou a par-
lamentar.

Das 223 prefeituras paraiba-
nas, por exemplo, apenas em 40 
têm mulher à frente da gestão, o 
que representa 18% do total. Na 
Assembleia Legislativa, o percen-
tual da participação feminina é ain-
da menor, com apenas 13,8% das 
36 vagas. “Precisamos levar esse 
debate para dentro do Legislativo 
como forma de incentivarmos a 
participação de mais mulheres na 
política. Esse é um ano eleitoral e as 
mulheres devem estar nas disputas 

das prefeituras e das câmaras mu-
nicipais”, destacou Camila, afirman-
do que os partidos políticos devem 
incentivar e viabilizar essas candi-
daturas.

Segundo a deputada, a realiza-
ção da audiência pública tem como 
objetivo incentivar uma maior par-
ticipação feminina na política, mas 
também dar voz as mulheres que 
hoje estão no comando de prefei-
turas e nas câmaras de vereadores 
de todo o Estado. “A voz dessas mu-
lheres precisa ser ouvida. Elas têm 
a capacidade de incentivar outras 
mulheres mostrando as possibili-

dades e as realidades que podem 
ser modificadas por meio da políti-
ca”, destacou.

Camila afirmou ainda que o 
debate envolve a qualificação e 
estrutura para que as mulheres 
entrem na disputa eleitoral de for-
ma igualitária. “Precisamos falar 
da importância de ações junto aos 
partidos políticos, para que eles 
colaborem com as candidaturas fe-
mininas durante as disputas eleito-
rais. A disputa deve ser igual entre 
homens e mulheres e as oportuni-
dades partidárias também devem 
seguir a mesma linha”, observou.

Maria das Neves do Egito foi a segunda desembargadora a tomar posse no TJPB

Foto: Divulgação/TJPB
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No espelho 
trincado da internet

Auxílio Emergencial

Governo pede ajuda ao Ministério 
Público e à PF para evitar fraudes

O Ministério da Cida-
dania firmou parceria com 
o Ministério Público Federal 
(MPF) e a Polícia Federal (PF) 
para evitar, coibir e punir frau-
des no recebimento do auxílio 
emergencial  – verba destina-
da à população de baixa renda 
para reduzir o impacto eco-
nômico da pandemia do novo 
coronavírus.

Esta semana, a Caixa 
Econômica bloqueou, por 
suspeita de fraude, contas da 
poupança social usadas para 
pagamento do auxílio. Se-
gundo informações do portal 

G1, o Ministério da Cidadania 
enviou à Caixa 1.303.127 nú-
meros de CPF para bloqueio 
e verificação da suspeita de 
fraude.

Em nota, o Ministério ex-
plicou que não é possível ain-
da afirmar que esses CPFs se-
jam considerados cancelados 
ou inelegíveis para receber o 
benefício. Ontem, o presiden-
te da Caixa Econômica, Pedro 
Guimarães, afirmou que 51% 
das contas foram bloqueadas 
por suspeita de fraude. As de-
mais teriam “inconsistência 
cadastral”.

Em meio a essas sus-
peitas, o Ministério divulgou 
nota ontem informando que 

firmou parceria com o MPF 
e a PF para coibir fraudes. A 
ação mira grupos organizados 
que agem para burlar os sis-
temas usados para filtragem 
dos perfis que podem receber 
a ajuda financeira. A Caixa 
também participará da ação 
e será responsável por identi-
ficar e informar saques feitos 
de maneira irregular, por pes-
soas que não são titulares do 
benefício, saques com cartões 
clonados ou acesso indevido 
às contas beneficiadas.

“Mesmo com o nosso 
altíssimo índice de acerto 
no pagamento do auxílio 
emergencial, ainda há gru-
pos criminosos que insis-

tem em burlar o sistema. 
Então, essa parceria vai au-
mentar os instrumentos de 
controle a partir do cruza-
mento de informações para 
encontrarmos e punirmos 
esses criminosos”, afirmou, 
em nota, o ministro da Cida-
dania, Onyx Lorenzoni. 

Segundo dados publi-
cados pelo Ministério da Ci-
dadania, mais de 1,3 milhão 
CPFs já estão sob averiguação. 

O governo mantém tam-
bém uma plataforma online 
para receber denúncias. Elas 
poderão ser feitas através da 
plataforma Fala.Br ou por te-
lefone, pelos números 121 ou 
0800-707-2003.

Agência Brasil
Com edição de A União

Daniela Amorim

Os Estados Unidos 
instruíram o consulado 
chinês em Houston a fe-
char em três dias, citando 
a necessidade de proteger 
propriedade intelectual e 
informações norte-ameri-
canas, em meio a um de-
terioração aguda das rela-
ções entre os dois países.

O governo chinês re-
pudiou a ordem e ameaçou 
retaliar. Uma fonte disse 
que a China está cogitan-
do fechar o consulado dos 
EUA na cidade de Wuhan.

Os laços bilaterais 
vêm se tensionando desde 
o surgimento do novo co-
ronavírus em Wuhan.

O Departamento de 
Estado norte-americano 
confirmou o fechamento 
iminente do consulado 
de Houston depois que o 
Ministério das Relações 
Exteriores chinês relatou 
ter sido instruído a fechar 
a missão.

A notícia sobre as-
sunto agitou os mercados 
financeiros, criando uma 
onda de aversão a risco 
nos pregões europeus.

EUA querem fechar
consulado da China

O corregedor nacional 
do Ministério Público, Ri-
naldo Reis Lima, decidiu on-
tem abrir uma reclamação 
disciplinar para apurar a 
conduta do coordenador da 
força-tarefa da Lava Jato em 
Curitiba, Deltan Dallagnol.

 O caso diz respeito às 
críticas feitas pelo procura-
dor à decisão do presidente 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), ministro Dias 
Toffoli, que suspendeu na 
terça-feira (21) uma ope-
ração de busca e apreen-
são no gabinete do senador 

José Serra (PSDB-SP), no 
Senado.

Em sua conta pesso-
al no Twitter, Deltan disse 
que a decisão de Toffoli é 
“muito equivocada” e a con-
siderou uma “solução casu-
ísta que está equivocada 
juridicamente”. 

“Se a moda pega, o mes-
mo argumento de Toffoli 
poderia ser utilizado con-
tra buscas e apreensões em 
quaisquer lugares, pelo risco 
de prejuízo à atividade em-
presarial, judicial, advocatí-
cia, ministerial etc., dignas de 
igual proteção, o que inviabi-
lizaria a apuração de crimes”, 
escreveu o procurador.

Dellagnol vê decisão de 
Toffoli como casuística
Daniela Amorim
Agência Estado

Câmara aprova MP que garante
R$ 16 bi a estados e municípios
Decisão foi tomada após uma primeira reunião de técnicos do tribunal com médicos de três instituições sobre o risco

Luciano Nascimento
Agência Brasil

O plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou on-
tem a Medida Provisória (MP) 
938/20 que destina R$ 16 bi-
lhões para reforçar o repasse 
da União aos Fundos de Par-
ticipação dos Estados e dos 
Municípios (FPE e FPM), em 
razão de perdas na arrecada-
ção em função da pandemia 
de covid-19. A matéria segue 
agora para análise do Senado.

O texto, aprovado na 
manhã de ontem, pelos de-
putados, estende o repas-
se até o mês de novembro. 
Inicialmente, a MP previa o 
complemento nas parcelas 
dos fundos apenas no perío-
do  de abril a junho.

Em seu parecer, o relator, 
deputado Hildo Rocha (MDB-
-MA), disse que havia uma 
“sobra” de R$ 6 bilhões nos re-
cursos, uma vez que o repasse 
do governo a estados e muni-
cípios, até o final de junho, foi 
de cerca de R$ 10 bilhões.

“Em relação à presente 
MP, temos a execução orça-
mentária de aproximadamen-
te R$ 9,86 bilhões até 18 de 
julho (valor pago), restando 
saldo significativo em relação 
ao valor projetado inicialmen-
te. Cabe notar que, quando 
editada esta MP, havia a expec-
tativa de retomada mais breve 
da atividade econômica. O que 

vemos, entretanto, é o prolon-
gamento da quarentena, com 
reflexos negativos na capaci-
dade financeira dos entes sub-
nacionais”, disse o relator.

Estados e municípios so-
frem com a queda nos fundos 
que são abastecidos com a 
arrecadação do Imposto de 
Renda (IR) e do Imposto so-
bre Produtos Industrializa-
dos (IPI).

De acordo com a MP, as 
transferências para cada es-
tado e município ficam a car-
go da Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN) e limitadas ao 
máximo de R$ 4 bilhões por 
mês. Se o valor calculado para 
um mês for maior do que o 
limite mensal, poderá haver 
compensação no mês seguin-
te, a critério do Ministério da 
Economia. Se for menor, só 
será depositado o valor efeti-
vamente apurado pela STN.

Setor de transportes
A aprovação da MP 938 só 

ocorreu após um acordo entre 
os líderes partidárias. O texto 
do relator previa um aporte 

adicional de R$ 4 bilhões que 
seriam destinados para socor-
rer o setor de transporte. A ini-
ciativa gerou polêmica e vários 
deputados chegaram a pedir a 
retirada da proposta de pau-
ta, com o argumento de que o 
aporte não havia sido debatido 
na Casa.

Ao anunciar o acordo, o 
presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), disse que 
o tema deverá ser tratado por 
meio de um projeto de lei e 
analisado novamente na pró-
xima semana.

 A decisão da Câmara vai reforçar o repasse da União aos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios (FPE e FPM)

Foto: Najara Araújo-Câmara dos Deputados

Raquew Azevêdo
Sandra

criticadasmidias@gmail.com

Eu não sei quem inventou, ou o que inventou. Se essa 
é mais uma daquelas datas comerciais como Dia dos Na-
morados, Pais, Mães, etc e tal. Observo apenas que o Dia 
do Amigo se tornou uma data bem mais visível ano após 
ano. Nesse período de isolamento social “amparado” pelas 
mídias digitais são canhões de cards circulando nas redes 
sociais. Pensava apenas que Dia do Amigo era assim todo 
dia. Ou especialmente naqueles dias mais densos da vida, 
em que a presença de uma pessoa que te percebe, te acolhe 
e se faz presente faz uma diferença enorme na existência. 

Acho estranho os milhões de info-amigos. Honesta-
mente, considero uma das coisas mais estranhas desse sé-
culo XXI: uma cartografia online de “conexão” de pessoas 
que, em grande parte, não se relaciona. Que troca informa-
ção, que curte, ou compartilha, por vezes especula a vida 
dos outros, pega briga na internet. Ou no máximo deixa 
umas linhas registradas. Talvez essa impressão se relacio-
ne à relevância que dou a quem chamo de amigo ou amiga. 

Não deixo de achar interessante de certo modo o 
que as infovias possibilitam para que a gente possa nos 
aproximar de pessoas, trocar informações, construir em-
patia, começar a cultivar relações. Semana passada achei 
o livro “O Pequeno Príncipe” numa estante da biblioteca. 
E sempre acho interessante as ilustrações. Ainda exer-
ce um certo fascínio a frase: desenha-me um carneiro. É 
uma história começando. Muitas histórias começam pela 
navegação, como tantas terminam também. 

Prefiro perceber amigos e amigas para além do es-
pelho trincado da internet. Isso não significa dizer que 
não goste de ver suas faces estampadas nas fotografias 
dando conta de algum aspecto de sua cotidianidade. Mas 
amizade mesmo para mim tem que ser no corpo a corpo, 
cara a cara, risada e choro. Raiva, tem que ter ira, tem que 
ter briga, e agregado a isso, uma série de diferenças. Não 
podemos concordar em tudo, impossível. Tem que tecer 
história, daquelas que ditas  em algum momento de re-
encontro vão fazer chorar de rir e também sentir um or-
gulho imenso da outra pessoa. Sertanejo é amigável, em-
bora não seja de amizade aparente. Confia, desconfiando. 
Precisa de tempo para acreditar. E qualquer fissura na 
confiabilidade é capaz de mudar para sempre o curso afe-
tivo da história de uma grande amizade. 

Amizade acho que é uma vivência no campo do sa-
grado, da espiritualidade. Só que não é camaradagem, 
nem batidinhas nas costas, risinho sociável, ou aparição. 
Não chamo todo mundo de amigo não, porque acho a pa-
lavra forte demais, linda, e tem atributos muito relevan-
tes para poder delegar a toda pessoa que conheço. Tem 
gente que não vale um tostão, imagine ser chamado de 
amigo. Mas certamente há amigos e amigas mais chega-
dos que irmãos. 

Sei também que é bem triste quando uma amizade 
acaba, embora seja necessário. Penso que já devo ter so-
frido mais por fim de alguma amizade que por relaciona-
mentos amorosos. E isso nos faz entender que esse tipo de 
vínculo não é naturalmente perene. Honestidade e recipro-
cidade são elementos fundamentais para permanência de 
uma amizade ao longo da vida. Sobre os “amigos” de copo, 
prefiro não os ter. Ao passo que é preciso discernir entre as 
pessoas que só se chegam para chorar as pitangas… e não 
se lembram do “amigo ou amiga” no resto do ano. 

