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Concurso estimula busca 
por soluções econômicas 
‘Desafio Celso Furtado’ irá conceder bolsas a alunos para apresentarem projetos de desenvolvimento regional. Página 3

Foto: Raimundo Valentim/Estadão Conteúdo

BAIRROS
GIRO NOS

Diversidade

Foto: Marcus Antonius

Dia dos Avós será celebrado 
com distanciamento social
Data é comemorada amanhã, mas em virtude da 
pandemia do novo coronavírus, recomendação é que 
não haja abraços e beijos dos netos. Página 12

Presidente do Banco do 
Brasil renuncia ao cargo
Rubem Novaes entregou sua renúncia por entender 
que o banco “precisa de renovação para enfrentar os 
momentos futuros”. Página 4

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

DE COMUNICAÇÃO

Paraíba

Oitizeiro, um bairro 
de casas e feiras

Surgido à sombra dos pés de oitis em meados do século passado, bairro de João Pessoa possui poucos prédios e é um dos mais movimentados da região. Página 8

Paraíba

Últimas

Festa das Neves na pandemia Progra-
mação religiosa começa hoje, com mudanças. Página 7

Foto: Marcus Antonius

NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

74.550
2.348.200

15.656.042

1.653
85.385

636.848
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Quarta etapa de flexibilização, em João Pessoa, permite que res-
taurantes, bares, e academias reabram, com cuidados. Página 5
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Iniciativa do Governo do Estado 
integra celebração pelo centenário 
do economista paraibano Celso 
Furtado, que foi um dos maiores 
pensadores brasileiros do século 20

Geral

Cátia de França e Tássia Reis 
estão no ‘Julho das Pretas’
Show será apresentado neste sábado, pelo Canal da 
Funesc, em comemoração ao Dia da Mulher Negra 
Latino-Americana e Caribenha. Página 9

Cultura

Gira Mundo: edital oferece 
240 vagas para professores
Iniciativa do Governo do Estado inscreve até a próxima 
segunda-feira, pela internet, em três cursos voltados a 
docentes da rede pública e privada. Página 18
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As cidades já foram comparadas a motores. As máquinas pos-
santes da modernidade. Essas engrenagens, que têm a ver com 
transformação e velocidade, já foram muito barulhentas, mas 
isso é coisa do passado. As cidades não precisam fazer muito es-
trépito. Para isso foi criada e desenvolveu-se a tecnologia, que si-
lencia os engenhos móveis fabricados pelos seres humanos. Para 
calar os ruídos intencionais, inventou-se e aperfeiçoou-se as leis.

Veja-se o caso das motocicletas. Em cidades como João Pes-
soa, centenas desses veículos circulam pelas ruas com os es-
capes danificados ou adulterados, promovendo um escarcéu 
sonoro. Os pilotos parecem se sentir mais fortes, bonitos ou 
poderosos, guiando motos fragorosas, e talvez acreditem que 
as pessoas pelas quais passam céleres os admirem, conside-
rando-os intrépidos aventureiros ou audaciosos fora-da-lei. 
Um caso para a psicologia.

Moradores de vários bairros da capital paraibana, notada-
mente os residentes nas chamadas avenidas principais, já re-
clamaram e continuam reclamando muito dessa modalidade de 
poluição sonora. Mas, ao que parece, a cada dia fica pior. Com a 
pandemia do novo coronavírus e o isolamento social, tem-se a 
impressão que o movimento de motocicletas aumentou, talvez 
pelo crescimento do serviço de entrega de compras em domicí-
lio que utiliza motociclos.

Há muitas motocicletas ruidosas no serviço de entrega em 
domicílio, é verdade, mas esse tipo de infração não é exclusivi-
dade desse domínio comercial, é bom que se esclareça. No en-
tanto, empresas e sindicatos dessa área prestariam um grande 
serviço à população se orientassem os pilotos a regular os veí-
culos. Quem os contrata poderia exigir motos mais silenciosas, 
para a execução desse serviço, constituindo-se em um conside-
rável filtro antipoluente.

No geral, cabe aos órgãos de fiscalizaçao do trânsito encon-
trar uma forma de coibir o abuso. A solução não é fácil, mas deve 
existir, questão de se debruçar sobre o distúrbio, até descobrir 
o antídoto. Ao contrário do que se pensa, barulho desnecessá-
rio está relacionado à desordem, neste caso, agravada pelo mal 
que faz à saúde. O silêncio está em linha direta com a civilidade. 
Ruídos são inerentes às cidades, só não podem ser excessivos. 

Escapes
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Encontrar Jesus: eis o tesouro

Artigo Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

A Igreja não se cansa de propor aos 
homens a acolhida do tesouro que Deus 
frequentemente nos oferece:  o tesouro 
escondido no campo (Cf. Mt 13,44). As 
Sagradas Escrituras apontam-nos esse 
tesouro como fundamento de nossas vi-
das. O homem que crê deve encontrar 
esse tesouro oferecido por Deus. Mas será 
que basta somente recebê-lo? As próprias 
palavras do Evangelho de Mateus (13,44) 
nos dão a resposta: “Um homem o encon-
tra e o mantém escondido. Cheio de ale-
gria, ele vai, vende todos os seus bens e 
compra aquele campo”.  

O Papa Francisco, em um de seus co-
mentários sobre essa pa-
rábola, explica que, “assim 
é para o Reino de Deus: 
quem o encontra não tem 
dúvidas, sente que é aqui-
lo que procurava, que es-
perava e que corresponde 
às suas aspirações mais 
autênticas. E é deveras as-
sim: quem conhece Jesus, 
quem o encontra pessoalmente, permane-
ce fascinado, atraído por tanta bondade, 
tanta verdade e tanta beleza, e tudo numa 
grande humildade e simplicidade. Procu-
rar Jesus, encontrar Jesus: eis o grande 
tesouro!” Vivemos em tempos difíceis, de 
perdas de valores. Mas o que devemos fa-
zer? Devemos nos afundar nas crises? O 
segredo é fazer da própria vida um lugar 
em que buscamos Jesus em tudo; e como 
diz o Papa: “ Procurar Jesus, encontrar Je-
sus: eis o grande tesouro!”

O caminho para encontrar o Senhor 
nas estradas da vida é imitar o caminho-
do santos que leram o Evangelho de Cristo 
com o coração aberto. “Pensemos em são 
Francisco de Assis: ele já era cristão, mas 
um cristão ‘ao sabor da corrente’. Quando 
leu o Evangelho, num momento decisivo 

da sua juventude, encontrou Jesus e des-
cobriu o Reino de Deus, e então todos os 
seus sonhos de glória terrena esvaece-
ram. O Evangelho leva-nos a conhecer o 
Jesus verdadeiro, faz-nos conhecer o Jesus 
vivo; fala-nos ao coração e muda a nossa 
vida. E então, sim, deixamos tudo. Pode-
mos mudar de vida concretamente, ou 
então continuar a fazer aquilo que fazía-
mos antes, mas nós somos outra pessoa, 
renascemos: encontramos aquilo que dá 
sentido, sabor e luz a tudo, inclusive às di-
ficuldades, aos sofrimentos e até à morte” 
(Papa Francisco). 

Jesus é o tesouro escondido que o Pai 
do céu nos oferece. Recebe-
mos esse tesouro no dia do 
nosso batismo e não pode-
mos escondê-lo na terra. O 
presente da fé é um apoio 
que nos tornará fortes nos 
momentos de crises e di-
ficuldades, e até mesmo, 
quando temos de lidar com 
a morte de quem amamos. 

Encontrar o Senhor é fazer da própria 
vida um espaço de constante acolhida 
do Evangelho; e isso significa conversão, 
mudança de vida. O discurso do medo, tão 
frequente nos dias atuais, não pode ser 
a palavra definitiva sobre nossas vidas. 
O homem e a mulher de fé devem pautar 
suas atitudes a partir da cultura do en-
contro, do encontro com a Pessoa de Nos-
so Senhor Jesus Cristo. 

Que a esperança de Cristo encha nos-
sos corações e nos faça compreender cada 
vez mais que tudo na vida passa. Só Cris-
to não passa! Podemos até perder pesso-
as, coisas, inteligência, mas a semente do 
Evangelho nunca perderemos. Enchemo-
-nos das graças e certezas que brotam de 
Cristo, o tesouro que procuramos e en-
contramos. 
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Celso e João Pessoa
Duas memórias vivas neste domin-

go de ânimo apagado: os 100 anos de 
Celso Furtado, se vivo fosse, e os 90 da 
morte do Presidente Joao Pessoa. 

Quando aqui cheguei, em 1951, 
apressei-me para não perder a ceri-
mônia do Monumento, na ansiedade 
de quem corre a cortina de um cená-
rio grandiosamente armado pelas his-
tórias de casa, da rua, dos comícios e 
das aulas do professor Clodomiro Leal. 
Nos meus 18 anos ainda incompletos, a 
tragédia do 26 de julho ficava mais dis-
tante do que hoje. Estava no livro, na 
história, sem questionamentos. E o que 
estivesse na história com H maiúscu-
lo, fosse Napoleão, Tiradentes ou João 
Pessoa, ficava muito 
longe. Abri a male-
ta (o quarto era o da 
Casa do Estudante) 
vesti a melhor das 
três camisas, troquei 
a alpercata pelo sa-
pato, e subi a ladei-
ra Feliciano Coelho 
quebrando a esquina 
rumo à História viva. 

Não era a multidão que o caboclo 
do Grupo Escolar, que eu era, julgava 
encontrar. Muita gente com pose de au-
toridade e um povo de perfil comum, 
algumas mulheres, poucos estudantes, 
além da escolinha do Tenente da Gela-
da, vestida de branco. A uma senhora de 
cabelos grisalhos lindamente aparados 
é dada passagem para colocar uma co-
roa de flores aos pés do herói. Vem o do-
brado e com ele as autoridades do Palá-
cio, o governador José Américo à frente. 
Isso tudo pertinho de mim, quebrando 
a barreira da distância histórica. 

Hoje, noventa anos depois, me sin-
to muito mais perto. Ainda está para 
acontecer o discurso programático  de 

João Pessoa, um recado de poucas pa-
lavras, tendente a contrariar interesses 
patrimonialistas, e ouvido por acaso 
pelos jornalistas Humberto de Campos 
e Lindolfo Collor, de passagem, naque-
le dia, por esta cidade: “Você atentou, 
Humberto, com esse discurso ele não 
vai sair daí vivo”. Está numa crônica de 
Humberto. 

Não foi para menos. Celso Furtado, 
um cientista social e pensador afeito às 
grandes experiências de humanidade, 
já setuagenário, traz este depoimento: 
“Quando eu tinha oito anos, surgiu um 
chefe político no estado (...) que convul-
sionou profundamente a vida de toda a 
comunidade. No espírito da população, 

esse político – João 
Pessoa - fundia as 
imagens do chefe e 
do milagreiro. (...) Eu 
ouvia crédulo, das 
domésticas de mi-
nha casa, as histórias 
desse homem que 
se disfarçava “numa 
pessoa qualquer” 
para praticar o bem 

nos bairros mais humildes. O assassí-
nio brutal desse homem (exatamente 
no dia em que eu completava os meus 
dez anos) provocou uma tal angústia 
coletiva que ainda hoje não posso re-
cordar sem me emocionar. Várias vezes 
acompanhei aquelas domésticas em 
longas procissões pelas ruas da cidade. 
(...) Esses dados quiçá possam explicar 
a formação em meu espírito de certos 
elementos que considero como inva-
riantes, dos quais dificilmente eu po-
deria libertar-me sem correr o risco de 
desestruturar minha própria persona-
lidade.” Ele, Celso Furtado, também um 
demiurgo, assim visto pelo sociólogo 
Chico de Oliveira.  

 Duas memórias vivas neste 
domingo de ânimo apagado: os 
100 anos de Celso Furtado, se 

vivo fosse, e os 90 da morte do 
Presidente Joao Pessoa.   

 Que a esperança de 
Cristo encha nossos corações 

e nos faça compreender 
cada vez mais que tudo  

na vida passa.   
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Ideia é aproximar comunidade do conhecimento do paraibano e estimular ideias de desenvolvimento sustentável

O ano de 2020 marca 
o centenário do economis-
ta paraibano Celso Furtado. 
Nascido na cidade de Pom-
bal, no Sertão da Paraíba, 
Furtado foi um dos gran-
des intelectuais brasileiros 
do século 20 e chegou a ser 
ministro do Planejamento e 
também da Cultura entre as 
décadas de 1960 e 1980. 

No aniversário do parai-
bano, o Governo do Estado, 
por meio Secretaria de Esta-
do da Educação e da Ciência 
e Tecnologia (SEECT-PB), 
publica hoje o edital do “De-
safio Celso Furtado: Os ares 
do mundo - Escola, Criati-
vidade e Desenvolvimento 
Regional”, visando estimular 
projetos de desenvolvimen-
to regional sustentável para 
problemáticas locais com 
os alunos do Ensino Médio 
e EJA da Rede Estadual de 
Ensino. Estudantes e pro-

fessores que forem premia-
dos receberão uma bolsa de 
iniciação científica por 12 
meses.

O projeto tem como ob-
jetivo aproximar os estudan-
tes matriculados na Rede 
Estadual de Ensino da vida e 
obra de Celso Furtado, bus-
cando estimular o interesse 
por elementos históricos e 
econômicos que perpassam 
a realidade brasileira, uti-
lizando-os como base para 
promover reflexões sobre o 
contexto em que se encontra 
cada unidade escolar, identi-
ficando problemáticas e pro-
pondo soluções. Será inves-
tido um total de R$ 155.400 
em bolsas de iniciação cien-
tífica e bolsas auxílio para 
orientações e formações.

O edital será publicado 
no Diário Oficial do Estado 
deste sábado e também es-
tará disponível em  https://

paraiba.pb.gov.br/paraibae-
duca, no qual as inscrições 
poderão ser feitas a partir de 
3 de agosto. 

 Para o secretário de Es-
tado da Educação e da Ciência 
e Tecnologia da Paraíba, Cláu-
dio Furtado, “fazer um link 
das ideias de Celso Furtado 
com a agenda da ONU mostra 
a força desse Desafio, assim 
como o alinhamento com o 
programa de governo de João 
Azevêdo, que prima pelo de-
senvolvimento regional”. 

Inscrições
A participação no “De-

safio Celso Furtado” está res-
trita às equipes vinculadas 
às escolas de Ensino Médio 
de todas as modalidades de 
ensino da Rede Estadual de 
Ensino da Paraíba, sendo a 
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA) restrita aos ciclos 
V e VI.  

Desafio Celso Furtado envolverá 
alunos e professores em projetos

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

O deputado Tovar Correia 
Lima (PSDB), pré-candidato a 
prefeito de Campina Grande, 
cravou nova data quanto ao 
anúncio oficial de quem vai 
ser o candidato de Romero 
Rodrigues. “Deve ocorrer na 
primeira semana de agos-
to, até o dia 7 faremos este 
anúncio”, afirmou. Romero, 
porém, havia dito outra coi-
sa: “No final deste mês”.   

Data mutante  
Na próxima semana, será confir-
mada a data em que o presiden-
te nacional do Avante, Luís Tibé, 
vai desembarcar em João Pessoa. 
Vem para reunião com os parla-
mentares da legenda, com a pre-
sença, claro, de Adriano Galdino. 
Ontem, Júnior Araújo fez menção 
ao abalo emocional por causa da 
morte repentina de Matias: “Não 
assimilamos a ausência de Geni-
val, estamos consternados”. 

“Estamos estudando uma saída ju-
rídica para que eu possa ir para o 
avante”, disse Galdino, referindo-se 
à sua manifesta intenção de sair do 
PSB, legenda pelo qual se elegeu 
deputado. O problema é que depu-
tados só podem trocar de partido, 
sem sofrer punição, como perder o 
mandato, em 2022, quando se abre 
a chamada ‘janela partidária’.   

“uma saíDa juríDica” 

na iminência De comanDar o avante, GalDino 

fala em “trazer mais DeputaDos” para a leGenDa 

reunião com o avante 

O deputado Adriano Galdino não está, formalmente, filiado ao Avante. Mas é como 
se estivesse, desde o ano passado. E o racha dentro do seu partido, o PSB, apres-
sou essa aproximação política com o Avante, fortalecida pela amizade com o ex-
-deputado Genival Matias, falecido no domingo passado. E, agora, o presidente da 
ALPB está prestes a concretizar o desejo que, em vida, Genival Matias expressou: 
ver Galdino assumir a presidência do partido na Paraíba – “Estou na torcida para 
que ele venha”, declarou, em setembro do ano passado. À época, Galdino afirmou,  

inúmeras vezes, que só ingressaria em uma nova legenda para ser o presiden-
te. Agora, o desejo de ambos, vai se tornar realidade, com a anuência dos 
deputados da legenda – Tião Gomes, Júnior Araújo, Felipe Leitão e Ta-
ciano Diniz e do suplente Jacó Maciel, que vai assumir cadeira na ALPB. 
Ontem, por áudio, Galdino relembrou que “Genival Matias tinha essa 
vontade que eu viesse para o Avante para presidir o partido”. E em sua 
fala, já se portou como presidente, falando em crescimento do parti-
do: “Vamos trazer outros deputados”, afirmou.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Em entrevista à Rádio Princesa FM, Roberto 
Freire disse que as eleições deste ano serão de-
cisivas para que o Cidadania chegue com mais 
força ao pleito de 2022. E, nessa perspectiva, o 
dirigente enxerga que o crescimento do partido 
na Paraíba – de acordo com ele, com mais de 
100 candidatos a prefeito – terá papel decisivo 
para alçar a legenda a outros patamares políti-
cos, nacionalmente.  

pB terá papel Decisivo para  
o ciDaDania, afirma freire  

“a maior força” 

até quanDo?  

E o governador João Azevêdo foi tratado 
como liderança importante do Cidadania no 
contexto nacional pelo presidente da legenda, 
Roberto Freire, para quem na “Paraíba é onde 
temos a maior força de todo o Brasil, graças 
ao governador, sua presença nos dá capilari-
dade”. Para ele, a vinda do governador para o 
Cidadania “foi uma grande conquista”.  

Filiada ao PP, a vereadora Elisa Virgínia garante que o 
partido continua na base do prefeito Luciano Cartaxo 
(PV), apesar de ter lançado pré-candidato a prefeito 
de João Pessoa, com Cícero Lucena. “Garantimos a 
governabilidade”, afirmou ela. Quando começar a 
campanha ‘pra valer’, contudo, vai ser cada um no 
seu quadrado. Ou melhor, no seu palanque.  
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O lançamento oficial 
da trilogia “Celso Furtado: 
A esperança militante”, pu-
blicada pela Editora da Uni-
versidade Estadual da Paraí-
ba (EDUEPB) e a Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), será uma grande ce-
lebração dos 100 anos de 
nascimento de Celso Furta-
do, no próximo domingo, às 
15h, dia em que o economis-
ta paraibano comemoraria 
100 anos de vida.

A atividade reunirá di-
ferentes instituições para 
celebrar Furtado e sua con-
tribuição para o pensamen-
to econômico brasileiro. São 
parceiros do evento pro-
movido pela UEPB, a EPC, o 
Centro Internacional Celso 
Furtado, a Associação Bra-

sileira de Economistas pela 
Democracia, a Fundação 
Perseu Abramo e a Socieda-
de Brasileira para o Progres-
so da Ciência.

“Desafios”
O último volume da 

trilogia foi produzido com 
a colaboração de pesquisa-
dores que, inspirados em 
Furtado, atuam na área do 
desenvolvimento regional 
– um dos principais temas 
da obra do economista pa-
raibano. “Estão contem-
plados, nesse conjunto, 
pesquisadores de todas as 
regiões do país que têm 
como linha comum de ação 
o desenvolvimento regio-
nal, em temáticas que vão 

da clássica industrializa-
ção, passando por questões 
relacionadas ao planeja-
mento, desenvolvimento e 
subdesenvolvimento, até 
temas como educação, co-
municação e cultura”, infor-
ma Cidoval Morais, um dos 
organizadores da trilogia 
“Celso Furtado: A esperan-
ça militante”.

Entre os autores des-
te terceiro volume estão 
os pesquisadores Rainer 
Randolph, Carlos Brandão, 
Ângela Cristina Trevisan, 
Marcos Antônio Mattedi, 
entre outros. 

O e-book é uma publi-
cação de acesso aberto e 
estará disponível no site da 
EDUEPB.

Trilogia será lançada amanhã

José Alves
zavieira2@gmail.com

Morte de João Pessoa

Publicações e palestra vão 
revisitar história da Paraíba

O aniversário de 90 
anos da morte de João Pes-
soa, ex-presidente da Paraí-
ba, será lembrado amanhã, 
em um caderno especial do 
Jornal A União com reporta-
gens e resgates da história. O 
jornal também lançará uma 
revista contendo artigos de 
vários historiadores e arti-
culistas sobre a Revolução de 
30. Também neste domingo, 
a professora e historiadora 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Monique 
Cittadino, participará de uma 

mesa-redonda intitulada 
“Três Tiros e Seus Rebates 
– A Morte de João Pessoa e 
seus Desdobramentos Polí-
ticos”.

O evento acontecerá às 
15h30 pelo YouTube e pelo 
Facebook, e terá sequência 
com mais 10 palestras sobre 
o tema, que acontecerão até 
o fim do ano. Com o apoio da 
Fundação Casa de José Améri-
co, as mesas-redondas sobre 
João Pessoa serão realizadas 
com participação de pro-
fessores de vários estados a 
exemplo de Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Minas Gerais 
e Rio de Janeiro. 

Em entrevista ao Jornal 
Estadual da Rádio Tabajara 
de ontem, Monique Cittadino 
disse que João Pessoa fez um 
governo reformista, onde pro-
curou dinamizar a economia 
do Estado. “No entanto, politi-
camente ele termina tomando 
atitudes que contrariaram a 
base política do seu tio, Epitá-
cio Pessoa. Tudo isso numa vi-
são muito autoritária de quem 
teve um passado de juiz mili-
tar”, observou. 

“Como seu tio Epitácio 
havia dito na época: ‘não se 
pode varrer de uma pancada 
só os vícios de décadas’”, con-
cluiu a professora.

Celso Furtado é considerado um dos maiores intelectuais brasileiros do século 20, tendo várias obras escritas 

Foto: Arquivo/A União



No boletim divulgado ontem, a SES registrou mais 1.446 confirmações de contágio, totalizando 74.550 desde o início da pandemia 

Com novos 1.446 casos e 
35 mortes, a Paraíba chegou 
a 74.550 casos de contamina-
ção pelo novo coronavírus e 
1.653 óbitos em decorrência 
do agravamento da doença. A 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), divulgou que 29.628 pa-
cientes são considerados recu-
perados. Com 218.494 testes 
para o diagnóstico da doença 
realizados, o Estado mantém a 
média de 221 das 223 cidades 
atingidas. O número está sem 
alteração desde o dia 15 de ju-
lho, apenas Ouro Velho e São 
Domingos seguem sem casos.

Em João Pessoa, foram 
novos 1.838 casos. Os demais 
5.330 casos foram registra-
dos no interior do Estado, fora 
da capital. O que representa 
74,36% dos novos casos no 
interior. 

O número de novos casos 
voltou à normalidade de noti-
ficação após uma instabilida-
de que interferiu na divulga-
ção dos dados do dia 15 a 21 
de julho. Entre a quarta-feira 
e a quinta-feira, o número de 
casos confirmados ultrapas-
sou os 2 mil casos devido a 

instabilidade. Desse modo, 
os números não sofrem mais 
interferência do período ins-
tável.  

Nesta semana, o Estado já 
contabilizou um total de novos 
7.168 casos e 185 falecimen-
tos confirmados. O número de 
casos recuperados e de exa-
mes realizados também foram 
expressivos. Um montante de 
5.189 pacientes alcançaram a 
cura sintomática e são consi-
derados recuperados. Cerca 
de 20.311 exames para o diag-
nóstico para a doença foram 
realizados nos 223 municípios 
do Estado desde o último do-
mingo até ontem.

Comparando os boletins 
epidemiológicos emitidos pela 
SES, o fenômeno da interio-
rização da covid-19 também 
pode ser observado. De acor-
do com o primeiro boletim 
emitido na semana, na última 
segunda-feira, em compara-
ção ao boletim emitido ontem, 
a capital teve 48 das 185 mor-
tes ocorridas e confirmadas 
na Paraíba. O que representa, 
aproximadamente, 26% dos 
óbitos. 

Campina Grande, segun-
da cidade com maior incidên-
cia de casos e mortes teve 

16 falecimentos de vítimas 
residentes no município no 
mesmo intervalo de tempo. 
No número de casos, a Rainha 
da Borborema representa 
10,04% com 720 casos confir-
mados. 

Dez cidades já possuem 
mais de mil casos confirma-
dos, de acordo com a SES. 
João Pessoa, que entrou na 
quarta fase da flexibilização, 
tem 19.659, Campina Grande 
chegou a 9.848 contaminados, 
Guarabira tem 3.179 casos, 
Patos chegou a 2.322, Cabe-
delo tem 2.258 casos, Maman-
guape com 1.931, Santa Rita 
chegou a 1.888 casos, Bayeux 
tem 1.270 pessoas infectadas, 
Pedras de Fogo com 1.171, São 
Bento chegou a 1.136 e Caja-
zeiras com 1.047. 

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o Estado 
é de 50%. A Região Metropoli-
tana de João Pessoa, Campina 
Grande e o Sertão possuem 
respectivamente 53%, 38% e 
65% dos leitos de UTI adulto 
ocupados. O índice de Isola-
mento Social foi de 39,5%. 

Mesmo com os novos nú-
meros, a Paraíba mantém a 
taxa de 2,2% de letalidade. 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

74,36% dos novos registros de 
covid-19 na PB são no interior

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de julho de 2020
Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

O presidente interino da 
Câmara Municipal de Bayeux 
(CMB), vereador Inaldo An-
drade (PL) disse ontem que 
alguns detalhes acabaram 
protelando os trabalhos da 
Procuradoria Jurídica, mas 
que, na segunda-feira, a Casa 
deverá publicar o edital con-
vocando as eleições indiretas 
para eleger o prefeito-tampão 
que deve ficar no cargo até o 
final de dezembro deste ano.

Ele lembrou que essa pu-
blicação estava prevista para 
a última quinta-feira, mas que 
em nada será prejudicada com 

o adiamento, porque está den-
tro do prazo dos trinta dias 
que, recentemente, foi estabe-
lecido pela Justiça local.

Perguntado se pretende 
disputar, Inaldo Andrade des-
cartou e informou que o único 
vereador que, pelo seu conhe-
cimento, vem se colocando 
como candidato e que deve 
se inscrever é o titular da pre-
sidência da Câmara, Jeferson 
Kita (Cidadania) que, desde 
a saída de Berg Lima (PL) no 
mês passado, exerce interina-
mente o cargo de prefeito.

Pelas oposições, dois no-
mes também estariam parti-
cipar da disputa: o vereador 
Adriano Martins (MDB) e a 

vereadora Luciene Fofinho 
(PSB). Além desses dois, a 
oposição conta com mais seis 
vereadores: Adriano do Táxi 
(PSL), França (PTN), Dedeta 
(PSD), Guedes Informática 
(PTN), Uedson Orelha (PSL), e 
Cabo Rubem (PSB).

Os dez apontados como 
da situação são: o presiden-
te interino Inaldo Andrade 
(PL), Noquinha (PSL), Josau-
ro Pereira (PDT), Zé Baixinho 
(PMN), Roni Alencar (PMN), 
Lico (PSB), José Neto (PSD), 
Betinho RS (PMN) e a suplen-
te Lucília  Freitas (DEM), que 
assumiu a vaga de Kita depois 
da saída dele para o cargo de 
prefeito interino.

Eleição indireta em Bayeux 
deverá ser em 14 de agosto
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Cidadania

Freire diz que Paraíba é a 
maior força do partido no país

“Graças à presença do 
governador João Azevêdo, 
a Paraíba é onde temos a 
maior força de todo Brasil”. 
A afirmação é do presidente 
nacional do partido da Cida-
dania, o ex-deputado federal 
Roberto Freire, ao fazer uma 
avaliação sobre o quadro 
político no país rumo às elei-
ções municipais de novem-
bro deste ano.

