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Paraíba registra 5,6 mil 
contratações em junho
Segundo Caged, saldo de empregos fechou no positivo mês passado e mercado de trabalho mostra sinais de recuperação. Página 12

Paraíba

Carta dos bispos católicos 
repercute na Paraíba
Crítica ao presidente Bolsonaro foi assinada por 152 
religiosos e ganhou apoio do Conselho Estadual de 
Direitos Humanos. Página 5
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Esportes

Foto: Wellington Faustino/CSP

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

DE COMUNICAÇÃO

Motoristas dão desconto para 
estimular doação de sangue
Objetivo é aumentar o número de doações no 
Hemocentro, que caiu 80% no último mês em razão 
da pandemia do novo coronavírus. Página 7

Cultura
Fapesq debate legado de 
Celso Furtado nesta quarta
Com transmissão na internet, “live” vai contar com 
professores da UFPB e UEPB, presidente do Confap e 
secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Página 9

A rodada do Paraibano Botafogo vence o CSP 
por 1 x 0. Confira o resultado dos jogos. Página 4

Léo Moura só volta 
aos campos para o 

Brasileirão, no Ceará

Lateral direito do Botafogo segue em tratamento 
e previsão é que ele só volte aos jogos para a 
partida contra o Ferroviário, no dia 9 de agosto, 
pela série C do Campeonato Brasileiro. Página 16

Apresentador do Sport TV, Rodrigo Rodrigues sucumbe 
ao coronavírus e morre, aos 45 anos. Página 15

NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

78.175
2.484.649

16.605.067

1.745
88.634

657.337
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Governo Federal e Congresso sofrem pressão para 
derrubar o teto de gastos. Página 14

Até sexta-feira que vem, Prefeitura 
de Campina Grande decide se cancela 
o São João 2020. Página 5

Fo
to

: P
re

fe
itu

ra
 d

e 
C

G

Fo
to

: J
os

em
ar

 G
on

ça
lv

es
/B

ot
af

og
o

Fazenda Carnaúba 
está em luto: morre 
Manelito Suassuna

Primeiro presidente da Cagepa, engenheiro foi um dos pioneiros do 
saneamento no Brasil e se destacava no criação de cabras em Taperoá, 
negócio que iniciou com o primo, Ariano Suassuna. Página 3

Políticas
Vereadores de Bayeux 
mantêm Jefferson Kita 
à frente da prefeitura 

Mesa Diretora acata pedido de aliados 
do prefeito interino, contrariando 
determinação da Justiça, que ordenou 
eleição indireta na cidade. Página 13

Ministério do Turismo garante 
apoio ao Polo Cabo Branco
Projeto foi apresentado ontem pelo Governo do Estado 
a representantes do ministério que prometeram colabo-
rar para atrair investidores para a Paraíba. Página 4
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A forma verbal soa estranha à primeira leitura – ‘Amazoniza-te’–, 
mas logo os ouvidos a ela se acostumam, enquanto sua representativi-
dade gráfica, inconfundível, nos localiza sobre qual geografia se está a 
designar. Ou se está a defender e convocar outros para o engajamento 
em defesa desse patrimônio mundial que é a Amazônia.  

A Confederação Nacional Brasileira dos Bispos do Brasil (CNBB) 
não poderia ter escolhido termo mais adequado para lançar uma 
campanha que pretende, como o próprio nome já antecipa, mobi-
lizar as pessoas para que se incorporem à luta por uma Amazô-
nia sem desmatamento, sem exclusão social dos povos indígenas, 
sem grilagem de terras e sem queimadas – a essência da campanha 
está no hotsite ‘amazoniza-te.org’.  

As políticas de preservação ambiental e de proteção social às 
comunidades de índios sofreram reveses, sobretudo a partir de 
2019, isso é ponto pacífico, aqui e alhures, entre ambientalistas. 
Ao longo de décadas – e nessa atualidade, com mais voracidade 
–, os modelos de desenvolvimento na região amazônica, não raro, 
tiveram uma lógica predatória, em que a exploração contumaz se 
tornou uma espoliação desmesurada. E isso se agravou devido ao 
desmantelamento, por parte do Governo Federal, das pastas e ins-
tituições que atuavam na causa ambiental.    

É fato que o incentivo à ocupação da Amazônia implicou no aumento 
das taxas de desmatamento. E o crescente processo teve um efeito cola-
teral sobre a floresta: o uso indiscriminado do chamado ‘regime de fogo’, 
usado para o preparo de área agrícola, encontrou campo propício para 
se alastrar, uma vez que, à falta de vegetação de alto porte, a umidade 
natural da floresta não consegue mais bloquear o fogo.     

Este cenário, infelizmente, parece não sensibilizar as autoridades 
federais, a quem caberia criar políticas públicas de proteção a mais im-
portante floresta tropical do mundo. O crescimento desse processo de 
degradação aumenta a olhos vistos: entre 1996 e 2005, a taxa média 
anual de desmatamento da Amazônia brasileira era de 9 mil km², en-
quanto que em 2019 atingiu 803 mil km².  

A campanha da CNBB tem o fito, por extensão, de incentivar a causa 
ambiental para além do engajamento em favor da Amazônia e dos povos 
indígenas. É uma forma de provocar a população brasileira a cuidar, seja 
em qual região estiver, do meio ambiente e a ter respeito pela diversida-
de humana. Encerra uma mensagem: sensibiliza-te. 

O verbo ‘amazonizar’
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Essenci-AR

Artigo Anne K
anne@institutok.cc  | Colaboradora

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Essência. 
Uma palavra simples, que signifi-

ca aquilo que é o mais básico, o mais 
central, a mais importante caracte-
rística de um ser ou de algo. A per-
gunta que se deve fazer 
é: me sinto próximo ou 
afastado do meu centro?

Estar conectado com 
a sua essência é algo or-
gânico, natural, e não 
existe um botão de liga e 
desliga. Somos o que so-
mos e somos únicos.

Esses dias assisti o 
documentário do Arnaldo Antunes, 
que conta como surgiram os “Triba-
listas”. Três artistas reunidos com a 
única pretensão de fazer o que mais 
gostam: música. Sem metas, preten-
sões comerciais ou gravações agen-
dadas. Uma casa. Violão. As pessoas 
certas. Essência.

O CD dos Tribalistas só foi gra-
vado um ano após esse encontro 

despretensioso, e o resultado vocês 
conhecem. O que acontece quando 
estamos conectados com a nossa es-
sência, e por que não dizer com essa 
“pureza” da nossa alma, são insights, 

criações autênticas, com 
força.

E eu me pergunto 
qual o momento exato 
onde vamos perdendo 
esse encantamento, esse 
brilho no olhar, essa ma-
gia do simples. Quantas 
camadas você tem que 
deixar ir para se conectar 

com essa fonte mágica?
Ar.
Respirar.
Limpar.
Desconectar.
Reconectar.
Essenciar.
A pessoa mais atraente, irreve-

rente e interessante do universo é 
você.
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Um começar de novo
Os 100 anos de Celso Furtado lembra-

dos com edição especial do Correio das Ar-
tes e anúncio de um conjunto de obras de 
perfil memorialista e mais páginas e excer-
tos do seu pensamento científico, levaram-
-me a rever umas poucas linhas grifadas de 
antigas leituras.

Não precisa lembrar o impacto da dia-
lética de Celso nas cabeças em formação ou 
já formadas a partir de sua reaparição em 
1958, chegado da Inglaterra. O Brasil su-
bia aos saltos com o otimismo operoso das 
metas de JK enquanto, no mesmo país e ao 
mesmo tempo, o Nordeste se acabava mise-
ravelmente com seus índices de desempre-
go, pobreza e mortalidade infantil. 

Isso me afetava na alma e na carne, 
tanto pelo grotão som-
brio de onde procedi 
quanto, por isso mes-
mo, pelo inconformis-
mo que as influências 
das primeiras leituras 
e do companheirismo 
haviam me infundido. 
A infância que me cer-
cara, mesmo eu tendo o 
que comer, incitava-me 
a partir, dividir. O bocado inchava na boca 
rapinado pelo olho pidão dos filhos de Din-
da. A comida, assim cobiçada, caía mais na 
consciência do que no estômago. E vim para 
a aculturação com esse estrume de origem. 
Não passei fome, mas - o que foi pior – 
transfundi-me do inconformismo que falta-
va à consciência dos próprios famintos. 

Quando Celso Furtado surgiu apor-
tando um novo descobrimento, dessa vez 
armado de planos e projetos com exatidão 
de ciência, fiquei num pé e noutro entre o 
que prometia o “desenvolvimento” e as fa-
vas contadas espalhadas pelo socialismo 
stalinista. Eu não sabia ler Marx nem Engels 
mas a “exatidão” da prática política soviéti-
ca viera consolidar minhas esperanças com 

a leitura da Viagem de Graciliano Ramos. A 
justeza estilística do alagoano, a exatidão 
do testemunho político, cultural e artístico 
pesavam de tal modo na minha convicção 
que me deixavam a meio caminho da cer-
teza divisada pelo gênio de Celso. Se bem 
que o ISEB de Roland Corbusier já houves-
se andado precursoramente pelos nossos 
auditórios. O desenvolvimento passava de 
crescimento natural a crescimento estru-
turado, estudado e aplicado para corrigir  
distorções econômicas e, acima de tudo, 
sociais. Mexeu com muitas cabeças e com 
a formação de quadros e culturas. Vivi o 
complexo de não ser técnico, disperso en-
tre Casimiro de Abreu e o ganha pão de um 
jornalismo pouco objetivo. Mas acreditei na 

política de incentivos, 
mesmo que o investi-
mento, privilegiando a 
industrialização ou o 
urbanismo, terminasse 
fechando as portas do 
produtor e trabalhador 
rurais. Contam-se nos 
dedos as casas abertas 
com fumos de habita-
das. Hoje, o Celso Fur-

tado que se ombreia com os universais das 
ciências sociais me faz voltar a Casimiro, a 
Graciliano, por mais que Celso se transferis-
se para os jovens economistas que o home-
nageavam na Unicam, há 23 anos, apelando 
para “o uso corajoso da imaginação e pouco 
peso do passado.”

Levantou as mãos de apelo, como fez 
em 1959, desafiando Juscelino, e chamou 
os jovens que devem estar no comando 
de hoje a “inventar um modelo novo para 
o Brasil (...) Criar uma sociedade mais hu-
mana, um maior compromisso com os des-
tituídos, com os pobres. E principalmente 
com as mulheres, que ainda são excluídas 
na sociedade. E com as crianças”. Um co-
meçar de novo.

 A infância que me cercara, 
mesmo eu tendo o que comer, 

incitava-me a partir, dividir. O bocado 
inchava na boca rapinado pelo olho 

pidão dos filhos de Dinda.   

 A pessoa 
mais atraente, 
irreverente e 

interessante do 
universo é você.   

Foto: Pixabay
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Empresário e engenheiro agrônomo tinha 83 anos e revolucionou a produção agropecuária na região do Semiárido

O empresário e engenhei-
ro agrônomo Manoel Dantas 
Vilar Filho, conhecido como 
Manelito, morreu ontem, aos 
83 anos, em Campina Grande. 
Ele estava internado no Hos-
pital Antônio Targino desde o 
último sábado, dia 25, para rea-
lizar uma cirurgia na vesícula, 
mas após complicações sofreu 
uma parada cardíaca e preci-
sou ser entubado e não resistiu 
às complicações. O velório foi 
realizado no fim da tarde de 
ontem, na Fazenda Carnaúba, 
em Taperoá. O sepultamento 
ocorrerá hoje, às 9h, no Cemité-
rio Municipal de Taperoá. 

Seu Manelito era proprie-
tário da Fazenda Carnaúba, 
referência nacional no cultivo 
e sobrevivência no Semiárido. 
Foi lá que Manuel Dantas, em 
sociedade com o seu primo
-irmão, o saudoso escritor e 
dramaturgo Ariano Suassuna, 
aprendeu a lidar com tudo que 
envolve solo e vegetação para 
sobrevivência ao longo da seca, 
e iniciou não somente a criação 
de cabras, bem como desenvol-
veu através de estudos técnicas 
o cultivo de plantas nativas e de 
animais adeptos a região. 

Pai de cinco filhos e avô 
de dez netos, seu filho Manoel 
Dantas Vilar, comentou que ele 
era um homem apegado aos 
relacionamentos. “Ele era um 
pai muito amoroso, um avô ma-
ravilhoso. A fazenda ele prepa-
rou para receber gente. Ele se 
incomodava quando não tinha 
gente em torno dele. Gostava 
de falar, de interagir, era essa a 
pessoa que todo mundo conhe-
ce. Uma pessoa extraordinária”, 
disse. 