Já ouvi muito ao longo da vida que amigo só pai e 
mãe. Não acho que seja assim. Porque tem mãe e pai que 
não tem amizade com filho. Por vezes nem pai nem mãe 
consegue ser. Acontece.

Não conseguiria definir o que seja amizade. Está no 
lugar mesmo das experiências humanas. Desde 2008 que 
eu travei uma amizade com ser bem diferente de mim, 
Nina, uma cachorra pinscher. Nunca imaginei que uma 
amizade falasse tão alto em mim. Muita cumplicidade. Ela 
não é gente, nem eu sou cachorra, mas somos duas vidas 
que dialogam bastante, todos os dias. 

Num tempo em que nos relacionamos muito com as 
máquinas, quase que ininterruptamente, acho que me re-
lacionar com uma cachorra, com plantas, com gente aju-
da bastante a atravessar as tempestades da vida e poder 
sobretudo celebrar presenças nutridoras da alma. É bom 
fugir da desenergização provocada pelo tautismo tecno-
lógico, ou seja, um tipo de comunicação um processo de 
comunicação que morre pelo excesso de “comunicação, 
segundo o pesquisador Lucien Sfez. Aglomerar também 
não quer dizer muita coisa. Agora amar, estar junto e 
abraçar faz toda a diferença. 
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Em 83 partidas disputadas, o brasileiro chegou a 73 tentos, um a mais que o compatriota, que tem 205 jogos

Neymar supera Raí em gols
atuando com camisa do PSG

Neymar não é o pri-
meiro brasileiro a vestir a 
camisa do PSG. Nem mes-
mo se contarmos apenas os 
que usaram o número 10 às 
costas. É possível também 
que não seja o último. Mas 
uma coisa nesse momento é 
certa: nenhum outro marcou 
tantos gols pelo clube quan-
to o brasileiro.

Contra o Celtic, da Es-
cócia, no amistoso realizado 
nessa terça-feira, o jogador 
marcou um dos gols na gole-
ada do Paris Saint-Germain 
por 4 a 0 e chegou a 73 bolas 
na rede em 83 partidas. Ele 
deixou para trás um outro 
10: Raí.O ídolo do São Pau-
lo também marcou época 
na França, onde atuou entre 
1993 e 1998, conquistando 
um Campeonato Francês e 
duas Copas da França. Até 
então, o ex-meia era o brasi-
leiro com mais gols na histó-
ria do clube, com 72 tentos 
em 205 atuações. Marca su-
perada por Neymar.

O título da Champions 
League é a grande obsessão 
do Paris Saint-Germain des-
de que o clube francês pas-
sou a ser uma das grandes 
potências da Europa, e nos 
últimos meses Neymar não 
fez questão de esconder que 
compartilha do mesmo de-
sejo – independentemente 
das constantes especulações 
que o ligam a um retorno ao 
Barcelona.

E desde que o PSG vol-
tou a entrar em campo, em 
duelos amistosos, uma vez 
que a Ligue 1 francesa foi 
cancelada devido à pande-
mia do novo coronavírus, 

Goal

o atacante brasileiro 
segue mostrando alto 
nível com a bola em 
seus pés.

Se a primeira ví-
tima, o Waasland-Be-
veren, da Bélgica, foi 
apenas uma presa fácil 
nos 7 a 0 construídos 

no primeiro amisto-
so, o Celtic, campeão 
escocês, na teoria se 
apresentava como de-
safio maior. Não che-
gou a ser tão diferente. 
Nesta terça-feira (21) 
o PSG seguiu a mostrar 
sua força e fez 4 a 0 so-

bre o tradicional time 
da Escócia. Neymar 
fez gol e deu assistên-
cia para Mbappé abrir 
a contagem – Ander 
Herrera e Pablo Sa-
rabia completaram o 
marcador.

Foi o último amis-

toso do Paris Saint-
Germain antes das fi-
nais da Copa da França 
(nesta sexta-feira, 24, 
contra o Saint-Étien-
ne) e da Copa da Liga 
(no próximo dia 31, 
contra o Lyon). Evi-
dente que os títulos 

nacionais são impor-
tantes para o já con-
sagrado campeão da 
Ligue 1, mas é impos-
sível fugir do principal 
objetivo: a Atalanta, 
sensação europeia, 
nas quartas de final da 
Champions League.

CBF divulga rodada 
do Brasileiro Série B

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) divulgou 
nesta quarta-feira a tabela 
detalhada das 10 primeiras 
rodadas do Campeonato 
Brasileiro. A competição terá 
início no dia 8 de agosto, um 
sábado, e os primeiros times 
a entrarem em campo serão 
Fortaleza e Athletico-PR, 
que duelarão a partir das 19 
horas na Arena Castelão, em 
Fortaleza. Na mesma data 
acontecerão mais duas par-
tidas: Coritiba x Internacio-
nal, às 19h30, em Curitiba, e 
Sport x Ceará, às 21 horas, 
no Recife.

Todt minimiza as
críticas de Lewis

As polêmicas envolvendo o 
nome do inglês Lewis Hamil-
tom, hexacampeão mundial 
de Fórmula 1, nos protestos 
antirracistas na categoria 
tiveram mais um capítulo. 
O presidente da Federação 
Internacional de Automobi-
lismo (FIA, na sigla em fran-
cês), o francês Jean Todt, mi-
nimizou as críticas feitas pelo 
piloto da Mercedes sobre a 
falta de planejamento no ato 
antes da largada do GP da 
Hungria, no último domingo, 
considerado rápido demais e 
sem que todos os pilotos se 
ajoelhassem.

YouTube ajuda os
times cearenses

A volta aos gramados de 
Fortaleza e Ceará no Cam-
peonato Cearense contou 
com uma grande novidade. 
Na última semana, os dois 
primeiros jogos dos clubes 
na retomada do Estadual 
foram exibidos nos respec-
tivos canais do YouTube dos 
rivais. A iniciativa contribui 
para ambos manterem ati-
vo o relacionamento com 
os torcedores enquanto as 
arquibancadas dos estádios 
estão fechadas, além de 
produzirem novas receitas 
financeiras durante a pan-
demia do Covid-19.

Olimpíada ainda
segue ameaçada

O presidente do Comitê Orga-
nizador dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020, Yoshiro Mori, afir-
mou, ontem, que o desenvolvi-
mento de um tratamento para 
o novo coronavírus será um ele-
mento fundamental para per-
mitir a realização da Olimpíada, 
que começaria hoje, mas que foi 
adiada em março passado para 
2021 por conta da pandemia 
da covid-19. “O primeiro ponto 
será o desenvolvimento de uma 
vacina ou de um medicamento”, 
disse Mori, em entrevista à TV 
japonesa NHK. A nova data 
para a cerimônia de abertura 
dos Jogos é 23 de julho de 2021. 

Curtas

O título da Champions League 
é a grande obsessão do Paris 
Saint-Germain e do atacante 
brasileiro nesta temporada

Foto: PSG/Divulgação

Jesus quer o meia Cebolinha no Benfica

Jorge Jesus mal chegou 
a Lisboa para dirigir o Benfi-
ca e já indicou a contratação 
do atacante Everton Ceboli-
nha, do Grêmio, para o clu-
be português. A informação 
foi do jornalista Rui Pedro 
Braz, na última terça-feira, 
no programa "Mais Transfe-
rências" da Tvi, de Portugal.

A admiração do técni-
co português pelo atacan-
te do time gaúcho é antiga. 
Durante a disputa da semi-
final da Copa Libertadores, 

no ano passado, quando os 
cariocas eliminaram os gaú-
chos, o treinador afirmou 
que o jogador era o melhor 
"extremo" (ponta) do fute-
bol brasileiro.

O Benfica é mais um 
clube europeu interessado 
em Everton. Nos últimos 
dois anos pelo menos Na-
poli, Milan (ambos da Itá-
lia), Everton (Inglaterra) e 
Borussia Dortmund (Ale-
manha) já chegaram a abrir 
negociações para contratar 
o atleta.

O Grêmio, que preten-

de receber uma oferta de 
30 milhões de euros (R$ 
179 milhões), possui 50% 
dos direitos do atacante, 
enquanto Gilmar Veloz, 
seu antigo empresário, tem 
30%. O Fortaleza ainda tem 
10% e o investidor Celso 
Rigo outros 10%.

Além do atacante gre-
mista, Jorge Jesus teria 
também indicado Gérson, 
Willian Arão e Bruno Hen-
rique, todos do Flamengo, 
para o Benfica, que perdeu 
o título da atual temporada 
para o Porto.

Agência Estado
Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Everton Cebolinha continua sendo o principal jogador do time gaúcho

Mbappé fica no clube e ainda quer ser o melhor do mundo

Um dos maiores destaques 
do Paris Saint-Germain nos 
últimos anos, ao lado do brasi-
leiro Neymar, o atacante fran-
cês Kylian Mbappé revelou que 
não vai deixar o time da capital 
da França tão cedo, mesmo 
com especulações sobre sua 
transferência para Real Madrid 
ou Liverpool. O jogador de 21 
anos quer ganhar títulos com 
a equipe e ainda ser escolhido 
o melhor do mundo.

"Tenho apenas a dizer que 
estou aqui, que vou fazer o 

meu quarto ano neste projeto. 
Isso é um recado para todo 
mundo... diretores, torcedores. 
Vou continuar no PSG, acon-
teça o que acontecer. Quero 
ajudar o time a ganhar títulos 
e ser o melhor do mundo", 
afirmou Mbappé em entrevista 
à TV BeIN Sports.

O nome de Mbappé apa-
receu em uma possível lista 
de reforços do técnico francês 
Zinedine Zidane para integrar o 
elenco do Real Madrid na pró-
xima temporada. E o alemão 
Jurgen Klopp, comandante do 
Liverpool, já disse gostar muito 

do estilo de jogo do francês 
Seu contrato com o Paris Saint-
Germain vai até junho de 2022 
- mesmo mês de Neymar, outro 
sendo cogitado fora do clube 
da capital francesa.

"Os cinquenta anos do PSG 
são um ano importante para o 
clube, para os torcedores, para 
todos. Então estarei aqui acon-
teça o que acontecer", disse 
Mbappé, que chegou ao Paris 
Saint-Germain em 2017, vindo 
do Monaco. "Vou tentar trazer 
de volta troféus com a equipe 
e dar o melhor de mim", con-
cluiu o jogador campeão da 

Copa do Mundo de 2018 com 
a seleção da França.

O atacante  já  d i spu-
tou 33 jogos na temporada 
2019/2020, anotando 30 gols. 
Ele se prepara para as decisões 
da Copa da França (neste sá-
bado contra o Saint-Étienne) e 
da Copa da Liga Francesa (no 
próximo dia 31 contra o Lyon) 
e para a fase final da Liga dos 
Campeões da Europa, que 
será de 12 a 23 de agosto em 
Lisboa, capital de Portugal. O 
Paris Saint-Germain enfrentará 
a Atalanta, da Itália, em jogo 
único pelas quartas de final.

Agência Estado
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Com a chegada de Ney Júnior nesta terça-feira, o rubro-negro acumula cinco profissionais em praticamente três meses

Campinense bate recorde
de técnicos na temporada

Nunca na história recente 
do futebol paraibano, um clube 
trocou tanto de técnico em um 
período tão curto, como fez este 
ano o Campinense. Em menos 
de 7 meses de 2020, dos quais 
4 o futebol estava suspenso por 
causa da pandemia do corona-
vírus, a Raposa já teve 5 trei-
nadores: Oliveira Canindé, Ruy 
Scarpino, Evandro, Hélio Cabral 
e agora Nei Junior, anunciado 
no início desta semana.

Oliveira Canindé foi o pri-
meiro a comandar a equipe 
na pré-temporada e nos pri-
meiros jogos do Campeonato 
Paraibano e Copa do Brasil. 
Em seguida,  Ruy Scarpino, 
que não chegou nem a assumir 
efetivamente o cargo e desis-
tiu alegando problemas com 
a família. Depois foi a vez de 
Evandro Guimarães, que tam-
bém desistiu antes da estreia, 
alegando os mesmos motivos. 
Hélio Cabral assumiu interi-
namente a equipe, e depois de 
empatar com o Botafogo e ven-
cer o Atlético, nos últimos dias, 
foi também substituído por Nei 
Junior, que chega respaldado 
pela diretoria e pelos próprios 
jogadores para comandar a 
equipe no restante dos jogos 
do Campeonato Estadual e o 
Brasileiro da Série D.

“O Nei já treinou esta equi-
pe, porque era auxiliar de Ruy 
Scarpino e preparou o time 
para a chegada do treinador 
que acabou não acontecendo, 
porque Ruy teve problemas de 
saúde com sua esposa e tam-
bém com sua filha. Os próprios 
jogadores vinham pedindo o 
retorno dele. Todo mundo gos-
tou muito de sua metodologia 
de trabalho e de seu caráter, 
por isso, deixamos as portas 
do clube abertas para o seu 
retorno”, justificou o presiden-
te Paulo Gervany, enfatizando 
que espera que ele leve o clube 
a conquista do título paraiba-
no deste ano.