Em entrevista conce-
dida em live e que também 
foi transmitida pela Rádio 
Princesa FM, que atinge 40 

municípios em três estados 
nordestinos a partir do mu-
nicípio de Princesa Isabel, 
Roberto Freire disse ao ra-
dialista Júnior Duarte que 
sentia muito honrado com 
a presença de João Azevêdo 
no Cidadania).

A entrevista aconteceu 
anteontem, ocasião em que 
Roberto Freire também des-
tacou o governador João Aze-
vêdo como principal nome da 
legenda, e que somou muito 
positivamente com a força 
que o partido já trazia para as 
eleições de 2020 no Estado.

“Em Princesa Isabel, 
especialmente, também ga-

nhamos um prefeito, e com 
toda certeza vamos continuar 
com essa prefeitura, porque 
o novo filiado vai para a ree-
leição com todas as chances 
de vitória”, afirmou Roberto 
Freire, ao acrescentar que o 
Cidadania terá mais de 100 
candidatos a prefeito nas elei-
ções deste ano, somando-se aí 
quase dois mil nomes que vão 
disputar vagas em câmaras 
municipais.

Segundo Freire, “propor-
cionalmente, considerando o 
tamanho do Estado, a Paraíba 
é o local onde o Cidadania tem 
a maior presença e a maior 
força”, destacou Freire.

O dia 25 de julho é consi-
derado o Dia do Motorista em 
razão de ser a data dedicada a 
São Cristovão, o santo padroei-
ro dos motoristas. A data foi 
oficializada no Brasil em 1968, 
a partir de um decreto sob o 
número 63.461. Ser um bom 
motorista vai além de alguém 
que saiba dirigir bem, é neces-
sário saber respeitar as regras 
do Código de Trânsito Brasilei-

ro para uma condução segura 
tanto para quem dirige, quanto 
para outros motoristas e tam-
bém os pedestres. 

Segundo dados do rela-
tório gerencial e de planeja-
mento da Polícia Rodoviária 
Federal na Paraíba, em 2020 
foram registrados 204 aci-
dentes graves, sendo 46 deles 
com óbitos. Apesar do núme-
ro, foi constatada uma redu-
ção de 32% em comparação 
ao mesmo período em 2019, 
que contabilizou 269 aciden-

tes graves com 64 mortes. O 
número de óbitos reduziu em 
40% esse ano em comparação 
com o ano passado. Os dados 
foram atualizados até o dia 15 
de julho.

Possíveis mudanças
O presidente Jair Bolso-

naro apresentou um projeto 
de lei que prevê algumas mu-
danças no Código de Trânsito 
Brasileiro, caso seja aprovado 
na Câmara e no Senado e assim 
sancionado. 

Mais de 200 acidentes graves 
ocorreram nas BRs do Estado

DEntRE as PRinciPais altERaçõEs, DEstacaM-sE:
n A pontuação limite para suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é, atual-
mente, de 20 pontos em um ano; o projeto dobra esse limite pata 40 pontos.
n Atualmente o curso de reciclagem é feito para motoristas profissionais que acumulem 14 
pontos em um período de um ano; dentro das alterações propostas esse número sobe para 
30 pontos. 
n Outro destaque é a ampliação da validade da CNH, que a PL pretende ampliar de cinco 
para dez anos. No caso de motoristas com mais de 65 anos, a validade passa a ser de cinco 
anos e não de três, como é atualmente.
n O texto extingue o prazo de 15 dias para que aquele candidato que seja reprovado no 
exame teórico ou prático possa refazer a prova em questão.
n A proposta do Governo Federal também cita a exclusão da exigência para exame toxico-
lógico no caso de motoristas profissionais de ônibus, caminhões e veículos semelhantes no 
momento da habilitação ou renovação da CNH.
n A PL revoga a cassação da carteira do motorista que for condenado judicialmente por deli-
to de trânsito. 
nO projeto acaba com a multa para os casos de desobediência do uso da cadeirinha para 
crianças pequenas, apesar de manter a obrigatoriedade do uso para crianças até sete anos 
e meio, no banco traseiro do veículo. Atualmente, o descumprimento é considerado infração 
gravíssima punida com multa, pela PL passa a prever apenas advertência por escrito.
n A proposta revoga a multa para quem trafegar em rodovias com os faróis desligados du-
rante o dia. Segundo o texto, o farol deve ser usado apenas nas rodovias de faixas simples – 
não duplicadas – e em casos que o veículo não possua luz de rodagem diurna.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Autoridades alertam que, para ser um bom motorista, é preciso respeitar o Código de Trânsito Brasileiro
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Presidente do BB entrega 
pedido de renúncia ao cargo

O presidente do Banco 
do Brasil, Rubem Novaes, 
entregou seu pedido de de-
missão ao presidente Jair 
Bolsonaro e ao ministro da 
Economia, Paulo Guedes. A 
informação foi divulgada on-
tem.

"Em conformidade com 
o § 4º do art. 157 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 
1976, e com a Instrução CVM 
nº 358, de 03 de janeiro de 
2002, o Banco do Brasil (BB) 
comunica que o Sr. Rubem de 
Freitas Novaes entregou ao 
Exmo. Sr. Presidente da Re-
pública, Jair Messias Bolso-
naro e ao Exmo. Ministro da 
Economia, Paulo Roberto Nu-
nes Guedes, pedido de renún-

cia ao cargo de presidente do 
BB, com efeitos a partir de 
agosto, em data a ser definida 
e oportunamente comunica-
da ao mercado, entendendo 
que a Companhia precisa de 
renovação para enfrentar os 
momentos futuros de muitas 
inovações no sistema bancá-
rio", diz o comunicado.

O fato relevante tam-
bém diz que Bolsonaro já 
aceitou o pedido de Rubens 
e que deve indicar outro 
nome para comandar o ban-
co público.

Na reunião ministerial 
do dia 22 de abril, Guedes 
criticou a atuação de Novaes 
à frente do BB. Ele disse que 
o governo "faz o que quer" 
com a Caixa Econômica Fe-
deral e o BNDES, mas no BB 
"não consegue fazer nada", 

mesmo tendo um "liberal lá", 
em referência a Novas, que 
estava no encontro. "Tem 
que vender essa porra logo", 
disse Guedes.

Para Guedes, o Banco do 
Brasil "não é tatu nem cobra, 
porque ele não é privado, 
nem público". "Se for aper-
tar o Rubem, coitado. Ele é 
super liberal, mas se apertar 
ele e falar: 'bota o juro bai-
xo', ele: 'não posso, senão a 
turma, os privados, meus mi-
noritários, me apertam.' . Aí 
se falar assim: "bota o juro 
alto", ele: 'não posso, porque 
senão o governo me aperta'. 
O Banco do Brasil é um caso 
pronto de privatização", afir-
mou o ministro da Economia 
durante encontro com mi-
nistros e outras autoridades, 
entre elas Novaes.

Anne Warth
Agência Estado
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Um giro por Oitizeiro
Um dos pontos mais movimentados da cidade, o bairro 
Oitizeiro ainda mantém ambiente familiar e uma 
tradicional e sortida feira. Página 8 Fo
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Academias também estão autorizadas a funcionar, iniciando a quarta etapa de flexibilização econômica de João Pessoa

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Bares e restaurantes podem 
reabrir a partir de segunda 

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

Bares, restaurantes e 
academias retomam as ati-
vidades na próxima segun-
da-feira, 27. O anúncio da 
reabertura e o protocolo de 
retomada foram anunciados 
pelo prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo, durante 
transmissão ao vivo realizada 
na manhã de ontem através 
das redes sociais da Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP). Estas novas medidas 
fazem parte da quarta etapa 
do processo de flexibilização 
econômica durante o período 
da pandemia de covid-19.

Cafeterias, docerias e os 
quiosques da orla também 
estão liberados, e assim 
como bares e restaurantes 
devem seguir horário espe-
cial, com café da manhã das 
7h às 10h, almoço das 12 

às 16h e jantar das 18h às 
22h.  Foi determinado tam-
bém limite de ocupação de 
50% e a proibição de músi-
ca ao vivo. No caso das aca-
demias além da metade da 
capacidade, a orientação é 
que as atividades sejam in-
dividuais e mediante agen-
damento. Praças de alimen-
tação permanecem apenas 
com os serviços de delivery 
e drive thru.

A nova etapa também 
atinge a educação. Alunos con-
cluintes da área de saúde, de 
universidades particulares, fo-
ram beneficiados pela flexibi-
lização que orienta a liberação 
de estágios, aulas práticas e 
laboratoriais quando necessá-
rias para a conclusão do curso. 
“É um passo largo, fundamen-
tal e que é preciso continuar 
com a colaboração de cada ci-
dadão”, disse o prefeito referin-
do-se ao novo momento.

“A meta principal desde 
o início é salvar vidas e nós 
vamos continuar com esse 
parâmetro de não colocar 
em risco a vida das pessoas”. 
A queda no índice de trans-
missão da doença; no núme-
ro de óbitos e na ocupação 
de leitos bem como a dimi-
nuição da pressão hospita-
lar foram decisivos para o 
início da nova fase. Luciano 
Cartaxo destacou também 
que o processo de flexibili-
zação é orientado por parâ-
metros sanitários e análise 
dos resultados das etapas 
anteriores. 

O uso de máscara, o dis-
tanciamento e a utilização do 
álcool 70% continuam sendo 
obrigatórios. A PMJP infor-
mou que a fiscalização segue 
sendo realizada pelos agen-
tes da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Sedurb-
JP) e pela Guarda Municipal.

SEgUEm prOiBidOS:
n Banho de mar 
n Ocupação da faixa de 
areia 
n Estacionamento na orla

n Torcidas em jogos 
n Parques continuam fe-
chados
n Abertura de cinemas, 
teatros, casas de shows 

Em números:
n Casos de covid-19: 
16.659
n Óbitos: 573
n Taxa de isolamento: 39,5%

Máscara de proteção e distanciamento social continuam obrigatórios em todos os espaços que forem reabertos

Devem ser notificadas doenças como endemias, epidemias ou pandemia
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Nos laboratórios

resultados de exames precisam ser notificados

Todos os laboratórios 
de análises clínicas e esta-
belecimentos privados que 
prestam serviços de saúde 
na Paraíba serão obrigados 
a notificar às autoridades 
públicas de saúde municipal 
e estadual a realização de 

exames para identificação 
de doenças contagiosas clas-
sificadas como endemias, 
epidemias ou pandemias e 
os respectivos resultados 
obtidos. Entre elas, e com 
maior vigor neste momento, 
os exames para diagnóstico 
do novo coronavírus.

A Lei 11.752/2020, de 
autoria do deputado esta-

dual Felipe Leitão, foi sancio-
nada pelo governador João 
Azevêdo e publicada no Diá-
rio Oficial do Estado (DOE) 
nessa sexta-feira. A medida 
tem como objetivo principal 
minimizar a subnotificação 
dos casos de covid-19 no Es-
tado. E leva em consideração 
orientações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
do Comitê Científico do Con-
sórcio Nordeste que prevê 
a testagem em massa como 
uma das ferramentas mais 
importantes no enfrenta-
mento da doença no país, 
estados e municípios. Os exa-
mes de diagnóstico para o 
novo coronavírus que devem 
ser notificados são o RT-PCR, 
sorológicos e os testes rápi-
dos.

“Apesar dos esforços, 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS) sozinho não tem ca-
pacidade de testar toda a 

população. Por isso, a rede 
privada assume parte desta 
responsabilidade”, diz o tre-
cho. Já o autor da lei, Felipe 
Leitão, avalia que a popula-
ção mais carente precisa ter 
uma atenção maior do poder 
público com as testagens 
pelo SUS, diferente das pes-
soas que possuem condições 
para arcar com os custos da 
realização dos exames. “Uma 
parcela da população tem 
condições de pagar para a 
realização do teste para a co-
vid-19, seja nos testes rápi-
dos realizados em farmácias, 
RT-PCR ou os de sorologia, 
realizados em laboratórios”, 
e é justamente esse públi-
co cuja notificação deve ser 
mais eficiente.

De acordo com a lei, a 
notificação poderá ocorrer 
por meio eletrônico como 
e-mail ou outro dispositivo 
de rede social disponibiliza-

do pelos órgãos dos serviços 
de vigilância em saúde, e por 
telefone, no prazo máximo 
de 24 horas após a emissão 
do laudo com o resultado. 
Para os exames já realizados 
antes da publicação da lei, os 
estabelecimentos terão um 
prazo máximo de 7 dias para 
notificar seus resultados aos 
órgãos de saúde.

A notificação dos resul-
tados devem ser acompanha-
das dos dados do paciente 
para que este seja contac-
tado caso seja necessário. A 
identificação não simboliza 
a quebra da privacidade do 
paciente. O texto da lei espe-
cífica que a privacidade dos 
clientes e pacientes devem 
ser zelados.

O descumprimento da 
lei acarreta na aplicação de 
multa no valor referente à R$ 
10 mil. O valor recolhido será 
destinado para o combate à 

pandemia na Paraíba.
A lei, no entanto, não 

é uma novidade no Estado. 
Desde de 18 de abril uma 
portaria, publicada através 
do Decreto 40.188 de 16 de 
abril de 2020, já obrigava os 
laboratórios da rede privada 
a se cadastrarem no Labora-
tório Central de Saúde Públi-
ca (Lacen-PB) para informar 
a metodologia de diagnósti-
co e outras especificidades 
no que envolvia a realização 
do exame. 

Sindicato
O Sindicato dos Estabe-

lecimentos de Serviços de 
Saúde do Estado da Paraíba 
informou, através do pre-
sidente Francisco José San-
tiago de Britto Pereira, que 
ainda não irá se posicionar 
sobre a lei por motivos de 
desconhecimento conciso 
sobre a lei. 
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Rhuan Doumus fugiu para João Pessoa; com prisão preventiva decretada, ele já foi transferido para a capital fluminense

Polícia Civil prende suspeito 
de participar de chacina no RJ

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

A moto roubada no mês de maio estava circulando livremente quando foi apreendida pela PRF

Um homem suspeito de 
participar de um crime que 
deixou cinco pessoas mortas 
e outras sete feridas durante 
uma chacina no Rio de Janeiro 
foi preso na tarde de quinta-
-feira (23) em João Pessoa. En-
tre as vítimas, está uma criança 
de dez anos de idade. 

Na tarde de ontem Rhuan 
Roberto Ferreira Doumus, de 
20 anos, foi transferido para o 
Rio de Janeiro, por uma equipe 
de policiais civis daquele esta-
do, após autorização da Vara 
das Execuções Penais de João 
Pessoa. 

Rhuan Doumus foi pre-
so no bairro do Cuiá durante 
ação conjunta das Polícias 
Civil da Paraíba e do Rio de 
Janeiro quando chegava, 
em um Onix prata acompa-
nhado de outras pessoas ao 
condomínio onde estava re-
sidindo. A ação policial foi 
comandada pelo delegado 
Carlos Othon, da Delegacia 
de Crimes Contra Pessoa da 
Capital. Na Capital paraiba-
na o preso estava na casa de 
familiares da mãe da esposa 
dele. Policiais civis do Rio 
de Janeiro disseram para a 
polícia paraibana que Rhuan 
Doumus já participou de no-
velas.

Segundo Carlos Othon, o 
preso integra a organização 
criminosa Comando Verme-
lho, que atua no Rio de Janei-

A Polícia Civil da Paraí-
ba, em ação integrada com 
a Polícia Civil de Pernam-
buco, prendeu na quinta-
feira, 23, em Olinda (PE), 
um homem que vinha que-
brando medidas protetivas 
e ameaçando a ex-compa-
nheira residente em Alagoa 
Grande (PB). Segundo a de-
legada Maria Solidade, ele 
mandava mensagens com 
ameaças por WhatsApp 
para a ex-companheira e 
dizia, inclusive, que a mata-
ria e os dois filhos do casal. 
Em uma das mensagens, o 
suspeito zomba da Justiça.

A delegada de Alagoa 
Grande, Maria Solidade 
disse que representou pela 
prisão do suspeito à Justiça 
de Alagoa Grande pelo fato 
dele continuar ameaçando 
a ex-companheira, apesar 
de ter sido concedida Me-
didas Protetivas à vítima. 
Solidade informou que no 
início deste uma mulher de 
28 anos procurou a delega-
cia de Alagoa Grande con-
tando as ameaças do ex-
companheiro pelas redes 
social. E relatando que não 
podia sair para trabalhar, 
pois tinha medo de deixar 
as crianças sozinhas, pois 
ele também ameaçava ma-
tar os filhos do casal. 

Para conseguir a pri-
são do homem, a delegada 
juntou as provas do crime 
ao Inquérito Policial ins-
taurado contra o suspeito, 
representando também 
por sua prisão. A Justiça 

concedeu o mandado de 
prisão e ele foi localizado 
em Olinda, sendo preso e 
conduzido para a Cadeia 
Pública de Alagoa Grande.

Outra ação
Um homem de 30 anos 

suspeito de praticar cin-
co assaltos na orla de João 
Pessoa foi preso de ontem 
por agentes da Delegacia 
de Crimes Contra o Patri-
mônio de João Pessoa, após 
seis meses de investiga-
ções.  Ele foi encontrado na 
casa de parentes, no Bairro 
do Jardim Veneza, em João 
Pessoa. A prisão  foi realiza-
da. O foragido teve a prisão 
decretada pela Justiça após 
investigações da Polícia Ci-
vil apontar indícios da par-
ticipação dele nos crimes. 
“Ele foi reconhecido pelas 
vítimas que disseram ter 
sido assaltadas por esse 
homem, que se utilizava os 
mesmos ‘modus operandi’, 
afirmou o delegado Joames 
Oliveira. 

Segundo as investiga-
ções, o preso praticava os 
assaltos a bordo de uma 
motocicleta, com uma mu-
lher na garupa. O homem já 
possui antecedentes crimi-
nais e já foi preso pelos cri-
mes de “saidinhas de ban-
co”. A modalidade consiste 
em monitorar e assaltar ví-
timas que saem das agên-
cias após sacar dinheiro 
em espécie. Ele será condu-
zido ao Sistema Prisional e 
apresentado à Justiça .

Homem não cumpre 
medidas protetivas

Duas equipes do 5º 
Batalhão da Polícia Militar 
acabaram com uma festa co-
nhecida por “Dança do Pas-
sinho”, que se realizava na 
Praça Soares Madruga, no 
Bairro Valentina Figueiredo, 
com cerca 200 pessoas.

Ao tomar conhecimen-
to que iria acontecer a festa, 
as equipes passou no local, 
mais não tinha ninguém. 
Pouco tempo depois, os po-
liciais foram informados de 
que havia uma grande multi-
dão no local e foram verificar.

Quando as viaturas da 
PM chegaram ao local ra-
pidamente e a multidão se 
dispersou. Algumas pessoas 
que estavam no local xinga-
ram os policiais, jogaram ob-
jetos e houve a necessidade 
de intervenção para disper-
sar os participantes que che-
garam a ser mobilizados por 
aplicativos de mensagens 
instantâneas informando da 
aproximação das guarnições. 
Ninguém foi detido.

As aglomerações e rea-
lizações de festas já foram 
encerradas pela Polícia Mi-
litar, tanto na Capital como 
em outras regiões do Estado, 
em cumprimento a decreto 
do Governo do Estado que 
proibe festas durante a pan-
demia. O comandante do 5 
BPM, tenente-coronel Mar-
cos, disse que as fiscaliza-
ções irão continuar.

PM encerra
festa em praça 
pública com 
200 pessoas

Moto camaleão

Veículo tem a cor alterada 
após ser roubado na capital

Uma motocicleta Ya-
maha/YS150 roubada em 
maio deste ano, em João 
Pessoa, foi recuperada pela 
Polícia Rodoviária Federal 
durante ação na BR-101, 
próximo a entrada para o 
município de Conde, Litoral 
Sul do Estado. O que chama 
a atenção é que o veículo 
tinha sua cor original pre-
ta, mas foi adesivada na cor 
branca para que não fosse 
reconhecida. 

O condutor de 21 anos 
informou que adquiriu a 
moto há uma semana. Ele 
falou aos policiais que tro-
cou seu veículo, um ford 
Ka, pela motocicleta e re-
ceberia a quantia de R$ 1 
mil do vendedor na nego-
ciação, mas ainda não re-

cebeu o dinheiro. Contudo, 
não possuía o documento 
da motocicleta nem o com-
provante de transferência 
de propriedade. 

Ainda na BR-101, na 
unidade operacional de 
Mata Redonda, em Alhan-
dra, foi preso um casal 
transportando dois quilos 
de maconha escondidos 
numa mochila, no interior 
do veículo Honda City. O ho-
mem de 25 anos e a mulher 
de 32 anos ficaram nervo-
sos durante a abordagem 
policial e entrou em con-
tradições sobre o motivo da 
viagem. O homem informou 
aos policiais que entregaria 
a droga em Recife. 

Na BR-230, foi recaptu-
rado um foragido da justiça 

pelo crime de furto e já pos-
suía mandado de prisão por 
furto e já tinha sido preso 
por outros crimes, inclusi-
ve tráfico de entorpecentes. 
Durante fiscalização na BR 
230, em Campina Grande, os 
policiais abordaram a moto-
cicleta Yamaha Factor YBR 
125 que realizava mano-
bra proibida na rodovia. Na 
abordagem, o condutor in-
formou que era mototaxista, 
mas não possuía carteira de 
habilitação nem qualquer 
documento que autorizasse 
o exercício da profissão. Ao 
verificar os sistemas de se-
gurança, a equipe constatou 
que o homem de 35 anos era 
um foragido da justiça, que 
possuía mandado de prisão 
por furto.

Foto: PRF

ro, praticando assaltos, homi-
cídios e tráfico de drogas. De 
acordo com as investigações, 
o jovem teria participado de 
uma chacina ocorrida no dia 
28 de junho deste ano que 
resultou nas mortes de cinco 
pessoas, incluindo uma crian-
ça de dez anos. “Após o crime, 
esse indivíduo se mudou para 
a Paraíba e estava escondido 
em João Pessoa. Mas ele estava 
sendo monitorado pela polícia 

e acabou sendo preso  numa 
ação muito importante para a 
sociedade”, declarou Othon. E 
comemorou a ação “pois não 
houve a necessidade de efetu-
ar disparos campana e o fator 
surpresa foi importante”.

A chacina
Segundo informações 

dos policiais cariocas, a cha-
cina aconteceu na noite de 28 
do mês passado quando se 

realizava uma festa junina na 
Rua Ernesto Vieira, próximo a 
Favela Az de Ouro, no Bairro 
Anchieta, no Rio de Janeiro. 
Em dado momento, segun-
do testemunhas ouvidas pela 
polícia carioca surgiu um Fiat 
Siena preto e os ocupantes 
passaram a atirar contra as 
cerca de 200 pessoas que es-
tavam no local. Para os inves-
tigadores o motivo da ação do 
grupo teria sido por uma dis-

puta entre traficantes rivais. 
O alvo dos atiradores 

seria um jovem identificado 
por Yan Lucas Soares Go-
mes, de 25 anos, filho de um 
traficante de drogas morto 
em 2015 em confronto com 
policiais, pertencente a uma 
facção rival, Terceiro Co-
mando da Capital.

Entre as vítimas está 
uma criança de 10 anos. 
Rayanne Lopes iria aniver-

sariar no dia 14 deste mês e 
foi atingida com um tiro no 
peito. O pai dela, Naum Hen-
rique Silva Lopes também foi 
baleado quando tentou sal-
var a filha. 

Além da criança, as ou-
tras vítimas foram Josué de 
Oliveira Xavier, 20 anos; An-
tônio Marcos Barcelos Pe-
reira Júnior, de 22, Yuri Lima 
Vieira e Yan Lucas Soares Go-
mes, ambos de 23 anos. 

Foto: Polícia Civil

Suspeito foi preso no bairro do Cuiá durante ação conjunta das Polícias Civil da Paraíba e do Rio de Janeiro quando chegava, em um Onix prata, acompanhado de outras pessoas ao condomínio onde estava residindo
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Por conta da pandemia, procissão será substituída por carreata, e demais celebrações seguirão protocolos de saúde

Há mais de três séculos 
a Festa de Nossa Senhora das 
Neves acontece na Paraíba, 
mas neste ano, devido ao pe-
ríodo de pandemia causado 
pela covid-19, pela primei-
ra vez ocorrerá mudanças, 
como missas restritas, cele-
brações em estilo drive-in e 
carreatas. Com o lema “Eu sei 
em quem coloquei a minha 
esperança”, a programação 
terá início amanhã, através 
de uma missa às 9h, presi-
dida pelo padre Luiz Júnior, 
na catedral. Já a tradicional 
procissão, será substituída 
por uma carreata, que ocor-
rerá às 10h, pela Zona Sul de 
João Pessoa até o Santuário 
de Nossa Senhora da Penha. 

A novena seguirá todas 
as normas sanitárias, com ál-
cool em gel nos templos e hi-
gienização necessários para 
que a festa religiosa ocorra 
de forma segura. As missas, 
que ocorrerão durante os 
onze dias de programação, 
terão vagas limitadas, com 
capacidade para até 150 pes-
soas. 

Para garantir uma vaga 
é necessário se inscrever 
previamente e ter entre 12 e 
60 anos de idade. No entan-
to, todos poderão assistir às 
celebrações através de lives 
que serão transmitidas nas 
redes sociais da Arquidioce-
se da Paraíba. 

A festa será encerrada 
no próximo dia 5 de agosto, 
dia da padroeira e aniversá-
rio de João Pessoa, através da 
Bênção Episcopal com a ima-
gem de Nossa Senhora das 

Neves à cidade de João Pes-
soa. Esse momento ocorrerá 
às 9h, na varanda da Basílica, 
com a igreja fechada. 

Ainda no último dia de 
celebração, ocorrerá a vol-
ta do arcebispo da Paraíba, 
Dom Manoel Delson, que 
está em isolamento social 
desde o mês de março, com 
a realização da missa solene 
da Padroeira  e a consagra-
ção dos Santos Óleos. Mas a 
celebração será restrita aos 
membros do Conselho Pres-
biteral e Vigários Forâneos. 
Além disso, às 15h, ocorrerá 
a oração do Santo Terço, se-
guida de uma carreata que 
terá início na catedral. Por 
fim, a festa será encerrada 
às 17h com uma missa sole-
ne em estilo drive-in, no es-
tacionamento do Santuário 
Mãe Rainha, presidida pelo 
padre Nilson Nunes. 

inscrever nas missas
O agendamento para 

as celebrações poderá ser 
realizado através dos núme-
ros: (83) 3221-2503 ou (83) 
98742-6243. Será necessário 
informar o nome completo e 
o documento de identidade. 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Festa das Neves: atividades 
religiosas começam amanhã

Editoração:Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

A programação religiosa completa 
da Festa das Neves pode ser aces-

sada do QR Code acima

Aumento

Gás de cozinha estará mais caro a 
partir da próxima segunda-feira

A partir de segunda-
feira o preço de gás de cozi-
nha sofrerá novo aumento, 
o quarto do ano. De acordo 
com o presidente do Sindi-
cato dos Revendedores de 
Gás da Paraíba (Sinregás
-PB), Marcos Antônio Be-
zerra, o novo valor do item 
será repassado ao consu-
midor apenas no dia 27. 
Ele informou que o valor 
médio do botijão de gás no 
Estado pode variar atual-
mente entre R$75 e R$82. 

Segundo o comuni-
cado da Petrobras, o per-

centual aplicado nas suas 
refinarias é de 5% e atin-
ge todos os tipos de con-
sumo, como o residencial 
(botijões de 13 quilos), 
industrial e comercial. O 
representante da entidade 
acrescentou ainda que este 
é o quarto reajuste anun-
ciado para o produto pela 
companhia apenas neste 
ano, mais especificamente, 
em um período de aproxi-
madamente 60 dias.

Conforme a Petrobras, 
a mudança está relaciona-
da à variação do preço do 
Gás Liquefeito do Petróleo 
(GLP) no mercado interna-
cional. A empresa explica 

que os combustíveis deri-
vados de petróleo são com-
modities e têm seus preços 
atrelados aos mercados in-
ternacionais, cujas cotações 
variam diariamente(para 
cima e para baixo). Por isso, 
existe variações dos preços 
nas refinarias e terminais. 

“Houve uma queda no 
mercado internacional nos 
preços e agora está tendo 
uma recuperação muito 
grande do mercado inter-
nacional dos valores tan-
to de combustível como 
de gás, então está sendo 
repassado pra gente esse 
aumento”, justificou o diri-
gente do sindicato. 