O secretário de Estado do 
Desenvolvimento da Agrope-
cuária e da Pesca, Efraim de 
Araújo Morais, comentou que 
a Paraíba perdeu um inovador 
no agronegócio. “Ele deixou 
um grande legado, não só para 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Corpo de Manelito Dantas será 
enterrado hoje em Taparoá

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

E o Avante achou solução para 
contornar a questão jurídica 
que impede a ascensão do 
deputado Adriano Galdino à 
condição de presidente da le-
genda – é que sendo do PSB, 
ele não pode migrar para ou-
tra legenda sem arriscar-se 
a perder o mandato por infi-
delidade partidária. A esposa 
dele, Eliane Galdino assumirá, 
por enquanto, a função.     

DemanDa solucionaDa  
“Promovemos a saída do 
Centrão para ter mais auto-
nomia”, argumenta Efraim 
Filho, reforçando que esse 
movimento do partido do 
qual é líder não teve, na es-
sência “nada a ver com a su-
cessão”. Ainda sobre a elei-
ção na Câmara, afirmou que 
“só após dezembro, após as 
eleições municipais, é que 
vamos debater a sucessão”.  

 Efraim Filho reconhece que Aguinal-
do é “Um nome a ser considerado”, 
no que tange à sucessão na Câmara 
dos Deputados. Mas faz uma consi-
deração: ele precisa se viabilizar pri-
meiro dentro do PP: “O desafio dele 
é convencer seu próprio partido. Se 
não largar com o apoio do partido, 
dificulta essa largada”. Arthur Lira se-
ria seu ‘adversário’ dentro do PP.  

“nome a ser consiDeraDo” 

saíDa Do Dem e Do mDB enfraquece centrão e terá 

efeito soBre sucessão na câmara, aDmite efraim filho 

“só após DezemBro” 

A saída do Democratas e do MDB do Centrão envolve mais que a perda de espaço decisório, pelos dois 
partidos, nas indicações políticas e nas decisões sobre a posição do bloco em determinadas votações 
– no comando do Centrão, é o deputado Arthur Lira (PP-AL) que vinha dando as cartas, o que desa-
gradou as lideranças das duas legendas, especialmente pelo fato de que o Lira se transformou num 
interlocutor muito próximo do presidente. Mas, como disse, esse ‘divórcio’ envolve outro aspecto no 
xadrez político na Câmara dos Deputados: a eleição para a presidência da casa. É que DEM e MDB 
enxergaram que, devido a essa aproximação com Bolsonaro, Lira tenderia a se tornar favorito na 

sucessão de Rodrigo Maia (DEM), o que não interessaria às legendas que, em tese, apoiam o nome 
do paraibano Aguinaldo Ribeiro (PP). Outro ponto: os partidos não querem ficar a reboque do governo, 
como estava sob o comando de Lira no Centrão. Líder do DEM na Câmara dos Deputados, Efraim Fi-

lho (foto) reconhece que esse movimento do seu partido e do MDB terá efeitos sobre 
a eleição para presidente da casa, mas assegura que esse não foi o fator prin-

cipal: “A sucessão não foi causa do movimento, mas terá esse efeito colateral. 
Eram 211 deputados no Centrão, agora cai para 158”. Sobre Aguinaldo, ele 
afirma: “Temos conversado, estreitado os laços”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Adriano Galdino confirmou que o setor ad-
ministrativo da ALPB será reaberto em agos-
to, seguindo todos os protocolos, por conta da 
pandemia de covid-19. As sessões em plenário, 
porém, não têm data definida para retorno. Ele 
explicou: “Não há como fazer sessões presen-
ciais, enquanto não houver segurança para fun-
cionários e deputados, por que não existe circu-
lação de ar no local”.  

GalDino confirma reaBertura Do setor 
aDministrativo Da alpB: “em aGosto”  

homenaGem a Genival 

vai seGuir a Base 

Hoje, antes da sessão ordinária da ALPB, ha-
verá uma sessão especial em homenagem 
ao ex-deputado estadual Genival Matias, 
falecido há duas semanas. As atividades no 
Legislativo estadual, aliás, ficaram suspensas 
por sete dias devido ao luto decretado pela 
presidência da casa. Genival Matias era pre-
sidente estadual do Avante.    

Na condição de presidente, de fato, do Avante, o 
deputado Adriano Galdino falou sobre qual será a 
postura do partido nas eleições de João Pessoa e 
Campina Grande. “Estive com o governador e disse 
a ele que na capital quem vai conduzir esse processo 
é Felipe Leitão. Em Campina Grande sou eu e vamos 
acompanhar a decisão da base do governador”.  
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a sua família, mas para toda a 
Paraíba especialmente para 
aqueles que acreditam na ter-
ra seca como é a nossa no Ca-
riri Paraibano. Manelito segue 
o seu caminho nos deixando 
muitas saudades, mas acima de 
tudo esse legado. Vamos conti-
nuar acreditando naquilo que 
ele plantou e naquilo que ele 
colheu, mas acima de tudo sa-
bendo que ele foi um inovador 
e um homem que sabe que po-
demos investir no agronegócio”, 
ressaltou. 

E comentou sobre a coin-
cidência da partida de Maneli-
to acontecer no Dia do Agricul-
tor “A Paraíba está no caminho 
certo no que diz respeito a 
agropecuária, inclusive em ra-
ças que o próprio Manelito 
acreditou e que nós fazemos 
hoje. Estamos incentivando 
e buscando a união da classe 
trabalhadora. Ele é um mar-
co homem que parece que o 
próprio destino escolheu o dia 
do agricultor para que ele nos 
deixasse. A Paraíba tem que 
ter ele como referência. Que a 
família dele dê continuidade 
a essa grande obra. Parabéns, 
Manelito, vai com Deus, nós 
agradecemos por tudo que 
você nos ensinou e deixou”. 

O Governo do Estado 
divulgou nota de pesar pela 
morte de Manelito Dantas.  
“Neste momento de dor, o 
Governo do Estado expressa 
solidariedade aos familiares, 
ratificando voto de pesar e 
agradecimento à dedicação e 
trabalho prestado por Manelito 
ao desenvolvimento da econo-

Seu Manelito tornou-se, 
na Fazenda Carnaúba, 

referência nacional 
no cultivo e 

sobrevivência na região 
do Semi-Árido. 

mia paraibana, por meio da ca-
prinocultura”, diz o texto.

Exemplo de produtor
Manelito Dantas tornou-se 

um exemplo de sistema de pro-
dução na região e também uma 
espécie de patrimônio imaterial 
cultural do Brasil. Ele deu conti-
nuidade ao sonho visionário de 
seu pai, Sr. Dantas. Após a morte 
de seu pai, Manelito abandonou 
toda sua vida urbana/profissio-
nal ascendente e promissora, 
iniciada caos 22 anos de idade, 
para dedicar-se totalmente às 
fazendas, na busca de continuar 
sua missão. O trabalho tem o 
foco principal até hoje no siste-
ma de produção adequado para 
a região, considerando todos os 
seus aspectos técnicos, sociais e 
culturais.

Entre seus feitos, passou 
a impulsionar a produção de 
queijos diferenciados, seja pela 
raça das cabras, pelas ervas 
próprias da terra, igualmente 
nativas, usadas como condi-

mentos e essências vegetais, 
e pela maturação que o clima 
propiciava. Entre outras tecno-
logias, introduziu na região o 
cultivo dos Capins Buffel aus-
tralianos (perenes) e a prática 
bíblica da Fenação. Valorizou a 
manutenção e até o cultivo, das 
plantas nativas, incorporadas 
aos campos desses capins pe-
renes. Também desenvolveu o 
uso regional do bagaço de cana 
hidrolisado por via química, 
para suprimento de forragem 
para os animais em tempo pro-
longado de seca.

Pioneirismo na Cagepa
Engenheiro civil de formação e um dos 

pioneiros do saneamento no Brasil, Manoel 
Dantas Vilar Filho foi o primeiro presiden-
te da Companhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa). Ele esteve à frente da 
empresa entre os anos de 1968 e 1971.  
Para o engenheiro civil e sanitarista João 
Vicente Sobrinho, Manoel Dantas era um ho-
mem de muitas habilidades e conhecimento. 

“Conversar com Manelito era muito ins-
trutivo. Ele falava horas sem se repetir. E, 
como foi pioneiro nas questões climáticas, 
que ele chamava de gangorra climática, 
você varava uma madrugada o ouvindo fa-
lar”, afirma João, que foi aluno de Manelito 
Dantas na então Escola Politécnica da Uni-
versidade de Campina Grande, hoje UFCG. 

Atual gerente de Concessões e Contratos 
de Programa da Cagepa, João Vicente reco-
nhece que a obra de Manoel Dantas, na área 
do saneamento no Brasil, é inquestionável. 
“Na Paraíba, ele foi fundador da Cagepa. 
Encontrou um Estado com 10 ou 12 sistemas 
de abastecimento de água e deixou com 70. 
Um Estado com nenhum sistema de esgotos, 
e deixou com 12. Na verdade, ele projetou 
a companhia em nível nacional”. 

Ex-colega de trabalho, o engenheiro 
José Reinolds Cardoso lembra da che-
gada de Manelito Dantas em João Pes-
soa, no ano de 1966,  para implantar 
a Sanecap -  Saneamento da Capi tal 
S/A, em substituição ao Departamento 
de Água e Esgotos da Capital (DAEC). 
“Dizíamos que ele trabalhava sob ‘alta 
tensão’. Formou toda uma geração de en-
genheiros, com personalidade forte, muito 
espírito público e exemplo de dedicação e 
honestidade. Em 1968, implantou a Cagepa 
que, através do Planasa (Plano Nacional de 
Saneamento), atingiu a meta de dotar pelo 
menos 80% da população urbana da Paraí-
ba com abastecimento de água”, recorda 
Reinolds.

Seu Manelito criou diversas técnicas que ajudaram a desenvolver a região

Acesse através do QR Code 
mais informações sobre 

Manelito Dantas



Representantes da Cinep, Seri, Setde se reuniram por videoconferência com membros do ministério, que elogiaram proposta 

Governo apresenta o projeto 
do Polo Cabo Branco ao MTur
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Projeto apresentado por representates da Paraíba foi bem recebido pelas integrantes do Ministério do Turismo

Foto: Secom-PB

PB tem mais 1.482 casos 
e 18 mortes por covid-19

A última atualização da 
Secretaria de Estado da Saúde 
da Paraíba (SES-PB) referente à 
covid-19 registrou 1.482 novos 
casos confirmados. Com isso, o 
Estado se aproxima da marca 
de 80 mil casos confirmados da 
doença – contabilizando 78.175 
até o momento. O número total 
dos óbitos confirmados chegou a 
1.745, somando novas 18 confir-
mações.

Com um total de 228.459 
testes realizados, a Paraíba já 
descartou mais de 90 mil casos e 
tem um total de 32.324 pessoas 
recuperadas da doença. Em todo 
o Estado, 221 municípios pos-
suem casos confirmados – com 
Ouro Velho e São Domingos se-

guindo sendo os únicos a não 
registrarem casos da doença até 
o momento.

Desde a atualização do 
dia anterior, o percentual de 
ocupação dos leitos de unida-
de intensiva de tratamento so-
freu alterações. 48% dos leitos 
de UTI adultos, pediátricos e 
obstétricos em toda a Paraíba 
estão ocupados. Com o recorte 
considerando apenas os leitos 
adultos, a Região Metropolitana 
de João Pessoa contabiliza 52% 
de taxa de ocupação, Campina 
Grande possui 41% e o Sertão 
paraibano têm 55% dos leitos 
adultos ocupados.

O índice de isolamento 
social registrado pela Secreta-
ria de Saúde foi considerado 
abaixo do percentual mínimo 
recomendado. Segundo a SES

-PB, 39,7% é o índice da última 
atualização. O referencial é de 
50% a porcentagem mínima e a 
meta de 70%.