Aos 49 anos, Ney já foi 
jogador de vários clubes do 
país e do Exterior. Como técni-
co, ele já trabalhou em alguns 
clubes do interior paulista e 
recentemente estava como au-

xiliar técnico de Ruy Scarpino. 
De cara, ele já estreia em um 
clássico dos maiorais, fechan-
do a última rodada da fase de 
classificação do Campeonato 
Paraibano. A data ainda será 
confirmada pela FPF.

“Não podemos dizer que 
é um jogo qualquer. Nós sabe-
mos da necessidade do adver-
sário de marcar pontos nessa 
partida, e temos a certeza que 
estaremos prontos para fazer 
um bom jogo e consolidar o tra-
balho que temos feito. Já conhe-
ço os jogadores e isso facilita 
muito o meu trabalho. Um re-
sultado positivo neste clássico 
vai trazer muita confiança para 
a próxima fase, que aí sim, não 
podemos mais errar”, disse o 
treinador, que terá o professor 
Hélio Cabral como assistente.

Bismarck
Além de Nei Junior, o Cam-

pinense terá outra grande novi-
dade para o clássico dos maio-
rais. Trata-se do retorno do 
meio-campo Bismarck. O atleta 
é um ídolo da torcida rubro-ne-
gra, e foi um dos principais jo-
gadores do clube na conquista 
da Copa do Nordeste de 2013. 
Esta será a sua terceira passa-
gem pelo clube.

Com 29 anos, Bismarck 
é um jogador muito experien-
te, tendo passado por várias 
equipes do país. Ele já atuou no 
Fortaleza, Vila Nova-GO, Para-
ná-PR, Santa Cruz-PE, CSA-AL, 
Guarany de Sobral-CE e Globo
-RN. Recentemente, ele estava 
jogando no River-PI.

Depois de fazer os exames 
e cumprir o protocolo médico, 
o atleta já está treinando com 
o grupo. Com esta contratação 
do norte-rio grandense, já che-
ga a 18 o número de jogadores 
que vieram reforçar a Raposa 
nesta reta final do Campeo-
nato Paraibano. Tanto o trei-
nador como o atleta chegam 
em um bom momento técnico 
que atravessa o Campinense. 
O clube acabou de se classifi-
car na primeira colocação do 
grupo B para as semifinais do 
Paraibano, e vem de resultados 
positivos, como o empate com 
o Botafogo, em João Pessoa, e a 
vitória sobre o Atlético, no últi-
mo domingo, em Campina.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Estádio do Treze de novo em leilão

Nacional lamenta a perda de Pinto

Kashima fará seus jogos do futebol feminino em Bayeux

O Tribunal Regional do Trabalho da 
Paraíba iniciou, na última terça-fei-
ra e termina hoje, mais um grande 
leilão de bens imóveis com mais de 
300 lotes de bens e, entre os dispo-
níveis, o Estádio Presidente Vargas, de 
propriedade do Treze Futebol Clube, 
localizado no bairro São José, em 
Campina Grande.  Não é a primeira 
vez que o imóvel aparece em edital de 
leilão e sempre o departamento jurí-

dico consegue, com habilidade, evitar 
o arremate. As dívidas trabalhistas do 
alvinegro são imensas e o estádio já 
vem sendo penhorado há bastante 
tempo. Torço para que não se con-
cretize a ação e mais uma vez o pa-
trimônio do Galo seja mantido, afinal 
faz parte de uma história de glórias da 
equipe que, no próximo domingo, será 
palco do “Clássico dos Maiorais” pelo 
Campeonato Paraibano de 2020.

Ontem, o forrozeiro cantor e com-
positor Pinto do Acordeon foi se-
pultado em Patos. Ele nasceu em 
Conceição, mas a maior parte de 
sua vida aconteceu na “Morada do 
Sol”. A diretoria do Nacional Atlé-
tico Clube se posicionou nas redes 
sociais sobre a perda do grande 
artista. “ A diretoria do Nacional 
Atlético Clube lamenta profunda-
mente a partida do nosso querido 

Pinto do Acordeon, grande mestre 
e orgulho de nossa terra. Em sua 
trajetória terrena, nego Pinto, com 
era carinhosamente mencionado, 
deixou o seu legado musical e, no 
campo social, de muita humildade. 
Obrigado, Pinto, por levar para tão 
longe o nome e a cultura da nossa 
gente! Lembraremos pra sempre”, 
diz a nota distribuída pela direção 
do clube mais querido de Patos.

Timemania e o
legado no Belo 
A Timemania tem deixado um le-
gado muito grande para o Botafogo 
desde a sua criação em 2007, mas 
seu primeiro sorteio foi em março de 
2008. Segundo Raimundo Nóbrega, 
conselheiro do clube, em 2007 o 
débito do Clube com a União (Go-
verno Federal) e com o FGTS era da 
ordem de R$ 2 milhões de reais. E 
o Botafogo fez o parcelamento des-
sa dívida em 240 meses, 20 anos, 
num grande esforço da Diretoria 
da época, já que as 6 primeiras 
parcelas de R$ 15 mil, a partir da 
adesão, tinham que ser pagas pelo 
Clube, num total de R$ 90 mil. Mas 
em 7 anos o Clube já tinha liquida-
do a dívida com o Governo Federal. 
A partir dali foi possível a emissão 
de qualquer Certidão Negativa de 
Débitos, permitindo  a realização de 
parcerias legais do Clube com qual-
quer instituição pública ou privada

Ainda não há previsão da Federação Paraibana de Futebol sobre a data do início do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino 
de 2020 ou mesmo a reunião do Conselho Técnico, sempre a última competição do calendário da Entidade, mas o Kashima 
resolveu largar na frente de todos os clubes e, através de uma parceria com a Prefeitura Municipal de Bayeux e com o apoio da 
FPF, definiu que a cidade irá sediar os jogos da equipe nesta temporada. Na última terça-feira, no Estádio Lourival Caetano, o 
acordo foi selado na presença do prefeito Jefferson Kita e da presidente da FPF, Michele Ramalho, e ainda, com a apresentação 
do elenco, evento realizado seguindo todo o protocolo defindo pelas autoridades de saúde.

Curtas
Foto: Divulgação/Kashima

Treze não espera moleza no jogo decisivo
No Treze, o empate contra o 

Nacional foi um resultado lamen-
tado por todo o grupo. Esta sema-
na, o técnico Moacir Júnior está 
fazendo treinos táticos específicos 
para corrigir os erros apresentados 
no segundo tempo lá em Patos. O 
clube depende agora apenas dele 
para chegar às semifinais, mas 
para isso, terá de vencer o clássi-
co dos maiorais de número 410, 
que será disputado no Presidente 
Vargas, com transmissão da TV13.

Apesar do Campinense já 
está garantido nas semifinais, 
como primeiro do grupo B, os 
trezeanos não esperam mole-
za no confronto, por causa da 
grande rivalidade entre os dois 
clubes. O técnico Moacir Júnior 
vai poder contar com todos os 
27 jogadores do elenco, já que 
o lateral direito Gustavo, que 
cumpriu suspensão, já está de 
volta. Mesmo com o retorno 
dele, não deverá recuperar a 

posição de titular, já que seu 
substituto, Léo Oliveira, fez 
uma grande partida contra o 
Nacional e deverá ser mantido 
na equipe. 

Com 17 pontos na segunda 
colocação no grupo A, o Galo 
precisa vencer para não depen-
der de nenhum outro resultado. 
Caso empate ou perca, vai ter de 
apelar para tropeços de Atlético 
e Botafogo, que jogarão contra 
Sousa e CSP, respectivamente.

Foto: Daniel Lins/Campinense

Ney Júnior conhece bem o elenco 
do Campinense porque já foi 
auxiliar de Ruy Scarpino, e sua 
estreia será contra o Treze
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00241/2019– PP 00052/2019. PARTES: 
Fundo Municipal de Saúde – Areia/Pbe Gama Serviços de Diagnósticos por Imagens Eireli; CNPJ 
nº 23.871.427/0001-60. OBJETO: Alteração de PrazoeValor contratual. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL:ART 57, II, § 2º DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 e Artigo 65, I, d, §§1°; 2º da Lei Federal 
N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Juliana Viegas de Albuquerque Baracho e Gama 
Serviços de Diagnósticos por Imagens Eireli. DATA DA ASSINATURA:21/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de medicamento Forteo 20mg, para atendimento de demanda judicial, proces-
so de N° 0800014-40.2020.8.15.0071, destinados a Secretaria de Saúde do município de Areia-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00076/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00261/2020 - 22.07.20 - 

GLOBAL MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - R$ 14.529,40.

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

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00242/2019, PREGÃO PP 
00052/2019, Fundo Municipal de SaúdeeJOSE ALVES NETO, CNPJ nº 10.861.672/0001-45. OB-
JETO: ALTERAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57, II, § 2º DA 
LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. SIGNATÁRIOS: Juliana Viegas de Albuquerque 
Baracho e Jose Alves Neto. DATA DA ASSINATURA:21/07/2020.

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

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00210/2019, PREGÃO PP 
00046/2019, Fundo Municipal de SaúdeeITYHY Consultoria LTDA, CNPJ nº 01.502.402/0001-57. 
OBJETO: ALTERAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57, II, § 2º DA 
LEI FEDERAL N° 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. SIGNATÁRIOS: Juliana Viegas de Albuquerque 
Baracho e ITYHY Consultoria LTDA. DATA DA ASSINATURA:12/06/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 08.2018.
OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 133/2018 datado de 20/09/2018 e com prazo de vigência inicial de 04 
(quatro) meses, celebrado inicialmente entre as partes,  ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência 
até 21.07.2019, ao Segundo Aditivo de Prazo com vigência até 22.11.2019, ao Terceiro Aditivo 
de Prazo com vigência até 23.03.2020, ao Quarto Aditivo de Prazo com vigência até 25.05.2020 
e ai Quinto Aditivo com vigência até 25.07.2020, objetivando a Contratação de empresa no ramo 
pertinente para conclusão do Campo de Futebol no Distrito de Rua Nova – Belém/PB, conforme 
contrato de repasse celebrado com o Ministério do Esporte / Governo Federal, oriundos do Contrato 
de Repasse n° 1000.879-96/2012 ME.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREI-
TAS DE SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ: 
18.920.924/0001-71 – ALEX SILVA OLIVEIRA

JUSTIFICATIVA: Como é de nosso conhecimento mundial estamos passando por uma pandemia 
devido ao COVID-19, e a Prefeitura através do Decreto 13/2020, tomou medidas de isolamento 
social, o que acabou prejudicando a execução desses serviços e ocasionando atraso.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 22.07.2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 26.09.2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, 
PARA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPE-
DOS EM 02 (DUAS) RUAS: MARIA JÚLIA E TRAVESSA MARIA JÚLIA, NO MUNICÍPIO DE BAÍA 
DA TRAIÇÃO/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Valor: R$ 107.802,52. 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 Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99893-9303. 

Baia da Traição - PB, 22 de Julho de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, 
PARA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-
PEDOS EM 02 (DUAS) RUAS: RUA CRISTINA BARBOSA, BAIRRO MORRINHO E RUA PROJE-
TADA, BAIRRO VÁRZEA, NO MUNICÍPIO DE BAÍA DA TRAIÇÃO/PB. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL 
EIRELI - Valor: R$ 62.722,14. 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 pode-
rão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia 
da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99893-9303. 

Baia da Traição - PB, 22 de Julho de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2020
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, por meio de sua Pregoeira abaixo transcrita, TORNA 

PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2020, 
tempestivamente interposto pela empresa ELETRO ZAGONEL LTDA. – CNPJ 81.365.223/0001-
54, foi analisado e julgado PROCEDENTE, conforme Ata de Julgamento constante nos autos do 
Processo. Considerando a necessidade de alteração no Edital que afeta diretamente a elaboração 
das propostas, data de abertura da referida licitação prevista para o dia 27/07/2020 às 10:00 horas, 
fica adiada para o dia 05/08/2020 às 12:00. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-2318.