Com isso, preço médio 
da Petrobras será equiva-
lente a R$ 26,55 por botijão 
de 13kg. A empresa infor-
mou que as distribuidoras 
realizam o envase em di-
ferentes tipos de botijão e 
ao lado das revendas, são 
responsáveis pelos custos 
ao consumidor final. 

Os preços do GLP ven-
didos às distribuidoras 
baseiam-se no preço de 
paridade de importação, 
formado pelas cotações 
internacionais destes pro-
dutos mais os custos que 
importadores teriam, a 
exemplo de transporte e 
taxas portuárias. 

O gás de cozinha terá seu preço elevado pela quarta vez somente neste ano; atualmente o valor do botijão varia entre R$ 75,00 e R$ 82,00

Foto: Evandro Pereira

Os ganhadores da Cam-
panha Nota Cidadã do mês 
de julho já começaram a re-
ceber, em sua conta bancária, 
as transferências dos valores 
dos prêmios referentes ao 7º 
Sorteio, que foi realizado no 
último dia 10 de julho. Dos 21 
ganhadores dos prêmios em 
dinheiro deste mês que soma-
dos chegam a R$ 60 mil, 19 já 
enviaram a documentação e 
receberam a premiação, por 
meio de transferência bancá-
ria, realizada pela Loteria Es-
tadual da Paraíba (Lotep).

 A cada novo sorteio, o 
interior do Estado vem sen-
do contemplado, inclusive 
pequenas cidades. O desloca-
mento do secretário execu-
tivo da Sefaz, Bruno Frade, e 
do superintendente da Lotep, 
Petrônio Rolim, ao município 
de Caturité, no Cariri Oriental 
paraibano, cidade com pouco 
mais de 4,5 mil habitantes, 
para entregar pessoalmente o 
prêmio especial de R$ 20 mil 
ao ganhador, sinaliza a inte-
riorização do prêmio.      

 O motorista do Samu 
de Caturité, Givanildo Pra-
xedes de Araújo, de 50 anos, 
foi o contemplado do prêmio 
especial de julho. “O prêmio 
chegou na hora de maior ne-
cessidade da minha família. 
Ia vender meu veículo para 
pagar as minhas dívidas nes-
te período difícil, quando me 

falaram que havia ganhado o 
prêmio de R$ 20 mil. Pensei 
que essa campanha era uma 
grande mentira, pois nunca 
ganhei prêmios em minha 
vida, mas agora sei que a Nota 
Cidadã é uma grande realida-
de e qualquer pessoa de qual-
quer cidade do interior pode 
também ganhar”, declarou Gi-
vanildo.

A campanha
A Campanha Nota Cida-

dã, que é uma iniciativa do 
Governo da Paraíba, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz), e conta com 
apoio da Codata e da Lotep, 
busca incentivar o paraibano 
a desenvolver o exercício da 
cidadania fiscal, exigindo o 
documento fiscal eletrônico 
em suas compras no comér-
cio da Paraíba com a inclusão 
do CPF.

Nota Cidadã entrega 
prêmio a ganhadores

A tradicional missa que abrirá a programação na catedral contará com lugares marcados e será celebrada às 9h, presidida pelo padre Luiz Júnior

Foto: Marcus Antonius

Qualquer pessoa pode participar 
da campanha. Quer saber como? 
Acesse o QR Code indicado acima

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com 
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Uma 
economia 
que vem 
da feira
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Oitizeiro

José Alves 
zavieira2@gmail.com

O bairro de Oitizeiro está 
entre os mais antigos da cidade e 
seu nome surgiu porque no local 
existiam muitos pés de Oiti. Sua 
expansão e povoamento aconte-
ceu no ano de 1950, onde antes 
existia uma enorme fazenda que 
pertencia a Celso Otávio de No-
vais, desde 1911. Com a venda 
dos lotes, os compradores fo-
ram chegando de todas as par-
tes, principalmente da Região 
do Brejo da Paraíba. Oitizeiro, 
surgiu como um bairro de clas-
se média baixa, onde as primei-
ras casas eram de taipa, e até os 
dias atuais não conseguiu evo-
luir como outros. De acordo com 
o último censo realizado pelo 
Instituto Brasi-
leiro de Geogra-
fia e Estatística 
(IBGE), o bairro 
tinha 29.187 ha-
bitantes. 

O ponto alto 
da economia do 
bairro se con-
centra na Feira 
de Oitizeiro, que 
por causa do 
enorme público 
que atrai dia-
riamente, mas 
principalmente 
aos domingos, 
expandiu o co-
mércio do bairro 
em seu entorno. Mas no local, não 
existe nenhum prédio residencial 
ou empresarial, o que permanece 
são as residências. Com o tem-
po, algumas delas sofreram alte-
rações em suas estruturas para 
abrigar algum tipo de comércio.

Segundo o escritor, soció-
logo e coronel reformado da 
Polícia Militar da Paraíba, João 
Batista, autor do livro Oitizeiro: 
“Sua história, sua gente”, existem 
alguns causos que marcaram o 
bairro. Uma das histórias mais 
comentadas pela população, diz 
respeito a uma passagem do reli-
gioso Frei Damião. Durante uma 
de suas missões em Oitizeiro, 
quando o frade passava em uma 
das ruas, por não ter descido do 
carro para cumprimentar a mul-
tidão que o aguardava, acabou 
levando uma sonora vaia. 

Diz a lenda que ao tomar a 
vaia, Frei Damião ficou com raiva 
e teria dito: “Esse bairro nunca 
vai crescer”, e seguiu com a mis-
são. Desde então, e até os dias 
atuais, seja por causa da frase 
dita pelo religioso ou não, Oiti-
zeiro que está cravado na zona 
Oeste da cidade, continua prati-
camente estático, com desenvol-
vimento pífio.  

O coronel João Batista ob-
servou que o bairro mesmo 
sendo um dos mais antigos da 
capital, continua sendo um óti-
mo local para se morar e revelou 
que tem quatro irmãos que ain-
da residem por lá. Os moradores, 
a exemplo de Jonathan Guedes, 
é um dos que amam, valoriza e 
defende Oitizeiro. “Lá, a popula-
ção tem à disposição supermer-

cados, escolas 
públicas e pri-
vadas, posto de 
saúde, linhas de 
ônibus, igrejas, 
e como atração 
maior a Feira de 
Oitizeiro, que 
registra um pú-
blico imenso aos 
domingos. São 
c o n s u m i d o re s 
que chegam de 
diversos bairros 
em busca de ali-
mentos a preços 
baixos”, disse. 

“Mesmo com 
todas as dificul-

dades no que diz respeito ao seu 
desenvolvimento, Oitizeiro é um 
local que supre as necessida-
des básicas dos moradores que 
não precisam se deslocar para 
o Centro, para fazer compras, 
por exemplo”, disse a moradora 
Marinalva Alves, que reside no 
bairro há 30 anos. Ela lembrou 
que quando chegou ao bairro 
nenhuma rua era calçada, mas 
atualmente, apenas duas ou três 
faltam ser calçadas e saneadas.   

Ainda segundo o coronel Ba-
tista, com 109 anos de existência, 
o local onde está Oitizeiro, no 
passado já foi chamado de Bairro 
dos Novais, por causa da família 
Novais que era dona das terras da 
localidade. Na década de 1950 ou 
1960, Oitizeiro tinha tudo para 
ser um grande bairro por conta 
de sua localização. Afinal, naque-

Lá, a população 
tem à disposição 

supermercados, escolas 
públicas e privadas, 

posto de saúde, linhas de 
ônibus, igrejas, e como 

atração maior a Feira de 
Oitizeiro, que registra 

um público imenso 
aos domingos 

la época, o local era porta de en-
trada de João Pessoa de quem vi-
nha de Pernambuco e vice-versa.     

Nas décadas de 1960 e 1970, 
de acordo com o coronel Batista, 
ele juntamente com uma turma 
de amigos promovia muitos “as-
sustados”, que eram festas rea-
lizadas em diversos pontos do 
bairro. Saudoso, ele recordou que 
na época, a violência ou o medo 
de assalto não existiam. “Os jo-
vens transitavam nas ruas até al-
tas horas sem nenhum problema. 
Rico em cultura os moradores 
também realizavam festas de São 
João com apresentações de qua-
drilhas juninas, promoviam fes-
tas folclóricas como lapinha, pas-
toril e coco de roda, entre outras. 
Era um tempo de diversão sem 
drogas e sem violência”, lembrou.

Feira de Oitizeiro
A Feira de Oitizeiro, é o 

maior point econômico do 
bairro, e uma das mais tradi-
cionais da capital por oferecer 
aos clientes alimentos frescos 
a preços acessíveis. O consumi-
dor pode se surpreender com 

uma diversidade de produtos 
que chegam a impressionar. Ela 
funciona todos os dias, mas tra-
dicionalmente o movimento é 
mais intenso aos domingos com 
a presença de consumidores de 
diversos bairros da cidade, e até 
das cidades da Região Metropo-
litana de João Pessoa.

Ao longo dos anos a Feira de 
Oitizeiro que já era famosa, cres-
ceu muito. E por conta de seu 
crescimento, ao seu redor houve 
uma expansão do comércio com 
o surgimento de bares, restauran-
tes, mercearias, barbearias, salões 
de beleza e costureiras, além de 
lojas de vestuário. Com o aumento 
do consumo, os feirantes passa-
ram a abrir seus boxes às 5h, o que 
tornou o mercado de Oitizeiro na 
maior feira livre da capital, ficando 
atrás apenas do Mercado Central.

Feira da troca
Além da Feira livre de ali-

mentos, é no bairro de Oitizeiro 
que também existe há décadas, 
a Feira da Troca, onde o comér-
cio acontece informalmente, 
com a venda e troca de pro-

dutos ou objetos com preços 
bem abaixo do mercado formal. 
Nessa feira são comercializa-
dos bicicletas, motos, carros, 
instrumentos musicais, apare-
lhos de tv, som e eletroeletrôni-
cos de um modo geral. Muitos 
deles sem nota fiscal. Alguns 
frequentadores dizem que até 
revólveres ou pistolas também 
são vendidos por lá. 

Muitas pessoas por não sabe-
rem da procedência dos objetos 
vendidos nessa feira, preferem 
não comprar. Mesmo assim, ela 
continua ativa e atraindo um gran-
de número de consumidores de 
todos os bairros de João Pessoa. 
Existe uma diversidade de público 
que compra e vende em Oitizeiro, 
e isso faz com que o dinheiro não 
pare de circular na localidade. 

Tanto a Feira Livre, como a 
Feira da Troca de Oitizeiro tem 
história e os frequentadores sa-
bem exatamente o que procu-
ram, onde procurar e onde en-
contrar o objeto que necessitam. 
Também participam dessas fei-
ras consumidores de outras ci-
dades e até de estados vizinhos.
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BAIRROS
GIRO NOS

A expansão e o povoamento do bairro de 
Oitizeiro aconteceram, no ano de 1950, 
no local onde antes existia uma enorme 

fazenda que pertencia a Celso Otávio de Novais



Acervo histórico
Colecionador possui cerca de 2.500 itens raros como séries de 
cartões-postais e selos sobre o paraibano João Pessoa, cuja morte, 
há nove décadas, é relembrada amanhã. Página 11
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Artistas fazem o show do ‘Julho das Pretas’, que será apresentado hoje no canal da Funesc

Cátia de França e Tássia 
Reis dividem palco virtual

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Comemorando o Dia da Mulher Negra 
Latino-Americana e Caribenha, além do 
repertório da rapper paulistana, cantora 
paraibana vai apresentar canções inéditas 
que tenham ligação com o momento
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Sobre as artistas

Hoje é comemorado o Dia 
da Mulher Negra Latino-Ame-
ricana e Caribenha (Dia de Tereza de 
Benguela). Para uma homenagem às 
mulheres representadas pela data, a 
Fundação Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc) transmite, através do canal 
oficial do Youtube (/funescpbgov), 
uma apresentação com Cátia de Fran-
ça e da rapper Tássia Reis. A progra-
mação tem início às 20h com acesso 
gratuito. A iniciativa faz parte do mo-
vimento social de mulheres negras, 
Julho das Pretas, que conta com uma 
série de atividades realizadas pela Se-
cretaria da Mulher e da Diversidade 
Humana, e o show faz parte da parce-
ria com a Funesc. 

Cátia de França conta com mais 
de 40 anos de carreira e seis discos 
gravados. Para a noite de hoje, ela 
adianta que haverá predominância de 
gêneros com os quais já trabalha, de 
cultura “raiz”, como denomina. “Vai 
ter maracatu, que já evidencia o ne-
gro, forró e outras coisas mais da raiz”, 
comenta a artista.

Além das músicas já conheci-
das e aguardadas pelo público, como 
‘Kukukaya’ e ‘O Bonde’, ela vai apre-
sentar também canções inéditas que 
tenham ligação com o momento. “To-
carei algumas canções que nunca to-
quei antes publicamente, em shows. 
Tem uma que vai mexer muito com o 
pessoal”, completa, sem especificar o 
título, acerca do sentimento transmi-
tido na seleção do repertório.

Honrada em poder representar a 
mulher negra neste dia, Cátia revela 
que este é um momento necessário 
para refletir sobre o que está aconte-
cendo em relação à violência com a 
população negra, não apenas no Bra-
sil. Ela menciona o recente caso da 
morte de George Floyd, nos Estados 
Unidos, morto por um policial quando 
já estava imobilizado, e da comercian-
te de 51 anos, que teve seu pescoço 
pisado por um oficial da polícia em 
São Paulo. “É uma data importante 
e necessária. Neste momento de que 
estamos enfrentando, de uma pande-
mia, tudo fica superlativo. Pelo tanto 
de luta que realizamos durante todos 
esses anos, de tanta batalha, Tássia 
Reis, que também representa a mu-
lher em um universo majoritariamen-
te masculino que é o rap, esta é uma 
data que devemos celebrar”, aponta 
Cátia de França. 

Em relação à conquista de uma 
data dedicada exclusivamente para a 
mulher negra, a artista afirma catego-
ricamente: “Todo tempo é tempo de 
corrigir”. Para ela, é necessário pensar 
também no futuro. “O mundo não se 
acaba, você canta algo hoje para dar 

som-
b r a 
mais à 
frente”, argu-
menta a parai-
bana. Para ela, é uma 
pequena demonstração 
de reparação histórica de 
figuras que sempre lutam e ba-
talham por direitos.

Embora haja a necessidade de 
uma busca diária por visibilidade no 
meio artístico, existem nomes que 
são referências para o cenário, como 
Cátia enumera. Dentre elas, Elza Soa-
res se destaca por conta de seu histó-
rico e representatividade em tantos 
anos de estrada, mas são citadas tam-
bém Karol Conka, Virgínia Rodrigues 
e a própria Tássia Reis.

Com fé nos orixás, Cátia de Fran-
ça segue realizando o isolamento 
domiciliar com seus quatro gatos na 
casa onde habita, em uma serra pró-
xima à cidade do Rio de Janeiro. La-
mentando todo o contexto provocado 
pelo coronavírus, ela explica sobre 
Xangô, o orixá da justiça. “Ele é o ori-
xá deste ano, mas não imaginava que 
fosse cobrar justiça do mundo todo. 
Não tem quem se salve: presidente, 
rei, rainha, branco, preto. O negócio 
está sério. O inimigo que não tem ros-
to chegou de mansinho, e danou-se. 
Ninguém está livre de nada. O inimi-
go vem no vento”.

Para a cantora e compositora, as 
transmissões ao vivo pela internet 
que entram como uma possibilidade 
de entretenimento para a população 
significam um “chapéu virtual” com 
o objetivo de trazer retorno financei-
ro. Com a impossibilidade de realiza-
ção de shows presenciais por causa-
rem aglomeração de pessoas, ela vê 
nas transmissões on-line uma saída 
emergencial que acabam trazendo 
mais visibilidade para o artista. “Tem 
mais gente agora sabendo que eu 
existo. Foi o que também aconteceu 
com Teresa Cristina, que também já 
estava atuando na cena mas que está 
sendo mais evidenciada agora, com 
as lives que realiza”.

Isolada em sua casa na serra ca-
rioca, Cátia de França e seus quatro 
gatos se fazem companhia. “É como 
se tivesse quatro adolescentes em 
casa, vivo afastando briga, eles der-
rubam coisas. Eles não se mancam, 
para eles eu que sou agregada. Mas 
são uma salvação. Neutralizam as 
energias”, explica.

Em quatro meses de isolamento, 
a paraibana procura se manter ativa 
em diversas atividades, inclusive nas 

art íst icas 
como com-

por músicas, ler e pintar. “A música 
é o que mais tem me ajudado. Cozi-
nhar também é uma terapia fantásti-
ca, mexer e criar o alimento que você 
vai consumir. Sempre cozinhei mas 
ninguém me leva a sério. Eu me viro 
mesmo, faço pão, é algo fantástico”, 
menciona e aproveita para destacar. 
“Qualquer atividade é uma válvula de 
escape. Eu tenho muita fé e me cuido. 
Invisto nos chás, no alho cru, laranja, 
nada de carne vermelha”. 

Sobre a data
A República Dominicana estabe-

leceu em Santo Domingo, em 1992, a 
definição do Dia da Mulher Afro-lati-
no-americana e Caribenha a partir da 
realização do Primeiro Encontro de 
Mulheres Afro-latino-americanas e 
Afro-caribenhas. No Brasil, a data vi-
rou Lei nº 12.987/2014, sancionada 
pela ex-presidente Dilma Rousseff, 
como o Dia da Mulher Negra Latino
-Americana e Caribenha, o Dia de Te-
reza de Benguela.

Tereza de Benguela foi uma qui-
lombola do século 18 cuja origem é 
desconhecida. Seu marido, José Pio-
lho, chefiava o Quilombo do Piolho 
até ser assassinado por soldados do 
Estado e a comunidade, que também 
é conhecida como Quilombo do Qua-
riterê (entre Mato Grosso e Bolívia), 
passou a ter o comando de Tereza em 
relação à política, economia e admi-
nistração do quilombo.

No ano de 1770, o quilombo foi 
destruído pelas forças de Luiz Pinto 
de Souza Coutinho e a população – 
um total de 79 negros e 30 índios – 
foi morta ou aprisionada.

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

TáSSiA REiS
 

A cantora e composi-
tora nasceu em São 
Paulo (SP) e realiza 
composições que in-
tegram os gêneros 
de rap, jazz e sam-
ba, além de embarcar 
em outras variações 
da música negra. Seu 
disco mais recente, 
Próspera, lançado em 
junho de 2019, é o 
terceiro de estúdio de 
sua carreira, e pode 
ser acessado em to-
das as plataformas 
digitais. O trabalho 
transmite mensagens 

de seguir em frente e de voltar um olhar mais de-
licado com a vida, rompendo com ideias negativas, 
focando em um crescimento pessoal fortalecido pelo 
equilíbrio e a busca pela felicidade. Seus outros ál-
buns também podem ser encontrados on-line: Tás-
sia Reis (2014) e Outra Esfera (2016).

Foto: Divulgação

CáTiA dE FRAnçA
 

A paraibana nasceu 
em João Pessoa, gra-
vou seis discos em 
mais de 40 anos de 
carreira. Ela conta 
com canções grava-
das por nomes como 
Elba Ramalho, Ame-
linha e Xangai, além 
de ter participado de 
festivais de música 
popular na década de 
1960, e acompanhado 
Zé Ramalho na turnê 
Avôhai. Cátia lançou 
seu primeiro EP solo, 
20 Palavras ao Redor 
do Sol, em 1979, cujas 

referências variam entre João Cabral, Guimarães 
Rosa, José Lins do Rego e Manoel de Barros. Ela lan-
çou o EP Estilhaços, em 1980, e seu primeiro álbum, 
Avatar, em 1998. Em 2012, produziu No Bagaço da 
Cana um Brasil Adormecido. Seu mais recente traba-
lho foi lançado em 2016, Hóspede da Natureza, com 
influências de Thoreau e Manoel de Barros.

Foto: Mariana Kreischer/Divulgação
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Esta é uma história baseada em fatos, que somente 
agora ouso passar para os leitores desta modesta coluna 
semanal. E uma narrativa que envolve duas pessoas que 
viveram os meus tempos de estudante no Liceu Paraibano 
e que há anos já se foram deste mundo.

Resolvo fazê-lo agora, ao recordar aquela época em 
que alisei os bancos do tradicional colégio durante sete 
anos consecutivos – quatro do Ginásio e três do Científico, 
ao lado de colegas e companheiros que tive, alguns dos 
quais sequer esqueci os seus nomes.

Um deles, era meio baixo, um pouquinho barrigudo, 
branco, meio desalinhado nos cabelos pretos e desleixado 
no modo de se vestir – um estudante pobre, morador da 
Casa do Estudante, sem dinheiro no banco e vindo do inte-
rior – como na canção de Belchior.

Seu nome: João Batista de Lima. Brincalhão, cordial, 
emérito contador de anedotas e de “causos”, nem sempre 
verdadeiros, mas que garantiam plateia interessada em 
ouvi-lo, especialmente nos intervalos das aulas, fossem de 
manhã ou à noite – quando estudamos juntos.

Batista (era assim que o chamávamos) não era muito 
de estudar, muito menos de decorar, mas era um exímio na 
arte de “filar”, atualmente denominada de colar. Preparava, 
com afinco e determinação, filas imensas, sobretudo das 
lições de História, com o Prof. Aníbal Moura e de Ciências 
com o sisudo e bem-vestido Prof. Seixas Maia, que não dis-
pensava o paletó e a gravata – como aliás, quase todos os 
professores usavam numa época em que o hábito ajudava 
muito no respeito aos mestres.

Batista filava com todos os professores, menos com 
Dona Daura e Prof. Seixas Maia, a primeira porque Mate-
mática não era matéria de decoreba e o segundo, pela sua 
intransigência contra o ato de colar, que o fazia ser temido 
pelos alunos. Se alguém fosse flagrado copiando de outro 
colega ou de algum escrito trazido na algibeira, era a certe-
za de um zero redondinho da silva...

Pois não é que Batista resolveu desafiar o Prof. Seixas 
Maia? E o fez da forma mais inusitada e que jamais foi 
pensada por alguém. Nos parágrafos seguintes, conto-lhes 
como se deu o fato.

A prova final escrita de Ciências estava marcada 
para as oito horas de uma sexta-feira, num dia qual-
quer de dezembro e o Prof. Seixas Maia, na hora exata, 
deu início ao exame. Sabedor da incrível maestria de 
Batista na arte de filar, puxou-o para uma carteira, 
próxima do estrado em que se colocava a cadeira do 

mestre, deixando-o sempre em posição de superiori-
dade ante os alunos.

Ditou os três quesitos, atribuindo três pontos aos dois 
primeiros e quatro pontos ao terceiro e se deu a passear 
entre as carteiras, de olho nos circunstantes, todos nervosos 
pela presença próxima do mestre, mas cada qual tentando 
construir os pontos para passar de série.

E, não se fazendo de rogado, a cada volta que dava 
na sala, parava por alguns minutos ao lado da carteira de 
Batista que, tranquilo e consciente de que somente aque-
le papelucho que havia preparado na véspera, na Casa do 
Estudante, na hora do jantar suculento, com batata-doce, 
cebola, repolho, dois ovos fritos e um naco de carne, seria 
capaz de aprová-lo no duríssimo exame final em primei-
ra época na manhã seguinte.

Refestelou-se da explosiva mistura, ao tempo em que 
dobrava em forma de sanfona, os possíveis conteúdos que 
cairiam na prova.

Na primeira parada do professor diante de sua 
carteira, Batista começara a filar a primeira questão e 
parou – como se fosse para pensar. Foi Seixas Maia sair e 
ele completou o primeiro quesito e já contava com os três 
primeiros pontos. Mas ele precisava de, no mínimo sete 
para ser aprovado.

Quando Seixas Maia, no meio da prova, deu mais uma 
volta e parou ao seu lado, Batista guardou a fila e se prepa-
rou para o ato decisivo. O professor ao lado, sem condição 
de puxar a fila de dentro do bolso, ele se encheu de ar e 
apertou por alguns segundos o intestino e largou um flato 
que – depois se comentou – foi de um poder terrível. Não de 
explosivo, sem som, mas de um cheiro horroroso – mistura 
de amônia, gás sulfídrico, ovo podre, repolho, cebola e bata-
ta-doce que deixou ao seu redor, uma atmosfera tão densa 
que parecia uma nuvem mais pesada do que o ar...

Ao sentir os efeitos daquele gás mortífero, o Prof. Sei-
xas Maia, sem perder a serenidade ainda permaneceu por 
alguns segundos, mas depois não suportando toda aquela 
fedentina, apertou as narinas com os dedos polegar e indi-
cador, retirou-se do local e, quase aos gritos, exclamou para 
toda a turma ouvir: – Pode filar, “Seu” Batista, file à vonta-
de, mas o senhor está podre!

Depois do episódio, Batista teve os seus sete mereci-
dos pelo que escreveu, passou de ano e pegou, por muito 
tempo o apelido de “Batata”, talvez pela maior participação 
desse tubérculo naquela mistura, de cujo (mau) cheiro ou 
fedor, ainda hoje me lembro...

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com | colaborador

Pode filar, “Seu” Batista!

A civilidade é um comportamento cada vez 
menos praticado nos tempos atuais. A sociedade 
contemporânea não encara mais como importan-
te cumprir as normas que garantam um bom con-
vívio entre as pessoas. Valores e princípios são 
desconsiderados nas condutas dos indivíduos na 
vida social. Estamos perdendo o espírito harmô-
nico que deveria existir nas relações humanas.

Quando falta civilidade nas relações pessoais 
deixa-se de exercer a cidadania de forma saudável. 
E assim preponderam atitudes voltadas para a vio-
lência e a delinquência. As conveniências ditadas 
pelo egoísmo passam a ser determinantes para o 
agir individualmente, desprezando o sentido fra-
terno do respeito mútuo. Se os interesses indivi-
duais forem colocados acima das demandas coleti-
vas, observa-se a diminuição da civilidade. 

Uma pessoa civilizada nutre o sentimento 
da solidariedade, porque entende ser essa a me-
lhor forma de expressar respeito pela dignidade 
humana. Nas relações sociais, deve prevalecer a 
consciência coletiva de que as necessidades de 
um povo exigem mobilização e união para estí-
mulo à luta em defesa dos seus direitos. Porém, 
se faz igualmente necessária a observância dos 
deveres determinados para o exercício pleno da 
cidadania. Afinal de contas, direitos não se sus-
tentam sem a obediência dos deveres. Não pode-
mos deixar que a indiferença para o coletivo se 
torne cultural. 

Está sendo muito comum testemunharmos 
grosserias por palavras e atos na convivência 
social. Especialmente quando das comunicações 
exercidas nas redes sociais, nas quais muitas ve-
zes o anonimato estimula as agressões gratuitas 
e as manifestações de descortesia. A intolerân-
cia passa a ser frequente nos contatos, fazendo 
desaparecerem a camaradagem e a familiaridade 
entre pessoas próximas.

Há quem veja a civilidade como uma mentira 
social e argumentam que preferem ser autênti-
cas, espontâneas, sinceras, ainda que provocan-
do incômodos ou desagrado a outras pessoas. 
Entendo que a sinceridade é algo que devemos 
valorizar sempre no nosso comportamento, mas 
que seja feito sem afetação, sem artificialidades, 
e, principalmente, levando em conta a necessida-
de de fazê-lo com delicadeza, educação, afabilida-
de. A espontaneidade precisa ser controlada em 
muitas ocasiões. Jamais permitirmos ser guiados 
pelos instintos. 

Onde se estabelece a civilidade se alcança a 
paz. Afinal de contas, civilidade tem a ver com 
simpatia, convívio com as diferenças, amizade, 
cordialidade. Já, em sentido contrário, a incivili-
dade põe à mostra a arrogância, a estupidez, a 
irracionalidade, o mau humor. Pensemos nisso 
para não nos incorporarmos ao exército dos in-
civilizados. É importante, então, que nos esfor-
cemos par recuperar a civilidade que se revela 
ameaçada, buscando reconstruir um pacto social 
que nos garanta o estabelecimento de um códi-
go de convivência pontuando condutas que pro-
movam um ambiente de paz e de respeito mútuo 
entre os indivíduos que formam a nossa socie-
dade. A falta de civilidade é um mal que precisa 
ser combatido urgentemente. Essa crise de civi-
lidade contemporânea tem que ser vencida, sob 
pena de nos transformarmos numa população de 
selvagens, mal-educados e egoístas. 