“Neste momento, as pes-
soas mais resistentes têm aberto 
sintomas leves ou sintoma ne-
nhum e não tem ficando inter-
nadas. Infelizmente, as pessoas 
mais vulneráveis ficam suscetí-
veis a ficarem doentes – mesmo 
ficando em casa. Quem tá levan-
do o vírus até elas somos nós, 
que voltamos a trabalhar, porque 
a nossa atividade foi retomada. É 
muito importante você ter condi-
ção de proteger o idoso (...). Nes-
se momento, são essas pessoas 
mais frágeis que temos interna-
do e infelizmente essas pessoas 
são as que mais perdem a vida e 
precisamos protegê-las o quanto 
possível”, enfatizou Beltrammi.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

O 15º Batalhão de Infan-
taria Motorizado (15º BI Mtz) 
reiniciou a segunda fase do 
apoio logístico à Coordenado-
ria Municipal de Proteção e 
Defesa Civil (Compdec) con-
forme Plano de Operações da 
7ª Brigada de Infantaria Mo-
torizada, realizando o trans-
porte de cestas básicas para as 
comunidades Rio do Cabelo, 
Ocupação Vitória e São Domin-
gos, em João Pessoa. 

Essa atividade tem como 

Exército realiza apoio logístico  
em ações de ajuda a carentes

objetivo o combate à fome em 
comunidades carentes duran-
te a pandemia. Os militares do 
15º BI Mtz, junto com a Com-

pdec e da Secretaria de Desen-
volvimento Social realizaram 
também o controle e a distri-
buição das cestas básicas. 

Botafogo, Treze, Campinense 
e Sousa estão nas semifinais

As semifinais do Cam-
peonato Paraibano 2020 
estão definidas. O Treze  
enfrenta o Botafogo e o 
Sousa encara o Campinen-
se. Os confrontos foram 
definidos após a última ra-
dada da fase classificatória 
da competição disputada 
ontem à noite. 

O Botafogo  venceu por 
1 a 0 o CSP, jogo disputa-
do no Estádio Almeidão. Já 
o Treze venceu o clássico 
contra o Campinense por 1 
a 0. O Sousa ficou no empa-
te em 1 a 1 contra o Atlético.  

Ex-secretária é condenada por 
improbidade administrativa

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB), em decisão 
proferida pela Primeira Câ-
mara Especializada Cível, de-
cidiu condenar a ex-secretária 
da Administração do Estado, 
Livânia Maria da Silva Farias, 
pela prática de improbidade 
administrativa. Na prática, as 
impostas à ex-secretária foram 
perda da função pública, sus-
pensão dos direitos políticos 
por três anos e aplicação de 
multa 20 vezes o valor da re-

muneração percebida no tem-
po em que foi gestora.

Livânia também fica proi-
bida de contratar com o poder 
público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou credi-
tícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja só-
cia majoritária, pelo prazo de 
três anos. A decisão ocorreu 
durante sessão virtual reali-
zada no período de 20 a 27 de 
julho, sob relatoria do desem-
bargador José Ricardo Porto. 
Cabe recurso da decisão.

A ex-secretária é acusada 

de não encaminhar à Procu-
radoria Geral do Estado (PGE) 
os procedimentos relativos a 
licitações e contratos admi-
nistrativos para fins de análise 
jurídica e emissão de parecer 
prévio, em dezembro de 2012. 
Os autos trazem que, nesse pe-
ríodo, a Procuradoria ficou im-
pedida de avaliar o controle da 
legalidade de licitações de um 
modo geral, incluindo as que 
envolviam vultosas quantias, 
com destaque para aquela que 
visava a aquisição de um heli-
cóptero pelo valor aproximado 
de R$ 22 milhões.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

O  Perilimax perdeu 
por 1 a 0 Nacional e o  foi 
goleado Sport 0 x 5 SP 
Crystal.  Foram rebaixados 
Sport Lagoa Seca  e o CSP. 

Os resultados confir-
maram Campinense e Sou-
sa na Série D do Basileiro 
de 2021. Botafogo e Treze 
já têm vaga na Série C. 

Botafogo 
garantiu 
a vaga após 
vencer o CSP 
por 1 a 0 ontem 
no Almeidão

Cestas básicas 
foram distri-
buídas com 
famílias ca-

rentes de três 
comunidades 

Foto: Wellington Faustino/CSP
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O Governo do Estado - 
através da Secretaria de Estado 
de Representação Institucional 
da Paraíba (Seri), a Secretaria 
de Turismo e Desenvolvimento 
Econômico (Setde) e a Compa-
nhia de Desenvolvimento da 
Paraíba (Cinep) - participou 
ontem, de uma reunião através 
de videoconferência com os re-
presentantes do Ministério do 
Turismo (MTur) para apresen-
tar o projeto do Polo Turístico 
Cabo Branco. No último dia 22 
o Governo do Estado lançou um 
novo edital de chamamento pú-
blico, no qual estão sendo ofe-
recidos cinco lotes que contem-
plam, além do setor urbanístico 
hoteleiro, áreas para comércio, 
serviços e animação turística.

Segundo o secretário exe-
cutivo da Seri, Adauto Fernan-
des, estão sendo feitos diversos 
contatos com órgãos nacionais 
e internacionais para a divulga-
ção do Complexo Turístico. “Ti-
vemos esse contato inicial com 
o Ministério do Turismo e em 
breve representantes do órgão 
irão visitar o Polo Cabo Branco, 
para conferirem de perto toda 
a infraestrutura deste projeto”,  
explica Adauto. 

Na ocasião o diretor-pre-
sidente da Companhia de De-
senvolvimento da Paraíba, Rô-
mulo Polari Filho, apresentou 

detalhes do Polo Turístico Cabo 
Branco, como sua localização 
estratégica, lotes ofertados nes-
ta segunda etapa e incentivos 
que o Governo do Estado está 
concedendo para empresas do 
segmento hoteleiro se instala-
rem na Paraíba. 

“Importante oportunida-
de para apresentar o Polo Tu-
rístico Cabo Branco ao Minis-
tério do Turismo. Com muita 
satisfação, constatamos a sua 
aceitabilidade por parte da-
quele órgão, aceitabilidade esta 
acompanhada de significativos 
elogios ao nível de maturidade 
e profissionalismo com os quais 
o Governo da Paraíba vem con-
duzindo de forma extremamen-
te técnica o projeto. Ganhamos 
um importante parceiro para o 
projeto”, comenta Polari.  

O secretário executivo do 
Ministério do Turismo, Daniel 
Nepomuceno, aprovou o pro-
jeto do Polo Cabo Branco. “Vo-
cês estão fazendo um trabalho 
sensacional, com uma propos-
ta extremamente competitiva 
e é isso que dá gosto de ver. O 
mercado quer bom produto. A 
gente vai agora debatendo os 
próximos caminhos”. 

Lucas Fiuza, secretário 
nacional de Atração de Inves-
timentos, Parcerias e Conces-
sões do Ministério do Turis-

mo enfatizou na reunião que 
o órgão irá sim colaborar no 
que for preciso para atrair in-
vestidores para o projeto tu-
rístico. “Pode falar que estão 
alinhados com o Ministério 
do Turismo e Governo Fede-
ral. Contem conosco. O Polo 
Cabo Branco é um projeto do 
Brasil”. 

De acordo com o secretá-
rio executivo da Secretaria de 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, Gilson Lira, o Esta-
do seguirá em contato com a 
Companhia de Desenvolvimen-
to da Paraíba - Cinep Av. Felicia-
no Cirne, 50 - Jaguaribe - João 
Pessoa/PB Fone: (83) 3214-
3421 órgão federal e demais 
instituições nacionais e inter-
nacionais visando fortalecer o 
Polo Turístico e buscando tor-
nar o turismo paraibano cada 
vez mais competitivo.

“O turismo é um dos ei-
xos principais do desenvolvi-
mento do nosso Estado. E com 
a implantação do Polo, nossa 
Paraíba irá vivenciar um novo 
tempo neste segmento”, conclui 
Gilson. Também participaram 
da reunião o coordenador geral 
de Atração de Investimentos 
do Ministério do Turismo, Karl 
Heisenberg; e o secretário exe-
cutivo adjunto do Ministério do 
Turismo, Higino Vieira.

Paraibano 2020 

O secretário de Vigi-
lância em Saúde do Minis-
tério da Saúde, Arnaldo 
Correia de Medeiros, afir-
mou ontem durante entre-
vista ao Canal NN, que o go-
verno já encomendou 100 
milhões de unidades da 
vacina experimental para 
a covid-19 da AstraZeneca, 
desenvolvida na Universi-
dade de Oxford, no Reino 
Unido.

Segundo Medeiros, o 
Brasil deve receber um pri-
meiro lote, de 15 milhões 
de vacinas, em dezembro 
e, caso os testes e estudos 
sobre a eficácia do medi-

camento sejam aprovados 
até lá, a aplicação da imuni-
zação deverá ser iniciada. 
A vacina está na terceira e 
última fase de testes.

"Fechamos acordo 
para o envio de 100 mi-
lhões de doses da vacina 
em três lotes. O primeiro 
lote deve chegar na primei-
ra quinzena de dezembro, 
com 15,2 milhões de doses, 
e o segundo chega entre 
dezembro em janeiro. Mui-
to em breve, se tudo der 
certo, nós teremos a vaci-
na com a ajuda de Deus e o 
esforço e trabalho de toda 
a comunidade científica", 

explicou.
O secretário lembrou 

do acordo feito entre o go-
verno brasileiro e a Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
com a Universidade de Ox-
ford e a AstraZeneca, que 
garante ao Brasil a trans-
ferência da tecnologia do 
medicamento, que poderá 
ser produzido no laborató-
rio de Bio Manguinhos, da 
Fiocruz. 

De acordo com o secre-
tário, os primeiros grupos 
a receberem a vacina serão 
os idosos, pessoas com co-
morbidades e profissionais 
da saúde da linha de frente 

Brasil deve receber primeiro 
lote de vacina em dezembro
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Doar é preciso
Com estoque baixo, Hemocentro de João Pessoa e Campina 
Grande contam com apoio de aplicativo para incentivar a 
participação de pessoas nas doações de sangue.  Página 7
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Assinada por 152 religiosos do Brasil, ‘Carta ao Povo de Deus’ faz várias críticas ao governo de Jair Bolsonaro

O Conselho Estadual de 
Direitos Humanos da Paraí-
ba (CEDHPB) declarou apoio 
integral à “Carta ao Povo de 
Deus”, assinada por 152 bis-
pos, arcebispos e bispos emé-
ritos do Brasil. O texto traz 
críticas acerca do governo de 
Jair Bolsonaro, afirmando – 
dentre outras coisas – que o 
Brasil atravessa um dos mo-
mentos mais difíceis de toda 
sua história. Atualmente, 
existem 310 bispos ativos no 
Brasil e 169 eméritos.

“Diante da grave situa-
ção de crise sanitária, econô-
mica e política, numa clara 
cultura de morte, sobretudo 
para os mais pobres, os bis-
pos abordam de forma mui-
to clara e profética a real 
situação do país se posicio-
nando pela defesa dos direi-
tos humanos. Assim sendo 
este Conselho vem divulgar, 
apoiar e reiterar sua integral 
sintonia com os bispos, que 
de forma enfática e corajosa 
assumem, mais uma vez a de-
fesa da vida”, enfatizou o CE-
DHPB através de nota oficial.

Dentre as entidades que 
compõem o Conselho parai-
bano de Direitos Humanos, 
estão o Movimento do Espí-
rito Lilás (MEL), a Secretaria 
de Estado da Segurança e da 
Defesa Social, a Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
a Assembleia Legislativa da 
Paraíba, a Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento 
Humano, a Defensoria Públi-

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Dina Melo 
dinapereirademelo@gmail.com

Carta de bispos sobre atual 
conjuntura tem apoio na PB

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

ca da União (DPU), o Tribu-
nal de Justiça da Paraíba, o 
Centro de Direitos Humanos 
Dom Oscar Romero (CEDH-
DOR), o Ministério Público 
Federal (MPF), o Ministério 
Público da Paraíba (MPE), a 
Defensoria Pública do Esta-
do da Paraíba (DPE), a OAB e 
Associação Paraibana de Im-
prensa (API), entre outros.

Segundo a Carta, divul-
gada pela jornalista Mônica 
Bérgamo em sua coluna para 
a Folha de São Paulo, “o Bra-
sil atravessa um dos períodos 
mais difíceis de sua história, 

comparado a uma “tempes-
tade perfeita” que, dolorosa-
mente, precisa ser atravessa-
da. A causa dessa tempestade 
é a combinação de uma crise 
de saúde sem precedentes, 
com um avassalador colapso 
da economia e com a tensão 
que se abate sobre os funda-
mentos da República, provo-
cada em grande medida pelo 
Presidente da República e 
outros setores da sociedade, 
resultando numa profunda 
crise política e de governan-
ça”.