Boqueirão – PB, 22 de julho de 2020.
CRYSTIANE GOMES BEZERRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Aterro Sanitário licenciado para recebimento e disposição final de 

resíduos sólidos urbanos produzidos pelo Município de Cacimba de dentro/PB, por um período 
de 12 meses. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2020. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/
PB (RECURSOS ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: até 16/07/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00064/2020 - 17.07.20 - ECOSOLO GUARABIRA 
GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 213.470,21.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE E SUPLEMENTOS) DE FORMA PARCLADA, DESTINADOS 
ÀS CRIANÇAS PORTADORAS DE MICROCEFALIA NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO, 
EXERCÍCIO 2020, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
PARA SAUDE LTDA - R$ 42.705,50. Cacimba de Dentro - PB, 17 de Julho de 2020. VALDINELE 
GOMES COSTA – Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE E SUPLEMENTOS) DE FORMA 

PARCLADA, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS PORTADORAS DE MICROCEFALIA NO MUNICÍPIO 
DE CACIMBA DE DENTRO, EXERCÍCIO 2020, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 
- RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECEITA DE IMPOS-
TOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Cacimba de Dentro e: CT Nº 00065/2020 - 20.07.20 - MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO 
DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 42.705,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2020, que objetiva: Contratação de Serviços 
Funerários de forma parcelada destinados ao sepultamento de pessoas carentes do município de 
Cacimba de Dentro/PB para o exercício de 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO - ME - R$ 70.375,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 20 de Julho de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA 

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços Funerários de forma parcelada destinados ao sepultamento de 

pessoas carentes do município de Cacimba de Dentro/PB para o exercício de 2020. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECURSOS ORDINÁRIOS) - 06.000 
- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - 08.244.1025.2065 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32 - 
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00066/2020 - 
20.07.20 - JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO - ME - R$ 70.375,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0082/2020

A Prefeitura Municipal, através da comissão permanente de licitação, comunica aos interessados 
que o Pregão Presencial nº 0082/2020, cujo objeto éAquisição e instalação, com material incluso, 
de 256 aparelhos de ar condicionado do tipo Split. - SEDUC - EXCLUSIVO ME/EPP, marcado para 
o dia 23 de julhode 2020, às 09:00h, fica adiada até ulterior deliberação. Para maiores informações, 
telefone:(83) 3250-3121 /Email: licitaçãocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 22 de Julho de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de materiais médico hospitalares para 
os setores da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo (AMPLA PARTICIPAÇÃO). Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal 
nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário 08:00 as 14:00h - dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3250-3121. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.

Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/ e www.tce.pb.gov.br. 
Cabedelo - PB, 22 de Julho de 2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de materiais médicos hospitalares para os di-
versos setores da Secretaria Municipal de Saúde (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP). Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal 
nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário 08:00 as 14:00h - dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3250-3121. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.

Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/ e www.tce.pb.gov.br. 
Cabedelo - PB, 22 de Julho de 2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial 

para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente 
a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e 
demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial tipo 
menor preço, no dia 04 de Agosto de 2020 as 09:00 horas, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTAL-
MENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE CAPIM. A reunião ocorrerá na 
sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Capim, na Av. São Sebastião, s/n°, Centro, 
CAPIM – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do link http://transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/

Capim-PB, 22 de Julho de 2020.
Antônio José da Silva

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00012/2020
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 DP00012/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE PAINÉIS MEDICINAIS E CENTRAIS MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR 
COMPRIMIDO); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MEDGAS 
COMERCIO E SERVICOS DE GASES LTDA. - R$ 31.700,00.

Cuité - PB, 22 de Julho de 2020
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00015/2020
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 DP00015/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS DIGITAIS; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DENTAL COSTA PRODUTOS ODON-
TOLOGICOS LTDA - EPP - R$ 17.100,00.

Cuité - PB, 22 de Julho de 2020
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
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: AQUISIÇÃO OXÍMETROS DE PULSO DE DEDO; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 2.980,00.

Cuité - PB, 22 de Julho de 2020
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00017/2020
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 DP00017/2020, 
que objetiva: AQUISICAÇÃO DE TECIDO TNT PARA CONFECÇÃO DE EPIs; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 12.540,00.

Cuité - PB, 22 de Julho de 2020
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, 
através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas 
do dia 10 de agosto de 2020, Licitação TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime 
de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF ESTUDANTE LEONARDO 
VITORINO GUIMARÃES, 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, 22 de julho de 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2020

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2020, do tipo Menor Preço, objetivando: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO RURAL DESTE 
MUNICÍPIO. Data de Abertura: 05 de agosto de 2020às 09h00min. O Edital pode ser obtido na 
sede da Prefeitura de Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00. Edital: 
www.congo.pb.gov.br, ou www.tce.pb.gov.br.

Congo - PB, 22 de julho de 2020.
ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços Técnicos especializados, na área 

de contabilidade pública, para atender as necessidades desta Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:03.00 
- SECRETARIA DE FINANÇAS, 04.123.1002.2008. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.39.99 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00077/2020 
- 21.07.20 - JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME - R$ 22.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2020, que objetiva: Con-
tratação de empresa para prestação de serviços Técnicos especializados, na área de contabilidade 
pública, para atender as necessidades desta Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente procedimen-
to licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME - R$ 22.800,00.

Damião - PB, 21 de Julho de 2020
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de cons-
trução de área de recreação coberta na Escola Mun. Ana Lucia Fernandes, neste Município. A 
Prefeitura Municipal de Dona Inês, através da Comissão Permanente de Licitação, COMUNICA 
aos participantes da Tomada de Preços nº 0002/2020 que o recurso interposto pela empresa LRM 
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, foi julgado procedente, passando a empresa a 
ficar HABILITADA no presente certame. Ficando aprazada para o dia 28 de julho de 2020 às 10:00 
horas, a sessão para abertura das propostas das empresas habilitadas. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 
02 - Centro - Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 20 de Julho de 2020
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

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

E REFORMA DA EMEF SEVERINO ALVES BARBOSA, NA LOCALIDADE LAGOA DE PEDRA, 
MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2019. 
ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00221/2019 - Matrix Construtora Ltda - EPP - 3º Aditivo 
- acréscimo de R$ 68.201,28. ASSINATURA: 13.07.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

O Município de Esperança, Estado da Paraíba, torna público que fará realizar através da Comissão 
Especial de Licitação, às 10h30 do dia 06/08/2020, a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
do tipo menor preço global, processada sob o nº 00002/2020, originalmente marcada para o dia 
20/03/2020, adiada conforme publicação veiculada no Diário Oficial do Estado de 04/03/2020, que 
objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTA-
ÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. Recursos próprios, previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal 8.666, de 1993 e suas alterações. A Sessão Pública para 
recebimento dos envelopes será realizada na Rua Antenor Navarro, nº 837, Centro Administrativo, 
Esperança - PB, em conformidade com as normas sanitárias de prevenção a propagação do novo 
coronavírus. Informações no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3361-3801.Edital: www.esperanca.pb.gov.br.

Esperança - PB, 21 de julho de 2020.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

O Pregoeiro Oficial comunica que no adendo do Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 
00018/2020, onde se lê: “06 de julho de 2019”; leia-se: “22 de julho de 2020”. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. Vice-prefeito João Kennedy 
Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. E-
-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. 

Emas - PB, 22 de Julho de 2020
ARISTOTELES BEZERRA GOMES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
Torna público 

AVISO DE RESULTADO
Torna público RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020 a 

Empresa COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 15.705.860/0001-06 para: valor 
da Proposta R$ 293.335,35. Objeto: Para a 2ª Etapa da Construção de Campo de Futebol para 
o desenvolvimento do esporte educacional, recreativo no Município de Igaracy-PB, atendendo ao 
Contrato de Repasse OGU MC Nº 895634/2019-Operação nº 1067015-80. 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. Edital: 
http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Igaracy - PB, 21 de julho de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IGARACY
EXTRATODO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR

AO CONTRATO Nº 00043/2020
LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 00009/2020.
CONTRATADA: E´TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA 

LTDA.
CNPJ:  nº 09.196.974/0001-67.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 

softwares especificados para atender diversas secretarias da Prefeitura, Fundo de Ação Social e 
Fundo Municipal de Saúde do Município de Igaracy-PB.

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 20.07.2020.
VALOR: O valor global do Contrato, é de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
VALOR DA SUPRESSÃO: Após a supressão de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), 

o valor global do contrato passará a ser de R$ 25.600,00 (vinte e cinco 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.
Igaracy-PB, 17 de Julho de 2020

José Carneiro Almeida da Silva
Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00041/2019, em 22.05.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREEN-

DIMENTOS EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Para execução dos serviços com a continuação do campo de futebol, 

no município de Igaracy-PB. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.  
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB,  10 de Julho de 2020
José Carneiro Almeida da Silva

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO 
COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: EDILANE CARVALHO ARAUJO, CADASTRADA NO CNPJ n° 12.710.916./0001-14
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE, DO MUNICÍPIO 

DE IBIARA.    
VALOR GLOBAL DE: R$ 5.734,00 (CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS).
PRAZO:  DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31.12.2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00007/2020, do tipo menor preço global, contratação de empresa para execução 
dos serviços de construção de Academia de Saúde, município de Ibiara-PB, conforme emenda 
parlamentar Nº 08892.967000/1200-04, cuja abertura será no dia 07.08.2020 às 08:30 horas, na 
sala de licitações deste órgão, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio 
Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. O edital encontra-se no portal do município no endereço, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 22 de Julho de 2020
VICENTE LUCAS XAVIER RIBEIRO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00007/2020

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

inciso I da Lei nº 8.666/93, Decreto nº 9.412/2018 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 001/2020, HOMOLOGO, A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela Contratação de empressa para execução dos serviços de reforma 
da Unidade Mista Paulo Bezerra, para funcionamento do Centro de Covid-19, no município de Ibiara-
-PB., a empresa DEL ENGENHARIA – EIRELI - ME, cadastrada no CNPJ nº 17.415.942/0001-33, 
com o valor global de R$ 66.970,42 (sessenta e seis mil novecentos e setenta reais e quarenta e 
dois centavos).  

Ibiara, em 22 de Julho de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00007/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos I, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atua-

lizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994 e Decreto nº 9.412/2018.
                    OBJETO: Contratação de empressa para execução dos serviços de reforma da 

Unidade Mista Paulo Bezerra, para funcionamento do Centro de Covid-19, no município de Ibiara-
-PB., a empresa DEL ENGENHARIA – EIRELI - ME, cadastrada no CNPJ nº 17.415.942/0001-33, 
com o valor global de R$ 66.970,42 (sessenta e seis mil novecentos e setenta reais e quarenta e 
dois centavos).  

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Ibiara -  PB, em  22 de Julho de 2020

FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Décimo Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00076/2014, em 20.08.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de Quadra escolar coberta. 
OBJETO DO ADITIVO: De Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33024/2019

HOMOLOGO a licitação na modalidade Concorrência Pública nº 33024/2019, Processo Ad-
ministrativo nº 2019/130673, destinada a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
CONSTRUÇÃO DO BOSQUE PARQUE DAS ÁGUAS, EM JOÃO PESSOA, e com base no Relatório 
final da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, ADJUDICO seu objeto para a empresa ARKO 
CONSTRUÇÕES LTDA, com a proposta comercial vencedora no valor de R$ 3.142.429,39 (três 
milhões cento e quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos) 
estando compatível com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

João Pessoa 22 de julho de 2020.
ALINE DA SILVA CAROLINO
Secretária de Planejamento

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.010/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Ponte de Estrutura Mista 
em Concreto Armado e Estrutura Metálica e elevação de greide, localizada na Rua Brasilino Alves 
Nóbrega, no Bairro Cuiá, João Pessoa – PB. A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da 
Comissão Setorial de Licitação, devidamente autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de 
maio de 2020, comunica aos interessados que fica determinado que a reunião para a abertura dos 
envelopes contendo as Proposta Comerciais, dar-se-á no dia 27/07/2020, impreterivelmente às 9h, 
no mesmo local indicado no Preâmbulo do Edital.  

Informamos que a presença do representante legal é de fundamental importância para a con-
tinuidade dos fatos.

João Pessoa, 21 de julho de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 019243/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.013/2020
DATA DE ABERTURA: 24/07/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS.
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 esclareci-
mento 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, 21 de Julho de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – IPMJP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2020

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – IPMJP, inscrito no 
CNPJ: sob o nº 40.955.403/0001-09, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento 
dos interessados que - fará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, sob 
o critério de Menor Preço, cuja objeto é Contratação de empresa especializada em Instalação de 
aparelhos de ares condicionados, para atender as necessidades deste Instituto, tendo a abertura 
de propostas no dia 07/08/2020 às 09:00 hrs. O Edital ficará à disposição dos interessados  no site 
www.licitacoes-e.com.br, e nos sites www.ipmjp.pb.gov.br, http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.
br/licitacoes, tce.pb.gov.br (Mural Licitações). Consultas com o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, 
no horário de 8:00 às 17:00 horas, no Fone: (83) 3222-1545/3222-1005. (segunda, quarta e sexta).

Isabella Duarte Gouvêa
Pregoeira – IPM/JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que requereu da SEMAM 

– Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Licença de Operação para obras de implantação das 
calçadas da Comunidade do Riachinho, localizada no bairro Treze de Maio – João Pessoa/PB.

ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUSA
Secretária Interina de Habitação Social – SEMHAB

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
No Termo de Homologação e Adjudicação da Concorrência Pública nº 07.005/2019, publicado 

no Diário Oficial do Estado do dia 22/07/2020, página 16 e do Jornal A União do dia 22/07/2020, 
página 18, onde se lê: 

...., declarando vencedora da licitação as empresas Construções, Comércio e Empreendimentos 
Queiroga Ltda., CNPJ nº 08.938.468/0001-33 (Lote 01) valor: R$ .625.637,23, SFX Construções e 
Serviços Eireli – EPP CNPJ Nº 28.561.917/0001-84 (Lote 02 – valor: R$ 4.132.917,78, Lote 03 – 
valor: 5.894.144,47 e Lote  04 – R$ 4.029.323,13).

leia-se: 
...., declarando vencedora da licitação as empresas Construções, Comércio e Empreendimentos 

Queiroga Ltda., CNPJ nº 08.938.468/0001-33 (Lote 01) valor: R$ 5.625.637,23, SFX Construções 
e Serviços Eireli – EPP CNPJ Nº 28.561.917/0001-84 (Lote 02 – valor: R$ 4.132.917,78, Lote 03 
– valor: 5.894.144,47 e Lote  04 – R$ 4.029.323,13).