Uma crise de
civilidade

Leitão
iurleitao@hotmail.com

Rui

Foto: Divulgação

Civilidade: convívio com as diferenças, amizade e cordialidade

Colunista colaborador

O ciclo do gado envolvia uma 
atividade econômica ligada à pecuária, 
que se desenvolveu no Brasil desde o 
início da colonização. O gado bovino foi 
introduzido em diversas capitanias he-
reditárias já no século 16, procedente da 
Ilha de Cabo Verde. Na costa da Bahia, 
os principais pecuaristas foram Garcia 
d’Ávila e seus descendentes.

Quando se iniciaram as Entradas 
e Bandeiras e foram desbravados os 
sertões da Bahia, Mato Grosso, Paraíba, 
Rio Grande do Norte e Piauí, a criação 
de gado ajudou na fixação dos colonos 
no interior. A principal contribuição 
desse ciclo econômico para a História do 
Brasil. Há dúvida de que a conquista do 
interior e o alargamento das fronteiras 
do país só foi possível devido a essa ocu-
pação econômica efetiva. Diferentemen-
te das demais atividades econômicas, a 
pecuária não precisava da mão de obra 
escrava para sua implantação, uma vez 
que os vaqueiros eram a força funda-
mental na condução dos rebanhos. Outro 
fato relevante é que depois de quatro ou 
cinco anos de trabalho, o vaqueiro come-
çava a receber crias como pagamento, 
o que lhe proporcionava, em seguida, 
fundar uma fazenda por conta própria. 
Outro fato importante determinado pelo 
ciclo do gado foi o desenvolvimento do 
comércio externo de couros, e sola, sem 
falar da carne-seca, ou no charque, um 
dos elementos básicos da alimentação 
das classes menos favorecidas e dos 
escravos. Com as secas no Nordeste, o 
sul do país cada vez mais se impôs como 
criador de rebanhos.

O ciclo do gado, também conhecido 
como a civilização do couro no Nordeste 
brasileiro, compreende as gestas dos bois 
que se perderam anos e anos nas serras 
e capoeirões, escapando das buscas dos 
vaqueiros. Exemplo disso é o Romance 
do Boi Mão de Pau, O Boi Misterioso, O 
Rabicho da Geralda, Boi Surubim, Cavalo 
Mandingueiro, ABC do Boi Piranha, A Vaca 
Lisa-Vermelha, Vaqueja na Fazenda Belo 
Monte, História do Boi Leitão e o Vaqueiro 
que Não Mentia, entre outros.

A fama do boi transita para o seu 
capturador, razão destes romances, 
também serem chamados de romances 
de vaqueiros, considerado por Câmara 
Cascudo como o elemento mais ca-
racterístico e mais antigo da tradição 
poética sertaneja.

Geralmente a narração é conduzida 
pelo próprio animal que se mostra vaido-

so das suas qualidades e proezas, sempre 
confiante no seu sucesso, responsável 
pela fama que corre veloz como as patas 
dos cavalos que o perseguem.

O boi sempre foi utilizado como 
temática na literatura de cordel, nos cha-
mados romances tradicionais e na poesia 
oral, desenvolvida pelos repentistas e 
poetas de bancada nordestinos.

O ciclo do gado foi muito impor-
tante para a economia nordestina, 
bem como para a literatura de cordel, 
proporcionando uma recriação desse 
tipo de atividade literária que veio na 
bagagem do colonizador ibérico, mas 
que no Nordeste, dadas as suas espe-
cificidades, se desenvolveu e continua 
até os dias atuais.

Corre a serra Joana Gomes
Galope desesperado:
Um Touro se defendendo,
Homens querendo humilhá-lo,
Um touro com sua vida,
Os homens em seus cavalos.

Eu nasci lisa-vermelha
Com a cabeça listrada;
Para deixar cavalo bom
No mundo, nasci dotada;
Corro bem no tabuleiro,
Desafio na malhada.

Desde o mês em que nasci
Que trouxe a minha tormenta;
Minha mãe por corredeira,
Trouxe o nome de “Pimenta”,
A carreira que ela dá,
Não há cristão que aguente.

O ciclo do gado e vaquejada 
na cantoria nordestina

Cultura popular Irani Medeiros 
medeirosirani@gmail.com | colaborador

Foto: Divulgação

Antropólogo potiguar Câmara Cascudo (1898-1986)
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Colecionador possui mais de 
2 mil peças sobre João Pessoa

Amanhã será lembrado os 
90 anos da morte de João Pes-
soa, um episódio na História 
do Brasil que atrai a atenção 
de muitas pessoas, inclusive de 
colecionadores. Um exemplo é 
o auditor fiscal Eduardo Caval-
canti, que possui um acervo his-
tórico de cartões-postais, fotos, 
selos e máximo postais sobre o 
paraibano, que foi governador 
do Estado e fora assassinado 
pelo advogado João Dantas, em 
Recife (PE), no dia 26 de julho 
de 1930. No total, ele estima 
que tal coleção é formada por 
cerca de 2.500 itens. 

Um dos cartões-postais 
que Cavalcanti possui herdou 
do próprio avô, Ernesto Sil-
veira, no qual aparece ao lado 
de outros civis que, com ele, 
invadiram o Vigésimo Segun-
do Batalhão dos Caçadores na 
capital, durante a Revolução de 

1930. “Há, também outro, com 
o corpo de João Pessoa no cai-
xão, usado como propaganda 
política, quando se dizia que 
‘Vivo não te venceram, morto 
não te vencerão’”, lembrou. 

Alguns itens que abran-
ge um período entre 1900 até 
por volta de 1980, foram sendo 
obtidos junto à própria família, 
enquanto outros foram con-
seguidos principalmente no 
Rio de Janeiro, alegando que 
nem todos tinham o hábito de 
querer guardar para preservar 
esse tipo de material.

Eduardo Cavalcanti con-
siderou como uma das peças 
raras da sua coleção um cartão 
publicitário do governo de João 
Pessoa. “Trata-se de um máxi-
mo postal, que é a união do car-
tão-postal com o selo, ambos 
com o mesmo tema, amarrado 
com o carimbo dos Correios, 
que os liga a um local ou data 
específica”, explicou ele, que 
também destacou série com 

os cinco selos da Revolução de 
1930 com a efígie do político.

“João Pessoa foi um grande 
governador, um dos melhores 
que a Paraíba já teve. Ele tinha 
uma visão cosmopolita, tendo 
morado no Rio, e realizou vá-
rias ações, como a criação do 
Banco da Paraíba, tendo lança-
do bases sólidas para o futuro 
do Estado”, disse Cavalcanti, 
lembrando que a Revolução de 
1930 também causou mortes e 
depredações pela cidade.

Reconhecimento
“Os 90 anos da morte de 

João Pessoa significam a eter-
nização do reconhecimento 
popular ao seu mérito como 
patrimônio histórico da Pa-
raíba. O nego de João Pessoa 
traduziu a força física da nossa 
gente paraibana. A morte dele 
traduziu a revolução popular 
sobre o sistema dominante 
da época, que era o governo 
federal de Washington Luiz. A 

notícia da sua morte criou uma 
comoção na Paraíba e o total 
apoio aos gestos e aos fatos 
que foram materializados por 
João Pessoa, que é um dos nos-
sos maiores vultos políticos”, 
ressaltou o historiador Carlos 
Pessoa de Aquino.

O professor ainda afirmou 
que “João Pessoa foi um esta-
dista que iniciou uma nova for-
ma de governar e de adminis-
trar, estabelecendo uma nova 
filosofia política e, como tal, foi 
nacionalmente reconhecido e, 
por isso mesmo, convidado a 
compor a Aliança Liberal com 
Getúlio Vargas. Ele promoveu 
uma reforma administrativa 
e, corajosamente, contrariou 
interesses de grupos tradicio-
nais, combateu as oligarquias e 
alterou a estrutura política que 
vigorava naquele tempo”.

Lembrando que amanhã 
circulará um suplemento do 
Jornal A União dedicado à data 
da morte de João Pessoa.

Acervo

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Dia Nacional do Escritor

Mostra virtual da FCJA celebra a data

O Dia Nacional do Escri-
tor é comemorado hoje. No 
intuito de homenagear o seu 
patrono, a Fundação Casa de 
José Américo (FCJA) celebra 
a data com o lançamento de 
uma exposição virtual, dentro 
da quarta edição do ‘Emoções 
pelas Letras’. Será uma viagem 
panorâmica ao Museu Casa de 
José Américo que, a partir de 
agora, terá acesso permanen-
temente do público. 

“A exposição, que chamo 
de expografia, vai permitir ao 
público fazer uma visita vir-
tual à instituição, o que inclui 
uma visita ao ambiente da 
biblioteca de José Américo de 
Almeida, onde será possível 
conhecer 10 obras de vários 
gêneros literários do escritor 
com respectivas sinopses, a 
exemplo de A Bagaceira, Coi-
teiros, Boqueirão, Reflexões 
de uma Cabra e Antes que Me 
Esqueça”, disse a gerente exe-
cutiva da Biblioteca, Nadígila 
Camilo, uma das organizado-
ras do evento. 

Nas palavras de Nadigi-
la, a FCJA “é uma instituição 
que atua pela preservação 
da memória e difusão da 
vida e obra do seu patrono. 
E a expografia possibilitará 
comunicação ainda maior 
da instituição com o públi-
co, embora virtualmente, 
que vai conhecer ainda mais 

sobre o paraibano, que se 
sobressaiu tanto como pio-
neiro do regionalismo, ao 
publicar A Bagaceira, que foi 
um divisor de águas na lite-
ratura, como na política”.

Curador da exposição e 
assessor cultural da Funda-
ção, o escritor Juca Pontes 
ressaltou que a pandemia 
provocou uma nova realida-
de de convivência entre as 
pessoas, de forma virtual e de 
foco num novo olhar  intelec-
tual, para as novas gerações. 
“Daí considerar oportuno 
também a opção de partici-
par de atividades culturais, 
bastando acessar um link de 
forma permanente e a qual-
quer momento”.

Homenagens
Juca Pontes comentou 

que, diante do quadro de di-
ficuldades causado pela crise 

sanitária, foi preciso se adap-
tar à situação pelos meios 
remotos e, como exemplo, 
mencionou a Livraria do Luiz, 
em João Pessoa, que realiza 
hoje, com transmissão virtual 
a partir das 11h, pelo Insta-
gram do estabelecimento (@
livrariadoluiz), uma homena-
gem aos autores paraibanos, 
com as participações dos es-
critores Políbio Alves e Ber-
nardina Freire. 

“Apesar da pandemia, 
que é um momento histórico, 
os autores conseguiram uma 
alternativa, que é a live, para 
continuar a convivência literá-
ria com os leitores e editores. 
Por isso, no Dia Nacional do 
Escritor, a importância dessa 
arte da escrita, que é transfor-
mar o pensamento das pes-
soas”, analisou Pontes.

Nesse sentido, a Livra-
ria do Luiz vem realizando o 

projeto ‘Livro Live’, que pro-
move lançamentos virtuais 
de obras locais.

O próximo será no dia 3 
de agosto, às 19h, por meio 
do Instagram (@livrolive). 
O livro em pauta será Cami-
nhar: pé no chão, homena-
gem póstuma a Iveraldo Lu-
cena – que morreu em 7 de 
julho, aos 85 anos.

Visita on-line inclui o ambiente da biblioteca de José Américo de Almeida, onde será possível conhecer obras como ‘A Bagaceira’

Foto: Edson Matos

Fotos: Divulgação

Já havia algumas semanas que ele tramava essa 
viagem que um dia já foi corriqueira. Antes, com uma 
agenda bem organizada, encontros com amigos e ami-
gas e visitas a lugares que gostava, davam o tom das 
idas à Rainha da Borborema. Os anos foram passando 
e subir a Serra se tornou tarefa cada vez mais difícil. 
O excesso de cuidado da família, sempre afirmando 
que não havia necessidade da viagem e o cansaço nas 
juntas, trazido pela idade em avanço, arrefeceu seus 
ânimos e a cidade em que foi muito feliz em sua juven-
tude, ficava mais longe de seus passos e mais próxima 
da tela poética que é a pintura de sua vida.

Acordou cedo e pensou: – Vou tomar café na rodo-
viária para não acordar ninguém, ou, então, quem sabe, 
não merendo em Itabaiana? Assim me aproximo da 
imagem da várzea do Paraíba, que li muito em Zé Lins... 
Aquela atitude transgressora de sair praticamente às 
escondidas, o deixou com o coração a palpitar. Foi à por-
ta e voltou umas três vezes, ralando as mãos nos bolsos 
para ver se esquecera alguma coisa: – Mais que coisa, 
eu lá tenho idade para ter esse nervosismo! Carteira, 
celular, uma caneta e um meio bloco de papel, além dos 
óculos, no bolso da camisa azul de botão. O primeiro pé 
na rua foi com uma ânsia incrível, um frio no estômago 
o fazia olhar para trás umas três vezes, além de ouvir 
uma voz imaginária o chamando de volta. Na ponta da 
rua, pegou um carro de aluguel com um velho amigo 
que conheceu no Ponto de Cem Réis. – Companheiro, 
por favor, me leve a rodoviária. – Ah, Luiz, vai subir a 
Serra? – Espero, né?, respondeu.

Descendo para o Varadouro, vê aquele conjunto 
arquitetônico e lembra de quando chegou à capital. 
Como aquilo era imponente e desafiador. – Hoje não 
me faz mais medo!, balbuciou sozinho. Na rodoviária, 
tomou uma xícara de café para não ficar com um oco 
no estômago. Entrou no ônibus, sentou nas primeiras 
cadeiras, olhou para a o rio Sanhauá e pensou: – Daqui 
ninguém me tira mais! E tirou. Uma mulher disse ter 
comprado o bilhete para aquela cadeira. Contrariado, 
tirou sua passagem e pediu ajuda: – Repare, me diga 
onde é o meu assento... Era justamente do mesmo lado 
do motorista, onde não gostava de viajar. Mas foi. Em 
Itabaiana, desceu do ônibus como nos velhos tempos; 
na primeira barraca, comeu bolo mole com café e ain-
da arriscou uma tarisca de queijo de manteiga. Sacia-
do, ansiava chegar a Campina Grande.

Diferente das outras vezes, não combinou com 
ninguém em Campina. Foi ao primeiro andar da rodo-
viária, gostava de ver como a cidade crescia, quantos 
prédios que não existiam... Foi direto para a feira cen-
tral, a feira grande. O táxi o deixou defronte ao antigo 
mercado Pexinxa; ele desceu, olhou aquela paisagem, 
se deixou misturar aos sons, cheiros dos temperos e 
frutas e ao colorido daquela manhã de sábado. Tomou 
a rua direita, desceu na esquina e foi em busca da feira 
de queijo. Foi tomar satisfação a Seu Aluízio que não 
mandou mais o queijo de Boa Vista que tanto gosta. 
Quando chega, vê um garoto gordo, bonitão, na pri-
meira barraca, e pergunta: – É aqui seu Aluízio? – É 
meu senhor, meu pai, morreu há quatro meses. Sentin-
do o cheiro adocicado daquelas peças de coalho, quis 
se chegar e conversar, dizer que era amigo do velho 
Aluízio e que ele religiosamente mandava queijo para 
João Pessoa. O garoto com uma “pareia” de amigos, não 
deu muita bola àquele homem de idade. Se aborreceu, 
saiu da feira com destino à Praça da Bandeira, passa 
na Feira de Galinhas e vê estarrecido parte da facha-
da do ‘Casino Eldorado’ no chão. Quantas vezes não foi 
se divertir lá, quantas memórias. Sobe para o centro, 
quantos carros, quanto movimento. Na praça, para no 
Café Aurora, vê alguns senhores, tenta reconhecer al-
guém, mas não. Lembrava do pão untado com o molho 
da carne e do café que costumava tomar ali, hoje um 
café moderno e chique; – Nada contra! Mas está muito 
diferente de antes...

A desculpa da viagem já estava montada, tinha ido 
buscar o queijo Boa Vista, que acabou não comprando, 
tamanha a decepção. Caminha até a Feirinha de Frutas 
para comer uma banana-maçã, quando vê um tapume 
de metal defronte a bela construção, onde morou um 
antigo compadre. – Vão demolir? – Já demoliram! Res-
ponde o feirante. Cabisbaixo, vai a um orelhão, a agen-
da tem de cor! Não funciona. Então toma o celular em 
seu bolso, tenta acioná-lo: descarregado. Aborrecido, 
chateado, pega o primeiro táxi de volta à rodoviária. 
De nada lembra do retorno, só que ao chegar em casa, 
pega o livro de Irineu Jóffily (de quem é fã), observa 
um retrato antigo de Campina na parede e pensa: – Da 
próxima, hei de ter mais sorte!

Em busca do 
queijo Boa Vista

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Colunista colaborador

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse a visita virtual ao 

Museu Casa de José Américo

Como parte da coleção feita ao longo dos anos, Eduardo Cavalcanti tem cartões-postais, fotos, máximo postais e selos raros sobre o político paraibano, morto há 90 anos



Data é comemorada amanhã, mas, por causa da pandemia, não terá abraços e beijos calorosos dos netos

Dia dos Avós será marcado
por saudades e distanciamento

O Dia dos Avós, come-
morado amanhã (26), será 
repleto de saudade por cau-
sa do distanciamento social 
provocado pela pandemia.  
Já que os avós são a exten-
são do amor vindo de nos-
sos pais e representam a es-
sência de nossas raízes. No 
entanto, por serem grupo 
de risco, os avós vão ter que 
matar a saudade por vídeo-
chamadas pois o abraço e a 
convivência diária não são 
possíveis. Verônica Bezer-
ra, 57 anos, sente saudade 
da neta que ainda nem co-
nheceu. Ela nasceu no dia 
3 de abril e está com três 
meses de vida. Em razão da 
pandemia, Verônica só co-
nheceu a neta Any Bandei-
ra por videochamada mas 
aguarda ansiosamente por 
esse encontro. “Eu não vejo 
a hora de poder sentir seu 
cheiro e pegá-la nos braços. 
Eu fui mãe três vezes, mas 
o amor de vó é ainda maior. 
Talvez eu conheça a minha 
neta esse final de semana 
porque o aniversário de 18 
anos do meu neto é sexta-
feira. Ela é muito sabida e 
mesmo só tendo três meses 
já reconhece a minha voz”, 
falou emocionada. Já o casal 
de avós Maria de Fátima e 
Arlindo Júnior contam que 
o nascimento dos quatro 
netos foi o maior presente 
de Deus. O primeiro neto 
Thiago Filho, 7 anos, trouxe 
de volta a alegria da família, 
após a morte do filho mais 
velho José Neto – vítima de 
um assalto por  trás   da   rua   
do  Instituto   Federal   da   
Paraíba   (IFPB),   em   2007.   
Após  o primogênito veio 
Maria Rita, Luisa e por úl-
timo José – em homenagem 
ao irmão. Maria de Fátima, 
60 anos, conta que a sauda-
de chega a maltratar o cora-
ção nessa  quarentena, pois 
as videochamadas não têm 
sido suficientes. O casal não 

tem nenhuma comorbidade, 
mas estão pedindo tudo por 
delivery, para poder visitar 
os netos uma vez ao mês.   
“A gente toma todos os cui-
dados. Quando eu vou visi-
tá-los a gente faz cabaninha 
na sala, brincamos de tudo 
e dormimos juntinhos. Eu 
estou morrendo de sauda-
de e pretendo passar o Dia 
dos Avós com eles”, disse. 
O   psicólogo e gerontólogo   
Fabrício   Oliveira   enfatiza   
a   importância   dos   avós   
na construção de valores e 
memória afetiva. “É através 
deles que as crianças criam 
raízes familiares   que   for-
talecem   os   elos   afetivos   
e   aprendem   valores   mo-
rais   que   serão primordiais   
na   vida   adulta.   Além   dis-
so,   os   avós   costumam   
desenvolver   uma cumpli-
cidade muito grande com 
os netos sem tomar para si, 
primordialmente, a função-
de educar. Os avós acabam 
incentivando os bons costu-
mes através da maturidade 
que lhes confere”, explicou. 
“Ser avó é se tornar mãe 
duas vezes. Acho que esse 
ditado popular faz todo o 
sentido.Tem gente que diz: 
‘Mãe educa e vó estraga’. Eu 
não concordo com isso, por-
que a avó tenta acertar com 
os netos o que errou com os 
filhos. Procuro transmitir 
a eles valores cristãos, de 
amor e respeito ao próxi-
mo. Eles aprenderam desde 
pequenos a pedir a bênção, 
assim como, aprendi com 
a minha mãe e ensinei aos 
meus filhos”, revelou a avó 
Maria de Fátima.

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | colaborador

Idosa está deprimida por falta de contato
Por outro lado, há aqueles 

avós que possuem uma idade 
mais avançada e, por isso, estão 
impossibilitados de ver seus netos 
amanhã, Dia dos Avós. A idosa 
Geralda Cavalcante, 74 anos, 
tem estado tão triste por causa da 
pandemia que sua filha Cristiane 
Cavalcante pretende fazer um 
bolinho na segunda-feira. É que 
a sua primeira neta, Alice, com-
pleta sete anos no Dia dos Avós. 
“Desde que começou a pandemia, 
ela só vê meu filho Pedro Henri-
quede longe, 2 anos, quando vou 
lá rapidamente ajeitar a casa ou 
preparar comida. Ela tem estado 
deprimida pela ausência de conta-
to, então, pretendo comprar uma 
capa de chuva para ver se ela fica 
mais animada, mas com a correria 
das obrigações, não tenho certeza 
se será possível”, falou.

Leonice Martins, 48 anos, tem 
instinto de avó bem antes da che-
gada do pequeno Bernardo. Ela é 
madrinha e tia de Maria Eduarda, 
8 anos, mas a trata como filha 

desde que a menina era um bebê.  
Com a chegada do neto Bernardo, 
em novembro do ano passado, 
Maria Eduarda ficou com ciúmes. 
“Eu e Maria Eduarda somos muito 
ligadas. Ela ficava aqui em casa, 
viajava comigo, mas com a pan-
demia o nosso contato diminuiu 
porque estou dando assistência a 
minha nora, filho e neto”, disse.

Inicialmente, a ideia era ofere-
cer o suporte inicial ao filho Fábio 
Júnior, 22 anos, que acabou sendo 
pai precocemente. Mas quando 
o neto estava com três meses, a 
pandemia começou, então, achou 
melhor não os deixar sozinhos. 
“Eu dou assistência mas se o bebê 
acordar de madrugada, quem 
cuida dele são os pais. A minha 
sobrinha estava enciumada no 
início, mas depois entendeu que 
tem amor para todo mundo dentro 
de mim. Ela fala assim: Bernardo 
é tão fofinho, vou pedir a minha 
mãe um irmão”, relembrou.

Na percepção do psicólogo, 
a pandemia aproximou a família, 

sobretudo, os netos dos avós.  “A 
pandemia trouxe efeitos significa-
tivos em suas relações pessoais. 
Observa-se um maior acolhimen-
to dos netos, seja presencial ou 
online. Os netos que já têm um 
entendimento maior, a exemplo 
dos adolescentes e adultos, co-
meçaram a dar outro sentido de 
vida aos seus avós em atividades 
como: abraçá-los, jogarem juntos, 
ler livros de histórias, fazerem 
chamadas de vídeo, entre outros 
recursos. Acredito que o sentimen-
to de perda e morte instaurado 
de início da pandemia, diante 
do grande número de mortes de 
idosos, pode ter ocasionado essa 
relativa mudança no comporta-
mento dos netos. É isso que tenho 
observado nas consultas online, 
que a pandemia serviu para 
resgatar esse amor que estava 
escasso, devido a correria do dia a 
dia. O neto tem ensinado os avós 
a utilizar o celular, esta ferramenta 
que a juventude domina tão bem”, 
concluiu.

Any Bandeira, três meses, já 
reconhece a voz da avó 
Verônica Bezerra por vídeo 
chamada (no detalhe). Já 
Geralda Cavalcante, que faz 
parte do grupo de risco, faz 
tempo que não vê os netos

Fotos: Arquivo pessoal

O psicólogo e   
gerontólogo Fabrício   
Oliveira enfatiza a   

importância dos avós   
na construção de valores 

e memória afetiva
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m confrade da Aca-
demia Paraibana 
de Letras e cronista 
dos “folks” e “lores”, 
povos e saberes da 
antiga Phelipea de 

Nossa Senhora das Neves, per-
guntou-me lá na APL o porquê 
do inglês de “an insight” depois 
do pronome “Nós” em belo e 
correto Português, como título 
do meu livro de poemas.
       Lembro que minha ami-
ga Camila Duarte, quando veio do Recife 
para prestigiar o lançamento de “Nós - An 
insight”, perguntou quase sussurrando ao 
meu lado: “Por que você não colocou logo 
o título ‘We - An insight’ ou, bem melhor, 
‘Nós - Um estalo’, tudo no seu melhor estilo 
tropicalista?”.
        Passados os discursos, os autógrafos 
e as doses de uísque - mais os dez anos 
de venda média, mas progressiva do livro 
-, confesso que acho feio o som de “we” 
como também o de “estalo”, quando isola-
dos. Por isso a opção  pela junção da lín-
gua portuguesa com o inglês no título da 

Junção de “insight” e “nós” 
é instigante e musical

obra (afinal, um livro de poemas).
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     Desde a adolescência guiada por profes-
sores maristas, aprendi que a palavra “sau-
dade” não tem equivalência imediata em 
inglês. Tem “conceituação”. Não é o caso da 
palavra inglesa “insight”, que tem imediata 
tradução em português. 
       Segundo o dicionário Michaelis, “insight” 
tem o significado de “introspecção, compre-
ensão, discernimento, critério”. Só que não 
é uma boa conceituação. Fica apenas como 
fria tradução. Nem “instrospecção” nem 

U

 

Há como aprofundar 
relação de poesia e política?

“compreensão”, “discernimento” e “critério”.
       Nenhuma delas chega ao que um nor-
te-americano ou um inglês conceitua a 
si próprio ou para uma plateia o som de 
“insight”. 
 

nnnnnnnnnn

       Li um internauta do Rio de Janeiro 
em mensagem na Internet afirmando que 
a tradução funcional para “insight” seria 
“sacada genial”.
       Não acho. A tradução imediata - que 
o Michaelis sequer passa perto - é mesmo 
“estalo”. Quase todos os estalos vêm do 
“nada”. Vários “insights” são uma sucessão 
de estalos que acabam inspirando uma 
nova arquitetura, um ponto de vista, um 
poema, uma canção. Até uma nova paixão. 
Por que não?
       Particularmente acho instigante e mu-
sical a junção de “nós” e “insight”. Foi o 
momento em que traduzi o “estalo” para 
“insight”, quando o “eu” passou a ser 
“nós”.  O individual cedendo provocante e 
docemente ao coletivo.
        

nnnnnnnnnn

       Quandos os cinemas exibiram “Zé Col-
méia” e anunciaram ”Rio”, éramos, ou não, 
cosmopolitas? 
          Estávamos como os discursos dos reis 
e não gaguejamos.
  