Os bispos ainda decla-

raram que assistiram, “sis-
tematicamente, a discursos 
anticientíficos, que tentam 
naturalizar ou normalizar o 
flagelo dos milhares de mor-
tes pela covid-19, tratando-o 
como fruto do acaso ou do 
castigo divino”. “Analisando o 
cenário político, sem paixões, 
percebemos claramente a in-
capacidade e inabilidade do 
Governo Federal em enfren-
tar essas crises”, continuou o 
documento.

O texto também criticou 
a reforma trabalhista e a pre-
videnciária, tidas como para 

melhorar a vida dos mais po-
bres, mostraram-se como ar-
madilhas que precarizaram 
ainda mais a vida do povo”. 

“É insustentável uma 
economia que insiste no neo-
liberalismo, que privilegia 
o monopólio de pequenos 
grupos poderosos em detri-
mento da grande maioria da 
população”, conforme publi-
cação.

Para os religiosos, o atual 
sistema governamental não 
trata a pessoa humana e o 
bem de todos como centro de 
seus interesses, mas sim de-

fendem uma economia “que 
mata, centrada no mercado e 
no lucro a qualquer preço”. A 
carta ainda se põe contrária 
ao “desprezo pela educação, 
cultura, saúde e pela diplo-
macia”.

Outro destaque do texto 
é a crítica dos bispos às in-
vestidas do Governo Federal 
envolvendo o discurso re-
ligioso, utilizado – de acor-
do com eles – para crenças, 
sentimentos, difundir ódio e 
criar tensões entre líderes e 
igrejas. 

“Ressalte-se o quanto é 
perniciosa toda associação 
entre religião e poder no Es-
tado laico, especialmente a 
associação entre grupos reli-
giosos fundamentalistas e a 
manutenção do poder autori-
tário”, diz a carta.

Nos últimos parágrafos da 
carta, os religiosos pontuam 
que o momento é de “unidade 
no respeito à pluralidade” e 
propõem um diálogo em todo o 
país com “humanistas, os com-
prometidos com a democracia, 
movimentos sociais, homens 
e mulheres de boa vontade, 
para que seja restabelecido o 
respeito à Constituição Fede-
ral e ao Estado Democrático de 
Direito, com ética na política, 
com transparência das infor-
mações e dos gastos públicos, 
com uma economia que vise 
ao bem comum, com justiça 
socioambiental, com “terra, 
teto e trabalho”, com alegria e 
proteção da família, com edu-
cação e saúde integrais e de 
qualidade para todos”, confor-
me afirma o documento.

Para os religiosos, o atual governo não trata as pessoas e o bem comum como centro de seus interesses, mas sim defende uma economia que mata

Foto: Agência Brasil

Em Campina Grande

Prefeitura decide até sexta-feira se 
cancela o Maior São João do Mundo

 
A Prefeitura de Campina 

Grande decide até a próxima 
sexta-feira (31) se mantém 
ou cancela a realização do 
Maior São João do Mundo. 
O pronunciamento deve ser 
feito durante uma live, como 
assegurou a sua assessoria de 
comunicação. Ontem à tarde, 
a equipe do prefeito Romero 
Rodrigues se reuniu para dis-
cutir o assunto. A festa, que 
foi remanejada de junho para 
acontecer entre 9 de outubro 
e 8 de novembro, pode não 
acontecer este ano devido ao 
alto risco de contaminação 
com a aglomeração de pes-

soas. A cidade detém o segun-
do lugar no Estado em índices 
de infecção pelo novo corona-
vírus (atrás de João Pessoa), 
superando os 10,1 mil casos e 
220 mortes.  

Romero Rodrigues 
(PSD) já admitiu a possibi-
lidade de cancelamento em 
algumas entrevistas conce-
didas a emissoras de rádio 
locais. Esta seria a primeira 
vez que uma das festas mais 
populares do Nordeste, e que 
projetou Campina Grande na-
cionalmente, não é realizada 
em quase quatro décadas. A 
secretária municipal de De-
senvolvimento Econômico, 
Rosália Lucas, aguarda o pro-
nunciamento do prefeito, mas 

acredita que a gestão seguirá 
os passos de outros eventos 
de grande porte, como a Ok-
toberfest, em Blumenau, a 
Parada LGBT de São Paulo e o 
Réveillon do Rio, que saíram 
do calendário de 2020 em 
razão da pandemia. A virada 
de ano em João Pessoa, com 
shows no Busto de Taman-
daré, também está descarta-
da – a não ser que surja uma 
vacina, conforme declararam 
o secretário de Saúde de João 
Pessoa, Adalberto Fulgêncio, 
e o diretor-executivo da Fun-
dação Cultural de João Pessoa 
(Funjope), Maurício Burity.  

A gestão campinense 
está estudando com as equi-
pes de saúde os impactos da 

promoção presencial da festa 
que, só no ano passado, arre-
cadou R$ 299 milhões e con-
tou com 1,8 milhão de visitas 
ao Parque do Povo, epicentro 
do já tradicional evento juni-
no. “O São João movimenta 
toda a vida econômica da 
cidade, do motorista de apli-
cativo à rede hoteleira. Mas a 
hora é de prezar pela saúde 
e vida das pessoas. Tivemos 
boas experiências ao reali-
zar lives artísticas em junho, 
com o Maior São João Virtual, 
o que provavelmente vai se 
repetir nos nossos Natal e vi-
rada do ano”, adiantou.

Na esteira ainda crescen-
te de contaminações e mor-
tes, o secretário executivo de 
Gestão da Rede de Unidades 
de Saúde da Paraíba, Daniel 
Beltrammi, condena a reali-
zação de um evento do porte 
deste: “O São João de Campi-
na certamente trará reper-
cussões. Depois dos hospi-
tais e transportes coletivos, 
são as atividades escolares e 
as grandes aglomerações as 
maiores responsáveis pela 
explosão de infecções e in-
ternações por coronavírus. 
É necessário ter calma para 
pensar se é melhor reagendar 
o evento para o fim do ano ou 
2021”, comentou.Em princípio, evento havia sido remarcado para acontecer entre 9 de outubro e 8 de novembro deste ano

Foto: Prefeitura de Campina Grande

Com o objetivo de 
capacitar os servidores 
estaduais envolvidos nos 
processos de compras e 
contratações do Governo 
do Estado da Paraíba, a 
Secretaria de Estado da 
Administração iniciará 
nesta quarta-feira (29), 
um programa de capaci-
tação continuada visan-
do desenvolver as com-
petências e habilidades 
necessárias ao desempe-
nho do servidor no que 
diz respeito à gestão das 
compras governamen-
tais.

Os encontros serão 
quinzenais, sempre rea-
lizados por videoconfe-
rências na modalidade 
Webnar que nada mais 
é do que um seminário 
online, transmitido ao 
vivo, sobre um tema es-
pecífico. Nesta primeira 
aula o tema será ‘Capa-
citação continuada em 
Gestão de Compras Go-
vernamentais – Instru-
ção processual e Termo 
de Referência’.

A estratégia é bus-
car a profissionalização 
dos servidores, a me-
lhoria contínua do pro-

cesso de contratação e 
alcance de metas para 
atingir a melhor produ-
tividade das Gerências 
Executivas da Central de 
Compras e setores en-
volvidos no processo de 
compras da administra-
ção direta e indireta do 
Governo do Estado.

As próximas aulas 
terão os seguintes temas: 
Pregão eletrônico; Meto-
dologia para correta esti-
mativa de preços; Estu-
do técnico preliminar e 
elaboração de Termo de 
Referência; Conhecendo 
a ferramenta Preço de 
Referência com o Tribu-
nal de Contas da PB; Re-
comendações do MP de 
Contas; Observância aos 
normativos estaduais e 
do Tribunal de Contas do 
Estado; Observância aos 
fluxos do Sistema Gestor 
de Compras; Catálogo de 
Materiais/Especificação; 
Governança, integridade 
e gestão de riscos; Lei nº 
13.979/2020 e Medidas 
Provisórias nº 926, nº 
951, nº 961 para as Com-
pras Públicas durante a 
vigência do ESPIN; e Ins-
trução processual.

Governo faz formação 
destinada a servidores
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Força-tarefa cumpriu 212 mandados de busca e apreensão e de prisão na Paraíba e em mais dez Estados

Operação prende suspeitos de 
integrar facção criminosa na PB

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Fotos:  Polícia Militar

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

Uma mega operação 
foi desencadeada na manhã 
de ontem, em 11 estados da 
nação, incluindo a Paraíba, 
com o objetivo de cumprir 
212 mandados de busca e 
apreensão e de prisão con-
tra integrantes de facção cri-
minosa ligada ao Primeiro 
Comando da Capital (PCC). 
Além da Paraíba, a Operação 
Flashback II foi desenvolvida 
nos estados da Bahia, Ceará, 
Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraná, Pernambuco, 
Piauí, São Paulo e Sergipe. A 

organização criminosa é res-
ponsável por comandar rebe-
liões, assaltos, assassinatos, 
sequestros e o narcotráfico 
em todas as regiões do país.

Na cidade de Santa Rita, 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa foi preso um ho-
mem suspeito de integrar a 
facção criminosa e um ado-
lescente com um revólver 
calibre 38. O homem identifi-
cado por Nego Uda não ofere-
ceu resistência e na casa dele 
os policiais apreenderam 
três aparelhos de telefones 
celulares. Na casa foi apre-
endido um adolescente de 
15 anos que estava com um 

revólver calibre 38 e, na oca-
sião, confessou ter praticado 
um homicídio com a arma 
apreendida. Na capital, hou-
ve buscas em celas de dois 
detentos do Presídio Sílvio 
Porto com a apreensão de um 
celular e, em Sapé, também 
foi cumprido mandados judi-
ciais com a prisão de mais um 
suspeito.

No final da manhã, hou-
ve entrevista coletiva, onde o 
tenente-coronel Evandro Fer-
reira, comandante do BOPE, 
disse que a concentração dos 
policiais com os agentes do 
Gaeco e outros envolvidos 
com a operação já se encon-

travam em Santa Rita para o 
cumprimento dos primeiros 
mandados no bairro Alto das 
Populares. 

O oficial da PM garan-
tiu que a Polícia Militar está 
pronta para cumprir qual-
quer determinação judicial 
sempre que for solicitada em 
qualquer região do Estado.

O promotor do Gaeco, 
Manoel Cassimiro, detalhou 
que a operação específica 
teve como objetivo sete al-
vos. E acrescentou que a Pa-
raíba ainda é um dos esta-
dos com pouca penetração 
dessa facção, “embora exista, 
como está sendo demonstra-

do”. Ele revelou ainda que a 
busca dentro do presídio foi 
realizada justamente para 
tentar encontrar objetos que 
tenham pertinência com o 
crime que está sendo prati-
cado, geralmente aparelhos 
clandestinos de telefones 
celulares que servem para 
anotações. Tanto o tenente-
-coronel Ferreira como o pro-
motor Cassimiro informaram 
que a operação tem continui-
dade para cumprir todos os 
mandados expedidos contra 
a organização criminosa.

A Operação Flashback II, 
desencadeada em onze esta-
dos da Federação teve como 

propósito desarticular a nova 
composição da facção que 
tem base no Estado do Mato 
Grosso do Sul, de onde saem 
as ordens de justiçamento 
para todo o Brasil. A primei-
ra fase da operação ocorreu 
em novembro do ano passa-
do, quando foram cumpridos 
110 mandados em vários es-
tados.

Na Paraíba, a operação 
nacional contou com a parti-
cipação do Grupo de Atuação 
Especial Contra o Crime Or-
ganizado do Ministério Públi-
co da Paraíba (Gaeco/MPPB), 
órgão integrante do GNCOC, e 
das Polícias Civil e Militar.

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

Explosivos apreendidos têm alto poder destrutivo; polícia está investigando para saber a procedência do material e onde ele seria utilizado

Através de uma par-
ceira com o Governo Fe-
deral, a Secretaria Nacio-
nal de Segurança Pública 
(Senasp) e o Governo do 
Estado, o Corpo de Bom-
beiros Militar da Paraíba 
(CBMPB) recebeu novos 
equipamentos e viaturas 
para serem utilizados no 
serviço operacional. Os 
materiais foram entregues 
na tarde dessa segunda-fei-
ra (27), pelo secretário de 
Segurança Jean Nunes ao 
comando da Corporação ao 
comandante geral da Cor-
poração, coronel Marcelo 
Araújo, em solenidade que 
contou com a presença do  
subcomandante geral da 
Corporação, coronel Lucas 
Severiano, e outros oficiais 
do Corpo de Bombeiros.

As aquisições somam 
mais de R$ 1.350.000,00 
e incluem Equipamentos 
de Proteção Individuais 
(EPI’s), Equipamentos 
de Proteção Respiratória 
(EPR’s) e itens utilizados 
para resgate veicular, e ain-
da 3 viaturas, sendo duas 
do tipo resgate. 