João Pessoa, 13 de julho de 2020
Sachenka Bandeira da Hora

Secretário de Infra Estrutura /PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09042/2020 PROCESSO ADM. Nº 2019/121595
CHAVE Nº 826031
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TELEVISORES SMART, 

EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE ESCOLAS E 
CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 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 24/07/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
04/08/2020, às 09h00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-e.com.br e 
http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 23 de julho de 2020.

João Pessoa, 22 de julho de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09043/2020
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. 

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 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: IGUATEMI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI. CNPJ: 14.420.347/0001-06
FONE/FAX: (31) 3050-1366/98727-2700 END.: RUA ADEMAR MARTINS VIEIRA, Nº. 300, BELO 

HORIZONTE- MG CEP: 31.310-630 EMAIL: vendasnoatacado@yahoo.com.br

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

TOTAL MARCA

1 Unid.

Brinquedo educativo de 
madeira. Possui peças 

coloridas com furos para 
encaixar perfeitamente.

Possui uma base de madeira 
com 10 pinos para encaixe 
dos blocos, cores vivas e 

pintadas com tinta atóxica.
Faixa etária: a partir de 3 

anos 
Dimensões: 32cm x 6cm 

x 21cm.
*Dimensões aproximada 

de 20% para mais ou para 
menos. 

Certificado pelo INMETRO

5.000

R$ 19,90
(Dezenove 

reais e 
noventa 

centavos).

R$ 
99.500,00
(Noventa e 
nove mil e 
quinhentos 

reais).

CARLU

9 Unid.

Jogo da Memória. 40 peças 
coloridas e estampadas com 

dimensão aproximada de 
5cmx5cm. 

Material em MDF.
Crianças a partir de 3 anos.

Certificado pelo INMETRO

465

R$ 9,27
(Nove reais 

e vinte e 
sete centa-

vos).

R$ 4.310,55
(Quatro mil, 
trezentos e 
dez reais e 
cinquenta 

e cinco 
centavos).

CARLU

27 Unid.

Brinquedos Educativos 
(blocos e forma).

Acompanha aproximada-
mente 16 peças coloridas, 

base para encaixe das 
formas geométricas. 

Dimensões aproximadas: 
Altura 8 cm x Largura 18 cm  

Comprimento 18 cm
Material: Produzido com 

madeira.
 Idade recomendada: Ideal 

para crianças a partir de 
2 anos.

Dimensões: 5 x 9 x 5cm.
*Dimensões aproximada 

de 20% para mais ou para 
menos.

Certificado pelo INMETRO

2.500
R$ 21,00

(Vinte e um 
reais).

R$ 
52.500,00
(Cinquenta 
e dois mil e 
quinhentos 

reais).

CARLU

Valor total: R$ 156.310,55 (Cento e cinquenta e seis mil, trezentos e dez reais e cinquenta 
e cinco centavos).

         
João Pessoa, 21 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. 09051/2020
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. 

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 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: DAMASCENO INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ: 02.301.160/0001-04 
FONE/FAX: (41) 3018-6348/99163-0020 END.: RUA EMILE ZOLA, Nº. 520/538 – COMP. 15- BAIRRO 
NOVO MUNDO- CURITIBA/PR. CEP: 81.010-260

EMAIL: alexandre@damascenonegocios.com / licitação.damasceno@hotmail.com

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

TOTAL MARCA

2 Unid

Bichinhos para banho 
em forma de animais 

marinhos
Kit de 5 bichinhos fabrica-
do em vinil atóxico, livre 

de ftalatos.
 Faixa etária: a partir de 

3 meses
Altura máxima aproxima-

da: 7,5 cm
*Dimensões aproximada 

de 20% para mais ou 
para menos.

Certificado pelo 
INMETRO

840

R$ 34,99
(Trinta e 

quatro reais 
e noventa 

e nove 
centavos).

R$ 29.391,60
(Vinte e nove 
mil, trezentos 

e noventa 
e um reais 
e sessenta 
centavos).

COMTAC 
KIDS

5 Unid

Caminhão Caçamba 
Infantil  

Brinquedo em forma de 
caminhão contendo um 

rastelo e uma pá.
Material: Confeccionado 

em Plástico. 
Faixa etária: Ideal para 
crianças maiores de 18 

meses. 
Dimensões:

26cm x 26cm x 50cm 
Dimensões aproximada 
de 20% para mais ou 

para menos.
Certificado pelo INME-

TRO

1.035

R$ 39,20
(Trinta e 

nove reais 
e vinte 

centavos).

R$ 40.572,00
(Quarenta 

mil, quinhen-
tos e setenta 
e dois reais).

MAPTOY

8 Unid

Animal de encaixe. Em 
plástico, contém 6 peças 
em formas geométricas 

coloridas.
Aproximadamente 34cm 
de altura. A partir de 9 

meses.
*Dimensões aproximada 

de 20% para mais ou 
para menos.

Certificado pelo INME-
TRO

890

R$ 26,60
(Vinte e 

seis reais 
e sessenta 
centavos).

R$ 23.674,00
(Vinte e três 
mil, seiscen-
tos e setenta 

e quatro 
reais).

JUNGES

30 Unid

Piso Vinílico Infantil 
Material: Em vinílico 

Dimensões aproximadas: 
2m de largura e 2,5 mm 

de espessura. 
1rolo de 25m x2m/50m²
*Dimensões aproximada 

de 20% para mais ou 
para menos.

Certificado pelo INME-
TRO

89

R$ 
2.655,00
(Dois mil, 

seiscentos 
e cinquenta 

e cinco 
reais).

R$ 
236.295,00
(Duzentos e 
trinta e seis 

mil, duzentos 
e noventa e 
cinco reais).

BELLO 
PISOS

Valor total: R$ 329.932,60 (Trezentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e dois reais 
e sessenta centavos).         

João Pessoa, 21 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. 09050/2020
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. 

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 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: PATRÍCIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS – ME. CNPJ: 
09.335.657/0001-84 FONE/FAX: (11) 2985-7947 END.: RUA AMANDIS, 162, VILA INDEPENDENCIA, 
SÃO PAULO/SP. CEP: 04.221-000EMAIL: licitalig@hotmail.com

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

TOTAL MARCA

06 Unid.

Carrossel. Produzido 
com polietileno com pro-
teção UV, fabricado nas 
cores primárias, sendo: 
verde, vermelho, azul e 

amarelo.
Dimensões:

Diâmetro: 100 cm 
-Altura: 67 cm-Disco: 11 x 
86 cm de diâmetro-Base: 
38,5 x 86 cm de diâmetro 
- Volante: 53,5 x 27,5 de 
diâmetro maior e 12 cm 

de diâmetro menor.
*Dimensões aproximada 

de 20% para mais ou 
para menos.

Certificado pelo 
INMETRO

178

R$ 612,35
(Seiscentos e 
doze reais e 
trinta e cinco 
centavos).

R$ 
108.998,30

(Cento e oito 
mil, novecen-
tos e noventa 
e oito reais e 
trinta centa-

vos).

LIG LIG

07 Unid.

Gangorra temática em 
forma de animais. Con-
feccionada em plástico 

resistente, com manopla 
de segurança, com espa-
ço para até 3 crianças de 

2 a 6 anos. 
Dimensões: (CxLxA) 

1,42cm x 34cm x 44cm.
*Dimensões aproximada 

de 20% para mais ou 
para menos.

Certificado pelo 
INMETRO

267

R$ 147,94
(Cento e 

quarenta e 
sete reais 
e noventa 
e quatro 

centavos).

R$ 39.499,98
(Trinta e 
nove mil, 

quatrocentos 
e noventa e 
nove reais 

e noventa e 
oito centa-

vos).

LIG LIG

17

Playground Júnior. 
Ideal para recreação de 
crianças menores (até 
3 anos). Composto por 
1 módulo em formato 

quadrado pequeno, com 
plataforma (piso), com 

paredes contendo abertu-
ras que funcionam como 

degraus, e aberturas 
inferiores em diferentes 

formatos para passagem; 
e 1 escorregador 

pequeno reto. De fácil 
montagem e desmonta-

gem por encaixe, confec-
cionado em polietileno de 

baixa densidade linear 
(material não tóxico e 
reciclável) pigmentado 
(colorido) com aditivos 

em sua composição que 
prolongam a manutenção 
de sua coloração original. 
Dimensões: (CxLxA) 132 

x 76 x 78,5cm.
*Dimensões aproximada 

de 20% para mais ou 
para menos.

Certificado pelo INME-
TRO

162

R$ 550,92
(Quinhentos 
e cinquenta 
reais e no-

venta e dois 
centavos).

R$ 89.249,04
(Oitenta e 
nove mil, 

duzentos e 
quarenta e 

nove reais e 
quatro centa-

vos).

LIG LIG

22

Blocos de montar. Con-
feccionado em plástico 

colorido, contendo peças 
de blocos para montar, 

tipo lego. Acondicionado 
em sacola PVC trans-

parente.
Quantidade: 1.000 peças.
*Dimensões aproximada 

de 20% para mais ou 
para menos.

Certificado pelo 
INMETRO

2.500
R$ 76,00
(Setenta e 
seis reais).

R$ 
190.000,00

(Cento e 
noventa mil 

reais). LIG LIG

23

Tanque Infantil. Formato 
de animal em cores 

diversificadas com tampa 
em forma de casco. 

Material plástico.
Dimensões: 1,50m de 

comprimento x 41cm de 
altura x 1,40m de largura.
*Dimensões aproximada 

de 20% para mais ou 
para menos.

Certificado pelo 
INMETRO

84

R$ 593,45
(Quinhentos 
e noventa e 
três reais e 
quarenta e 

cinco centa-
vos).

R$ 49.849,80
(Quarenta 
e nove mil, 

oitocentos e 
quarenta e 
nove reais 
e oitenta 

centavos).

LIG LIG

Valor total: R$ 477.597,12 (Quatrocentos e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais 
e doze centavos).

         João Pessoa, 21 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. 09049/2020
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. 

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 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: ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 26.873.236/0001-26 FONE/FAX: (83) 3331-8255/99802-2356 END.: RUA LUIZ SODRÉ 

FILHO, 152 A- SANDRA CAVALCANTE- CAMPINA GRANDE/PB. CEP: 58.410-770
EMAIL: comercialandiva@gmail.com

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

TOTAL MARCA

03 Unid.

Bolinhas Infantis. 
Quantidade: em-

balagens com 100 
unidades coloridas.
Material polietileno/

atóxico.
Faixa etária: a partir 

de 1 mês 
Dimensão: 76mm

*Dimensões 
aproximada de 20% 
para mais ou para 

menos.
Certificado pelo 

INMETRO

420

R$ 42,80
(Quarenta 

e dois reais 
e oitenta 

centavos).

R$ 17.976,00
(Dezessete 

mil, novecen-
tos e setenta 
e seis reais).

PLAY BRIN-
QUEDOS 
MARALEX

28 Unid.

Boneca com Aroma 
de Frutinhas. 

Composição: Vinil, 
plástico, roupa em 
tecido, cabelo de 
polipropileno e 

colorido.
Idade recomendada: 
A partir de 03 anos 

- Dimensões 
da embalagem: 

19,5x10x28,5 cm 
- Tamanho da 

Boneca: 21,5 cm 
Certificado pelo 

INMETRO

2.920

R$ 23,96
(Vinte e três 
reais e no-

venta e seis 
centavos).

R$ 69.963,20
(Sessenta 
e nove mil, 
novecentos 
e sessenta e 
três reais e 
vinte centa-

vos).

COMETA

Valor total: R$ 87.939,20 (Oitenta e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte 
centavos).        

 João Pessoa, 21 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. 09048/2020
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. 

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 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: O. E PEREIRA BRINQUEDOS. CNPJ: 33.966.390/0001-08 FONE/FAX: (16) 99755-
4252 END.: RUA GERMANO ZAIANTCHICK, 200- FUNDOS- LARANJEIRAS-TAGUARITINGA/SP. 
CEP: 15.904-158 EMAIL: brinksportoe@gmail.com

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

04 Unid.

Bola Infantil. Produzida 
em Vinil, resistente e 

macia, caracterizada com 
figuras ilustrativas.
Dimensões: 23cm.

*Dimensões aproximada 
de 20% para mais ou 

para menos.
Certificado pelo 

INMETRO

2.920

R$ 5,11
(Cinco 
reais e 

onze cen-
tavos).

R$ 14.921,20
(Quatorze mil, 

novecentos 
e vinte e um 
reais e vinte 
centavos).

LIDER

18 Unid.

Piscina de Bolinhas. Es-
puma circular revestido 

em tecido de vinil ou 
impermeável.

 Dimensões: 130 cm a 
150 cm 

*Dimensões aproximada 
de 20% para mais ou 

para menos.
Certificado pelo INME-

TRO

84

R$ 389,99
(Trezen-

tos e 
oitenta e 

nove reais 
e noventa 

e nove 
centavos).