Há tanto tempo hoje... Talvez como nunca...
 O compositor Gustavo Magno pergunta: 
quem terá sido o sábio que inventou o tempo? É 
em “O sábio pensamento do sábio”, gravada no CD 
“Em terra de cego”.
 Há tanto tempo, hoje talvez como nunca, 
seja necessário usar tantos pontos, vírgulas, acen-
tos, sinais, ou nenhum deles
 Amigos, em sua maioria, me dizem que 
não suportaram chegar à 15ª página de James Joy-
ce - quero dizer, “Ulysses”. Como outros torcem o 
nariz quando somente agora conhecem Godard.
 Talvez como nunca há tanto tempo hoje 
para que a gente, além de conseguir ver o luar en-
tre o Cabo Branco e o Sanhauá, admire transgredir 
um pouco as regras gramaticais e tirar vírgulas, 
pontos e vírgulas. Sejamos reticentes? Não é uma 
exclamação.
 Caldo de galinha não faz mal até porque o 
mal é elementar: ausência de bem.
 Faz bem exercitar o cérebro para decifrar 
signos e sinais neste espaço. Aliás, deste texto na 
terra ainda pindorâmica onde mais oscila-se entre 
a crônica, a metacrônica, a crítica, a metacrítica. 
Pode faltar a erudição para explicações acadêmi-
cas e o saber quando falta não rima com a sapiên-
cia que permite a ausência da prepotência.
 A poesia fica longe da política?
 Há como aprofundar a práxis em relação à 
relação da poesia com a política?
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Novo Basquete Brasil
Após ter a temporada 2019/2020 cancelada, o NBB prepara-se para retornar 
em novembro, com uma nova temporada. Os times já começaram a se 
organizar, como o Unifacisa, que representa a PB nas quadras. Página 15
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Regras registradas no TSE garantem participação nas eleições e acesso ao fundo partidário e à propaganda eleitoral

Legendas menos tradicionais 
valorizam mais os estatutos

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Jorge Rezende

A lei dos partidos políticos 
(Lei 9.096, de 19 de setembro 
de 1995) em vigor no Brasil es-
tabelece que um partido, após 
adquirir personalidade jurídica 
na forma da lei civil, deve regis-
trar seu estatuto no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). O do-
cumento, que nem sempre rece-
be importância de filiados, deve 
conter os princípios basilares 
da legenda e indica o perfil de 
seus possíveis candidatos nas 
eleições.

A legislação prevê que as 
legendas são livres para fixar, 
em seus programas, seus ob-
jetivos políticos e para esta-
belecer, em seu estatuto, a sua 
estrutura interna, organização 
e funcionamento. Entretanto, 
destaca algumas regras gerais 
que os estatutos precisam con-
ter, como os direitos e deveres 
dos filiados.

A norma prevê o modo 
como o partido se organiza, 
define sua estrutura geral e ad-
ministra os órgãos partidários 
nos níveis municipal, estadual 
e nacional, além da duração dos 

mandatos e o processo de elei-
ção dos seus membros. A fide-
lidade e disciplina partidárias, 
processo para apuração das in-
frações e aplicação das penali-
dades (assegurado amplo direi-
to de defesa) são outros pontos 
fundamentais.

Também devem ser claras 
as condições e forma de esco-
lha de candidatos a cargos e 
funções eletivas. No PSoL, por 
exemplo, eles precisam estar 
vinculados à bandeira prioritá-
ria da sigla, que é a representa-
tividade da classe trabalhadora. 
“Nosso estatuto tem algo que 
considero fundamental é não 
ser uma peça meramente jurídi-
ca”, avalia o presidente do par-
tido na Paraíba, Tárcio Teixeira.

O dirigente explica que, 
logo nos primeiros artigos, o es-
tatuto traz aspectos importan-
tes do programa partidário, dos 
princípios e do caráter de classe 
do PSoL. “Não somos um par-
tido para todos e todas, somos 
um partido para os trabalhado-
res e trabalhadoras. Queremos 
uma sociedade que não tenha a 
exploração de classe que é de-
fendida no modo de produção 
capitalista”, define.

Justiça & Adjacências

Política em Movimento

Merenda escolar
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB) identificou que a gestão do prefeito 
Romero Rodrigues (PSD) em Campina Grande 
fracionou despesas para realizar diversas lici-
tações na modalidade “Convite” para a com-
pra de gêneros alimentícios. Segundo o TCE, 
a prefeitura campinense também realizou 
“dispensa de licitação de forma indevida” em 
diversas unidades escolares para a compra 
de merenda escolar. O Tribunal entende que 
“a compra descentralizada e fracionada pode 
se mostrar antieconômica, especialmente em 
município do porte de Campina Grande”.

Identidade de gênero
As escolas de Campina Grande que permi-
tirem a utilização dos banheiros de acordo 
com a identidade de gênero dos seus alu-
nos não serão penalizadas com aplicação 
de multa, conforme prevê a Lei Municipal 
7.520/2020, que proíbe a interferência da 
“ideologia de gênero” nas escolas públi-
cas e privadas do ensino fundamental, no 
que diz respeito à utilização dos banhei-
ros, vestiários e demais espaços separados 
pelo sexo biológico. A decisão de caráter li-
minar foi deferida pela Justiça em ação civil 
pública movida pela Defensoria Pública do 
Estado da Paraíba (DPE-PB).

Provas adiadas
A Faculdade de Medicina Nova Espe-
rança (Famene) atendeu à solicitação 
feita pelo Ministério Público da Paraíba 
(MPPB), pelo Ministério Público Federal 
(MPF) e pelo Ministério Público do Tra-
balho (MPT) e adiou para 8 de agosto 
as provas objetivas de múltipla escolha 
do vestibular 2020.2 para as vagas des-
tinadas ao Curso de Medicina, que es-
tavam previstas para este sábado (25). 
A solicitação foi feita pelos três ramos 
do Ministério Público com base nos de-
cretos que estabelecem as medidas de 
saúde pública para o enfrentamento da 
covid-19.

Legado em Monteiro
O deputado estadual João Henrique 
(PSDB) e a deputada federal Edna Hen-
rique (PSDB) lançaram oficialmente o 
nome da filha do casal, Micheila Henrique, 
como pré-candidata tucana à Prefeitura 
de Monteiro, no Cariri paraibano. Edna 
Henrique já administrou o município e o 
casal de deputados vê na filha Micheila a 
continuidade do legado da família Henri-
que. “Aceito essa missão e esse desafio e 
de levar o legado de trabalho dos deputa-
dos adiante”, confirma Micheila.

Candidatura em Pocinhos
O presidente da Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB), deputado esta-
dual Adriano Galdino (PSB), confirmou 
a pré-candidatura da esposa, Eliane 
Moura Galdino (Avante), à Prefeitura 
de Pocinhos nas eleições desse ano. Se-
gundo ele, todos os cenários se mostram 
favoráveis ao nome de Eliane e o nome 
pré-candidato a vice será definido em 
agosto. “Queremos a cidade crescer com 
critérios, de forma equilibrada, quere-
mos plantar o bem”, disse.

Coordenador de programa
O pré-candidato a prefeito de João Pes-
soa pelo Progressistas, Cícero Lucena, 
apresentou o engenheiro José William 
Montenegro, empresário e presidente 
do Sindicato da Indústria da Constru-
ção Civil de João Pessoa (Sinduscon-JP), 
como o coordenador do seu ‘Progra-
ma de Desenvolvimento Estratégico’. O 
anúncio aconteceu durante encontro 
com pré-candidatos a vereador da ca-
pital pela legenda, no Hotel Sapucaia da 
Rede Nord, em Tambaú, de propriedade 
do empresário.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Para Tárcio, um dos aspec-
tos mais relevantes do estatuto 
do partido é se “desprender dos 
elementos da burocracia da le-
gislação eleitoral”. Ele cita como 
modelo o processo de filiação, 
no qual quem não tem título ou 
ainda é menor de 16 anos pode 
participar das decisões. “O ter-
ceiro elemento que quero desta-
car no nosso estatuto é a forma 
como ele, diferente dos partidos 
das elites, tem um processo de 
construção coletiva que vem de 
baixo para cima”. No PSoL nin-
guém pode ser expulso pela di-
reção do partido, apenas por de-
cisão em congresso partidário 
com a presença dos delegados 

e delegadas escolhidos entre os 
filiados de cada cidade.

A lei dos partidos políticos 
assegura que só o partido que 
tenha registrado seu estatuto 
no TSE pode participar do pro-
cesso eleitoral, receber recursos 
do fundo partidário e ter acesso 
gratuito ao rádio e à televisão. 
Outra regra prevê que só é ad-
mitido o registro do estatuto de 
partido político que tenha cará-
ter nacional, ou seja, que com-
prove o apoiamento de eleitores 
não filiados a partido político, 
correspondente a, pelo menos, 
0,5% dos votos dados na última 
eleição geral para a Câmara dos 
Deputados.

Foto: G1Foto: YouTube

Marília Dantas, do Novo, e Tárcio Teixeira, do PSoL: mais valor ao estatuto partidário

Partidos mais novos vão em busca de inovação

Filiados destacam adoção de regras mais rígidas

Um dos partidos que surgiu des-
tacando para a sociedade os ideais 
presentes em seu estatuto foi o Novo. 
Entre as bandeiras defendidas, uma 
gestão partidária independente, que 
não pode ser feita por candidatos ou 
ocupantes de cargos públicos. Além 
disso, é vedado ao filiado eleito para 
cargo no Poder Legislativo a can-
didatura a mais de uma reeleição 
consecutiva.

“O Novo foi fundado por 181 
cidadãos de 35 profissões diferentes 
que nunca tiveram um cargo eletivo 
e que estavam insatisfeitos com o alto 
montante de impostos pagos e com a 
baixa qualidade dos serviços públicos 
recebidos. Eles analisaram diversas 
opções de atuação e concluíram que 
um partido político seria a ferramenta 
democrática mais adequada para rea-
lizar as mudanças necessárias”, expli-

ca Marília Dantas, que foi candidata 
pelo partido ao cargo de deputada 
federal pela Paraíba, nas eleições de 
2018.

Segundo Marília, os princípios do 
Novo são claros e focam na defesa 
da maior autonomia e liberdade do 
indivíduo, na redução do estado e de 
suas áreas de atuação, na diminuição 
da carga tributária e na melhoria na 
qualidade dos serviços essenciais, 
como saúde, segurança e educação. 
“O Novo tem muitos diferenciais. 
Todos os filiados precisam ser ficha 
limpa; é o único partido que não usa 
recurso público, sendo mantido por 
filiados e doadores; e os eleitos cor-
tam os próprios privilégios e custos do 
gabinete”, cita.

No Novo, os candidatos assinam 
um acordo com o partido contendo 
seus compromissos de campanha e, 

se forem eleitos e não cumprirem, 
podem até perder o mandato. Eles 
também passam por processo seleti-
vo, assim como ocorreu este ano na 
Rede Sustentabilidade com vistas às 
eleições municipais. Durante quatro 
meses o partido recebeu mais de 50 
inscrições de pessoas interessadas em 
concorrer ao cargo de prefeito.

De acordo com o porta-voz da 
Rede, Gerson Vasconcelos, o partido 
acredita em renovação das lideranças 
políticas. Ele destaca que a legenda 
defende o fim do carreirismo dentro 
da política, ou seja, que possa haver 
renovação de disputas eleitorais em 
diferentes cargos, mas não várias 
reeleições, assim como no Novo. “Sa-
bemos que tem muita coisa atualizada 
em nosso estatuto. Vejo que coloca-
mos em prática o que instituímos no 
passado”, sustenta.

Do mesmo modo que Marília 
Dantas pelo Novo, Gerson Vasconcelos 
integra o movimento que deu origem à 
Rede Sustentabilidade desde o início das 
articulações, em meados de 2011, com 
o processo de coleta de assinaturas para 
viabilizar a criação do partido quando 
ainda não havia estatuto. “Nós já temos 
essa prática de encontros virtuais desde 
essa época, antes da pandemia, e daí 
inclusive veio a ideia de usar a ‘rede’ no 
nome do partido”, lembra.

Entre os pontos previstos no es-
tatuto, a Rede não tem presidente e 
sim porta-voz feminino e masculino. O 
partido também já adotava o percentual 
de 30% nas cotas para mulheres antes 
da legislação geral e dá preferência a 
perfis jovens. Além disso, os diretórios 
estaduais e municipais são chamados de 
“elos” e as convenções que receberam 
o nome de conferências, nas quais há 
renovação das lideranças partidárias e 
a participação dos filiados.

“Dentro do estatuto já prevemos 
que a garantia do filiado em uma 
plataforma online, ele tem direito a 
vez e voz. Nós cumprimos o estatuto e 

cobramos isso dos nossos filiados tam-
bém”, garante Gerson. Ele reconhece, 
no entanto, que não é fácil para todos 
seguirem as orientações e cita que, dos 
cinco senadores eleitos em 2018, só três 
permanecem na Rede. “Os parlamenta-
res que estão no partido representam 
bem a legenda. Nossa bancada não é a 
maior, mas queremos fazer um mandato 
de excelência”, garante.

O troca-troca de partidos é uma rea-
lidade comum na política e, sobre isso, 
Marília Dantas acrescenta que o Novo 
é a favor da candidatura avulsa – na 
qual o candidato não precisa de partido 
para disputar um cargo – e lamenta que, 
no Brasil, hoje essa possibilidade não 
exista. “Na minha visão pessoal, essas 
mudanças de partido por parte de alguns 
políticos, na maioria das vezes, aconte-
cem porque os políticos eleitos ocupam 
os partidos com base nos acessos aos 
recursos públicos que aquele partido 
possui, em acordos relacionados a troca 
de cargos e apoio político, na quantidade 
de votos que eles acreditam que cada 
grupo em cada partido vai conseguir ou 
na agenda eleitoral de cada um”, avalia.

Marília pondera, contudo, que não 
se deve julgar “todos que decidiram se 
candidatar e precisaram escolher um 
partido”. “O ideal é entendermos as 
razões genuínas por traz da mudança 
partidária. Pois o cidadão pode se filiar 
a um partido porque está alinhado com 
o defendido por aquele partido, pode 
se filiar porque precisa de uma legenda 
para concorrer, mas pode também se 
filiar por uma razão não republicana”, 
avalia.

Questionada sobre o isolamento 
do partido, a administradora destaca 
o artigo 2° do estatuto que autoriza a 
coligação partidária mesmo que o par-
tido prefira não coligar. “O ponto é que 
o Novo não viola os seus princípios, daí 
só faria sentido coligar com outro par-
tido que tenha os mesmos princípios e 
valores. Como um partido assim não 
existe ainda, é falado que não coliga 
com ninguém”, justifica. Para garantir 
o cumprimento das regras, no Novo 
existe um Conselho de Ética que pode 
ser acionado em caso de denúncias 
contra filiados contribuintes e filiados 
gestores.
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Governadores querem unificar
todos os tributos sobre consumo
Já os prefeitos pretendem manter a autonomia sobre o ISS, ou ampliar sua fatia nas receitas para compensar a unificação

Eduardo Rodrigues e
Idiana Tomazelli
Agência Estado

Por que o Brasil  
não pode crescer?

Madeira Neto
Acilino Alberto

amadeiraneto@gmail.com

Depois de o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, en-
viar ao Congresso Nacional 
projeto de lei que unifica o 
PIS e a Cofins, dois tributos 
federais, na Contribuição 
Social sobre Operações com 
Bens e Serviços (CBS), repre-
sentantes dos estados afir-
maram apoiar uma proposta 
abrangente, que inclua todos 
os tributos sobre consumo. 
No passado, os governadores 
levantaram resistências que 
foram decisivas para enterrar 
propostas de simplificação do 
ICMS, que é o principal tribu-
to estadual e acaba servindo 
de instrumento de disputas e 
guerra fiscal entre os estados.

Já os prefeitos querem 
manter a autonomia sobre o 
ISS, ou ampliar sua fatia nas 
receitas para compensar a 
unificação.

Uma comissão mista for-
mada por deputados e sena-
dores já analisa duas Propos-
tas de Emenda à Constituição 
(PEC) de reforma tributária. 
Embora tenham diferenças, 
ambas têm em comum a inclu-
são tanto do ICMS quanto do 
ISS na proposta de unificação 
dos tributos em um Imposto 

sobre Bens e Serviços (IBS).
O presidente da Câma-

ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
destacou na quarta-feira (22) 
o ineditismo do apoio majo-
ritário dos governadores à 
inclusão do ICMS na reforma 
e indicou que é preciso apro-
veitar esse cenário favorável.

“A nossa visão é de que 
todos os impostos sobre con-
sumo devem ser discutidos 
ao mesmo tempo. Ainda que 
a transição de cada um deles 

possa vir por etapas. Quere-
mos amarrar em uma discus-
são apenas. Fatiar a aprovação 
dessas leis pode complicar a 
solução global. O ideal é haver 
um conjunto legislativo para 
a tributação do consumo”, diz 
o presidente do Conselho de 
Secretários Estaduais de Fa-
zenda (Comsefaz), Rafael Fon-
teles, secretário do Piauí.

Os prefeitos, porém, 
mantêm apoio no sentido 
contrário e querem manter o 

ISS distante do alcance das 
PECs. “A nossa posição é a 
favor de manter os impostos 
municipais fora da reforma, 
principalmente o ISS. A gen-
te acha que nosso imposto 
já é simplificado”, afirmou o 
presidente da Frente Nacio-
nal dos Prefeitos (FNP), Jo-
nas Donizette, que comanda 
a cidade de Campinas (SP). 
A FNP representa os muni-
cípios com mais de 80 mil 
habitantes.

O Governo Federal enviou esta semana uma proposta sobre a reforma tribitária ao Congresso, que começa a ser analisada

Foto: Agência-Estado

Inquérito das fake news

Apoiadores de Bolsonaro têm contas
suspensas no Twitter e Facebook
Rayssa Motta e 
Paulo Roberto Netto
Agência Estado

As contas e páginas do 
ex-deputado federal Roberto 
Jefferson (PTB), dos empre-
sários Luciano Hang e Otávio 
Fakhoury, da extremista Sara 
Giromini e do blogueiro Al-
lan dos Santos estão fora do 
ar no Brasil.

O bloqueio temporário 
foi determinado pelo minis-
tro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), no âmbito do inquéri-
to das fake news - que apu-
ra notícias falsas, ofensas e 
ameaças contra autoridades. 
A medida foi justificada pela 
necessidade de ‘interromper 
discursos criminosos de ódio’ 
e solicitada ainda em maio, 
quando aliados do presidente 

Jair Bolsonaro (sem partido) 
foram alvo de buscas em ope-
ração da Polícia Federal.

Segundo a reportagem 
apurou, Twitter e Facebook 
cumpriram a determinação, 
de dois meses atrás, e sus-
penderam as contas após 
serem intimados na quarta-
feira, 22, pelo próprio Ale-
xandre, sob multa de pena 
diária de R$20 mil em caso 
de descumprimento.

Na época, o ministro 
apontou ‘sérios indícios’ de 
que o grupo praticou crimes 
de calúnia, difamação, injú-
ria, associação criminosa e 
contra a Segurança Nacional.

“Essas tratativas ocor-
reriam em grupos fechados 
no aplicativo de mensagens 
Whatsapp, permitido so-
mente a seus integrantes. O 
acesso a essas informações é 

de vital importância para as 
investigações, notadamente 
para identificar, de maneira 
precisa, qual o alcance da 
atuação desses empresários 
nessa intrincada estrutura 
de disseminação de notícias 
fraudulentas”, apontou Ale-
xandre de Moraes.

As provas colhidas na 
investigação também citam 
depoimentos prestados pe-
los deputados federais Ale-
xandre Frota (PSDB-SP) e 
Joice Hasselmann (PSL-SP), 
que contaram detalhes sobre 
o funcionamento do ‘Gabine-
te do Ódio’ na CPMI das Fake 
News, no Congresso.

Influenciadores
O blogueiro Allan dos 

Santos foi identificado pela 
Polícia Federal como um dos 
‘influenciadores’ do esquema 

de divulgação de ofensas e 
fake news contra o Supremo.

Segundo os investiga-
dores, foi detectada a exis-
tência de um ‘mecanismo 
coordenado de criação e 
divulgação’ das mensagens 
contra ministros. Os perfis 
de influenciadores utiliza-
vam seus seguidores para 
criar hashtags que atacas-
sem o STF, para só então 
reproduzi-las em suas con-
tas. Dessa forma, ficariam 
seguros de que não foram 
eles os responsáveis pela 
criação das hashtags

A PF identificou indícios 
que as publicações sejam 
disseminadas por meio de 
robôs com o objetivo de atin-
gir número expressivo de 
leitores - o mecanismo seria 
financiado por empresários 
‘de maneira velada’.

Daniel Weterma
Agência Estado

O governo Jair Bolsonaro 
alterou o planejamento estra-
tégico da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) um ano após 
o plano ter sido lançado pelo 
ex-ministro da Justiça e Se-
gurança Pública Sérgio Moro. 
Com a saída de Moro, após 
acusação de interferência do 
chefe do Planalto na Polícia 
Federal, Bolsonaro deu aval 
para mudanças nas diretri-

zes da PRF. O novo plano foi 
lançado ontem, no evento de 
comemoração dos 92 anos 
da Polícia Rodoviária Federal. 
Bolsonaro e o ministro da Jus-
tiça e Segurança Pública, An-
dré Mendonça, participaram 
por videoconferência.

O conteúdo do plano re-
visado ainda não foi divulga-
do pela PRF. A portaria auto-
rizando a revisão foi assinada 
e publicada ontem no Diário 
Oficial da União (DOU).

Na cerimônia, assim 

como fez em transmissão pe-
las redes sociais na véspera, 
Bolsonaro destacou números 
de operações da PRF e fez 
questão de afirmar que o de-
sempenho é superior à gestão 
do ano passado. O diretor-ge-
ral da PRF, Eduardo Aggio de 
Sá, assumiu o cargo após a sa-
ída de Moro do governo, subs-
tituindo Adriano Marcos Fur-
tado, indicado do ex-ministro.

“No que depender de 
mim, de decretos, do minis-
tro da Justiça, de portarias, 

do Aggio, nosso diretor-geral, 
de instruções normativas, es-
tamos à disposição de toda a 
corporação para fazer com 
que, com mais meios, de for-
ma mais ágil e com menos bu-
rocracia, vocês possam cum-
prir o seu objetivo”, declarou 
Bolsonaro no evento.

Uma das ações da nova 
gestão da PRF, ressaltou Bol-
sonaro, foi ter iniciado o cur-
so de formação de 600 novos 
profissionais aprovados em 
concurso.

Governo muda plano de Moro para a PRF 

Seja em tempos de aparente normalidade ou em 
tempos de exceção, como no atual caso de pande-
mia do Covid-19; entre nós, o medo de encarar os 
números convive com a arte do improviso em se 
tratando da gestão pública, principalmente. Quan-
do o assunto é finanças, a situação piora. 

Se não há interesse na sustentabilidade de lon-
go prazo, então para que planejar e discutir ques-
tões-chave como educação, conhecimento, inova-
ção, tributação e competitividade. 

As leis de acesso à informação e da transparên-
cia pública lamentavelmente não alcançam algumas 
mentalidades forjadas pela arte política de enga-
nar para depois se defender. Neste diapasão, vai-se 
muito mal e a retórica de Paulo Guedes ajuda muito.

Verdade que o país ainda se comporta como 
uma economia bastante fechada, principalmente 
quanto ao aprendizado com outros países sobre 
as melhoras nos fatores de produtividade laboral 
e competitividade fiscal. Por estes dois aspectos é 
razoável encontrar as causas do baixo crescimento 
econômico do país.

Vejamos o lado da competitividade fiscal. No 
Brasil, a sistemática de tributação sobre o consu-
mo, a renda e o patrimônio é de uma complexida-
de impar. No livro Por que o Brasil cresce pouco 
(2014), de autoria do economista brasileiro Marcos 
Mendes, cujo subtítulo é desigualdade, democracia 
e baixo crescimento no país do futuro, vê-se reve-
lado, em dados comparativos a outros países, a alta 
complexidade de nosso sistema tributário.

Através da montagem de uma tabela, o autor 
apresenta o número de horas que uma empresa 
média necessita para preparar, preencher e pagar 
três tipos de impostos e contribuições em diferen-
tes países. Na continuação, diz o economista, que 
no Brasil são gastas 2,6 mil horas por ano lidando 
com procedimentos tributários, sendo o último co-
locado entre os 28 países do grupo de comparação. 

Marcos Mendes enfatiza que o Brasil é também 
o último colocado entre os 180 países considera-
dos nesse levantamento pelo Banco Mundial para 
a sua base de dados da publicação Doing Business, 
No país que está logo acima do Brasil nesse ranking 
(Bolívia), se gasta menos da metade do tempo con-
sumido no Brasil com os procedimentos de paga-
mento de tributos, ou seja, 1.025 horas.

Considerando, no campo tributário, o trade-
-off eficiência versus equidade, o sistema tributário 
constitucional brasileiro consegue ser, em simultâ-
neo, ineficiente economicamente e iníquo, provo-
cando grande número de injustiças fiscais e sociais.

E por quê? Porque na formação da Carga Tri-
butária Bruta (CTB) os impostos indiretos (sobre o 
consumo) somados às contribuições sociais corres-
pondem a 2/3 e os impostos diretos (sobre a ren-
da e a propriedade) correspondem a 1/3. Enquanto 
não sai uma reforma tributária ampla (via Congres-
so Nacional) e não fatiada (vai governo Bolsonaro) 
como quer o nosso ministro da Economia de plan-
tão, a CTB vem aumentando ano após ano e apre-
sentando a mesma tendência em sua formação.   

Nessa formação, a eficiência do sistema tributá-
rio nacional é duvidosa, no mínimo, pois o peso da 
arrecadação dos tributos se concentra na incidên-
cia sobre a folha de salário das empresas e sobre o 
consumo das famílias. As grandes fortunas não são 
gravadas e o imposto sobre a renda contribui mui-
to pouco comparado aos países desenvolvidos e de 
tantos outros em desenvolvimento.

A contribuição do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) para a formação da CTB no Brasil é 
uma vergonha: 3,46%. Com toda a crise, nos países 
membros da União Europeia o mesmo imposto con-
tribui com o aproximado a 20%. 

O Brasil não disponibiliza estatísticas desagre-
gadas da formação da base de cálculo do imposto de 
renda (do trabalho + do capital). Tal falta de trans-
parência, fez com que o Brasil ficasse de fora da 
base de dados do livro do economista francês Tho-
mas Piketty – O Capital no Século XXI (2014) – que 
trata da desigualdade e de como os governos têm de 
agir para diminuir o abismo entre pobres e ricos. 
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Fla conversa com técnicos em Portugal

China cancela todos torneios de tênis

Guerrero e o seu
jejum no Gre-Nal

FIA cancela GP Brasil de F-1 por conta da novo coronavírus

O Flamengo deu os primeiros passos 
em Portugal na busca pelo substituto 
de Jorge Jesus. A Goal apurou que o 
vice-presidente Marcos Braz, que 
está em Lisboa desde quinta-feira, 
já teve um encontro com Carlos Car-
valhal e também agendou uma reu-
nião para este sábado com Leonardo 
Jardim. Com contrato perto do fim, 
Carvalhal tem neste fim de semana 
o último compromisso com o Rio 

Ave, diante do Boavista, na última 
rodada da liga portuguesa. Precisa 
vencer e ainda torcer por um tropeço 
do Famalicão para assumir a quin-
ta colocação e, consequentemente, 
garantir uma vaga na Liga Europa 
da próxima temporada. Na visão 
do Rubro-Negro, o português de 54 
anos tem um bom perfil para dar 
continuidade ao trabalho de sucesso 
feito pelo compatriota Jesus.

A Associação dos Tenistas Profissionais  
e a Associação do Tênis Feminino anun-
ciaram o cancelamento de 11 torneios 
que seriam realizados na China nos 
próximos meses. A entidade que cui-
da do tênis feminino sofreu a maior 
baixa, com sete competições, sendo 
uma delas o WTA Finals, que reúne as 
oito melhores atletas da temporada. 
As duas associações alegaram que os 
cancelamentos foram motivados pela 

decisão da Administração Geral do Es-
porte, órgão do governo chinês, de vetar 
qualquer evento esportivo no país até o 
fim do ano. A China cortou as competi-
ções de forma a evitar possível contágio 
por covid-19. Como consequência, a ATP 
precisou cancelar o único Masters 1000, 
em Xangai. Além dele, foram removidos 
do calendário o Torneio de Pequim (de 
nível ATP 500), e os Torneios de Cheng-
du e Zhuhai, ambos de nível ATP 250. 

Paolo Guerrero mais uma vez 
passou em branco no último Gre-
Nal, desta vez o de número 425, 
realizado na última quarta-feira 
(23), na retomada do Campeo-
nato Gaúcho após a paralisação 
motivada pela covid-19.  Desde 
que chegou ao Inter, em 2019, 
Guerrero ainda não saboreou 
o gosto de uma vitória sobre o 
arquirrival. Foram seis partidas, 
três empates e o mesmo número 
de derrotas. Os resultados são os 
piores do peruano em clássicos 
desde sua chegada ao Brasil – 
entre 2012 e 2015 defendeu o 
Corinthians, antes de vestir a 
camisa do Flamengo entre 2015 
e 2018 – e motivam ironias de 
gremistas e cobranças de colora-
dos. Nos tempos de Flamengo, 
Guerrero não conseguiu fazer 
nenhum gol contra o Vasco em 
nove partidas. 