Durante a visita do 
secretário Jean Nunes ao 
quartel do CBMPB foram 
ainda discutidos vários as-
suntos, entre eles o trabalho 

da Corporação no enfren-
tamento à covid-19. Para o  
coronel Araújo, “a parceria 
entre a Senasp, Governo do 
Estado e a Sesds só fortale-
ce a Corporação e é impor-
tante para o sistema de se-
gurança como um todo”.

Segundo o secretário 
Jean Nunes, a aquisição de 
equipamentos modernos 
oferta aos militares uma 
maior segurança durante 
o atendimento às ocorrên-
cias. “Estamos pensando 
primeiro nos bombeiros 
militares e na tranquilida-
de, para que eles atuem 
cada vez mais com prote-
ção e cuidado ”, afirmou o 
secretário.

Para o governador 
João Azevêdo, as compras 
dos materiais representam 
ações estruturantes em prol 
da instituição, que é respei-
tada nacionalmente, cada 
vez mais fortalecida. “É isso 
que buscamos e esse con-
vênio com a Secretaria Na-
cional de Segurança Pública 
permitiu que nós implan-
tássemos este programa e 
tenho certeza que ele tra-
rá benefícios importantes 
para a população”, destacou 
João Azevêdo sobre a entre-
ga dos novos equipamentos 
ao Corpo de Bombeiros.

Governo entrega novos 
equipamentos ao CBMPB

Foto:  CBMPB

Foto:  PMPB

Secretário Jean Nunes fez a entrega dos novos equipamentos 

Em João Pessoa

Polícia localiza esconderijo com 
explosivos e prende cinco suspeitos

Um grupo de cinco ho-
mens foi preso no final da 
tarde de anteontem no Lo-
teamento Jardins, localiza-
do no Bairro das Indústrias, 
na Zona Sul de João Pessoa. 
Com eles, os policiais do 
Batalhão Especializado em 
Policiamento com Motoci-
cletas (BEPMotos), respon-
sáveis pela prisão, apreen-
deram 21 explosivos de alto 
poder destrutivo, prontos 
para uso; além de drogas, in-
clusive um pé de maconha.

No local foram presos 
Vinicius Douglas dos Santos 
Albuquerque (Gago), que 
possui mandado de prisão 
expedido pela Comarca de 
Cabedelo, por suspeita de 
envolvimento em crime de 
homicídio; João Victor, 20 
anos, preso na cidade de 
Santa Rita por tráfico de 

drogas. Ele chegou a passar 
dois anos no Presídio Regio-
nal de Santa Rita; Fabiano 
Bastos, 32 anos, que respon-
de por um homicídio ocorri-
do no bairro do Grotão, em 
João Pessoa, tendo como 
vítima uma mulher. Ele foi 
solto recentemente por con-
ta da pandemia por conta do 
coronavirus; e ainda Riquel-
me Costa Targino da Silva, 
18 e Heverton Pontes Ribei-
ro, 23 anos.

Segundo a tenente Re-
beca, que comandou a ope-
ração, uma equipe do BP-
Moto realiza rondas naquele 
loteamento quando avistou 
dois homens defronte a uma 
residência, esboçando atitu-
de suspeita. 

Durante a abordagem, 
um dos policiais observou 
mais três homens no inte-
rior da casa, sendo deter-
minado que eles saíssem. 
Em ato contínuo os policiais 

realizaram minuciosa busca 
no local onde o grupo se en-
contrava.

Na laje da casa os po-
liciais encontraram enrola-
dos por sacos, os artefatos 
explosivos. “Neste momento 
foi acionado o GATE (Grupo 
de Ações Táticas Especiais) 
para fazer o reconhecimen-
to do artefato e a desativa-
ção do explosivo.

A tenente Rebeca disse 
que os explosivos apreendi-
dos, de acordo com especia-
listas eram 10 espoletopins, 
10 metalon e 1 nitropentano 
NP5 além de imãs que ser-
vem para fixar os explosivos 
nas superfícies detonan-
tes. A polícia acredita que o 
material localizado poderia 
ser usado para diversos fins 
dentre eles roubo a estabe-
lecimentos bancários, caixas 
eletrônicos.

No dia 16 deste mês, 
uma operação da Polícia Mi-

litar apreendeu, no bairro de 
Mangabeira, três fuzis 556, 
uma pistola com adaptador 
que a transformava em sub-
metralhadora e munições de 
calibres 556 e 9 milímetros. 
No desdobramento da Ope-
ração Coalizão, na manhã de 
ontem, foram apreendidas 
mais 677 munições - todas 
de armas de grosso calibre.

Naquela ação foram 
presos Jonas Oliveira Ro-
drigues, 25 e Luana da Sil-
va Barros, 27 residentes no 
bairro do Valentina Figuei-
redo. Outro preso foi Ermes-
son David dos Santos Silva, 
30, que disse ser segurança 
e apontado como um dos 
envolvidos no grupo que 
praticava assaltos contra 
vigilantes em João Pessoa. 
A polícia informou que to-
das as armas e munições 
apreendidas pertencem a 
um detento do PB1, identifi-
cado por Tiago Latrol.

Em entrevista coletiva realizada no final 
da manhã de ontem, a Polícia Militar 
fez um balanço da operação no Estado
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Número de voluntários no Hemocentro caiu 80% no último mês em razão da pandemia e motoristas resolveram fazer campanha

As pessoas podem uti-
lizar o cupom de desconto 
DOESANGUE PB para diri-
gir-se ao Hemocentro Pa-
raíba, em João Pessoa, e ao 
Hemocentro de Campina 
Grande para fazer a doação 
de  sangue até esta sexta-
feira (31). Esta iniciativa é 
promovida pelo aplicativo 
99Táxi, que disponibilizou 
um cupom no valor R$ 30, 
para a viagem de ida e de 
volta, tendo em vista que 
as doações caíram 80% no 
último mês em razão da 
pandemia. Diante disso, a 
direção do Hemocentro da 
Paraíba, localizada em João 
Pessoa, faz um apelo à po-
pulação para comparecer 
ao local pois os estoques 
estão esgotados. A insti-
tuição solicita também que 
seja feita a doação do plas-
ma das pessoas curadas 
da covid-19 há mais de 30 
dias.

Apesar da insegurança 
das pessoas em comparecer 
à instituição, em tempos de 
covid-19, a diretora-geral 
do Hemocentro, Shirlene 
Gadelha garante que o pro-
cedimento é seguro. 

“A equipe do Hemo-
centro está seguindo todos 
os protocolos de seguran-
ça sanitária do Ministério 
da Saúde. O nosso banco 
de sangue já é um local 
seguro, mas diante deste 
cenário provocado pelo 
coronavírus, redobramos 
os cuidados. Distribuímos 
álcool em gel pelos locais, 
Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPIs) para 
os nossos colaboradores e 
todo o material da coleta 

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Aplicativo oferece desconto para 
estimular as doações de sangue

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel Noronha

Na Paraíba

Tribunal Regional Eleitoral abre inscrições 
para mesários voluntários nas eleições 2020

O Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB) abriu inscrições para 
as pessoas que desejam 
atuar como mesários vo-
luntários durante as elei-
ções municipais deste ano. 
A ação tem como objetivo 
ampliar o número de cola-
boradores durante o pleito 
de 2020 que acontecerá de 
forma bem atípica, por con-
ta da pandemia do corona-
vírus que, inclusive, pode 
fazer diminuir o número de 
voluntários. As inscrições 
podem ser realizadas atra-
vés do portal do TRE-PB, 
em um espaço exclusivo 
para o cadastro de voluntá-
rios, que pode ser acessado 
pelo seguinte endereço ele-
trônico: mesario.tre-pb.jus.
br/mesario_voluntario/. 

A idade mínima para 
se cadastrar como mesário 
voluntário é 18 anos, mas 
outros critérios também 

devem ser atendidos pe-
los candidatos. “Não pode 
ser parente até o segundo 
grau por afinidade de ne-
nhum candidato, não pode 
ser cônjuge de candidato, 
também fica impedido de 
ser voluntário aquele que 
exercer qualquer função 
executiva dentro de diretó-
rio partidário. O candidato 
ficará impedido também se 
for Agente ou autoridade 
policial, funcionário públi-
co no desempenho de car-
gos de confiança do Poder 
Executivo, aqueles que tra-
balham diretamente com 
o serviço eleitoral, milita-
res da ativa e analfabetos”, 
ressaltou Alice Mesquita 
Coelho, Chefe do Cartório 
Eleitoral da 70ª Zona.

Alice Mesquita explica 
que o ato da inscrição não 
implica necessariamente 
na convocação do candida-
to. “O mesário que se ins-
creve, não necessariamente 
ele é convocado. Ele é um 
provável convocado, por-

que a gente vai analisar se 
ele preenche os requisitos 
e se não está inserido em 
algum dos impedimentos”, 
explicou. 

Quem atua como me-
sário voluntário recebe 
da Justiça Eleitoral alguns 
benefícios, entre eles dois 
dias de folga para cada dia 
que atuar como mesário, 
tanto no serviço público 
como na rede privada. Nos 
dias de treinamento, o can-
didato convocado também 
terá direito a dois dias de 
folga. Ainda entre os bene-
fícios está o desempate em 
concursos públicos, desde 
que esteja previsto no edi-
tal do concurso. Aos estu-
dantes das universidades 
públicas e privadas a ati-
vidade voluntariada pode 
contar como créditos nas 
horas complementares, nas 
instituições de ensino con-
veniadas à Justiça Eleitoral 
da Paraíba. 

O candidato que sub-
meter a sua inscrição, sen-

do convocado e não com-
parecendo no dia do pleito 
pode sofrer algumas pena-
lidades perante a Justiça 
Eleitoral. “O mesário que é 
convocado e não compare-
ce no dia da eleição é aber-
to um processo administra-
tivo contra ele para apurar 
a razão do não compareci-
mento. É lógico que ele vai 
ter o direito de se defender, 
de apresentar as razões 
pelo não comparecimento 
e o juiz não se convencen-
do das razões que ele apre-
sentar vai aplicar uma mul-
ta que varia de R$ 35 até 
R$750 reais, dependendo 
do prejuízo que ele causou 
na sessão eleitoral pela sua 
ausência. O valor da multa 
é definido pelo juiz eleito-
ral”. Além da multa, o can-
didato que for convocado e 
não comparecer ainda fica-
rá impedido de emitir junto 
à Justiça Eleitoral uma Cer-
tidão de Quitação Eleitoral 
Positiva, o que pode impli-
car em prejuízos. 

Alice Mesquita Coelho, 
Chefe do Cartório Eleitoral 
da 70ª Zona comentou que 
ainda não há uma definição 
de que forma será o treina-
mento dos mesários volun-
tários este ano, por conta 
da situação de pandemia 
da covid-19, enfrentada 
em todo o país. “A Justiça 
Eleitoral vai oferecer trei-
namento para os mesários, 
mais ainda não decidimos 
de que forma vai ser rea-
lizado. Ainda está tudo na 
fase de estudo”, pontuou.

é descartável. Na sala de 
espera são permitidos no 
máximo dez pessoas por 
vez. Existem quatro consul-
tórios de triagem e a cada 
doação tudo é higienizado. 
Estes procedimentos visam 
garantir a segurança do 
doador e a recepção de um 
sangue seguro para o pa-
ciente”, enfatizou.

A técnica de enferma-
gem Gleicy Teixeira, 20 
anos, agendou a doação de 
sangue na manhã de ontem 
e veio fazer a doação. “Foi a 
primeira vez que doei, não 
doeu nada. Fico feliz em po-
der ajudar, ainda mais ago-
ra que o Hemocentro está 

precisando bastante. Achei 
a logística muito organiza-
da e me passou segurança, 
mesmo em tempos de co-
vid-19. Pretendo ser doa-
dora sempre”, elogiou.

Para facilitar a doa-
ção, o Hemocentro dispo-
nibilizou um número para 
o agendamento através do 
telefone (83) 3133-3473. 
O doador só precisa enviar 
uma mensagem informan-
do o nome, dia e horário da 
doação. O horário de funcio-
namento do Hemocentro da 
Paraíba é de segunda a sex-
ta-feira, das 7h às 17h30 e 
aos sábados, das 7h às 12h. 