R$ 32.759,16
(Trinta e dois 

mil, setecentos e 
cinquenta e nove 

reais e dezes-
seis centavos).

LIG LIG

29 Unid.

Kit Dinossauro com 10 
ou 12 peças. 

Dinossauros em 
miniatura 

Material:  P.V.C./Plástico.
Dimensão: 3cm a 13cm

Tamanhos variados.
Idade recomendada: 

acima de 3 anos

1.465

R$ 12,83
(Doze 
reais e 

oitenta e 
três cen-
tavos).

R$ 18.795,95
(Dezoito mil, 
setecentos e 

noventa e cinco 
reais e noventa e 
cinco centavos).

MATRIX

Valor total: R$ 66.476,31 (Sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta 
e um centavos).

         
João Pessoa, 21 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. 

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 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 EQUIPAMENTOS 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 aproximada 
deste kit montado: 410 

cm x 180 cm *Dimensões 
aproximada de 20% para 

mais ou para menos.Certi-
ficado 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 revestido 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 aproximada 
de 20% para mais ou para 

menos.
Certificado pelo INMETRO

584

R$ 496,57
(Quatro-
centos e 

noventa e 
seis reais e 
cinquenta 

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, cori-
no ou em couro ecológico, 

impermeável, colorido e 
resistente. 

Composto de 9 a 12 mó-
dulos fixados, para melhor 

armazenamento.
Dimensões:

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

Dimensões aproximada 
de 20% para mais ou para 

menos.
Certificado pelo INMETRO

584

R$ 736,30
(Setecen-
tos e trinta 
e seis reais 

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, 21 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. 09046/2020
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. 

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 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: DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI CNPJ: 29.903.019/0001-20
FONE/FAX: (83) 98763-3161 END.: RUA PRESIDENTE DELFIM MOREIRA, 812- BESSA- JOÃO 

PESSOA/PB CEP: 58.035-260 EMAIL: metalicitacoes@gmail.com

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

TOTAL MARCA

21 Unid.

Cubos de montar. Com-
posto por 4 cubos, propor-
cionando a montagem de 6 

diferentes desenhos. 
Material: Madeira 

Idade recomendada: A 
partir de 1 ano.

*Dimensões aproximada 
de 20% para mais ou para 

menos.
Certificado pelo INMETRO

2.500

R$ 23,92
(Vinte e 

três reais e 
noventa e 
dois centa-

vos).

R$ 
59.800,00
(Cinquenta 
e nove mil 
e oitocen-
tos reais).

NEW ART

Valor total: R$ 59.800,00 (Cinquenta e nove mil e oitocentos reais).
         

João Pessoa, 21 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. 09045/2020
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. 

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 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: EDULAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA 
CNPJ: 11.386.332/0001-72 FONE/FAX: (41) 3093-4415 END.: RUA ALBERTO FOLLONI, 562-LOJA 
04- ANDAR TÉRRO-BLOCO SAINT GEORGES ED. JUVEVE-CURITIBA/PR CEP: 80.540-000 
EMAIL: edulabpr@gmail.com

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

TOTAL
MAR-

CA

19 Unid.

Pote com números. 
Contendo aproxima-
damente 150 a 180 

peças confeccionadas em 
plástico acondicionadas 

em um pote.
*Dimensões aproximada 

de 20% para mais ou para 
menos.

Certificado pelo INMETRO

2.500
R$ 13,00

(Treze 
reais).

R$ 32.500,00
(Trinta e dois 
mil e quinhen-

tos reais).

BRINK
MOBIL

Valor total: R$ 32.500,00 (Trinta e dois mil e quinhentos reais).
       

  João Pessoa, 21 de julho de 2020..
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário de Educação e Cultura
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09044/2020
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. 

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 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: BATISTA & LEARDINI COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELI ME. CNPJ: 
24.929.808/0001-93. FONE/FAX: (19) 3552-1652/99484-6220. END.: AVENIDA SUÉCIA, 2273- 
MOGI GUAÇU-SÃO PAULO/SP. CEP: 13.848-131. EMAIL: batistaeleardini@gmail.com

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

TOTAL MARCA

10 Unid.

Kit de Cozinha. 
Incluindo liquidificador, 
batedeira, panela de 
pressão e diversos 

acessórios para usar a 
criatividade e cozinhar 

para toda a turma. 
Material: Polipropileno 

(plástico) e papel.
Dimensões:

Liquidificador: 19cm 
de altura.

Batedeira: 16 cm x 
15 cm

Panela de pressão: 16 
cm x 7cm

*Dimensões aproxima-
da de 20% para mais 

ou para menos.
Certificado pelo 

INMETRO

2.010

R$ 37,90
(Trinta e 

sete reais 
e noventa 
centavos).

R$ 76.179,00
(Setenta e seis 

mil, cento e 
setenta e nove 

reais).

ZUCA 
TOYS

12 Unid.

Lava-Louça Torneiri-
nha e Pia. 

Vem com pratinhos, 
copos, talheres e um 

escorredor.
Altura 43 cm

Idade mínima reco-
mendada 3 anos 
Material plástico.
Certificado pelo 

INMETRO

2.010

R$ 68,15
(Sessenta 
e oito reais 
e quinze 

centavos).

R$ 136.981,50
(Cento e trinta 

e seis mil, 
novecentos 
e oitenta e 
um reais e 
cinquenta 
centavos).

XPLAST

20 Unid.

Torre para empilhar e 
rolar. Potinhos, copos 

ou torres, coloridos 
de plástico. Contendo 

potes numerados e 
peça diferenciada 

para colocar no topo 
da pilha.

Idade recomendada: 
A partir de 6 meses.
*Dimensões aproxi-
mada de 20% para 

mais ou para menos.
Certificado pelo 

INMETRO

420

R$ 38,89
(Trinta e 
oito reais 
e oitenta 
e nove 

centavos).

R$ 16.333,80
(Dezesseis 

mil, trezentos 
e trinta e três 
reais e oitenta 

centavos).

MERCO-
TOYS

Valor total: R$ 229.494,30 (Duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro 
reais e trinta centavos).

         
João Pessoa, 21 de julho de 2020.

Gilberto Cruz de Araújo
Secretário de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA

TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020

O Município de Juarez Távora, representado por sua Prefeita Constitucional, o SenhoraMaria 
Ana Farias dos Santos, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 49 e seus 
parágrafos da lei 8.666/93, considerando a elevação exorbitante dos preços de mercado de forma 
repentina devido a Pandemia do covid-19 (coronavírus) e a suspensão da reunião para julgamento 
dos envelopes e lances do respectivo pregão, inicialmente marcada para ocorrer as 09:30 do dia 
04/05/2020, considerandoo vencimento da validade das propostas o respeito aos princípios do jul-
gamento objetivo e a seleção da proposta mais vantajosa, considerando a necessidade de realizar 
um nova consulta de mercado.Decide:

REVOGARA licitaçãoPREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
Juarez Távora, 22 de julho de 2020.

MARIA ANA FARIAS DOS SANTOS
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00023/2020
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 00023/2020, marcados para 23/07/2020, 
ás 11h00min, tendo em vista algumas alterações que será realizada no presente edital, fica adiada 
“SINE DIE”.

Lagoa Seca – PB, 22 de Julho de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 022/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da 
pregoeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, no dia 05 de Agosto de 2020 
as 09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” A “Z” DO TIPO 
ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE E DEMANDA JUDICIAL. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. O edital 
será disponível do site https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ano-2020/ ou na sala da CPL 
no endereço acima descrito.

Mamanguape-PB, 22 de Julho de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2020- SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através do pregoeiro 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, no dia 05 de Agosto de 2020 as 09h00m, tendo como 
objetivo: EVENTUAL AQUISIÇÃO  PARCELADA DE MATERIAIS  DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 
DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PITIMBU. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da 
Prefeitura Municipal de PITIMBU na rua Padre José João, 31, centro, Pitimbu. Maiores informações 
através do horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

O edital estará disponível para os interessados no site oficial do município no link: https://www.
pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal.

PITIMBU-PB, 22 de Julho de 2020
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS MENEZES

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Agosto de 2020, 
por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO. 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. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390-1110. 
E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Prata - PB, 22 de Julho de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE JULGAMENTO  HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 000010/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, para conhecimento dos interessados 

através da comisso de licitação, o resultado de julgamento de Habilitação, atendendo ao art. 109, 
I “a” da lei nº 8.666/93. Foram consideradas HABILITADAS as empresas FA CONSTRUÇOES E 
COMERCIO LTDA-EPP e DEL ENGENHARIA EIRELI – ME. Foram consideradaINABILITADA as 
empresas PRINCESA D0 VALE EIRELI-ME, ANGLO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, 
ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI-EPP, OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPESA E CONSER-
VÇÃO URBANA LTDA-EPP, SOMOS CONSTRUÇOES EIRELI e a empresa E.L.F TEIXEIRA 
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI –EPP. Concede o prazo de 05 dias uteis para recursos. 
Não havendo recursos, fica designada, para abertura dos envelopes de propostas de preços, o dia 
31 de julhode 2020, às 09:00 horas.

Pedra Branca-PB, 22 de julho de 2020.
Severino Luiz de Caldas

Presidente

Prefeitura Municipal de Piancó 
Resultado de Julgamento de recursos 

Tomada de Preçosnº 00008/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, através de sua Comissão de Licitação, torna público para 

conhecimento dos interessados que,referente a Tomada de preços nº 0008/2020, que os recursos 
interpostos pelas empresasHARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI e CONSTRUTORA DAKI 
EIRELI-ME foram CONHECIDOS em razão de tempestividade. Os méritos dos recursos foram IM-
PROVIDOS, as razoes estão disponíveis na sala de licitação. Diante disso, convoca osinteressados 
para a sessão de abertura de envelope de proposta de preços que se dará no dia 24/07/2020, às 
08h30min no mesmo local. 

Piancó -PB, 22 de Julho de 2020.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00027/2020. OBJETO: Aquisição Parcelada de Medicamen-

tos, Materiais Médicos e Hospitalares Diversos, Destinado a Secretaria de Saúde Deste 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:

 Diabeticos Eireli - CNPJ 28.675.331/0001-40. Express Distribuidora de Medicamentos Ltda - 
CNPJ 26.156.923/0001-20. Farmaguedes Comercio de Produtos Farmaceuticos, Medicos e Ho 
- CNPJ 08.160.290/0001-42. Odontomed Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda - ME - 
CNPJ 09.478.023/0001-80. Paulo Jose Maia Esmeraldo Sobreira - CNPJ 09.210.219/0001-90. So 
Saude Produtos Hospitalar Eireli - CNPJ 29.775.313/0001-01. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3291-2222.

Rio Tinto - PB, 22 de Julho de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020

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 10:00 horas do dia 04 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
injetáveis e psicotrópicos diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 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. 

Rio Tinto - PB, 22 de Julho de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

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 04 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, 
visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: FORNECIMENTO DE 
PEÇAS DAS MÁQUINAS PESADAS PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL 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 pos-
teriores 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, 11 de Março de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

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 14:10 horas do dia 04 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa 
-, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 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; 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: LICI-
TACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remigio - PB, 11 de Março de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA. FUNDAMENTO 

LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00158/2018 - 
Construtora Edfficar Ltda - ME - CNPJ: 17.440.965/0001-06 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 
8 meses. ASSINATURA: 09.04.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 
de pavimentação e drenagem no Bairro Chã de Solânea, no Município de Solânea/PB. Recursos: 
CR: 895282/2019/MDR/CAIXA. LICITANTES HABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E CO-
MERCIO LTDA; GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS; LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES 
E SERVIÇOS EIRELI; PR CONSTRUÇÕES EIRELI; SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME. . 
LICITANTES INABILITADOS: ROBERTO PONTES MEDEIROS GAUDENCIO, desatendeu ao item 
8.4.5 do edital; S & L - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – EPP, apresentou no envelope 
de habilitação a proposta de preços e não a documentação exigida na habilitação, desatendendo 
a todo o item 8.0 do edital. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não ha-
vendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços 
será realizada no dia 03/08/2020, às 14:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3363-1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 21 de Julho de 2020
MARIA JOSE DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

  AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Câmara Municipal, sede na Rua João Carlos Vieira, 
187, Centro, Santa Inês – PB, às 09:30 horas do dia 07 de agosto de 2020, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de confecção e elaboração das folhas de pagamentos mensal, envio de informações para o sagres 
online do TCE-PB (Tribunal de Contas do Estado da Paraíba) e outros serviços técnicos para a 
Câmara Municipal de Santa Inês/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 08h00min ás 
12:00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Edital: www.tce.pb.gov.br.
Santa Inês - PB, 22 de Julho de 2020.

MARCOS AURÉLIO ALVES VIEIRA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

  AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Câmara Municipal, sede na Rua João Carlos Vieira, 
187, Centro, Santa Inês – PB, às 10:30 horas do dia 07 de agosto de 2020, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa capacitada para prepara-
ção de documentos administrativos, GFIP, RAIS, DIRF, INSS, DCTF, mensal da Câmara Municipal 
de Santa Inês/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 08h00min ás 12:00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

Edital: www.tce.pb.gov.br.
Santa Inês - PB, 22 de Julho de 2020.