A direção da Fórmula 1 confirmou, ontem, que o GP do Brasil não será disputado neste ano. A decisão se deve ao temor dos casos 
de covid-19 no país, que registra um dos maiores números de infectados e de mortos no mundo. Será a primeira vez em quase 
50 anos que não haverá prova no Brasil, que está presente de forma ininterrupta no calendário desde 1973.
De acordo com a cúpula da categoria, a decisão "se deveu à natureza fluida da pandemia de covid-19, às restrições locais e à 
importância de manter as comunidades e nossos colegas em segurança". A F-1 disse também que manteve longas discussões 
com todos os envolvidos de cada país. Também foram cancelados os GPs dos EUA, do Canadá e do México.

Curtas
Foto: Beto Issa/GP Brasil F1

Na última rodada da fase classificatória do Paulistão, o Tricolor não terá Daniel Alves e Tchê Tchê, suspensos

São Paulo tem dois desfalques
para o jogo contra o Guarani

O São Paulo terá um 
meio-campo bem diferente 
na partida contra o Guara-
ni, amanhã, na Vila Belmiro, 
pela última rodada da pri-
meira fase do Campeonato 
Paulista. Na derrota para o 
Red Bull Bragantino por 3 a 
2, quinta-feira, no Morum-
bi, Daniel Alves e Tchê Tchê 
receberam o terceiro cartão 
amarelo e precisarão cum-
prir suspensão automática.

Até agora, Daniel Alves 
e Tchê Tchê faziam parte 
de um grupo seleto do São 
Paulo em 2020. Ambos dis-
putaram 12 dos 13 jogos da 
equipe na temporada como 
titulares, algo que só ou-
tros dois atletas do elenco 
comandado por Fernando 
Diniz tinham conseguido: o 
goleiro Tiago Volpi e o za-
gueiro equatoriano Arbo-
leda também iniciaram 12 
partidas da equipe em 2020.

Apesar de estar classi-
ficado às quartas de final do 
Paulistão, o São Paulo tem 
interesse no duelo, pois ain-
da não assegurou o primeiro 
lugar do Grupo D - está com 
18 pontos, um a mais do que 

o Mirassol. O duelo é muito 
importante para o Guarani, 
segundo colocado da chave 
D, com 16 pontos, contra os 
14 do Corinthians, que as-
sim depende do seu rival - e 
de um triunfo sobre o Oes-
te para ir ao mata-mata em 
jogo também neste domingo.

A rodada de amanhã 
que define os classificados 
pra a segunda fase do Cam-
peonato Paulista terá, ainda, 
os seguintes jogos, todos 
às 16h: Bragantino x Bota-
fogo, Ferroviária x Inter de 
Limeira,  Mirassol x Ponte 
Preta, Novorizontino x San-
tos, Oeste x Corinthians, Pal-
meiras x Água Santa e Santo 
André x Ituano.

Agência Estado
Foto: Rubens Chiri/São Paulo

Rodada de amanhã terá 
todos os jogos no mesmo 
horário, 16h, e define os 
clubes classificados para  
as disputas das quartas 
de final do Campeonato 

Paulista de 2020

Com esta equipe, na última quinta-
feira, o São Paulo perdeu de 3 a 2 
para Bragantino e hoje, desfalcado, 
vai enfrentar o Guarani

Com previsão para 
retornar em novembro 
desse ano para a tempo-
rada 2020/2021, o Novo 
Basquete Brasil (NBB) 
que teve a temporada 
2019/2020 cancelada 
por conta da Pandemia da 
covid-19, já está com os 
bastidores movimentados 
para a próxima disputa. 
Representante da Paraíba 
na competição, o Basque-
te Unifacisa que fazia uma 
boa estreia no NBB, justa-

mente na temporada can-
celada, já conta com oito 
atletas confirmados para 
a nova jornada que se ini-
ciará no final do ano.

Entre os atletas con-
firmados, seis são novas 
contratações para a equi-
pe de Campina Grande, 
todos vindo de equipes do 
Estado de São Paulo. Fa-
rão parte do novo elenco o 
ala-armador Betinho que 
estava no Pinheiros, o ala 
Felipe Vezaro e o armador 
Arthur Pecos ex-Corin-
thians, o ala-pivô Vinícius 
Pastor que virá do Rio 

Basquete

Unifacisa com o elenco reforçado para 2020/2021
Foto: Daniel Nery/Unifacisa

Claro, o também ala-pivô 
Rafa Oliveira que jogou 
na última temporada pelo 
São José e o pivô Alexan-
dre Paranhos que integra-
va o time do Mogi.

“Eu estou muito con-
tente, apesar de ser um 
projeto novo, ele cresce 
a cada dia mais e a tem-
porada passada foi prova 
disso, a Unifacisa teve um 
campeonato muito con-
sistente. Também só ouvi 
elogios dos jogadores que 
já passaram por Campina 
Grande e essa junção de 
fatores foi decisiva para 

que eu fizesse minha es-
colha”, comentou Para-
nhos. Além dos novos con-
tratados, dois jogadores 
importantes do elenco da 
última temporada tiveram 
os seus contratos renova-
dos, o pivô João Victor e o 
armador norte-america-
no Nate Barnes, principal 
destaque da equipe na 
última temporada e que 
irá para mais uma tem-
porada com a camisa do 
time paraibano, sendo re-
manescente ainda do time 
campeão da Liga Ouro de 
2018/2019.Paranhos é a sexta contratação da Unifacisa para a temporada 2020/2021

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com



Confronto pelas quartas de final da Copa do Nordeste acontece no Estádio de Pituaçu a partir das 21h30 de hoje

Botafogo joga por vaga nas
semifinais diante do Bahia

O Botafogo tenta hoje 
chegar às semifinais da 
Copa Nordeste e rece-
ber uma premiação de R$ 
3.500. O Belo vai encarar 
um dos favoritos para o 
título da competição, o 
Bahia, às 21h30, no Está-
dio Pituaçu, na Região Me-
tropolitana de Salvador. A 
partida terá a arbitragem 
de um trio pernambucano, 
comandado pelo árbitro 
Gilberto Rodrigues Castro 
Junior, auxiliado por Ricar-
do Bezerra Chianca e Bru-
no César Chaves.

Esta será a terceira par-
tida entre Botafogo e Bahia, 
desde que a Copa do Nor-
deste passou a ser organi-
zada pela CBF, em 2013. Os 
dois encontros anteriores 
aconteceram em 2018. Na 
Fonte Nova, em Salvador, o 
Belo venceu por 1 a 0, e no 
jogo da volta, no Almeidão, 
o Bahia deu o troco vencen-
do por 2 a 0. Na competição 
atual, os dois clubes inte-
graram o grupo A, com o 
Bahia ficando em segundo, 
com 17 pontos, e o Belo em 
terceiro, com 13 pontos.

Para o Botafogo, este 
jogo é muito importante, 
não só pela alta premiação 
e a oportunidade de dispu-
tar as semifinais, mas tam-
bém para fazer finalmente 
uma grande exibição, após 
o recesso provocado pela 
pandemia do coronavírus. 
Neste período, o time jogou 
3 vezes, sem nenhuma vitó-
ria sob o comando do novo 
técnico Mauro Fernandes 
e fazendo atuações ruins. 
Foram dois empates pelo 
Paraibano (0x0 contra o 
Campinense e 1x1 contra o 
Sousa) que podem ter aca-
bado com o sonho do tetra-
campeonato, e outro empa-
te pela Copa do Nordeste 
(0x0 contra o Vitória).

Para esta partida, Mau-
ro Fernandes terá os refor-
ços dos volantes Everton 
Heleno e Wellington César, 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de julho de 202016
Esportes

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Geraldo Varella

que não enfrentaram o Vi-
tória na quarta-feira, por-
que testaram positivo para 
coronavírus. Por outro lado, 
ele não poderá contar com 
Juninho, que vinha sendo 
um dos melhores do time 
nos últimos jogos. Ele levou 
o terceiro cartão amarelo e 
vai cumprir suspensão. Ou-
tro que continua de fora é 
o lateral direito Léo Moura, 
que está se recuperando de 
uma lombalgia.

A provável escalação 
do Botafogo para encarar o 

tricolor baiano é a seguinte: 
Felipe, Erivelton, Fred, Luís 
Gustavo e Mário; Welling-
ton César, Everton Heleno, 
Marcos Vinícius (Cássio Ga-
briel) e Rodrigo Andrade; 
Kelvin (Dico ou Mário Baia-
no) e Lohan.

O Bahia jogou um dia 
após golear o Náutico pela 
Copa do Nordeste, contra o 
Atlético de Alagoinha, pelo 
Campeonato Baiano. O téc-
nico Roger Machado utili-
zou uma equipe formada 
por atletas que não jogaram 

na quarta-feira e alguns 
que atuaram menos do que 
45 minutos. O time não foi 
bem e acabou perdendo a 
invencibilidade e a lideran-
ça do Estadual, com uma 
derrota de 1 a 0. A partida 
foi disputada no mesmo es-
tádio do jogo de hoje contra 
o Botafogo.

Para esta semifinal con-
tra o Belo, a novidade será o 
retorno do volante Grego-
re, que estava cumprindo 
suspensão. Roger vai es-
calar o time principal que 

goleou o Náutico. O Bahia 
deverá começar o jogo com 
a seguinte formação: An-
derson; João Pedro, Lucas 
Fonseca, Juninho e Juninho 
Capixaba; Gregore, Flávio e 
Rodriguinho; Élber, Clayson 
e Gilberto.

A rodada das quartas 
de final da Copa do Nordes-
te começa mais cedo com  o 
jogo Ceará x Viória, às 16h, 
no Estádio de Pituaçu, e no 
mesmo horário Fortaleza x 
Sport, no Estádio Barradão. 
Depois, às 18h30, se en-

frentam Confiança e Santa 
Cruz, no Joia da Princesa.

Foto: Pietro Carpi/EC Vitória

As quartas de final 
da Copa do Nordeste 
preveem quatro jogos 

neste sábado, sendo dois 
no período da tarde e 

mais dois à noite, todos 
em solo baiano

Na última quarta-feira, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Vitória-BA e garantiu sequência na competição. Agora precisa vencer o Bahia para ir às semifinais e ganhar mais R$ 375 mil de cota

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

Esta semana que passou, a Editora A 
União publicou o livro “Espelhos de papel – 
A vida refletida em crônicas publicadas nas 
páginas do centenário Jornal A União”. São 
57 crônicas escolhidas de dezenove diversos 
autores.

Cada cronista teve a oportunidade de 
ter três crônicas de sua lavra incluídas nesse 
histórico livro que foi produzido com muito 
esmero, tanto em seu plural conteúdo como 
em sua forma esteticamente falando.

Em sua orelha, a jornalista Naná Garcez 
de Castro Dória, atual diretora-presidente da 
EPC, Empresa Paraibana de Comunicação, 
dissecou sobre o que é uma crônica, a sua 
importância no dia a dia da sociedade e re-
afirmou o importante papel dessa empresa 
estatal no fomento da cultura paraibana.

Pela  apresentação do livro, William 
Costa mergulhou nas profundezas dos con-
ceitos da crônica, mostrando que a mesma 
possui liberdade temática e formal, sendo 
uma fonte de prazer e de reflexão, haja vista 
que nela cabe a poesia, o humor, a ironia, a 

crítica ácida, o futebol, tudo para dar conta 
das impressões que o autor ou autora colhe 
nas viagens pelo interior da alma, ou pela 
vida lá fora.  

Tive o meu trabalho incluído nesse livro 
com três crônicas já publicadas na página 
esportiva do jornal, editada pelo nosso 
querido Geraldo Varela, são elas: “Saudades”, 
“Peladas de outrora” e “Penalidade máxima”, 
inseridas nas páginas 55 a 66. Agradeço aos 
organizadores da obra por ter destinado 
esse espaço para um pouco da história do 
nosso futebol.

Pois bem, se não bastasse esse gol de 
placa acima citado para o nosso projeto de 
resgatar e documentar a brilhante e rica his-
tória do futebol paraibano, que já produziu 
um livro em 2015, seis anos de coluna nas 
páginas do Jornal A União, participações na 
Rádio Tabajara, gravações para a TV Empre-
ender, dois encontros estaduais de despor-
tistas, publicações em vários e importantes 
blogs do Estado, fui homenageado pela 
Câmara de Vereadores de João Pessoa.

Sim, torcida paraibana, acabamos de 
marcar mais um gol de placa, não nos nossos 
pequenos e aconchegantes estádios de fute-
bol existentes de Cabedelo a Cajazeiras, mas 
no plenário da Casa de Napoleão Laureano, 
local onde os legisladores mirins de João 
Pessoa se reúnem para criar as leis.

Quem armou toda a jogada foi o verea-
dor Renato Martins, autor das homenagens 
que dominou a pelota com conhecimento de 
causa, mostrou aos aliados e aos adversários 
que nessa partida não haveria retranca nem 
perdedores, ao contrário, todos ganhariam.

E foi com esses argumentos e co-
nhecimento da matéria que ele passou e 
driblou as comissões necessárias e legais 
previstas no regimento interno, para fi-
nalmente adentrar no plenário, de forma 
virtual, devido à pandemia do covid-19, e 
com a classe de um camisa dez que tanto 
nos faz falta no futebol atual, apresentou 
aos seus pares um “Voto de Aplausos” 
e a outorga da comenda “Destaque do 
Esporte” para este cronista que semanal-

mente rascunha essas linhas para vocês.
Os fortes e convincentes argumentos 

do vereador foram aceitos e ratificados pelo 
plenário, que dispensou a barreira e aprovou 
as proposições marcando um gol de placa 
nos anais daquela Casa Legislativa com res-
sonância e repercussão no mundo da bola.

A mim só resta agradecer as homena-
gens e dividi-las com aqueles personagens 
que escreveram o seu nome com tintas 
douradas e perpétuas na brilhante história 
do futebol paraibano.  

Gols do Causos e Lendas

Di Lorenzo Serpa está presente no livro de crônicas

Foto: Divulgação
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Gira Mundo Professores divulga 
edital com vagas em três cursos
Inscrições para o programa já estão disponíveis na internet e vão até a próxima segunda-feira, dia 27

Molhos de pimentas são produzidos pelos reeducandos da Cadeia Pública de Solânea, no Brejo paraibano, através do projeto Hortas para Liberdade

Foto: Secom-PB

Prêmio Innovare

Molho de pimenta produzido por 
reeducandos está entre os finalistas

Mesmo diante de uma 
pandemia, a Paraíba vem se 
destacando no âmbito na-
cional, dessa vez por meio 
da Secretaria de Administra-
ção Penitenciária (Seap-PB), 
com o projeto “Hortas para 
a Liberdade”. Molhos de pi-
mentas que são produzidos 
pelos reeducandos da Ca-
deia Pública de Solânea, no 
Brejo paraibano, estão entre 
os projetos finalistas da 17ª 
edição do Prêmio Innovare.

 Por meio da Gerência 
de Ressocialização, os reedu-
candos começaram a manu-
faturar os diversos molhos e 
pimentas em conserva. “Aqui 
na Seap, sempre viabiliza-
mos a prática de atividades 
que possam levar nossos 
reeducandos a se sentirem 
úteis na sociedade, mesmo 
estando privados de liberda-
de. Então, já tínhamos esse 
projeto de horta em diversas 
unidades prisionais da Paraí-
ba. Como na cadeia de Solâ-
nea os reeducandos estavam 

fabricando esses produtos, 
decidimos inscrevê-los no 
prêmio. Para nossa satisfa-
ção já estamos entre os fina-
listas de todo o país. Isso é 
mais que um incentivo para 
continuarmos promovendo 
essas boas ações entre nossa 
população carcerária”, cele-
bra o secretário de Adminis-
tração Penitenciária, Sérgio 
Fonseca.

 “Nós estamos muito 
felizes com esse reconheci-
mento, que é estar entre os 
finalistas do Prêmio Inno-
vare. Isso nos mostra que a 
ressocialização é sim possí-
vel. Afinal de contas, o que 
todos nós almejamos é que 
os reeducandos cumpram 
suas penas através de uma 
contenção qualificada, para 
que retornem ao conví-
vio social da melhor forma 
possível. Através do nosso 
planejamento estratégico 
estamos implantando essas 
boas práticas em todas as 
unidades prisionais da Pa-

raíba, para que possamos 
contribuir com a reintegra-
ção de todos eles na socieda-
de”, acrescenta o gerente de 
ressocialização da Seap-Pb, 
João Rosas.

 A fabricação dos mo-
lhos acontece em parceria 
com o curso de Agroecologia 
da Universidade Federal da 
Paraíba-Campus III e segue 
todos os protocolos sanitá-
rios exigidos pela Agência de 
Vigilância Sanitária da Paraí-
ba (Agevisa). “Começamos a 
produzir esses molhos, com 
a ajuda dos alunos e profes-
sores da UFPB que capaci-
taram os reeducandos e au-
xiliam na implantação dos 
processos da manufatura. 
Atualmente, nossa produção 
é de 50 garrafas de molhos 
e pimentas em conserva por 
semana. Nossa plantação é 
totalmente orgânica e sus-
tentável, feita com resíduos 
recicláveis”, explica o diretor 
da Cadeia Pública de Solânea 
André Gouveia.

 Prêmio
O Prêmio Innovare é di-

vidido em oito etapas e tem 
como objetivo propagar prá-
ticas que contribuam com 
aperfeiçoamento da Justiça 
do Brasil, assim como criar 
oportunidades de atividades 
inovadoras executadas por 
membros do Ministério Pú-
blico, advogados, defensores 
públicos, reeducandos, pes-
soas da sociedade civil e ma-
gistrados que tragam resul-
tados a favor do bem público.

Este ano, acontece a 17ª 
edição do prêmio, que é con-
siderado um instrumento 
para aumentar a qualidade 
dos serviços jurisdicionais 
entregues aos cidadãos bra-
sileiros. A comissão julgado-
ra é formada por ministros 
do STF, do STJ, desembar-
gadores, promotores, juízes, 
defensores, advogados e ou-
tros profissionais de desta-
que interessados em contri-
buir para o desenvolvimento 
do nosso Poder Judiciário.

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e Tec-
nologia (SEECT-PB), divulgou 
ontem o Processo de Seleção 
Simplificada de Cursistas para 
os Cursos de Formação Conti-
nuada ofertados pelo Progra-
ma Gira Mundo Professores, 
a partir de projetos desenvol-
vidos no âmbito da formação 
internacional de professores 
do Programa Gira Mundo, em 
colaboração com a Universi-
dade de Universidade de Ciên-
cias Aplicadas de Häme (Häme 
University of Applied Sciences - 
HAMK). Estão sendo oferecidas 
240 vagas em três cursos. As 
inscrições já estão disponíveis 
e vão até segunda-feira (27) no 
site: https://paraiba.pb.gov.br/
paraibaeduca.

O processo é direcionado à 
seleção de professores, gestores 
e coordenadores pedagógicos 
em efetivo exercício da função 
nas Redes Públicas de Ensino, 
incluindo as Redes Municipal e 
Federal, além da Rede Privada de 
Ensino. Os interessados poderão 
participar de um dos três cursos a 
serem ofertados de forma pública 
e gratuita: ‘Monitoramento Siste-
mático da Educação’, ‘Educação 
STEAM como Modelo Pedagógi-
co para o Ensino Inovador’ e’ En-
glishLab (Laboratório em Língua 
Inglesa)’. As aulas acontecerão em 
ambiente virtual, por meio da pla-
taforma Google Classroom.

 Vagas 
Serão oferecidas 80 vagas 

para cada um dos três cursos 
que serão ministrados. Deste to-
tal, 60 vagas serão para os pro-
fissionais de educação da Rede 
Pública e as outras 20 para pro-
fissionais da Rede Privada de 
Ensino. Os três cursos têm carga 
horária de 80 horas/aulas.

 
Inscrições
As inscrições serão rea-

lizadas apenas por meio 
eletrônico, através do For-
mulário de Inscrição on-line 
disponibilizado no endereço 
eletrônico: https://paraiba.
pb.gov.br/paraibaeduca. Os 
interessados poderão se ins-
crever até a próxima segun-
da-feira (27). 

 
Gira Mundo 
O Programa Gira Mundo 

faz parte das ações de inves-
timento em internacionaliza-
ção desenvolvidas pela SEEC-
T-PB, tendo como objetivo 
não apenas a qualificação de 
professores e estudantes da 
Rede Estadual, mas também 
a evolução do sistema de 
ensino paraibano por meio 
da aplicação de experiências 
bem sucedidas em países 
que se destacam no segmen-
to educacional, a exemplo do 
Canadá, Espanha, Finlândia, 
Reino Unido, Argentina, en-
tre outros. 

Empaer lembra ações 
para agricultor familiar

Mais uma ação para lem-
brar o Dia Internacional da 
Agricultura Familiar e o Dia 
do Agricultor Familiar, foi rea-
lizada ontem pelo Governo do 
Estado, dessa vez por meio da 
Empresa Paraibana de Pesqui-
sa, Regularização Fundiária e 
Extensão Rural (Empaer), vin-
culada à Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Agrope-
cuário e da Pesca (Sedap).

A Empaer realizou uma 
live para falar sobre a impor-
tância da atividade das famí-
lias agricultoras, que são res-
ponsáveis por mais de 70 por 
cento do alimento que chega 
à mesa do consumidor. Para 
isso, contou com um elen-
co de técnicos especialistas 
em diferentes áreas, desde a 
pesquisa agropecuária, regu-
larização fundiária e exten-
são rural, contribuindo para 
que milhares de agricultores 
familiares paraibanos aces-
sem as políticas públicas, o 
que tem ajudando a mudar 
o quadro social em pequenas 
comunidades.  

A live começou às 10h30 
e teve como tema “Fortalecer 
Agricultura Familiar é for-
talecer a Paraíba”, contando 
com a participação dos ex-
tensionistas rurais da Em-
paer Gustavo José Barbosa 
e Maria da Paz como deba-
tedores, com mediação dos 
técnicos Ailton Santos e Jus-
tino Vieira e Eliezia Paulino, 
que falaram das experiências 
que contribuem para o fo-
mento da agricultura fami-
liar, sobretudo na Paraíba. 
O evento virtual debateu o 
trabalho de extensão rural na 
Paraíba que está fortemente 
presente em todo o Estado. 
Para quem não pode assistir 
ao vivo, a live está no canal 
da Empaer no YouTube (ht-

tps://www.youtube.com/
empaerparaiba). 

Os debatedores lembra-
ram que, mesmo em tempo 
de pandemia, as tecnologias 
da informática criam condi-
ções para que a extensão rural 
chegue a todos os agricultores, 
com a orientação para a conti-
nuidade de sua produção agrí-
cola sustentável, de modo a 
colocar no mercado seus pro-
dutos saudáveis. Maria da Paz, 
que antes de se tornar exten-
sionista rural da Empaer foi 
agricultora da reforma agrária 
no município de Pombal, falou 
de suas atividades no campo.

O papel da mulher agri-
cultora e do jovem nas ativi-
dades do campo foram dois 
temas que mereceu destaque 
nas discussões, com os deba-
tedores apontando o papel da 
Empaer no processo de cons-
cientização para este trabalho, 
inclusive orientando no aces-
so às políticas públicas. Igual-
mente lembraram a importân-
cia da pesquisa agropecuária 
no fortalecimento do setor 
produtivo do campo. 

Quando se comemora 
a data para lembrar o agri-
cultor familiar, a diretoria 
da Empaer-PB lembra que 
o produtor rural paraibano 
não está sozinho na luta diá-
ria de produzir os alimentos. 
“Os agricultores têm um alia-
do forte no seu dia a dia, que 
é a Empaer, que tem levando 
a estes a assistência técnica e 
possibilitado o acesso às po-
líticas públicas e às tecnolo-
gias de cultivo que resultam 
no aumento da produção e 
da produtividade, melhoran-
do a qualidade de vida de 
milhares de famílias”, comen-
tou o presidente da Empresa, 
Nivaldo Magalhães, que tam-
bém preside a Asbraer.

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

O Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) 
lançou ontem o guia Busca 
Ativa Escolar em Crises e 
Emergência, para apoiar es-
tados e municípios na garan-
tia do direito à educação de 
crianças e adolescentes du-
rante a pandemia da covid-19.

Segundo o Unicef, diante 
da pandemia, as escolas preci-
saram ser fechadas, deixando 
cerca de 35 milhões de crian-
ças e jovens longe das salas 
de aula. Foram criadas op-
ções para a continuidade da 
aprendizagem em casa, mas 
nem todos estão conseguindo 
manter o processo de apren-

dizagem, principalmente os 
mais vulneráveis.

Para reverter esse qua-
dro, mesmo enquanto as es-
colas ainda estão fisicamente 
fechadas, o Unicef afirma que 
é preciso ir atrás de cada um 
dos alunos e tomar as me-
didas necessárias para que 
consigam retomar os estudos. 
Esta é a proposta do Busca 
Ativa Escolar, estratégia lança-
da em 2017 e agora adaptada 
para situações de calamidade 
pública e emergências, como 
a pandemia da covid-19

O guia visa a ajudar as es-
colas no seu planejamento de 
reabertura ou de readequa-
ção de ações. Está dividido em 
três seções, com orientações 
para potencializar a busca ati-

va e enfrentar a crise, e orien-
tações para o acolhimento e 
o cuidado dentro das escolas, 
divididos por etapa escolar. 
Além disso, traz conteúdos 
de referências que podem ser 
usados pelos municípios.

“Não há como definir 
uma data única de volta às 
aulas presenciais no país, 
que tem de ser decidida de 
acordo com a situação epi-
demiológica de cada Estado 
e município. Mas a prepa-
ração das redes escolares 
para a reabertura de manei-
ra segura deve ser priorida-
de absoluta em todo o país, 
assim como a busca ativa de 
quem não está conseguin-
do aprender com as escolas 
fechadas”, disse a represen-

tante do Unicef no Brasil, 
Florence Bauer.

De acordo com o Unicef, 
o fechamento das escolas ge-
rou significativo impacto ne-
gativo na aprendizagem, na 
nutrição, pois muitas crianças 
dependem da merenda esco-
lar, e na segurança dos jovens, 
em especial os mais vulnerá-
veis.

Segundo a agência da 
ONU, mesmo com as opções 
de atividades para a continui-
dade das aprendizagens em 
casa, pelo menos 4,8 milhões 
de crianças e adolescentes em 
todo o Brasil não têm acesso 
à internet em casa, “além de 
outros milhões com acesso 
precário ou falta de equipa-
mento”. 

Unicef lança guia para ajudar as
crianças a manter o aprendizado
Ana Cristina Campo
Agência Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/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 Cestas 
Básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social que serão entregues conforme critérios 
estabelecidos nas normativas vigentes, especialmente no período de pandemia do COVID-19, 
Secretaria de Assistência Social, Areia/PB.HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 50.700,00

Areia - PB, 24 de julho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2020, que objetiva: Aquisição de material de 
laboratório para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Areia-Pb.HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA – R$ 131.494,32

Areia - PB, 24 de julho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00079/2020

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 DV00079/2020, 
que objetiva: Contratação de Empresa para Visita Técnica e Elaboração das Propostas referentes 
à Instalação de Créditos do Projeto Semiárido, destinados aos Beneficiários do Programa Nacional 
de Reforma Agrária (PNRA) - Prefeitura Municipal de Areia/PB; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, 
SOCIAL E AGRARIO - R$ 16.000,00.