A diretora-geral do He-

mocentro Paraíba enfatiza 
a importância da doação de 
sangue e solicita as pessoas 
a comparecerem à institui-
ção. “Fazemos este apelo a 
todo o Estado da Paraíba, 
secretarias de Saúde, gru-
pos de igreja, empresas 
privadas, atletas e qualquer 
pessoa que queira ajudar.  
Essa luta é de todos, pois, 
uma única doação de san-
gue pode salvar até quatro 
vidas e nosso estoque está 
zerado”, enfatizou.

O serviço de captação 
de doadores, o Caravana 
Solidária, também continua 
funcionado durante a pan-
demia, mas com capacidade 

reduzida, de no máximo 12 
pessoas. Para doar sangue é 
preciso atender critérios es-
tabelecidos pelo Ministério 
da Saúde, entre eles: estar 
bem alimentado, ter dormi-
do bem na noite anterior – 
no mínimo seis horas, não 
estar tomando medicação, 
pesar acima de 50 kg e não 
ter ingerido bebida alcoóli-
ca, ter entre 16 e 69 anos, e 
se nunca doou sangue a ida-
de máxima é 65. Se o doador 
for menor de idade, precisa 
estar acompanhado de um 
dos representantes legais. 

Doação de plasma 
As pessoas que estive-

ram em cidades com casos 
suspeitos ou confirmados 
da covid-19 estão inaptas 
por 30 dias. Por sua vez, 
quem teve o diagnóstico 
laboratorial da doença fica 
inapto por 90 dias. A orien-
tação para as pessoas com 
sintomas de gripe, resfria-
do, coriza ou tosse é para 
que não realizem a doação.

Até o momento, o He-
mocentro da Paraíba re-
gistrou 100 liberações de 
doação de plasma, do to-
tal de 600 doadores. Uma 
bolsa de plasma de 400 ml 
é fracionada pela metade, 
podendo ajudar até dois 
pacientes com covid-19.

Nilber Lucena
Especial para A União

A Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa) vai precisar in-
terromper o abastecimen-
to d’água hoje, das 8h às 
21h, nos bairros do Distri-
to Industrial, Jardim Vene-
za, Vieira Diniz, Bairro das 
Indústrias, Cidade Verde 
(Bairro das Indústrias) e 
loteamento Jardins, em 
João Pessoa.

De acordo com a di-
retoria de Operação e 
Manutenção da empresa, 
a suspensão é necessária 
para que técnicos da com-
panhia realizem serviços 
de manutenção preventi-
va na estação elevatória 
de água tratada do reser-
vatório R-12, que atende 
aquela área e fica localiza-
do no Distrito Industrial.

A Cagepa pede a cola-
boração de todos, no sen-
tido de limitar o consumo 
de água apenas para o es-
sencial, ao longo do perío-
do da manutenção. Mais 
informações pelo telefone 
115, pelo aplicativo Cage-
pa e pelas redes sociais da 
companhia.

Seis bairros 
da capital  
ficam sem 
água hoje

A multa para quem 
for convocado pela 

Justiça Eleitoral e não 
comparecer no dia da 
eleição varia de R$ 35 

até R$750 reais, sendo o 
valor arbitrado pelo juiz

A diretora-geral do Hemocentro, Shirlene Gadelha, garante que o procedimento para fazer a doação de sangue é seguro e as pessoas podem utilizar o cupom de desconto DOESANGUE PB

Foto: Divulgação
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Segunda reportagem da série ‘Os nomes por Trás das Obras’ foi veiculada ontem pela Rádio Tabajara

Seguindo as home-
nagens ao aniversário da 
Paraíba e da capital João 
Pessoa, ontem o repór-
ter Mateus Silomar entre-
vistou Josineide Bezerra, 
professora de História da 
Universidade Federal da 
Paraíba em Bananeiras, 
acerca dos nomes das cida-
des paraibanas. A reporta-
gem especial faz parte da 
série “Os Nomes por Trás 
das Obras”, que será vei-
culada diariamente até o 
dia 4 de agosto no Jornal 
Estadual, da Rádio Tabaja-
ra – emissora da Empresa 
Paraibana de Comunica-
ção. Para dar continuidade, 
hoje a reportagem preten-
de explicar os nomes por 
trás dos estádios da Paraí-
ba: Almeidão, Perpetão e 
Amigão.

Segundo Mateus Silo-
mar, quase 16% dos muni-
cípios paraibanos possuem 
nome de figuras santas e, 
em comparação aos ou-
tros estados do Nordeste, 
a Paraíba está em segundo 
lugar no ranking relativo a 
essa forma de nomenclatu-
ra. Além disso, outros no-
mes de cidades do Estado 
têm nomes indígenas ou 
prestam homenagens a po-
líticos. 

A pesquisadora Josi-
neide Bezerra explicou que 
entre 1950 e 1965 e entre 

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Força política contribuiu para  
definir nomes de municípios

Editoração: Joaquim deãoEdição: Rogéria Araújo

O nome da cidade Marizópolis foi definido pela influência da família Mariz; o mesmo aconteceu com Princesa Isabel, cujo nome foi escolhido pelo forte poder exercido pela monarquia no país

Técnicas foram aprendidas pelo professor Rafael Silva, da Escola Cidadã Integral Senador Humberto Lucena, de Cacimba de Dentro, durante intercâmbio pelo programa Gira Mundo Israel

1994 e 1995 a Paraíba pas-
sou por processos impor-
tantes e intensos de divi-
sões territoriais formando 
municípios. “O resultado 
disso é que, na segunda 
metade do século, a gente 
salta de 41 para 223 mu-
nicipalidades. Isso faz com 
que o Estado da Paraíba 
seja um dos estados bra-
sileiros mais subdivididos 
em territórios municipais, 
apesar de sermos  um dos 
menores estados da Fede-

ração”, disse.
“A criação de municí-

pios é um processo político, 
que mexe com interesses 
políticos, que está inseri-
do em disputas políticas 
que movem a formação 
desses territórios e essas 
disputas e interesses, elas 
também vão atuar no pro-
cesso de nomeação desses 
territórios, ou seja, tanto a 
criação quanto o batismo 
dos territórios municipais 
precisa ser refletida nesse 

jogo de disputas políticas 
que movem a formação dos 
territórios”, enfatizou Josi-
neide.

Exemplos das forças 
políticas em nomes de al-
guns municípios da Paraíba 
é o município de Princesa 
Isabel, a 26ª cidade mais 
populosa em todo o Estado 
e a oitava no Sertão parai-
bano. Inicialmente, Prin-
cesa era conhecida como a 
povoação de Nossa Senhora 
do Bom Conselho e passou 

a ser reconhecida enquanto 
Vila em 1875. “A mudança 
de nome da cidade tem re-
lação direta com o contex-
to político-institucional da 
época. Naquele momento, 
o Brasil Monárquico tinha 
a Princesa Isabel como uma 
figura pública que já atuava 
na cena política do Impé-
rio”, enfatizou.

Outro destaque é o mu-
nicípio de Marizópolis, que 
era considerado distrito de 
Sousa até 1962 e somente 

em 1994 passou a ser con-
siderado município. “Nesse 
momento, a família Mariz já 
era uma família de políticos 
consagrados não só no mu-
nicípio de Sousa, mas tam-
bém no Estado da Paraíba 
como um todo. A referência 
‘Marizópolis’ é uma referên-
cia à família Mariz, então 
você tem aí a evidente força 
do poder político expres-
sando o nome desse muni-
cípio paraibano”, finalizou a 
professora Josineide.

Foto: Roberto GuedesFoto: Divulgação

Na Rede Estadual de Ensino

Professor constrói ‘fogão foguete’ para prática de física
Um professor da Rede 

Estadual de Ensino da Paraí-
ba construiu um fogão fogue-
te como proposta de prática 
experimental para o ensino 
de Física em sala de aula. Esse 
trabalho é uma aplicação de 
uma das técnicas aprendidas 
pelo professor Rafael Leal da 
Silva, da Escola Cidadã Inte-
gral Senador Humberto Lu-
cena, município de Cacimba 
de Dentro, quando esteve em 
intercâmbio pelo programa 
Gira Mundo Israel do Go-
verno da Paraíba, por meio 
de bolsa da Fundação de 
Apoio à Pesquisa da Paraíba 
(Fapesq) no ano de 2019.

A proposta apresenta 
resultados qualitativos as-
sim como uma alternativa 
para o ensino de tópicos de 
termodinâmica utilizando 
como objeto didático o fogão 
foguete, que tem sido estu-
dado em todo o mundo por 
ser menos poluente e mais 
eficiente energeticamente do 
que os fogões que utilizam 
biomassas disponíveis para 
regiões do mundo economi-
camente vulneráveis.

Na atividade proposta, 
além de facilitar o ensino de 
conceitos de Física, o fogão 
foguete possibilitou uma 
discussão sobre sustentabili-
dade no contexto da aula ex-
perimental. A prática expe-
rimental foi feita dentro da 
proposta do laboratório di-
vergente, pois nesse tipo de 

ambiente o aluno tem mais 
liberdade para ser o princi-
pal promotor de seu proces-
so de aprendizagem, além de 
possibilitar uma participa-
ção interativa entre grupos.

De acordo com o profes-
sor Rafael, durante o expe-
rimento e após a realização, 
foi notória a empolgação dos 
alunos com o modo como es-
tavam aprendendo a Física, 
por ir além da metodologia 
tradicional das aulas teóri-
cas.

Os fogões foguetes po-
dem ser produzidos com 
materiais de fácil acesso e 

baixo custo, tais como: la-
tas de metal, barro, tijolos, 
madeira, etc. O experimento 
suscitou nos estudantes o 
caráter investigativo, levan-
tando hipóteses sobre a lei 
da conservação da energia, 
transferência e propagação 
do calor.

Quanto ao papel do do-
cente nos trabalhos experi-
mentais, Rafael ressaltou o 
dever de ser um mediador, 
ofertando um roteiro de prá-
tica que seja simples e claro, 
isto é, retirando os passos 
demasiados complexos e por 
vezes desnecessários duran-

te a montagem e execução 
do experimento. “O profes-
sor, ao propor trabalhos ex-
perimentais que envolvam 
mais de um conceito físico, 
como é o caso aqui, não de-
verá cair no erro de fornecer 
respostas fáceis aos questio-
namentos e dificuldades. Em 
seu roteiro e atuação, tem o 
cargo de promover as desco-
bertas dos alunos, os quais, 
por intermédio da interação 
social e conhecimento pré-
vio, encontrarão suas res-
postas”, destacou.

A escolha de um expe-
rimento com materiais de 

baixo custo, propostas sus-
tentáveis e montagem pelos 
próprios alunos, se torna 
vantajosa para as escolas. A 
prática experimental do fo-
gão foguete apresentou uma 
possibilidade multidiscipli-
nar que vai além do simples 
ensino de tópicos de termo-
dinâmica e comprovação 
experimental de assuntos 
vistos em aula teórica. Os 
alunos se sentiram conec-
tados com um experimento 
que envolveu um problema 
comum do cotidiano para 
muito deles.

O projeto virou artigo 

publicado na Revista Multi-
disciplinary Scientific Journal 
Núcleo do Conhecimento no 
último dia 20 de julho.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

O artigo sobre a iniciativa pode 
ser acessado através do 

QR Code acima
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Comemorando o centenário do economista, transmissão ao vivo discorrerá sobre o legado deixado pelo paraibano

Evento da Fapesq debate o 
pensamento de Celso Furtado

Debatedores falam sobre o edital ‘Desafio Celso Furtado’
Na esteira das comemora-

ções ao centésimo de nascimen-
to de Celso Furtado, o Governo 
do Estado, por meio Secretaria 
de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia (SEECT-PB), 
lançou na semana passada o 
edital do ‘Desafio Celso Furtado: 
Os ares do mundo - Escola, Cria-
tividade e Desenvolvimento Re-
gional’, visando estimular proje-
tos de desenvolvimento regional 
sustentável para problemáticas 
locais com os alunos do Ensino 
Médio e EJA da Rede Estadual de 
Ensino. Estudantes e professores 
que forem premiados receberão 
uma bolsa de iniciação científica 
por 12 meses.

O projeto tem como obje-
tivo aproximar os estudantes 
matriculados na Rede Estadual 
de Ensino da vida e obra de 
Celso Furtado, buscando esti-
mular o interesse por elementos 
históricos e econômicos que per-
passam a realidade brasileira, 
utilizando-os como base para 
promover reflexões sobre o con-
texto em que se encontra cada 
unidade escolar, identificando 
problemáticas e propondo solu-
ções. Será investido mais de R$ 
150 mil em bolsas de iniciação 
científica e bolsas auxílio para 
orientações e formações.