MARCOS AURÉLIO ALVES VIEIRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: a Aquisição de equipamentos diversos para sistemas de câmeras, alarmes e pres-
tação de serviços de instalação (mão de obra) destes sistemas. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos no orçamento vigente, detalhados no referido 
processo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00155/2020 - 20.07.20 - FOX COMERCIO 
E SERVICOS LTDA - R$ 5.032,00; CT Nº 00156/2020 - 21.07.20 - INFOPRINTER COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - R$ 32.352,60; CT Nº 00157/2020 - 21.07.20 - TECNO TRADE COMERCIO E 
SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - R$ 8.854,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2020, que objetiva: Aquisição de 
equipamentos de ginástica ao ar livre; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de:BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 35.250,00.Convocamos o 
representante da referida empresa para num prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar seu respectivo 
contrato. Devido a atual situação mundial que nos encontramos com relação à pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19), o representante poderá solicitar o contrato para ser assinado digitalmente 
e devolvido logo em seguida pelo e-mail da CPL; e o original devolvido posteriormente via Correios. 
E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Informações: www.portaldecompraspublicas.com.br.

São José de Piranhas - PB, 22 de Julho de 2020.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2020, que objetiva: Aquisição de equipa-
mento e material permanente para Unidade De Atenção Especializada em Saúde; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de:CRM COMERCIAL LTDA - R$ 1.134,00; J J 
COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 36.975,00; POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS 
LICITATORIOS - EIRELI - R$ 23.460,00.Convocamos o representantes das referidas empresas para 
num prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinarem seus respectivos contratos. Devido a atual situação 
mundial que nos encontramos com relação à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), os re-
presentantes poderão solicitar seu respectivo contrato para ser assinado digitalmente e devolvido 
logo em seguida pelo e-mail da CPL; e o original devolvido posteriormente via Correios. E-mail: 
cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Informações: www.portaldecompraspublicas.com.br.

São José de Piranhas - PB, 22 de Julho de 2020.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

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

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 312/2019, de 17/09/2019, e obser-
vadas as disposições da 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.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00012/2020, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA,com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a:

 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 20.795.155/0001-79
Valor R$: 18.940,00 (dezoito mil novecentos e quarenta reais)

Santa Rita - PB, 21 de julho de 2020.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público que estar realizando licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: aquisição parcelada de Medicamentos 
que não compõe o elenco de assistência farmacêutica básica, com o maior percentual de desconto, 
constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde 
de São José do Bonfim - PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:45 horas 
do dia 03/08/2020. Data e horário do início da disputa: 09:00 horas do dia 03/08/2020. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 019/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 22 de julho de 2020
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público que estar realizando licitação 
sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: aquisição de peças e serviços de 
manutenção de equipamentos já existentes no município de São José do Bonfim-PB e Fundos 
Municipais de Saúde e Assistência Social deste município, para o exercício de 2020. Data e horário 
do recebimento das propostas: até às 08:50 horas do dia 05/08/2020. Data e horário do início da 
disputa: 09:00 horas do dia 05/08/2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 019/2020, Lei Nº 8.666/1993 e 
subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo 
de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José 
do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 22 de julho de 2020
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020
A prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público que estar realizando licitação 

sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de insumo 
(material hospitalar) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e seus órgãos visando o 
enfrentamento da pandemia do Covid - 19 no município de São José do Bonfim/PB. Data e horário 
do recebimento das propostas: até às 08:45 horas do dia 29/07/2020. Data e horário do início da 
disputa: 09:00 horas do dia 29/07/2020. 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 12:00hs, através do Setor de 
Licitação, na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 22 de julho de 2020.
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA

Republicação 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Adauto Nº 11 - Centro – Serra Redonda - PB, às 10:30 horas do dia 06de Agosto de 2020, por 
meio do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para:AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR, PARA 
ATENDIMENTO A FROTA AUTOMOTIVA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Fe-
deral nº 13.979/20, alterada. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado: Telefone:(083) 3399-4081 /  98199-6378 .E-mail:cpl@serraredonda.pb.gov.
br ; Edital:www.serraredonda.pb.gov.br;https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Serra Redonda - PB, 22 de Julho de 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS 

COM BASE PARA A INSTALAÇÃO DE PÓRTICOS DE IDENTIFICAÇÃO SENDO 01 (UMA) NO 
DISTRITO DE CACIMBINHA E 01 (UMA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SÃO 
JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São João do tigre: 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15 452 
1012 1012 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 44.90.51 OBRAS E INSTALA-
ÇÕES. VIGÊNCIA: até 03/11/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João 
do Tigre e: CT Nº 03101/2020 - 06.07.20 - MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES 
LTDA - R$ 71.067,08. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS COM BASE 
PARA A INSTALAÇÃO DE PÓRTICOS DE IDENTIFICAÇÃO SENDO 01 (UMA) NO DISTRITO DE 
CACIMBINHA E 01 (UMA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MENDONÇA 
E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA - R$ 71.067,08.

São João do Tigre - PB, 06 de Julho de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Governador Dorgival Terceiro Neto, 363 - Centro - Taperoá - PB, às 10:00 horas do dia 04 de 
Agosto de 2020, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço para: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 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. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3463-2924. E-mail: cpltaperoa@gmail.com. 

Taperoá - PB, 21 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
COMUNICADO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2020 – UASG 925302
PROCESSO Nº 19.000.003747.2020

Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 
no REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CITOHEMATOLOGIA, destinado 
ao SES/HEMOCENTRO DA PARAÍBA, com abertura agendada para o dia 05/08/2020 às 09:00h, 
fica ADIADO para o dia 06/08/2020 às 09h. Por oportuno, solicitamos que acompanhem o certame 
através dos sites www.centraldecompras.pb.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

CADASTRO CGE Nº 20-00755-9

                                                                    João Pessoa, 22 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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº121/2020 – UASG925302
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 
dia06/08/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília)para:

REGISTRO DE PREÇOSPARA AQUISIÇÃO DE PÃO E QUEIJO,destinado aoHemocentro da 
Paraíba/SES,conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre oEdital,também poderão ser obtidaspelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.bre pelo e-mailgelic02@centraldecompras.pb.gov.br.A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada naAv. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº20-00733-5
João Pessoa,22de julho de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

2ª OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS
COMARCA DE SANTA RITA – PB

Rua Siqueira Campos, n.º 53, Centro – CEP: 58.300-180 – Santa Rita/PB – CNPJ 
09.308.818/0001-40

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE
 A Dra. Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, na qualidade de Oficiala Tabeliã em Exercício do 

2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB, segundo as atribuições 
e comandos contidos nos artigos 941 e 942, do Código de Normas Extrajudicial da Corregedoria 
Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, vem, pelo presente, notificar o proprietário do 
imóvel correspondente ao Lote 04, da quadra 1-B, do Loteamento Sol Nascente, que faz frente para 
a Rua Vicente Regis do Nascimento, s/n°, Santa Rita/PB, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresentar manifestação/impugnação ao pedido de retificação de área do Lote 2-A da Quadra 
1-B, com frente para a Avenida Arnóbio Maroja, s/nº, localizado no Loteamento Sol Nascente, Santa 
Rita/PB, requerido em 03 de julho de 2020 pelo proprietário do imóvel, o Sr Severino Garcia de 
Farias Filho, vinculado ao protocolo da Serventia nº 2020-02648. Dado e passado nesta cidade de 
Santa Rita, nos dias 23 e 24 de Julho de 2020. Dr.ª Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, Oficiala 
Tabeliã em Exercício do 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB.

EMPRESA – EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A
  Capital Autorizado............. .. R$25.000.000,00
  Capital Subsc/Integralizado...R$  6.546.750.79

   Assembléia  Geral  Extraordinária
Ficam convidados  os  senhores    acionista da  Empresa-Empresa de Premoldados  S/A,   a 

se reunirem no dia 30 do mês de julho  de 2020 às 10:00(dez) horas em sua sede situada na  
Rua Severino  Bento  de  Morais  S/N no Funcionários II – João Pessoa estado da Paraíba,  afim 
de deliberarem  sobre a seguinte ordem do dia:    Eleição do Conselho  de  Administração  e  da 
Diretoria, Assuntos Correlatos e de interesse social.

João Pessoa, 16 de maio de 2020 
JOSÉ GERALDO DE MEDEIROS

Presidente  do Conselho de Administração



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 23 de julho de 2020      20
Publicidade

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

Ficam os senhores acionistas convocados, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada no dia 31/07/2020, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Feliciano 
Cirne n° 220, nesta Capital, para na forma do Artigo 17 do Estatuto Social, deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

1. Eleger membros do Conselho de Administração da Companhia;
2. Eleger membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia
3. Outros assuntos de interesse dos acionistas.
A partir da presente data, os documentos relativos à matéria a ser discutida encontram-se à 

disposição dos acionistas, na sede da Companhia, em conformidade com o artigo 135, §3º da Lei 
6.404/1976.

João Pessoa, 20 de julho de 2020.
Deusdete Queiroga Filho

Presidente do Conselho de Administração

Comarca de 2ª Vara Cível de Campina Grande – PB. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processonº 
0812000-75.2018.8.15.0001. Ação: EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. O(A) MM.Juiz(a) de 
Direito do(a) 2ª Vara Cível de Campina Grande, em virtude da Lei, etc. Faz saber atodos quantos 
virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por este Cartório e Juízotramita a ação 
acima mencionada, promovida por J SEVERO & CIA LTDA - EPP em face de FABIO DA SILVA 
COSTA - ME - CNPJ: 27.903.993/0001-68 , que através do presente Editalmanda o MM. Juiz de 
Direito da Vara supra citar o(a) executado FABIO DA SILVA COSTA - ME -CNPJ: 27.903.993/0001-68 
, atualmente em local incerto e não sabido, para pagar a dívidano valor de R$ 4.464,00 (Quatro mil 
quatrocentos e sessenta e quatro reais), no prazo de 3(três) dias, e custas e despesas processuais, 
além de honorários advocatícios, fixados nopercentual de 10% (dez por cento), que serão reduzidos 
à metade, caso feito o pagamentono prazo assinalado, nos termos do art. 827, §1º, do Código de 
Processo Civil. Registre-se,também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 
distribuídos pordependência e instruídoscom cópias das peças processuais relevantes, no prazo 
de 15(quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil.Alternativamente, 
no prazo dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento dovalor total executado), 
poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis)parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e de juros de um por cento ao mês.Independentemente de nova ordem judi-
cial, o exequente poderá requerer diretamente àServentia a expedição de certidão, nos termos do 
art.828, do CPC, que servirá também aosfins de inclusão do nome do devedor nos cadastros de 
inadimplentes (art. 782, § 3º, CPC).E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital 
será afixado no local de costumee publicado na forma da lei. 2ª Vara Cível de Campina Grande-
-Pb, 21 de março de 2020. Eu,Odílio Arruda Lima, Técnico/Analista Judiciário desta vara, o digitei.

EDITAL
Este edital tem por objeto informar a população em geral, que tramita perante a 1ª Vara Federal 

da Seção Judiciária da Paraíba a Ação Civil Pública n. 0808273-64.2018.4.05.8200, distribuída pela 
Procuradoria da República, que tem por objetivo apurar possíveis irregularidades na prestação de 
serviços educacionais (cursos a distância de pós-graduação stricto sensu) prestados por instituições 
estrangeiras com representantes no país, que estariam ofertando cursos de pós-graduação na 
Paraíba, anunciando tratar-se de cursos de mestrado e doutorado ministrados à distância, contudo, 
tais cursos não poderiam ser “revalidados e reconhecidos pelo MEC”, tampouco teriam qualquer 
validade no território nacional. São réus no referido processo: UNIGRENDAL PREMIUM CORPO-
RATE, UNIVERSIDADE GRENDAL DO BRASIL, UNIGRENDAL ASSESSORIA EDUCACIONAL 
EIRELI, DANIEL DIAS MACHADO, TÂNIA REGINA CASTELLIANO, ANNE SULLIVAN UNIVERSITY, 
SERVIÇO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS - SENARH e ANTÔNIO MARCOS LIMA DE 
ARAÚJO. Por fim, informa ainda que fora deferido pelo juízo processante o pedido liminar feito 
pelo Ministério Público Federal, com a determinação de: a) paralisação imediata da divulgação de 
todo e qualquer anúncio publicitário oferecendo cursos de pós-graduação stricto senso (mestrado 
e doutorado) não recomendados pela CAPES e não reconhecidos pelo MEC, ainda que pela forma 
de cursos livres com a suposta possibilidade de serem convalidados como cursos de pós-graduação 
por instituição de educação superior credenciada pelo MEC no Estado da Paraíba, sob pena de 
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada veiculação de publicidade ilícita; b) a suspensão de 
todas as atividades referentes aos cursos oferecidos, inclusive, dos seminários realizados presen-
cialmente na cidade de João Pessoa/PB, ficando impedida a realização de novas matrículas em 
cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) não recomendados pela CAPES e 
não reconhecidos pelo MEC, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 
c) a ampla divulgação, às suas expensas, em seus portais eletrônicos, durante o período em que 
viger a ordem liminar, e em dois jornais de grande circulação no Estado da Paraíba, durante 10 
(dez) dias seguidos, da existência desta ação e da liminar deferida, com a indicação do seu objeto 
e dos fundamentos, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por dia de atraso; d) o bloqueio de ativos 
financeiros e imobiliário dos réus.