Areia - PB, 24 de Julho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2020
OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos de Vias na Vila Hermenegildo - Areia/PB. LICI-

TANTES HABILITADOS: GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI; OLIVEIRA CUNHA 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.LICITANTE INABILITADO: TRABES CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA(Não apresentou Atestado técnico-profissional referente à execução de obra 
de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a PAVIMENTAÇÃO EM PARA-
LELEPÍPEDOS), descumprindo o ITEM 6.7.3 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 havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 31/07/2020, às 08:30 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 24 de Julho de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Olívio Maroja, 278, Centro – Araçagi – PB, às 08h30min, do dia 07.08.2020, licitação modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para Locações de veículos com 
condutores, tipo Caminhões Basculantes, com condutores, destinados a coleta de Lixos, Entulhos 
e Metralhas produzidos em Vias Públicas, incluindo o transporte de RESÍDUOS SÓLIDOS para 
o Aterro Sanitário localizado no Município de Guarabira/PB, até dezembro de 2020. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, 8.666/93, 123/06, 
Decreto Municipal nº 03/2017 e demais Legislações vigentes. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.araçagi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Araçagi/PB, 21 de julho de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA/PB
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.2020. 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de 01 (um) Analisador Automático para Hematologia, destinado ao aten-

dimento da unidade do laboratório de análises clínicas de Alagoinha, de conformidade a Emenda 
Parlamentar – PROPOSTA “MINISTÉRIO DA SAÚDE” nº 11757.032000/1190-01. FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, embasamento nos 
DECRETOS MUNICIPAIS, LEI FEDERAL 13.979/2020 e alterações, NOTA TÉCNICA Nº 01/2020 
– ASTEC-TCE/PB, MP 926.2020 e demais legislações pertinentes. PROCEDIMENTO: Dispensa de 
Licitação nº 03.2020.   DOTAÇÃO/RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS de Emenda Parlamentar 
PROPOSTA “MINISTÉRIO DA SAÚDE” nº 11757.032000/1190-01. 02.041 – 10.301.0012.2058 – 
44.90.52.00 – 214 – Equipamento e Material Permanente. PARTES CONTRATANTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA e CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO - EPP, CNPJ Nº 
15.659.814/0001-00. – 125/2020 - 22.07.2020.

Alagoinha/PB, 22 de julho de 2020
SHÊNIA DA SILVA SOARES BRONZEADO

GESTORA

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços de engenharia para prestar 
serviços na Construção da Academia de Saúde na localidade de Mata Velha, zona rural da cidade 
de Araruna/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP - Valor: R$ 142.596,38. 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 Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 24 de julho de 2020
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços de engenharia para prestar 
serviços na Reforma e Ampliação da Escola Municipal Santos Dumont, localizada na zona rural da 
cidade de Araruna/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP - Valor: R$ 377.590,48. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 24 de julho de 2020
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços de engenharia para prestar 
serviços na Reforma do Almoxarifado Municipal da cidade de Araruna/PB. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 
EPP - Valor: R$ 214.279,87. 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 Professor Moreira, 21 - Centro - Ara-
runa - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: 
licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 24 de julho de 2020
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços de engenharia para 
prestar serviços na Reforma de Canteiros e Praças, Reforma e Revitalização da Lagoa da Serra 
e Construção de Calçadão na cidade de Araruna/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e 
respectivo valor total da contratação: PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP - Valor: R$ 
277.692,95. 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 Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br.

Araruna - PB, 24 de julho de 2020
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNIUCIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00022/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00022/2020, do tipo menor preço por item,prestação de serviços de veículo tipo 
caminhão pipa, cuja abertura será no dia 11.08.2020 às 08:30 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 24 de Julho de 2020.
DAMIÃO LINS DE SOUSA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00017/2020, 
publicado no Diário Oficial Estadual - página 28 do dia 22/07/2020 e no Jornal a União – página 
17 do dia 22/07/2020, onde se lê: “dia 03/08/2020”; leia-se: “dia 06/08/2020”. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Tereza Balduino da Nobrega, 
S/N - Centro - Assunção - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 
996364663. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 24 de Julho de 2020
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

SEM MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE DEVERSAS VIAJENS DE INTERESSE DO MUNCÍPIO, 
ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2020. 
DOTAÇÃO: De acordo com o QDD e LOA 2020. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00047/2020 - 15.07.20 
- EMPRESA LOTUS LOCAÇÕES EIRELI - R$ 29.880,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 
legais, vem NOTIFICAR a empresa E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 
34.235.824/0001-62, com sede à Rua Elias Fabrício, s/n – Centro – Fagundes – PB, a iniciar, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, as obras de pavimentação em paralelepípedos nas Ruas Jorge Mar-
ques Bezerra e Severino Ramalho, no Município de Alagoa Grande, objeto da Tomada de Preços nº 

001/2020, onde a mesma foi vencedora, Contrato nº 22/2020, de 26/05/2020. Caso a contratada no 
inicie as obras no prazo estabelecido, serão aplicadas as penalidades previstas em Lei. 

 Alagoa Grande(PB), 24 de julho de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
E R R A T A

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através de sua Gestora tornaR pública que ocorreu uma 
falha de digitação na publicação do Extrato de Contrato de Prestação de Serviços Nº 142/2020, 
referente a Tomada de Preços Nº 011/2020, publicado no Diário Oficial do Município (Edição-Extra 
de 23/06/2020 Fl. 1), Diário Oficial da União (Seção 3 de 24/06/2020 Fl. 189), Diário Oficial dos 
Municípios do Estado da Paraíba - FAMUP (Edição de 24/06/2020 Fl. 6), Jornal a União (Publicidade 
de 26/06/2020 F1. 18). Contudo visando corrigir a cincada no objeto onde se LÊ: Prestar serviço de 
engenharia na construçãode praça pública no Bairro Cruz da Tereza, Zona urbana do Municípiode 
Coremas, conforme planilhas de custo.LEIA-SE:Pavimentação asfáltica da Rua São José, Rua João 
Salviano, Rua José Roberto, Rua Francisco Gregório, Rua Janduí Carneiro (Até Rua 4 de Abril), 
Rua Santa Rita, Rua José Monteiro da Silva, Rua Maria Barbosa (Até o Centro de Cultura), Rua 
João Fernandes de Oliveira, Continuação da Rua Capitão Antônio Leite, Travessa da Rodoviária, 
Travessa da Igreja, conforme planilhas de custo. 

Coremas/PB, 22 de julho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00023/2020, para o dia 29 de 
Julho de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Capitão Pedro Moreira, 
15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

Cacimba de Dentro - PB, 24 de Julho de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA OTIMIZAÇÃO COMERCIAL DO MERCADO PÚBLICO DE CONDE/PB. 
LICITANTE HABILITADO: CONSTRUTORA SBG - EIRELI. Fica concedido prazo de 08 (oito) dias 
úteis para a apresentação de nova documentação de habilitação, conforme artigo 48, §3° da lei 
n° 8.666/93. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Informa ainda que os autos do processo 
estão com vista franqueada no setor de licitação,observados os procedimentos internos. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Municipal de Licitação, Rodovia PB 018 - Km 
3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis exclusivamente 
pelo E-mail: licita@conde.pb.gov.br. 

Conde - PB, 21 de Julho de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Santa Clara-antigo Museu de Artes Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Campina Grande - PB, às 
09:00 horas do dia 07 de Agosto de 2020, por meio do site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados para: AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL 
DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL EM 
ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 8.742/93 E AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 6.923/2018 
NO EXERCICIO 2020. 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 11:00 horas - 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33106652. E-mail:LICITACAO.SEMASCG@GMAIL.COM. 
Edital:https://www.comprasgovernamentais.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; 

Campina Grande - PB, 23 de Julho de 2020
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 00031/2020PARTES:STTP/ UEPB. 

OBJETO: ALTERAÇÃO DE VALOR – SUPRESSÃO DO VALOR DE R$ 30.960,00 DO CONTRATO 
ORIGINALE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 20/08/2020 Á 31/12/2020- FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL:  ART. . 57, II, § 1º, Art. 58 I, § 65 § 1º, DA LEI Nº8.666/93. SIGNATÁRIOS: FELIX ARAUJO 
NETO E UEPB. DATA DE ASSINATURA: 10/07/2020.FELIX ARAUJO NETO/ Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PROVA DE CONCEITO
A SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA 

GRANDE torna público a Convocação da Empresa RIZO PARKING AND MOBILITY S/A CNPJ 
24.940.805/0001-83 e demais interessados para a realização da Prova de capacidade Técnica 
que será realizada no dia 07 de Agosto de 2020 ás 10:00 HS, referente ao Pregão Eletrônico Nº 
00001/2019 que tem por Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços 
de Zona Azul Digital, Com Locação de Software e Equipamentos de Gerenciamento Necessários 
para Solução Integrada para Operação, Gerenciamento e Fiscalização das Atividades de Estacio-
namento em vias Públicas do Município de Campina Grande.

 Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, Telefone: (83) 33411278. 
E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. 

 Campina Grande, 24 de julho de 2020. 
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial  

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
 - PROCON - DE CAMPINA GRANDE – PB

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD01.001/2020
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

NOS TERMOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DA RESPECTIVA EXPOSIÇÃO DE MOTI-
VOS QUE INSTRUI O PROCESSO E OBSERVADO O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, 
REFERENTE À ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD01.001/2020 QUE OBJETIVA: AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AO PROCON 
DE CAMPINA GRANDE-PB, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.006/2019, 
DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.006/2019 DA SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,ESTADO DA 
PARAÍBA. RATIFICO O CORRESPONDENTE PROCEDIMENTO E ADJUDICO O SEU OBJETO 
PARA: TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 05.301.712/0001-
64- R$ 81.818,90. CAMPINA GRANDE - PB, 24 DE JULHO DE 2020.RIVALDO RODRIGUES 
CAVALCANTE JR -COORDENADOR EXECUTIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS 
DIREITOS DIFUSOS - PROCON DE CAMPINA GRANDE – PB.

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
 - PROCON - DE CAMPINA GRANDE – PB

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD01.001/2020
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA PARA 
ATENDER AO PROCON DE CAMPINA GRANDE-PB, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 2.03.006/2019, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 2.03.006/2019 
DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. FUNDAMENTO LEGAL: ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 
AD01001/2020. INSTITUCIONAL: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DI-
FUSOS. FUNCIONAL: 04 122 2001 2133 – AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PROCON. ELEMENTO 
DE DESPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. RECURSO: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS. 
ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MU-
NICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON-CG: CT Nº 01.015/2020–24.07.2020 
- TEC TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 05.301.712/0001-
64  - R$  - R$ 81.818,90.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 CONCORRÊNCIA Nº 012/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2020
ERRATA

A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE CAM-
PINA GRANDE, através DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público para o 
conhecimento dos interessados, a ERRATA NO EDITAL referente a CONCORRÊNCIA                  Nº 
012/2020. Desta forma, o SUBITEM 7.1. onde lê-se “No dia 28/07/2020, às 09:00 horas, na Rua 
João Moura, N° 528, CEP: 58.400-344, Bairro São José, Campina Grande, Estado da Paraíba, a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, depois de declarar aberta a sessão receberá os EN-
VELOPES contendo a documentação de “A - HABILITAÇÃO” e “B  - PROPOSTAS DE PREÇOS”, 
em ENVELOPES distintos, devidamente lacrados, constando em sua parte externa os seguintes 
dizeres:” leia-se “No dia 12/08/2020, às 09:00 horas, na Rua João Moura, N° 528, CEP: 58.400-344, 
Bairro São José, Campina Grande, Estado da Paraíba, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÃO, depois de declarar aberta a sessão receberá os ENVELOPES contendo a documentação de 
“A - HABILITAÇÃO” e “B  - PROPOSTAS DE PREÇOS”, em ENVELOPES distintos, devidamente 
lacrados, constando em sua parte externa os seguintes dizeres:”

  Campina Grande, 24 de julho de 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
 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: EXE-
CURÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS NO PERIMENTRO 
URBANOS, CONFORME PLANILHA E PROJETOS EM ANEXO; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: BERCON ENGENHARIA EIRELI - R$ 275.976,87.

Cubatí.. - PB, 24 de Julho de 2020
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: EXECURÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS 

NO PERIMENTRO URBANOS, CONFORME PLANILHA E PROJETOS EM ANEXO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO RE-
GIONAL DO PROGRAMA PLANIJAMENTO URBANO/CAICA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO 
N.º 885691/2019/MDR/CAIXA/2.017 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - 15.542.0009.1023 
- CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - 0215.4490.51.00.510 OBRAS E 
INSTAÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO OU CONTRATO DE REPASSE DA 
UNIÃO - 001. - ORDINARIOS - 0214.4490-51 - 001 - OBRAS E INSTALAÇÕES.. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: 
CT Nº 00018/2020 - 24.07.20 - BERCON ENGENHARIA EIRELI - R$ 275.976,87.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2020

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 11 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 Colchão D33 Hospitalar para atender as 
necessidades do Hospital e Maternidade Municipal Pe. Alfredo Barbosa-HMMPAB no âmbito da 
Secretária de Saúde Municipal de Cabedelo- SESCAB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3120. E-mail: sescab.

licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .
Cabedelo - PB, 24 de Julho de 2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00027/2020, cujo 
objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARAZOONOZES, fica adiado 
até ulterior deliberação, para readequação das especificações a serem licitadas.

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 24 de Julho de 2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL CUITE DE MAMANGUAPE- PB

LEILÃO PÚBLICO – EDITAL 001/2020
  A Prefeitura Municipal de CUITE DE MAMANGUAPE - PB, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.341/0001-80, com sede na Av Severino Jorge de Sena, 
1.111 – Centro, CEP. 58289-000 – Cuité de Mamanguape/PB, representada pelo seu prefeito, o 
Senhor Djair Magno Dantas, faz saber a quem possa interessar que no dia 12 de agosto de 2020, 
às 10h00min, alienará bens inservíveis do município, pela melhor oferta, igual ou superior ao valor 
de avaliação, de acordo com o que determina a Lei nº 8.666/93 e as cláusulas e condições do 
edital, através do Sr. RENNAN NAPY NEVES, Leiloeiro Público Oficial matriculado na JUCEP com 
o n° 008 e com agência de leilões situada a Av. Litorânea, 724, Ponta de Campina, na cidade de 
Cabedelo/PB. Fone: 83 9-9391-8628. Site: www.arremateleiloes.com.br, E-mail: rennan@arrema-
teleiloes.com.br. Os interessados deverão se apresentar até às 10h00min, do dia 12 de agosto de 
2020, na GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CUITE DE MAMANGUAPE. Edital disponível: 
www.tce.pb.gov.br; Prefeitura Municipal de Cuité de Mamanguape – PB e com o Leiloeiro Oficial. 

Cuité de Mamanguape - PB, 24 de Julho de 2020
Djair Magno Dantas

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
destinada a Prestação de Serviços para fornecimento do sinal de Internet, para Fundo Municipal 
de Saúde de Curral Velho-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº.. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.curralvelho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Curral Velho - PB, 24 de Julho de 2020
CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
FASE PROPOSTA DE PREÇOS

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Congo - PB, TORNA PÚBLICO, 
para fins de efeitos no disposto no § 3º do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
que a empresa CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, interpôs recurso administrativo 
contra o resultado da fase de Proposta de Preços da Tomada de Preços nº 00004/2020, ficando as 
demais licitantes intimadas, para, querendo no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR 
IMPUGNAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta o § 3º do Art. 109 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. Os autos do processo licitatório se encontram a disposição dos licitantes 
participantes. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Senador Rui Carneiro, S/N – Centro – Congo – PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3359-1100. E-mail: cplpmcongo@gmail.com.

Congo – PB, 24 de julho de 2020.
JOSÉ IVANILSON PEREIRA GUENES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE RESPOSTA DO ESCLARECIMENTO E NOVA DATA DE ABERTURA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0006/2020

O município de Conceição/PB, torna público sobre o esclarecimento sobre o presente procedimen-
to licitatório tem o escopo aquisição de teste rápido COVID-19 IGG/IGM, para atender a necessidade 
da secretaria de saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 no Município 
de Conceição/PB. O Pregão Eletrônico nº. 0006/2020 foi publicado no dia 21 de julho de 2020, com 
a data de abertura do certame marcada para o dia 28 de julho de 2020, as 14h:30. No dia 23 de julho 
de 2020 às 09h11min, a empresa BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
HOSPITALRES E LABORATORIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº 08.647.266/0001-32, sediada no endereço Rua Duarte Coelho, 399 – Galpão E - Paupina - 
Fortaleza/CE, Cep 60.873-665, solicitou pedido de esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 
00006/2020, encaminhado, via correspondência eletrônica no portal www.portaldecompraspublicas.
com.br. Sobre o questionamento o setor responsável da prefeitura/secretaria de saúde respondeu  
sobre o questionamento e concordou com a empresa. Assim como o setor responsável requereu ao 
setor fosse modificado a descrição da proposta de preço, Onde se lê: “TESTE RÁPIDO COVID-19 
IGG/IGM”, Leia-se: “TESTE RÁPIDO COVID-19 COM DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL 
PARA ANTICORPOS IGG/IGM, REGISTRADO NA ANVISA”. Tendo em vista que houve alteração 
no edital, também a data de sua abertura anteriormente marcada para o dia 28/07/2020, ficando 
desde já adiada para o dia 31/07/2020, às 14:30. O novo Edital com as devidas alterações ficará 
disponível no site: www.portaldecompraspublicas.com.br.  

Conceição – PB, 24 de Julho de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA “LADEIRA DOS TOTA”, 
NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO - COXIXOLA/PB. LICITANTES HABILITADOS: AN PRO-
JETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE 
EIRELI; ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA; F V DOS SANTOS EIRELI; FBS SERVICOS DE 
ENGENHARIA EIRELI; FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI; LIVRAMENTO 
CONSTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS EIRELI; TITANIUM CONSTRUÇOES E SERVIÇOS 
LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
03/08/2020, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro 
- Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 3306-1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 24 de Julho de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB, 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 889155/2019/MDR/CAIXA. LICITANTES HABILITADOS: 
ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA; F V DOS SANTOS EIRELI; FERREIRA ALVES SERVICOS 
DE CONSTRUCOES EIRELI; IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI; ROBERTO 
PONTES MEDEIROS GAUDENCIO. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 04/08/2020, às 09:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida 
Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306-1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 24 de Julho de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO “RIACHO DE 

ZUCA”, NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB. LICITANTES 
HABILITADOS: CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI; F V DOS SANTOS 
EIRELI; FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI; LIVRAMENTO CONSTRU-
COES, SERVICOS E PROJETOS EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, 
em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 04/08/2020, às 10:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida 
Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 
13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3306-1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 24 de Julho de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis e não injetáveis (comuns) diversos: 

padronizados da REMUNE , destinados à Atenção Básica [Farmácia Básica do Fundo Municipal 
de Saúde e órgãos vinculados] municipal, mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a 
entrega ocorrer nos locais determinados pelo Setor Competente. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos : Dotação: 07.00 - 10.301.2002.2027 - 2110000.01 
- 3.3.90.30.09 07.00 - 10.301.2002.2027 - 2130000.01 - 3.3.90.30.09 07.00 - 10.301.2002.2027 
- 2140000.01 - 3.3.90.30.09. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e: CT Nº 00048/2020 - 13.07.20 - NN-
MED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 66.461,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00011/2020. OBJETO: Aquisição Parcelada de Mobilíario 

para Atender as Necessidades da Policlinica, Sad e Samu Deste Município de Esperança/pb. NO-
TIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Aldo Fabrizio Dutra Dantas - CNPJ 
08.321.484/0001-82. C de a Ferreira e Cia Ltda - CNPJ 33.330.526/0001-99. Inteligencia Comercio 
de Equipamentos e Serviços Eirelle - CNPJ 08.060.934/0001-20. J J Comercio e Equipamentos 
Eireli - CNPJ 29.007.485/0001-27. Mix Comercio e Servicos Ltda - CNPJ 28.397.038/0001-69. S L 
da Silva Industria e Comercio de Moveis Eireli - CNPJ 29.955.518/0001-60. INFORMAÇÕES: na 
sede da CPL, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h00min Às 
12h00min dos dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 24 de Julho de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

CONVITE Nº 00001/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção e recuperação de passagens 

molhadas e bueiro em vias de acesso a zona rural do município de Emas-PB. LICITANTES HABI-
LITADOS: M. J. B. PAIXAO EIRELI; PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; 
RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 29/07/2020, às 09:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. 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, 24 de Julho de 2020
ARISTOTELES BEZERRA GOMES

Presidente da Comissão

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de julho de 2020   19
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 024/2020, do tipo Menor Preço, objetivando o fretamento de veículo para atender as necessida-
des do Município de Gurjao. Data de Abertura: 05/08/2020 às 12:00h. O Edital pode ser obtido na 
sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba 
ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no 
horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 24 de julho de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2020
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 023/2020, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição e Instalação de Lavatórios portáteis para 
o combate da pandemia do Covid-19. Data de Abertura: 05/08/2020 às 10:00h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão 
– Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@
gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 24 de julho de 2020.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE CORREÇÃO DE EDITAL

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

que o edital da licitação modalidade CONCORRÊNCIA N.º 001/2020, de contratação de uma em-
presa de construção civil para executar a obra de construção do Sistema de Coleta e Tratamento de 
Esgoto Sanitário da cidade de Ingá/PB, foi CORRIGIDO, e já está disponível no Setor de Licitações 
e no site do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Devendo as empresas interessadas, que já 
fizeram a retirada, fazerem a substituição do edital antigo pelo edital atualizado.

 Ingá(PB), 24 de julho de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA 

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00016/2020. OBJETO: Contratação de empresa es-
pecializada para execução dos serviços de higienização e desinfecção de praças, igrejas, bancos 
e calçadas publicas no municipio de Igaracy-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 
13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito 
Constitucional, em 20/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00004/2019, em 24.01.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa COMPASSO EMPREENDIMENTOS 

LTDA ME.
OBJETO CONTRATUAL: Para construção com a implantação de Melhorias Sanitárias Domici-

liares – MSD, em diversas localidades. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de vigência.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 16 de Julho de 2020
José Carneiro Almeida da Silva

 Prefeito                        

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 07 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de 
medicamentos destinados a farmácia básica do Município de Igaracy - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº.. 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, 24 de Julho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de medica-
mentos destinados a unidade Mista de Saúde, PSF’s e SAMU(192) do Município de Igaracy - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº.. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 24 de Julho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 13:00 horas do dia 07 de Agosto de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de medicamentos 
de uso Controlado destinados a Farmácia Básica, Unidade Mista de Saúde, PSF’s e SAMU(192) 
do Município de Igaracy - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº.. 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, 24 de Julho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 

N. º 09029/2020 PROCESSO ADM. 
Nº. 2020/021582

CHAVE Nº 826561
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SHORTS TAPA FRAL-

DAS, CUECAS E CALCINHAS INFANTIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA REDE DE 
ENSINO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 28/07/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
07/08/2020, às 09h00. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-
-e.com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 27 de julho de 2020.

João Pessoa, 24 de julho de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 120/2020

Dispensa de Licitação nº DV006/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. 
Contratada:Renato PantaBatista-ME, CNPJ: 26.696.283/0001-41. Valor total contratado: R$ 
39.800,00 (Trinta e nove mil e oitocentos reais). Objeto:Prestar o fornecimentodos equipamentos 
para monitoramento através de câmeras, de vias públicas, e dos equipamentos para monitoramento 
através de câmeras, de duas Unidades de Saúde da cidade de Livramento/PB(Fundamentado na 
Medida Provisória Nº 961/2020 de 06/05/2020 da Presidência da República). Fonte de Recursos: 
Recursos próprios da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde.Dotação: QDD/2020.Vigência: Até 
31/12/2020. Partes contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e o Sr. Renato Panta 
Batista(Pela contratada).

Livramento - PB, 24 de julho de 2020
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 034/2020

Pregão Presencial nº 06.013/2020
OBJETO: Registro de Preços, para eventual aquisição eventual aquisição de medicamentos, 

destinados aos usuários da rede municipal de saúde, pelo período de 12 (doze) meses. Diante dos 
autos do processo supracitado e nos termos do art. 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93, ADJUDICO 
a presente licitação, a empresa Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli – CNPJ: 29.775.313/0001-01, 
os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 
72, 74, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 89, 90, 94, 95, 98, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 116, 
117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 140, 141, 142, 
143, 145, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 209 e 210, no valor total de R$ 469.217,50 
(quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos). Dou Fé, 
Fábio Carlos Gonçalves de Brito - Pregoeiro Oficial. Diante dos autos do processo supracitado e 
nos termos do art. 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93, HOMOLOGO a presente licitação, a empresa 
Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli – CNPJ: 29.775.313/0001-01, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 44, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 
89, 90, 94, 95, 98, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 
157, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 
184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 
207, 209 e 210, no valor total de R$ 469.217,50 (quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e 
dezessete reais e cinquenta centavos). Declaro que os itens 09, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 31, 32, 43, 
45, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 59, 62, 64, 67, 73, 75, 76, 81, 82, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 96, 97, 99, 
100, 101, 103, 104, 110, 111, 112, 113, 119, 124, 134, 135, 137, 138, 139, 144, 146, 147, 148, 153, 
156, 161, 162, 167, 174, 175, 182, 183, 187, 188, 203 e 208, foram considerados DESERTOS ou 
FRACASSADOS. Dou Fé. Eliane Vicente Santiago - Gestora do FMS. Lagoa de Dentro - PB, 24 
de julho de 2020. Publique-se.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO – CONVOCAÇÃO
(CONCLUSÃO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃ0)

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 014/2020-SRP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS 

AS UNIDADES DE SAÚDE DE MAMANGUAPE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público a continuidade da reunião para 

conclusão da análise das propostas e prosseguimento para abertura dos envelopes de habilitação do 
Pregão nº 014/2020 que ocorrerá no dia 29 de Julho de 2020 as 09h00min. Ato contínuo a pregoeira 
convoca as empresas: AMG - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR - EIRELI - 
CNPJ: 13.827.404/0001-03; BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 09.560.267/0001-
08; CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - CNPJ: 15.659.814/0001-00; DOUGLAS BERNARDO 
AZEVEDO EIRELI - ME - CNPJ: 29.903.019/0001-20; LIFEFARMA COMERCIAL DISTR. DE PROD. 
HOSP. EIRELI - EPP - CNPJ: 06.281.452/0001-75; OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - 
CNPJ: 22.228.679/0001-03; ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.965.517/0001-03; S 
D DE A FERREIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.889.181/0001-42, para continuidade do processo. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua 
Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço 
acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00.

Mamanguape-PB, 24 de Julho de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020.078/2020
TOMADA DE PREÇO Nº.005/2020

OBJETIVO: Contratação dos serviços de obras para construção de duas praças sendo uma 
localizada Ás Margens da BR-230 - Lado do Colégio Estadual,   e  a outra localizado na Rua Anália 
Alves de Lima - Lado do Antigo Fórum, no Município de Malta-PB,  conforme edital e planilha 
orçamentaria em anexo. 

reunião as 08:00hs do dia 07 de agosto de 2020 na sala da CPL, informação no endereço sala 
da CPL, Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 12:00 hs, site do http://malta.pb.gov.br   http://
www.tce.pb.gov.br,

Malta-PB, 20 de julho
RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO

Presidente /PMM

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00048/2020, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa RAYSSA YOHANA PEREIRA 
DE ALENCAR REMIGIO EIRELI - ME; CNPJ nº 37.687.918/0001-60, com o valor mensal de R$ 
3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais), e Valor Global R$ 17.250,00 (dezessete mil, 
duzentos e cinquenta reais), com objeto aContratação de empresa para prestação dos serviços de 
ODONTÓLOGO para atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF) e Estratégia de Saúde 
da Família (ESF), referente a Chamada Pública 00001/2020.

Piancó-PB, 24 de julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00048/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI - ME; CNPJ nº 

37.687.918/0001-60.
OBJETIVO:Contratação de empresa para prestação dos serviços de ODONTÓLOGO para 

atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF) e Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
referente a Chamada Pública 00001/2020.

VALOR MENSAL: R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais).
VALOR GLOBAL: R$ 17.250,00 (dezessete mil, duzentos e cinquenta reais).

Piancó-PB, 24 de julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DE REPACTUAÇÃO DE CONTRATO 

PROCESSO: Pregão Presencial Nº 00033/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI; CNPJ nº 

18.588.244/0001-21.
OBJETIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação contratual, em razão da 

entrega de equipamento de marca e modelo diferente do licitadono Pregão 033/2020, com adesão 
e aquisição, devidamente justificada, desse produto por parte do município de Piancó-PB.

Piancó-PB, 24 de julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DE REPACTUAÇÃO DE CONTRATO 

PROCESSO: Pregão Presencial Nº 00033/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES-ME, CNPJ nº 30.559.723/0001-96
OBJETIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação contratual, em razão da 

entrega de equipamentos de marcas e modelos diferentes dos licitados no Pregão 033/2020, com 
adesão e aquisição, devidamente justificada, desses produtos por parte do município de Piancó-PB.