“É uma iniciativa fantástica 
e, de fato, desafiadora a de 

levar o pensamento de Celso 
Furtado para as escolas de 
ensinos Fundamental e Médio, 
que considero revolucionária, 
pois se aproxima do que se 
chama educação libertadora, 
porque exercita pensamentos 
dessa natureza”, afirmou o 
presidente da Fapesq, Roberto 
Germano Costa.

Já na opinião do ex-rei-
tor da UFPB, Rômulo Polari, o 
lançamento, do edital, foi uma 
importante e interessante ini-
ciativa. “Isso aproxima as novas 
gerações do pensamento de 
Celso Furtado”, disse ele.

Outro que elogiou a medida 
foi o pró-reitor adjunto de Pós-

Graduação e Pesquisa da UEPB, 
Cidoval Morais. “Acho que vai 
proporcionar uma iniciação às 
ideias de Furtado mais cedo. E 
vai ao encontro do que o econo-
mista mais acreditava: na força 
criativa dos jovens”, apontou.

Para Rubens Freire, o lança-
mento do edital ‘Desafio Celso 
Furtado’ terá como objetivo 
“estimular a juventude para a 
leitura da obra de Celso Furtado, 
paraibano cidadão do mundo, 
o que é motivo de alegria para 
paraibanos e paraibanas”, disse 
o secretário-executivo da Ciência 
e Tecnologia do Estado.

O desafio será desenvolvido 
em duas etapas: etapa escolar 

e etapa estadual, considerando 
diferentes atividades a serem 
realizadas. Para o desenvolvi-
mento das etapas, serão traça-
das Trilhas de Conhecimento, 
que irão permitir aos estudantes 
e professores observar a reali-
dade e propor soluções para 
problemáticas locais, conectan-
do o pensamento de Celso Fur-
tado à Agenda 2030 proposta 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). Assim, será 
possível partir da compreensão 
global dos desafios para o de-
senvolvimento das sociedades, 
contextualizando-os, a fim de 
propor soluções inovadoras 
para as problemáticas locais.

A Fundação de Apoio 
à Pesquisa da Paraíba 
(Fapesq) realiza hoje, a 
partir das 10h, debate por 
meio de videoconferência 
pelo canal oficial da insti-
tuição no Youtube, em ho-
menagem ao centenário de 
nascimento do economista 
paraibano Celso Furtado. 
(1920-2004), comemorada 
no último domingo.

O evento virtual terá as 
participações do presiden-
te do Conselho Nacional 
das Fundações de Amparo 
à Pesquisa (Confap), Fá-
bio Guedes; o professor e 
ex-reitor da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
Rômulo Polari; o pró-reitor 
adjunto de Pós-Graduação 
e Pesquisa da Universi-
dade Estadual da Paraíba 
(UEPB), Cidoval Morais, e, 
como moderador, o secre-
tário-executivo da Ciência 
e Tecnologia da Paraíba, 
Rubens Freire.

Um dos participantes 
do debate, Rômulo Pola-
ri antecipou que pretende 
mostrar a capacidade da 
qual era dotado o econo-
mista Celso Furtado, que 
continua a “reverberar” 

pelo mundo. “Pensador ge-
nial, foi ele quem formulou 
a teoria do subdesenvolvi-
mento das economias capi-
talistas. Se há algum alento, 
ele está em ter unido a te-
oria com a prática, sendo 
um exemplo a criação da 
Sudene, a pedido do então 
presidente da República, 
Juscelino Kubitschek, o que 
deu uma força de arranque 
muito grande para o Nor-
deste”, disse ele. 

Para o ex-Reitor da 
UFPB, o legado de Celso 
Furtado, o que considera 
um cânone, foi “mostrar o 
papel do Estado como in-
dutor e promotor do desen-
volvimento para transfor-
mações que reduzissem o 
subdesenvolvimento, o que 
acontece atualmente por al-
gumas áreas, a exemplo da 

educação, ciência e tecnolo-
gia”, ressaltou Polari. 

O pró-reitor adjunto de 
Pós-Graduação e Pesquisa 
da UEPB, Cidoval Morais, 
disse que discorrerá sobre 
a trilogia em e-book Celso 
Furtado – A esperança mili-
tante, coleção lançada pela 
EDUEPB, em parceria com 
a Editora A União.

“Vou falar da agenda de 
cada volume. A do primei-
ro, Intérpretes, evidencia 
a necessidade de se voltar 
às obras de Furtado para 
compreender problemas 
crônicos do Brasil, como 
as desigualdades sociais, 
e também buscar nelas 
inspiração e coragem para 
propor mudanças”, expli-
cou Morais. “O segundo 
volume, Depoimentos, traz 
algumas características 
do homem, do político, do 
intelectual Celso Furtado 
importantes: o republica-
nismo; a convicção de 
que não há desen-
volvimento sem 
democracia; 
a necessi-
dade de 
planeja-
m e n -
t o , 

mas partindo de diagnósti-
cos reais e não presumidos; 
a capacidade de negociar , 
sem trair princípios éticos 
e morais; capacidade de ar-
ticular e mobilizar compe-
tências para construir, mais 
do que uma instituição de 
desenvolvimento, um pro-
j e t o 

de nação. E, por fim, a 
agenda do terceiro volu-
me, Desafios: hora de olhar 
para a frente, partindo do 
legado de Furtado. O que 
fazer nesses tempos pan-
dêmicos? Qual é o papel 
do Estado? Ainda podemos 
falar de desenvolvimento 
regional? Como se coloca, 

hoje, a questão federati-
va?”, indagou Cido-

val Morais. 
Já o media-

dor do debate 
on-line pro-
movido pela 
Fapesq, Ru-
bens Freire, 
recordou que, 
na sua juven-
tude, por vol-

ta do final dos 
anos 1960 e 

início dos 1970, 
quando estudava 

no Liceu Pa-
raibano, em 

J o ã o 

Pessoa, Celso Furtado era 
um ícone, ao lado de outros 
autores paraibanos. 

“Ele era lido e citado e 
tinha uma forma de escre-
ver agradável, atraente, ca-
tivante e empolgante. Isso 
fez com que folheássemos 
algumas obras de Celso e, 
recentemente, o mundo 
tem demonstrado a grande 
atualidade de Celso Fur-
tado”, afirmou o secretá-
rio-executivo da Ciência e 
Tecnologia da Paraíba, lem-
brando que livros escritos 
pelo economista enfoca-
vam, por exemplo, a hege-
monia dos EUA e a situação 
da Venezuela, que possui 
divisas, recursos naturais, 
mas enfrenta problemas 
econômicos e sociais.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Fapesq no Youtube

Entre os temas do debate, será apresentada a 
trilogia ‘Celso Furtado - A esperança militante’, 
coleção em e-book lançada pela EDUEPB em 
parceria com a Editora A União

 Pensador genial, foi 
ele quem formulou a 

teoria do 
subdesenvolvimento das 
economias capitalistas. Se 
há algum alento, ele está 
em ter unido a teoria com 

a prática 

Foto: Otávio Magalhães/Estadão Conteúdo

Foto:  Delmer Oliveira/DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Evandro Pereira

Da esq. para dir.: participarão do debate o ex-reitor da UFPB, Rômulo Polari; o pró-reitor adjunto de Pós-Graduação e Pesquisa da UEPB, Cidoval Morais; o presidente do Confap, Fábio Guedes; a mediação será do secretário-executivo do SEECT, Rubens Freire
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Tu te tornaste sábio, um homem de experiência,
E agora sabes o que significam Ítacas.
Konstantinos Kaváfis (Ítaca)

Thélio Queiroz Farias saiu de casa e retornou 
a sua Ítaca particular (Campina Grande-PB), com 
certeza mais experiente, trazendo na bagagem 
uma nova e mais complexa visão de mundo. Se 
eu escolhi Emily Dickinson como minha guia de 
viagem, ele escolheu Pablo Neruda (20 Poemas de 
Amor e uma Canção Desesperada) para guiá-lo no 
seu périplo poético, consubstanciado no livro de 
poemas Vinte Poemas de Viagem e Uma Canção de 
Chegada (Escribas, 2019). 

Em minhas crônicas de 24 de junho de 2020 
(Viajar através dos livros) e de 1º de julho de 2020 
(Continuando a viagem), eu já fizera a relação entre 
Poesia/viagem e foi aí que nasceu meu contato com 
Thélio Farias, poeta/viajante contumaz, que me en-
viou seu livro, prefaciado pelo querido e admirável 
poeta paraibano Sérgio de Castro Pinto.  

A relação com Konstantinos Kaváfis e com a 
Odisseia, de Homero, foi imediata. E embarquei jun-
to com o poeta para Petra (Jordânia), Paris (Fran-
ça), Bahia (Brasil), Taj Mahal, Agra (Índia), Kyoto 
(Japão), X’ian (antiga Saigon) (China), São Petes-
burgo (Rússia), (La Bodeguita del Medio), Havana 
(Cuba), Ho Chi Minh (Vietnã), Guizé (Egito), Cida-
de do Cabo (África do Sul), Siem Reap (Cambodja), 
Luang Prabang (Laos), Cusco (Peru), Manaus, Ama-
zonas (Brasil), Livingstone, Zâmbia, Alcalá de He-
nares (Espanha), Coyacán (México), Veneza (Itália), 
Dubai (Emirados Árabes Unidos, Campina Grande, 
Paraíba (Brasil).

O poeta já voltou pra casa. Eu não. Continuo a 
viagem e não sei quando vou desembarcar, nova-
mente, em Miramar. Alguns dos lugares visitados 
por ele, também já visitei, outros não. E acho que 
não viajo mais. Minhas pernas não me levam mais 
muito longe e a poluição e a fumaça de cigarros me 
incomodam demais hoje em dia. Prefiro ficar em 
casa e viajar através dos livros, dos poemas, como 
nesta última viagem: dei uma volta ao mundo, sem 
sair do conforto da minha Ítaca caseira. Agora, eu 
me lembrei de outro poeta e ensaísta, Ralph Waldo 
Emerson, que disse que “viajar é o paraíso dos to-
los”. Não chego a tanto, mas associo a ânsia de viajar 
à insatisfação com o presente, com o que se tem ou 
com o que se é. Como já me acomodei ao que sou e 
ao que tenho, vou ficando por aqui, viajando com os 
poetas, com os escritores, com os amigos, que me 
mandam seus livros e cartas. E recomendando aos 
que querem viajar a lerem o livro de Thélio Farias 
e passarem “uma tarde em Itapuã”, de preferência 
ouvindo Vinicius de Moraes cantando e falando de 
amor ao seu ouvido:

Passar uma tarde em Itapuã
Ao sol que arde em Itapuã
Ouvindo o mar de Itapuã
Falar de amor em Itapuã.
(Vinicius de Moraes e Toquinho)

Fiz essa viagem e lembro bem: foi inesquecí-
vel! Aliás, minhas viagens à Bahia foram todas 
inesquecíveis! Em Havana (Cuba), reencontrei a 
Bahia. A Bahia tem esse jeito moreno de conquis-
tar as pessoas: Itapuã, Pelourinho, Lençóis, Chapa-
da Diamantina... e dizem que o Vale do Capão tam-
bém é lindo! 

E encerro com esses versos extraídos do poema 
La Bodeguita, de Thélio:

Chico Buarque, Neruda, Fidel
Nicolas Guillén, Vargas Llosa, Angel Asturias
Allende, Garcia Marques, Hemingway
Nomes que eternizam suas paredes.
(do poema La Bodeguita)

Promessa é
dívida

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Uma nova produção brasileira da Netflix tem dado 
o que falar e há alguns dias percorre a web como o pró-
prio nome sugere, de Boca a Boca. Criada por Esmir Filho 
(Alguma Coisa Assim, 2007, Os Famosos e os Duendes da 
Morte, 2009), a série de seis episódios percorre terrenos 
de ficção científica, mistério e drama pincelados com refe-
rências estéticas neofuturistas e muita cor neon. O elenco 
diverso junta novos nomes como a jovem estreante Iza 
Moreira, protagonista da série, a jovens veteranos como 
Michel Joelsas, de O Ano em que Meus Pais Saíram de Casa, 
e fortes artistas brasileiros de longa estrada, como Grace 
Passô, Bruno Garcia, Denise Fraga e Thomas Aquino.

Em Boca a Boca, após uma festa clandestina regada a 
drogas e “pegações”, os alunos da Escola Modelo amanhe-
cem com a notícia de que uma das colegas estava doente, 
apresentando os olhos desbotados, veias salientes percor-
rendo o pescoço e a boca manchada de uma cor escura. 
Aos poucos, vários dos jovens presentes na festa começam 
apresentar os mesmos sintomas e tornam-se quase zum-
bis, incapazes de ter sentimentos e mostrando-se comple-
tamente catatônicos. 