EDITAL DO LOTEAMENTO “POMAR DE ROMÃS”
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRAGA, Tabeliã do Registro deimóveis, da Comarca de 

Alhandra, Estado da Paraíba, na forma da Lei, etc.
FAZ PÚBLICO para ciência dos interessados e cumprimento do quedispõe o Art. 19 da Lei Federal 

nº 6.766, de 19/12/1979, que o Sr.JOÃOHERCULANODA SILVA, brasileiro, casado, aposentado, 
residente e domiciliado na Rua Projetada, Mata Redonda,neste município de Alhandra-PB, portador 
do CPF/MF sob o nº 029.146.544-72 e cédula de identidadesob o nº 183.161-SSP-PB, depositou 
em Cartório, sito à rua Pres. João Pessoa, nº 82, Centro,Alhandra-PB, memorial descritivo, licença 
Previa nº 1512, expedida pela SUDEMA, Alvará e plantaaprovada pela Prefeitura Municipal de 
Alhandra-PB, e demais documentos exigidos pelo Art. 18 da citadaLei 6.766/79, relativos ao Registro 
do Loteamento denominado “POMAR DE ROMÃS”, município deAlhandra-PB, no seguinte imóvel: 
Uma parte de terras próprias, medindo 4,160 ha, situado napropriedade “MATA REDONDA SARAPÓ”, 
localizada em Mata Redonda, no Km 23, no município deAlhandra, deste estado, limitando-se: pela 
frente com a estrada BR-101, que liga João Pessoa àRecife, pelo lado direito com a herdeira Joanita 
de Andrade Ferreira, pelo lado esquerdo com terrasdo herdeiro Juracy Sebastião de Andrade, e 
nos fundos com estrada carroçável, que liga MataRedonda a Jaguarema. Devidamente Registrado 
neste Cartório no Livro nº 2-DA, às fls. 272, sobnº de Ordem R-1, matrícula nº 32.592, em data de 
16/12/2013, constituídos de 05 (cinco)quadras e compostas de 107 (cento e sete) lotesde terrenos 
para uso residencial, e 01 (uma) quadra destinada à praça e uma área destinado aequipamento 
comunitário, descritos da seguinte forma: áreas dos lotes residencial 28.170,00m², área verde 
2.775,00m², área para equipamento comunitários 750,00m², áreadestinada a praça 1.500,00m², 
e área de vias internas (ruas) 8.410,00m², totalizando umaárea de 41.605,00m², constantes na 
planta aprovada pela Prefeitura Municipal de Conde-PB,e demais documentos apresentados que 
ficam arquivados nesta Cartório. As impugnações daquelesque se acham prejudicados quanto 
ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentados dentrodo prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da 3ª publicação do presente Edital no Órgão Oficial doEstado da Paraíba e demais jornais 
de maior circulação do Estado. Findo o presente e nãohavendo nenhuma contestação de quem 
quer que seja, será feito o registro Loteamento. Ficandodisponível as documentações do referido 
Loteamento “POMAR DE ROMÃS” aosinteressados, neste Cartório nos horários regulares. Dado 
e passado nesta Cidade de Alhandra, aos20 dias de julho de 2020. Eu, MARIA DO SOCORRO 
FERREIRA BRAGA, Tabeliã do registroimobiliário desta Comarca, subscrevo e assino. O referido 
é verdade. Dou fé.__________.

Maria do Socorro Ferreira Braga
Tabeliã

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA Nº 
062/2018, CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP 
E JOSÉNILSON DE LIMA, CNPJ/MFNº 41.151.945/0001-95.

Aos 20 dias do mês de julho do ano de 2020, nesta Cidade de João Pessoa, capital do Estado da 
Paraíba, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP, sociedade de economia 
mista, com sede nesta capital, na Rua Feliciano Cirne, nº 50, Jaguaribe, inscrita no CNPJ sob o 
n° 09.123.027/0001-46, neste ato representada, por seus Diretores Presidente e de Operações, 
respectivamente, RÔMULO SOARES POLARI FILHO brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito 
no CPF nº 024.623.844-56, portador da cédula de identidade nº 2124925 (SSP/PB), residente 
e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, e RICCELLY FARIAS DE LACERDA, brasileiro, 
casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF nº 027.445.074-74, portador da cédula de identidade nº 
2.197.172 (SSP/PB),residente e domiciliado na Cidade de João Pessoa - PB, com base na legisla-
ção pátria vigente, resolvem por bem RESCINDIR UNILATERALMENTE o Instrumento Particular 
de Contrato Preliminar de Compra e Venda, firmado em28 de Dezembro de 2018,com a empresa 
JOSÉNILSON DE LIMA, CNPJ/MFNº 41.151.945/0001-95,que tem por objeto, formalmente, uma 
área total medindo7.188,16m² (setemil, cento e oitenta e oito e dezesseismetros quadrados), 
constituída pelo lote de terra, de área não edificada, localizado na Via Coletora, s/n, no Distrito 
Industrialdo Conde I, no Município doConde-PB,Lote nº 05da Quadra 03,com os seguintes limites 
e confrontações:Ao Norte – em 95,00 m com o lote 04 da quadra 03; Ao Sul – em 71,77 m com a 
Via Coletora; ao Leste, em 44,54 m com a Via Local 03 e em 42,39 m com a Faixa de domínio da 
rede elétrica; ao Oeste, em 80,00 m² com o lote 10 da quadra 03,operando-se tal rescisão pelos 
fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados: CONSIDERANDO que a empresa 
em tela VIOLOU DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, especialmente a previsão contida nas Cláusulas-
Segunda, Sétima e Nona, alíneas a, b e c,do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda 
em questão,principalmente as que estabelecem como cláusulas resolutivas inadimplência perante 
o fisco estatual ou municipal, bem como a não implantação/funcionamento da empresa dentro do 
prazo estabelecido em contrato; CONSIDERANDO, ainda, o pleno direito de RESCINDIR UNILA-
TERALMENTE O INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PRELIMINAR DE PROMESSA 
DE COMPRA E VENDA, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - CINEP o faz por 
decisão de seus Diretores respectivamente, Presidente e de Operações, infra-assinados, conforme 
Resolução de Diretoria n° 056/2020, datada de 16 de Julho de 2020, razão pela qual cessam todos 
os direitos e obrigações das partes, a partir desta data, excetuando-se as responsabilidades pelos 
atos já decorridos e oriundos do referido instrumento legal; CONSIDERANDO, por fim, todos os 
fundamentos descritos acima, FICA RESCINDIDO DE PLENO DIREITO O CONTRATO PARTICU-
LAR DE COMPRA E VENDA Nº062/2018firmado em 28 de Dezembro de 2018, celebrado entre 
aCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP E A EMPRESA JOSÉ NILSON 
DE LIMA - CNPJ: 41.151.945/0001-91.

João Pessoa, 20 de Julho de 2020.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP

RÔMULO SOARES POLARI FILHO
Diretor Presidente

RICCELLY FARIAS DE LACERDA
Diretor de Operações

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO 
MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Superinten-
dência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 1042/2020, em João 
Pessoa, 21 de julho de 2020. Prazo: 240 dias. Para a atividade de: Construção daBarragem de Porcos 
de Terra Homogênea com volume de 5.657.625,00 m³, 137m de extensão de coroamento, altura 
do maciço de 22 metros. MUNICÍPIO: Pedra Lavrada/PB. Processo: 2020-002824/TEC/LI-7326.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 927/2020, em 
João Pessoa, 22 de junho de 2020. Prazo: 180 dias. Para a atividade de: Construção do Sistema 
Adutor Congo – 3ª Etapa, incluindo captação, adutora, reservatórios, estações elevatórias, estação 
de tratamento de água e outros afins. MUNICÍPIO: Coxixola, Sucuru, Santo André e Pio X/PB. 
Processo: 2020-002696/TEC/LI-7322.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente – em João Pessoa, 22 de julho de 2020, 
a Licença Prévia para construção da 2ª Etapa do Sistema Adutor Extremo Oeste, localizado no 
Município de Sousa/PB, sob processo de nº 2020-004563/TEC/LI-3362.

Ecológica Resíduos Industriais LTDA Cnpj: 05.458.585.0001-01 , torna público que foi concedida 
pela SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença nº 992/2020 em 
8 de julho de 2020, prazo 730 dias. Para Construção de uma unidade de trituração e blendagem de 
resíduos Classe I e II; com área construída de 8.100m², implantada em um terreno de 16.881,9 m², 
cedida em comodato pela Companhia de Cimento da Paraíba -CCP, situado à rua Fazenda CCP km 
18,5 PB 044, Zona rural Cidade: Pitimbú-PB  Cep:58324-000. Processo: 2020-001008/TEC/LI-7217

ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. – CNPJ Nº 23.314.594/0027-40, torna público que está requerendo 
à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB, a Renovação 
da Licença de Operação de nº 017/2016, para a atividade de Escritório Administrativo, na Rua 
Pompeu Henrique Cavalcanti, 142 A, Centro, Cabedelo/PB. Fulvius Alexandre Pereira Tomelin – 
Diretor Presidente.

 
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LP/LI=IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA 
OESTE DE SANTA RITA=IT:1.555.354,00=ÁREA:1400M²=NE:08=ZONA OESTE,SANTA RITA-PB.
Processo: 2020-002913/TEC/LI-7334.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 689/2020, em João Pessoa, 11 de Maio de 2020 - Pra-
zo 1095 dias, para OPERAÇÃO DE SISTEMA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = 
MUNICIPIO: BARRA DE SANTA ROSA - UF: PB. Processo: 2019-007510/TEC/LO-9967.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 688/2020, em João Pessoa, 11 de Maio de 2020 - 
Prazo 730 dias, para AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO 
JOSÉ AMÉRICO = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2020-000594/TEC/LI-7194.

B&M ILUMINAÇÃO LTDA- CNPJ: 02.343.049/0001-72, torna público que Requereu a SEMAM - 
Secretaria de Meio Ambiente a renovação da Licença de Operação para a atividade de Comercio 
Varejista de Material Elétrico, situado na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2876 – Tambauzinho, 
João Pessoa/PB. CEP: 58.045.006

IDEALIZA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ:17.810.266/0001-00, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
aLicençade Instalação paraResidencialMultifamiliar, situadono Loteamento Intermares, Quadra “24”, 
Lote “05”- Intermares– Cabedelo/PB.

A empresa M & V CONSTRUTORA , inscrita no CNPJ nº 05.765.889/0001-11, com sede na  RUA 
PAULO ROBERTO MOREIRA DA CUNHA,197, CIDADE DOS COLIBRIS, JOÃO PESSOA - PB, 
torna publico a LO licença de instalação do Residencial MultifamiliarDandara I, que fica localizado 
na Rua Tratorista do Carmo Lima S/N, Cidade dos Colibris- Joao Pessoa PB 

LOJAS AMERICANAS S.A. – CNPJ: 33.014.556/0832-02. Torna público que requereu a Secretaria 
do Meio Ambiente de João Pessoa/PB – SEMAM, a LICENÇA DE OPERAÇÃO para Lojas de 
departamentos ou magazines, localizada na Rua Duque de Caxias, 556 – Centro – João Pessoa 
– PB – CEP: 58.010-821.

LOJAS AMERICANAS S.A. – CNPJ: 33.014.556/1512-16 Torna público que requereu a Secretaria 
do Meio Ambiente de João Pessoa/PB – SEMAM, a LICENÇA DE OPERAÇÃO para Lojas de 
departamentos ou magazines, localizada na Av Cruz das Almas, 423 – Cruz das Almas – João 
Pessoa – PB – CEP: 58085-000.

3 A PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI EPP, torna público que requereu à Semapa - Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença Simplificada para o escritório de serviços de 
engenharia situado à Rua Joel Pereira de Albuquerque, n° 419, bairro Parque Esperança, Cabedelo.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CHAMADA PÚBLICA

CHAMADA PÚBLICA Nº  001/2020
PARA REGITRO DE PREÇOS
PROCESSO N° 03.781/2020

DATA : 30/07/2020
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, 

torna público aos interessados, a Chamada Pública 001/2020, para  aquisição de forma emergen-
cial, de máscaras de tecido reutilizável, a serem distribuídas aos servidores e alunos da instituição, 
visando o enfrentamento da emergência do Corona Vírus – COVID-19, conforme especificações 
constante no Anexo I deste Edital. O recebimento da documentação ocorrerá até o dia 30/07/2020 
às 23h59, através do endereço eletrônico licitacao@setor.uepb.edu.br

O edital com todos os dados encontra-se disponível no site da Universidade Estadual da Pa-
raíba: www.uepb.edu.br.

Informações: C. P. L. - XXX (83)  3315-3348 ou 3315-3412 .
Campina Grande, 22 de julho de 2020

Rosália Alves Monteiro
Presidente da CPL/UEPB
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