Piancó-PB, 24 de julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2020
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada 
de Preços nº. 007/2020, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a REFORMA DA PRAÇA 
ADALBERTO DOIRCE IDALINO E FRENTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ - PB. 
Data de abertura: 13/08/2020 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente 
através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 24 de julho de 2020
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2020
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade Tomada 
de Preços nº. 008/2020, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a  PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ - PB. Data de abertura: 
14/08/2020 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. 
Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente através do E-mail: 
cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 24 de julho de 2020
Brenda Yasmim Carvalho de Melo

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2020 SRP
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

– EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 018/2020 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o sistema de registro de 
preços exclusivo para microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP, microempreendedor 
individual – MEI para a contratação de empresa para prestação de serviços especializados para 
ministrar curso continuado online e presencial de Língua Estrangeira Moderna. Data de abertura: 
06/08/2020 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – 
Centro – Puxinanã - PB, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 24 de julho de 2020.
Allan Franklin Custódio

 Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVI-
ÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS EM CON-
FORMIDADE COM CONTRATO DE REPASSE MAPA N° 862297/2017. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI - Valor: R$ 323.442,26. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recur-
sos 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 Odilon Francisco de Oliveira, 
81 - Centro - Poço Dantas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3562-1023. E-mail: cplpmpd@gmail.com. 

Poço Dantas - PB, 24 de Julho de 2020
JONAS IZIDRO DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
DECRETO Nº 032 DE 22 DE JULHO DE 2020.

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, em favor do Município de Passagem - PB,

 o imóvel que menciona, localizado neste, com
 destinação de uso para construção da UNIDADE ESCOLAR,

 no bairro da Passagem Velha, na Rua Odilon Gomes 
Pereira e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, ESTADO DA PARAÍBA, no 
exercício do cargo, no uso das atribuições que lhe confere aLei Orgânica Municipal, e tendo em 
vista o disposto no art. 5º,caput, alínea “d e h”, e art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941,D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor do Município 
de Passagem, Estado da Paraíba, a área 1.500,00m² (mil e quinhentos metros quadrados), desta-
cado do imóvel descrito como “DUAS (02) partes de terra de plantação e terra pastoril, com área 
de 12,0 hectares, sem benfeitorias, encravado no Sítio denominado Passagem Velha, Município de 
Passagem-PB. Devidamente inserido no INCRA sob nº 207.179.000.051-1, com área total de 23 
hectares. Limitando-se ao norte, com terra de Antonio Belmiro da Silva, ao sul, pelas águas da Serra 
do Firmiano, ao nascente, com terra de Odilon Gomes Pereira e Matias Leal e ao poente, com terra 
da outorgante vendedora. MAIS UM (01) TERRENO de plantação e terra de taboleiro, com parte 
em uma casa de taipa, situada no lugar Riacho de Baraúna, Município de Passagem-PB, inscrito 
no INCRA sob nº 207.179.000.116-0; com área total de 10,0 hectares. Limitando-se ao norte, com 
terra dos herdeiros de Joana Maria da Conceição, ao nascente, com a estrade de Rodagem Patos/
Campina Grande, ao sul, com terra dos herdeiros de Raimundo Teixeira e ao poente, com terra 
de José Gomes do Nascimento. Havido a ela outorgante de seu esposo José Ferreira de Oliveira, 
conforme arrolamento transitado e julgado por sentença aos 03 de junho de 1994. Devidamente 
registradas e matriculadas no livro 2-NN às Fls. 213, sob nº 14, Ref. Matr. 1.451. Obs. Sítio Passagem 
Velha e Riacho de Baraúna, Município de Passagem-PB.

Parágrafo Único – O Imóvel foi avaliado em R$ 60.500,00 (sessenta mil equinhentos reais), 
conforme laudo de avaliação anexo a este decreto.

Art. 2º O imóvel a que se refere o art. 1º, concluído o processo de desapropriação, será destinado 
ao uso do Município de Passagem, com objetivo de construção de uma unidade escolar do bairro 
Passagem Velha, na Rua Odilon Gomes Pereira.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão à conta das 
dotações orçamentárias do Município de Passagem - PB.

Art. 4º A Assessoria Jurídica do Município fica autorizada a promover, na forma prevista em legis-
lação, a desapropriação do imóvel a que se refere o art. 1º, e pode, para efeito de imissão provisória 
na posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se,
Registre.

Passagem – PB, 22 de julho de 2020.
Magno Silva Martins

Prefeito Constitucional Passagem

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2020, que objetiva: Contratação de serviços 
médicos especializados de ginecologia, em regime de plantão para atendimento à população carente 
deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GINECOPREV 
CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA - R$ 18.000,00.

Pilões - PB, 20 de Julho de 2020.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços médicos especializados de ginecologia, em regime de plantão 
para atendimento à população carente deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00017/2020. DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS, FMS e FUNDO A FUNDO DE RE-
CURSOS DO SUS: 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões 
e: CT Nº 00056/2020 - 21.07.20 - GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E 
COLPOSCOPIA - R$ 18.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa para prestar serviços no fornecimento de Urnas Funerárias, Translados e Mortalhas para 
sepultamentos de falecidos de famílias reconhecidamente carentes deste Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: SANTA RITA SERVICOS FUNERARIOS 
LTDA - R$ 51.765,00.

Pilões - PB, 20 de Julho de 2020
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

 Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços no fornecimento de Urnas Funerárias, 
Translados e Mortalhas para sepultamentos de falecidos de famílias reconhecidamente carentes 
deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
FPM, ICMS e TRIBUTOS: 3.3.90.32.01 – Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT 
Nº 00057/2020 - 21.07.20 - SANTA RITA SERVICOS FUNERARIOS LTDA - R$ 51.765,00.

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços Nº 00009/2020

Objeto: Construção de base do SAMU, Reparos e manutenção da UBS Ana Teotônio de Sousa, 
Reparo e manutenção da UBS Antônio de Sousa Sobrinho e Implantação de pavimentação em 
paralelepípedo em diversas ruas do município de Pedra Branca-PB.

Vencedoras: DEL ENGENHARIA EIRELI – ME CNPJ 17.415.942/0001-33 apresentou proposta 
com o valor global de R$ 250.265,43 (duzentos e cinquenta mil duzentos e sessenta e cinco reais 
e quarenta e três centavos). Resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR, nos termos da Lei 8.666/93. 
Fica desde já convocada para assinar termo contratual. 

Pedra Branca-PB, 24 de Julho de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVI-
ÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS, 2ª ETAPA, DE ACORDO COM O CONTRATO 
DE REPASSE Nº 1054.660-07/2018, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO 
DANTAS COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES ATRAVÉS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO 
URBANO. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: ELO 
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - Valor: R$ 222.474,01. 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 Odilon Francisco de Oliveira, 81 - Centro - Poço Dantas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3562-1023. E-mail: cplpmpd@gmail.com. 

Poço Dantas - PB, 24 de Julho de 2020
JONAS IZIDRO DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 11 de agosto de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO CIDADE DE TIÃO DO RÊGO, 
MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 24 de julho de 2020
RICARDO PEREIRA DE LIMA

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2020

OBJETO: : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIES-
PORTIVA COBERTA NO SITIO GURITIBA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, 
PROVENINTE DO PROGRAMA ESPORTES DE GRANDE EVENTO COM OPERAÇÃO Nº 1060253 
E SICONV Nº 877837. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contra-
tação: KARLA GOMES BEZERRA - Valor: R$ 526.089,70. 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, Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Quei-
madas - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33922276. E-mail: 
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 

Queimadas - PB, 05 de junho de 2020
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00025/2020

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 DP00025/2020, 
que objetiva: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE 
ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L - R$ 21.793,00.

Remigio - PB, 23 de Julho de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00025/2020. OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUI-

PAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 23/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE 

ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00025/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
02110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 02110 10 302 1002 
2038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA-
TORIAL E HOSPITALAR 4490.52 EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE FONTE DE 
RECURSOS: 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE 1215 
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVINIENTES DO GOVERNO 
FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO. VIGÊNCIA: até 27/10/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00158/2020 - 23.07.20 - B.P.D SERVICOS E COMERCIO 
DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E L - CNPJ: 33.872.786/0001-96 - R$ 21.793,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE CANCELAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020
A Pregoeira do município de Santa Luzia/PB, torna público o CANCELAMENTO, do referido 

Pregão Presencial, o qual se encontrava suspenso devido a Pandemia COVID-19, que tem como 
OBJETO: Contratação dos serviços de confecção de placas em material metalon, impressão de 
lona e adesivo com aplicação em atendimento as demandas operacionais de sinalização externas, 
interna, informativa e outros do Município de Santa Luzia/PB. 

MOTIVO: Tendo em vista o cancelamento do São João 2020, não se faz necessário a aquisição 
do material dentro do estipulado no Termo de Referência. 

Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

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

Santa Luzia/PB, 24 de julho de 2020.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 057/2020
Publicação por Incorreção

A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o pro-
cedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura 
das propostas: dia 04 de AGOSTO de 2020, às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através 
dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.brewww.sousa.pb.gov.br(1.Transparência, 2.Sousa 
Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).Obs: Os licitantes dobrem 
a atenção na hora de cotar os preços no sistema.

Onde se lê:04 de AGOSTO de 2020, às 09h00
Leia-se:05 de AGOSTO de 2020, às 09h00

Sousa, 24 de julhode 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

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

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00006/2020. OBJETO: Aquisições parceladas de peças 
automotivas diversas, destinadas aos veículos e Máquinas Pesadas deste Município - 2º Chamada. 
ABERTURA: 29/06/2020 as 13:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 24/07/2020.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços técnicos e comuns diversos [de baixa complexidade] na Área 

de Infraestrutura, para a realização de manutenções em prédios e ruas público(a)s. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sertão-
zinho: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.39.00.00.00.00.1001 02.03.04.122.1002.2.008.3.3.90.39.0
0.00.00.00.1001 02.07.04.122.1003.2.014.3.3.90.39.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT 
Nº 00078/2020 - 22.07.20 - LEOFABIO JOSE DA SILVA 04529350401 - R$ 76.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO

 AvisoDE REINICIAÇÃO DE SESSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N 7/2020

Objeto: Aquisições parceladas de peças automotivas diversas, destinadas aos veículos e Má-
quinas Pesadas deste Município - 3º Chamada

Torna-se público que,
Olá pessoa! sou a Pregoeira Camila da Silva Nascimento, por motivos de problemas técnicos, 

não conseguir acessar a Plataforma, o horário marcado para 9h30m fiquei sem conexão e conse-
quentemente sem acessar a plataforma. Contudo, o sistema ficou acessível aos participantes. Em 
virtude desse fato, disciplinar-se-á o art. 34. do Decreto 10.24 de 2019 e se reiniciará  passados no 
mínimo 24 horas após este comunicado aos interessados. Portanto, as 9h30m do dia 28/07/2020, 
tempo suficiente para os que acudiram o edital se reorganizarem para participarem.Portanto, a 
sessão se reiniciará as 9h30m do dia 28/07/2020.

Telefone: 83 991765042 
Email: prefetiuradesertaozinhopb@gmail.com

SERTAOZINHO- PB, 24de julhode 2020.
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

Pregoeira

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 25 de julho de 2020       20
Publicidade



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, 
AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA SUMÉ 
EM PORTAIS ELETRÔNICOS. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353-2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 24 de Julho de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Felinto dos Santos - Centro – São Bentinho - PB, às 08h30min do dia 07 de agosto de 
2020, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, registro de preços na modalidade 
pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, para:Aquisição parcelada de materiais e produtos 
hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Bentinho/
PB. Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 9.9877-9500. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 24 de Julho de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 048/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 007/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna 
público a quem interessa, que fará no dia 12 de Agosto de 2020 das 10h00min (Dez Horas e Zero 
Minuto), o presente Processo de Licitação.  

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Macrodrenagem Para dá Acesso ao Estádio 
de Futebol Municipal na Sede do Município de Salgadinho-PB.    

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

Salgadinho-PB, 24 de Julho de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00047/2020
PREGÃO PRESENCIAL N°: 00026/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520/02, 
por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa, que fará no dia 
07 de Agosto de 2020, 10h00min (Dez Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.          

 OBJETO: Contratação Empresa Especializada na Locação de Veículos Automotor, destinados 
ao atendimento das Secretarias de Educação e Finanças do Município de Salgadinho-PB.      

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

 Salgadinho-PB, 24 de Julho de 2020. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 040/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 006/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna 
público a quem interessa o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação das empresas 
participantes no Processo Administrativo de Nº 040/2020 e Tomada de Preço de nº 006/2020, que 
tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada na Pavimentação em Paralelepípedos 
de Diversas Ruas, localizadas no Distrito de São José da Batalha Zona Rural do Município de 
Salgadinho-PB, de acordo com o seguinte julgamento que segue:   

HABILITADAS

NOME CNPJ SITUAÇÃO
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, 

PREMOLDADOS E SERVIÇOS LTDA 21.933.413/0001-07 HABILITADA

F A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 10.872.280/0001-81 HABILITADA

JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP 30.999.688/0001-26 HABILITADA

RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA – EPP 19.910.105/0001-06 HABILITADA

INABILITADAS 

NOME CNPJ SITUAÇÃO
CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

- EPP 32.989.197/0001-20 INABILITADA

CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA 32.537.097/0001-62 INABILITADA

PRIIMEE.CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI 20.949.329/0001-00 INABILITADA

MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 33.894.347/0001-84 INABILITADA

DIAS CONSTRUÇÕES LTDA – EPP 17.421.938/0001-88 INABILITADA

CONSTRUTORA APODI EIRELI – ME 17.620.703/0001-15 INABILITADA

E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI 17.560.794/0001-40 INABILITADA

JOSÉ IVANILDO DE SOUSA-ME 20.425.271/0001-04 INABILITADA

ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES CIVIL 
E LOCAÇÕES EIRELI – ME 05.881.170/0001-46 INABILITADA

MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 29.829.630/0001-55 INABILITADA

MROG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME 35.896.773/0001-82 INABILITADA

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI 35.042.630/0001-03 INABILITADA

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

Salgadinho-PB, 24 de Julho de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DO SECRETÁRIO
             Santa Rita - PB, 23 de julho de 2020.  

O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:
 HOMOLOGAR 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, os quais apontam como proponente vencedor:

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

 LUCIANO CORREIA CARNEIRO
Secretário Municipal de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA

Tomada de Preços n° 006/2020
Processo nº 108/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO 
BAIRRO HEITEL SANTIAGO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB

No Termo de Referência, item 9.0 Planilha Orçamentária, alínea “a.6., onde se lê: 
O valor básico de referência para o serviço é de: R$ 243.349,77 (duzentos e quarenta e três mil, 

trezentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos);
Lê-se: 
O valor básico de referência para o serviço é de: R$ 242.885,44 (duzentos e quarenta e dois 

mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
A licitação ocorrerá às 09:30 do dia 6 de agosto de 2020, na sede da Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, em novo endereço: RUA VIRGÍNIO VELOZO 
BORGES, S/N – LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, SANTA RITA, PB, próximo ao Forum de 
Santa Rita, PB.

Santa Rita, 24 de julho de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020
Torna público, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, o adiamento da licitação modalidade 

Pregão Eletrônico: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM O FORNECIMENTO DE CARTÃO 
MAGNÉTICO, MICRO PROCESSADO COM CHIP, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA 
DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL/ETANOL, ÓLEO DIESEL), LUBRIFICANTES E DE-
RIVADOS, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, tendo em vista a necessidade de 
alteração no tipo de licitação, para possibilitar maior competitividade na disputa, bem como inserir 
informações complementares. A data para a realização do certame será brevemente comunicada. 

Santa Rita – PB, 24 de Julho de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da sua Comissão Permanente de Licitação, sediada 
na Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
PERTINENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA TAB. ANTONIO JOAQUIM 
LISBOA, MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35391369. E-mail: licitacaotriunfo@gmail.
com. Edital: http://www.triunfo.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Triunfo - PB, 24 de Julho de 2020
FABRICIO FIDEL ROMANO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL UMBUZEIRO

COMUNICADO-CONTINUIDADE DOS TRABALHOS
FASE DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E CONVOCAÇÃO PARA  LANCES VERBAIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº00025/2020
O Pregoeiro Oficial e equipe de apoio, convoca os interessados para dar prosseguimento aos 

trabalhos – FASE DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E CONVOCAÇÃO PARALANCES VER-
BAIS- referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025-2020, que objetiva: Fornecimento MATERIAL 
DE EXPEDIENTE para o Município, mediante solicitação e entregaparcelada, em atendimento as 
demandas operacionais deste município. Cuja sessão pública será realizada no dia 29 de Julho 
de 2020, as 11h00min, no mesmo local anteriormente divulgado. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. Email: 
umbuzeirocpl@gmail.com

Umbuzeiro - PB, 24 de Julho de 2020
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

Processo: 0090-2020 Concorrência Pública Nº 001/2020. A prefeitura de Vista serrana, solicita 
tornar sem efeito a publicação do aviso de edital Nº 001/2020, publicado no Diário Oficial da União, 
Seção 3, página Nº 123, terça-feira, 30 de junho de 2020, Vista Serrana - PB, 25 de junho de 2020

Tamires Pinheiro Xavier
Presidente da Comissão

Adendo ao edital
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020.105/2020
TOMADA DE PREÇOS nº 007/2020

OBJETO: Contratação de serviço para o TRANSPORTE, recebimento e tratamento final em aterro 
sanitário dos resíduos sólidos LIMPEZA URBANA E DOMICILIARES produzidos pelo município de 
VISTA SERRANA, sendo devidamente licenciado pela SUDEMA e seu tratamento será de inteira 
responsabilidade da empresa e órgãos de fiscalização.

Onde se lê: ABERTURA: Dia 07 de agosto de 2020 as 08:00hs. 
Leia - se ABERTURA: Dia 13 de agosto de 2020 as 0800hs.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua João Francisco 

Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba -, de 07:00 as 12:00, vistaserranacpl@
gmail.com - www.tce.gov.pb.

Malta- PB  25 de setembro de 2019
Ricardo De Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020 - UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 10/08/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COAGULAÇÃO, destinado ao 
SES/HEMOCENTRO DA PARAÍBA, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00671-7
                                                                                                          João Pessoa, 24 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 Nº 186/2019– 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 
dia10/08/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília)para:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. ,destinado 
aPolícia Militar da Paraíba - PMPB ,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 nº20-00785-6
João Pessoa,24de julho de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 05/20

Registro CGE Nº 20-00347-7
 O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, situado à  

Av. Min. José Américo de Almeida s/n, Centro, nesta Capital, através da Comissão Permanente  de 
Licitação, comunica o resultado do Recurso impetrado pela Empresa ESSE ENGENHARIA, SINA-
LIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA  , que o mesmo foi acatado pela Comissão Permanente 
de Licitação e pelo Diretor Superintendente respaldado no Parecer Jurídico  nº 0130/2020, em 
virtude disto, a Comissão retifica sua decisão,  considerando habilitadas as Empresas: COSAMPA 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA , CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, MAC MESQUITA 
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA SOUZA 
REIS LTDA e ESSE ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. A CPL comunica 
que a reunião para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta(s), fica marcada 
para o dia 28/07/2020, às 10:00 horas.                                  

João Pessoa, 24 de julho de 2020
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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.

HOTEL CAIÇARA S/A – CNPJ 08.603.680/0001-40 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam con-
vidados os senhores acionistas do HOTEL CAIÇARA S/A, a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a se realizar em sua sede social, na Av. Olinda, 235, Tambaú, nesta capital, as 10:00 
horas do dia 14 de Agosto de 2020, a fim de deliberar sobre o seguinte: a) Aprovação do Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2019; b) 
Outros assuntos de interesse social. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores 
acionista, na sede social, os documentos a que se referem o Art. 133 da Lei 6.404/76. João Pessoa 
- PB, 31 de Março de 2020. A Diretoria.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALAGOA GRANDE
Rua Dr. Francisco Montenegro, 364 - Centro – Alagoa Grande – Paraíba

CNPJ:08.654.436/0001-06
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Alagoa Grande - PB, 23 de julho de 2020.
JOSÉ WANBERTO DO NASCIMENTO SILVA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALHANDRA
Rua Presidente João Pessoa, 417 - Centro -  Alhandra - Paraíba

CNPJ: 08.916.363/0001-83
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

5.Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
6.Autorização para Negociações;
7.Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
8.Deflagração da Greve.

Alhandra - PB, 23 de julho de 2020.
MAURO SEVERINO CAVALCANTE

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE AREIA
Rua Manoel da Silva, 322 - Centro -  Areia - Paraíba

CNPJ – 08.753.931/0001-72
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 

seguinte ORDEM DO DIA:
1.Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2.Autorização para Negociações;
3.Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4.Deflagração da Greve.

Areia - PB, 23 de julho de 2020.
JOSÉ GERMANO TRAJANO DOS SANTOS

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES EAGRICULTORAS FAMILIA-
RES DE BANANEIRAS

Praça Epitácio Pessoa, 97 – Centro -  Bananeiras – Paraíba
CNPJ:08.927.733/0001-88

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 
em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

5.Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
6.Autorização para Negociações;
7.Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
8.Deflagração da Greve.

Bananeiras - PB, 23 de julho de 2020.
IVANETE LEANDRO SILVA DE AZEVEDO

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAAPORÃ
Rua Presidente João Pessoa, 329 - Centro -  Caaporã – Paraíba

CNPJ: 09.013.004/0001-89
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Caaporã - PB, 23 de julho de 2020.
GILVAN DE FRANÇA CAVALCANTE

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAPIM
Avenida São José, 96 -Olho D’água - Capim - Paraíba

CNPJ:01.800.716/0001-36
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4.  Deflagração da Greve.

 Capim - PB, 23 de julho de 2020.
DIOMAR ANTONIO DE BRAGA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO
Praça Lourival Lacerda, 05 - Centro - C. do Espírito Santo – Paraíba

CNPJ: 08.902.645/0001-21
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4.  Deflagração da Greve.

Cruz do Espírito Santo - PB, 23 de julho de 2020.
EDMILSON CESAR DE OLIVEIRA 

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
Rua da Matriz, 06 - centro - Cuité de Mamanguape – Paraíba

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 
em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3.  Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4.  Deflagração da Greve.

Cuité de Mamanguape - PB, 23 de Julho de 2020.
JOSÉ JOÃO DA SILVA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES EAGRICULTORAS FAMILIA-
RESDE ITAPOROROCA

Rua Clotildes Maia, 22 - Centro -  Itapororoca  - Paraíba
CNPJ:09.401.902/0001-04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 
em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4.  Deflagração da Greve.

Itapororoca - PB, 23 de Julho de 2020.
MARIA JOSÉ DE JESUS

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAÚ
Praça Dr. Orestes Lisboa, 09 - centro -  Jacaraú  - Paraíba

CNPJ: 08.947.681/0001-01
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Jacaraú - PB, 23 de julho de 2020.
JOSÉ ALVES DA SILVA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURIPIRANGA
Rua Paraná, 169 - centro - Juripiranga  - Paraíba

CNPJ: 05.912.706/0001-43
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

 Juripiranga - PB, 23 de Julho de 2020.
ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LAGOA DE DENTRO
Rua 13 de maio, 31 - centro – Lagoa de Dentro –PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 
em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Lagoa de Dentro-PB, 23 de Julho de 2020.
EVERALDO JOSÉ ALVES TAVARES

Presidente
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SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LUCENA
Rua Davi Falcão, 55 - Centro – Lucena – PB

CNPJ: 09.296.559/0001-85
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.
Lucena-PB, 23 de Julho de 2020.

JOSÉ CARLOS SILVA DA COSTA
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS 
FAMILIARES DE MAMANGUAPE

Trav. Duque de Caxias, 49 – Centro – Mamanguape-PB
CNPJ-08.897.571/0001-82

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 
em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Mamanguape - PB, 23 de Julho de 2020.
JOSÉ JOÃO DA SILVA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MARCAÇÃO
Travessa Pero Azevedo, s/nº - centro - Marcação  - Paraíba

CNPJ: 02.247.550/0001-35
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3.  Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.
Marcação - PB, 23 de julho de 2020.

ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES EAGRICULTORAS FAMILIA-
RES DE MARI - PB

Rua Antônio de Luna Freire, 517 – Centro – Mari – PB.
CNPJ: 08.907.552/0001-90

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 
em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Marí - PB, 23 de julho de 2020.
JOSÉ MARTINS DE LIMA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MATARACA
Rua João Soares da Costa, 520 - Planalto II - Mataraca  - Paraíba

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 
em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Mataraca - PB, 23 de julho de 2020.
ARMANDO JOSÉ DOS SANTOS

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PEDRAS DE FOGO
Rua Fernando Cabral, 84 - centro - Pedras de Fogo  - Paraíba

CNPJ: 09.060.302/0001-20
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1. Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dosTrabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2. Autorização para Negociações;
3. Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4. Deflagração da Greve.

Pedras de Fogo - PB, 23 de Julho de 2020.
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS 
FAMILIARES DE PEDRO RÉGIS

Rua Severino Germano, 178 - CentroPedro Regis - PB
CNPJ: 01.957.099/0001-87 Fone: (83) 3295-1177

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 
em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1.Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dosTrabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2.Autorização para Negociações;
3.Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4.Deflagração da Greve.

Pedro Régis - PB, 23 de Julho de 2020.
ANTONIO MARTINS DA SILVA

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES EAGRICULTORAS 
FAMILIARES DE PILÕES

Rua: Norberto Baracuhy, 135 – Centro – CEP: 58393-000 – pilões - PB
CNPJ: 09.482.530/0001-98

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 
em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1.Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dosTrabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2.Autorização para Negociações;
3.Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4.Deflagração da Greve.

Pilões - PB, 23 de Julho de 2020.
ARIOSMAR CANDIDO DA CRUZ

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIO TINTO
Rua Assis Chateaubriand, s/nº - centro - Rio Tinto - Paraíba

  CNPJ: 08.899.254/0001 – 03
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1.Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dosTrabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2.Autorização para Negociações;
3.Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4.Deflagração da Greve.

Rio Tinto - PB, 23 de julho de 2020.
VALDIRENE MARIA DOS SANTOS ROSAS

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA RITA
Rua Coronel Domiciano, 84 - centro -  Santa Rita - Paraíba

CNPJ: 08.607.392/0001-63
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1.Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dos
      Trabalhadores na Lavoura de Cana de Açúcar;
2.Autorização para Negociações;
3.Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4.Deflagração da Greve.

Santa Rita - PB, 23 de julho de 2020.
EDILSON RIBEIRO NUNES

Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPÉ
Rua Napoleão Laureano, 229 - centro -Sapé - Paraíba

CNPJ: 08.908.790/0001-10
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados, nos termos do Estatuto Social e com base na legislação 

em vigor, todos os Associados(as) que estejam em condição de exercer o direito do voto, a parti-
ciparem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 02 de Agosto de 2020, às 
08:00 horas, na sede desta entidade, localizada no endereço do timbre, em primeira convocação, 
com presença mínima de 50%+1 (cinquenta por cento mais um) dos associados aptos a votar 
e, em Segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, a fim de deliberam sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1.Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicação dosTrabalhadores na Lavoura de Cana 
de Açúcar;

2.Autorização para Negociações;
3.Autorização para instalação do Dissídio Coletivo;
4.Deflagração da Greve.

Sapé - PB, 23 de Julho de 2020.
JOÃO ANTONIO ALVES

Presidente

IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS S/A, INSCRITA NO CNPJ Nº 
04.899.316/0386-03, SITUADA À AVENIDA SÉRGIO GUERRA, 264, NO BAIRRO ANATÓLIA EM 
JOÃO PESSOA/PB, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU PERANTE A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE (SEMAN) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, LICENÇA 
DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE FARMÁCIA.

FARIAS SUPERMERCADOS EIRELI, CNPJ: 12.919.734/0001-58, torna público que em 16/07/2020, 
recebeu a Licença de Operação nº 025/2020 da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de 
Serviços Urbanos e Meio Ambiente da PMCG, referente ao processo nº 1582/19, para Comércio 
varejista de produtos alimentícios, na Av. Floriano Peixoto, 012, Centro, Campina Grande. Com 
validade de 730 dias. 

LOTEAMENTO DUVAL A&C SPE LTDA, INSCRITO NO CNPJ:33.389.317/0001-10, SOLICITOU 
JUNTO A SEMAM A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA O LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL FERNANDO ACCIOLY COM 173 LOTES LOCALIZADO NO BAIRRO DAS INDUS-
TRIAS – JOÃO PESSOA/PB.
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