Deu para notar que epidemia tratada na série muito 
lembra o nosso atual momento, com negacionistas, suposi-
ções diversas, remédios milagrosos, “novos normais” e, claro, 

notícias falsas. O paralelo, entretanto, é uma triste coincidên-
cia: a produção foi idealizada em 2018, baseada em um curta 
do próprio Esmir de 2007 (Saliva), e há dois anos começa-
vam os primeiros esboços e projetos da série. 

A ficção científica, porém, não é a trama moralista que 
aparenta. Ambientada numa cidade fictícia ironicamente 
chamada Progresso, Boca a Boca escancara temas como 
homofobia, racismo, luta de classes e o conservadorismo, 
juntando muitos “Brasis” em uma mesma narrativa. 

Por falar em “Brasis”, a trilha sonora original de Gui 
Amabis (compositor na série Psi e membro da equipe téc-
nica musical de filmes como Senhor das Armas e Colateral) 
usa e abusa dos sintetizadores, cordas e até berrantes. 
Músicas de Letrux, Baco Exu do Blues e Trupe do Chá de 
Boldo são algumas presentes em Boca a Boca, que tam-
bém tem uma excelente seleção musical internacional que 
inclui grupos como The Knife e Kindest Cuts. 

Boca a Boca perde o ritmo em alguns episódios ao 
ponto de ficar monótona, um pouco entediante. Mas 
a série logo recupera o passo e continua construindo 
o enredo não tão complexo assim, mas extremamente 
envolvente e criativo. Em apenas seis episódios, a série 
mostrou a que veio e me deixou com água na boca para 
uma segunda temporada.

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

‘De Repente na Rede’

Programa da Funesc encerra o mês 
com homenagem a Nonato Neto

Hoje, a Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba (Funesc) 
exibe o último episódio da 
primeira temporada da sé-
rie ‘De Repente na Rede’. O 
programa vai ao ar às 19h no 
canal oficial da instituição no 
Youtube. A apresentação fica 
por conta do poeta Iponax 
Vila Nova.

Nesta derradeira edição, 
o homenageado é o poeta 
e repentista Nonato Neto. 
Natural de Cachoeira dos Ín-
dios, onde, ainda criança, já 
demonstrava interesse pelo 
repente, ele herdou o gosto 
pelos versos a partir da in-
fluência do próprio pai, o poe-
ta Raimundo Preto. Aos 18 
anos, Neto conheceu Nonato 
Costa, com quem formou a 
dupla Os Nonatos, que durou 
mais de 30 anos até que, em 
2019, lançou carreira solo.

Para Iponax, os 30 anos 
de carreira de Nonato Neto 
são relevantes para a história 
do repente da Paraíba. “Ele é 
certamente um dos maiores 
de todos os tempos”.

O principal objetivo do 
‘De Repente na Rede’ é res-
saltar os poetas, cantadores 
e repentistas paraibanos que 

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

‘Boca a Boca’ esconde crítica 
social em trama moralista

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação

Versos, vida e obra do paraibano de Cachoeira 
dos Índios serão documentados na última 
edição da primeira temporada do projeto

Série nacional em seis partes percorre terrenos de ficção científica, mistério e drama pincelados com referências estéticas neofuturistas e muita cor neon

permanecem produzindo 
atualmente. “A importância 
é de arquivar o material so-
bre os homenageados. Filia-
ção, tempo de carreira, vida 
e obra de cada artista. É uma 
iniciativa simples, mas que 
precisava ser feita”, explica o 
apresentador.

O programa funciona, 
portanto, como um docu-
mento disponibilizado para 
consulta e pesquisa. “Além de 
informar sobre a vida e obra 
de cada cantador, a gente tem 
a preocupação de também 
ressaltar os versos de cada 
um”, explica Iponax.

O apresentador conta 
que a repercussão do projeto 
pelo público tem sido posi-
tiva desde o início, em 2015, 
quando o formato era presen-
cial com show ao vivo e acon-
tecia com frequência mensal: 
o ‘De Repente no Espaço’. A 
partir da quarentena, o pro-
jeto passou por um hiato de 
três meses e, agora, estreou 
com o formato de vídeo. 

A perspectiva é de con-
tinuar com a versão on-line 
até se tornar possível a rea-
lização do evento presencial. 
De acordo com Iponax Vila 
Nova, quando acontecer a 

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da

Funesc no Youtube

abertura dos equipamentos 
culturais no Estado, deve-
rão acontecer mensalmente 
uma edição presencial e três 
on-line do projeto.

Foto: Reprodução

Thélio Farias, autor de ‘Vinte Poemas de Viagem e Uma Canção de Chegada’
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Curta-metragem evoca memória da 
paraibana Margarida Maria Alves

Em homenagem a Margarida Maria 
Alves – sindicalista de Alagoa Grande que 
defendeu os direitos dos trabalhadores 
rurais e da Reforma Agrária e foi assas-
sinada em 1983 – a também paraibana 
Luz Bárbara realiza seu segundo curta-
metragem, 1º de Maya.

O filme foi lançado pelo Curta em 
Casa e está concorrendo para integrar a 
Rede de Talentos Paradiso. Além disso, 
1º de Maya concorre à finalização em HD, 
tradução e legendagem em inglês, circu-
lação on-line no Festival Internacional de 
Curta Metragens de São Paulo, exibição 
na plataforma Spcine Play; e mentoria 
com um talento da Rede Paradiso. A vo-
tação acontece até amanhã através do 
“like” no vídeo do filme no canal do Ins-
tituto Criar no Youtube.

A produção conta a história da per-
sonagem que dá o nome ao filme, Maya, 
indígena paraibana migrante em São 
Paulo dentro do contexto da pandemia, 
que, no dia 1º de maio, se encontra vir-
tualmente com a memória de Margarida 
Maria Alves e passa a questionar os pró-
prios direitos trabalhistas.

Luz Bárbara procurou, na realiza-
ção do curta, concretizar parte de suas 
pesquisas sobre Margarida que são reali-
zadas desde quando se mudou para São 
Paulo. “Venho pesquisando a história dela 
e tudo o que atravessa a sua história, o que 
acabou gerando alguns formatos. Tenho 
estudo na área do teatro, performance e 
cinema e essa foi a primeira oportunidade 
de realizar algo direcionado a Margarida, 
que não deixa de me atravessar nesse con-
texto de pandemia”. 

Como a diretora de 1º de Maya com-
plementa, Margarida Maria Alves é sím-
bolo de luta por direitos trabalhistas no 
Brasil, de conquistas de territórios e de 
liberdade. “Ela me estimula e me dire-
ciona a alguns pontos. Estava observan-

do o movimento do país em relação ao 
crescimento de trabalhadores informais 
e independentes e em relação ao auxílio 
emergencial. Pensei em pegar a figura de 
Margarida e permear todas essas mu-
danças que temos vivido nos últimos três 
anos, mas acabo indo para lugares onde 
ela me atravessa muito particularmente, 
como a questão de identidade indígena”, 
explica a realizadora. 

A Paraíba e sua identidade indígena 
se faz muito presente na vida da diretora, 
que passou a se afirmar como indígena. 
“Acabei percebendo, também através das 
pesquisas, que minha família inteira é de 
origem indígena. Atribuo essa força e re-
sistência a essas origens étnicas”.

 Margarida Maria Alves, portanto, 
significa uma importante fase na carrei-
ra de Luz Bárbara, por ser uma mulher 
que não se limitou ao gênero e foi atrás 
de lutar pelos seus direitos. “Ela abriu ca-
minhos no que diz respeito a ser mulher 
e ultrapassar fronteiras. Ela rompia com 
essas conformidades de gênero. Busco, 
a partir dela, apresentar no cinema esse 
corpo de mulher com uma certa neutrali-
dade de gênero”.

O curta representa, portanto, uma 
pílula de memória de Margarida na per-
sonagem Maya. “É um documento ficcio-
nal desse imaginário de Margarida em 
mim e suas muitas possibilidades nessa 
narrativa sobre uma grande heroína que 
se tornou esquecida pela produção cul-
tural. Importante relembrá-la nos nossos 
movimentos, mas pouco se fala sobre ela. 
É uma figura que precisa ser melhor re-
presentada e evocada”, explica Luz.

A linguagem que se estreita entre a 
realidade e a ficção, são aplicadas no cur-
ta-metragem. “Construo a partir do do-
cumento, que é uma verdade, a partir da 
vida de Margarida e exploro o lado lúdi-
co. Eu vejo que a ficção e o documento se 
atravessam e se confundem, e é isso o que 
eu procuro trazer com Margarida, mistu-
rando fatos históricos como a memória 

dela, que é viva até hoje. Isso a torna real 
e faz com que continue nos influencian-
do a ir para frente, a nos inspirar em sua 
postura e nos fortalecer a partir de uma 
identificação e empatia. Eu absorvo, pego 
para mim os traços de força com os quais 
eu me identifico e provoco uma mudança 
pessoal a partir da mulher que ela foi”.

Luz Bárbara, que atuava como atriz 
até 2017, viu na época a importância 
de se portar como uma figura além do 
estereótipo de mulher mulata e latina. 
“Sentia falta de outras mulheres que po-
deriam ser representadas no meu corpo, 
para além da latina, mestiça, que servia 
apenas para o trabalho sexual. Então 
busquei outras figuras de mulher”.

No ano passado, ela lançou o curta 
Entre/Between, que circulou pelo Brasil 
e mundo afora, incluindo festivais de paí-
ses como Espanha, Cuba e Reino Unido, 
onde também foi premiado.

Os novos planos da diretora, rotei-
rista e atriz estão voltados para a criação 
de um longa-metragem sobre Margari-
da Maria Alves, e por isso ela ressalta a 
importância de ganhar no concurso que 
está concorrendo pelo Curta em Casa 
a partir da SP Cine, Projeto Paradiso e 
Instituto Criar. Para além do cinema, Luz 
Bárbara também é dramaturga e tam-
bém desenvolve trabalhos direcionados 
aos povos indígenas que habitam o esta-
do de São Paulo.

Cinema

Os dois primeiros, feirantes e suas barracas, eram 
vizinhos nas quartas-feiras em Capão Redondo e, aos 
domingos, na Freguesia do Ó, isso lá em terras paulista-
nas. Viviam às turras. Toshiro, um nissei magricela, mas 
tido e havido com um danado em artes marciais. Nun-
ca alguém ficou sabendo se a fama tinha comprovação, 
mas sabem como é: “Quem tem fama, deita na cama”. Por 
isso, o japonês era respeitado onde quer que estendesse 
a lona para comercializar suas hortaliças. Já Durvalino, 
um alagoano pequenino, sempre de jaleco branco, gorro 
com escudo de Corinthians, era tipo chistoso cheio de fa-
zer graças e soltar pilhérias. O baixinho comercializava 
azeitonas, das verdes, das roxas, das pretas, das grandes, 
das pequenas, das com ou sem caroço.

Durvalino tomou de empreitada perturbar Toshi-
ro com suas caçoadas. Eram chistes que pareciam não 
ter fim. Até que um dia disse que Toshiro tinha cara de 
“Bolacha Maria” e que qualquer dia ia trazer um pote de 
margarina para passar na cara do japonês. E ainda com-
pletou: “Japonês ‘é tudo’ igual”. Por quê?

– Vem então passar margarina na minha cara, 
baiano safado – Durvalino não gostava de ser chama-
do de baiano, mas por via das dúvidas não revidou. 
– “Tudo” é pra quando falar de bicho e não de gente 
– completou Toshiro.

Toshiro não deixou barato: muito bravo foi à barraca 
do alagoano,  enfiou a mão nas ventas do baixinho e ainda 
aplicou um osotogari para deixar o coitado estendido de 
costas no chão.

Vocês podem não acreditar, mas o que ofendeu de-
veras Toshiro foi o dito de que “japonês é tudo igual”. Fi-
cou com aquilo remoendo os miolos. Nosso relato poderia 
acabar por aqui, no entanto...

A irmã de Toshiro, Akiko, que morava em Barra 
Mansa, adoeceu com gravidade. Assim que recebeu a 
notícia, o japonês pediu para o primo Katian, cuidar 
dos negócios e tratou de, como se diz, picar a mula e 
ir visitar a irmã. Chegou tarde à Rodoviária do Tietê. 
Não encontrou mais passagem. Guichê fechado. Passa-
gem àquela hora da noite, só direto para o Rio de Ja-
neiro. Comprou uma. Na hora do embarque, falou com 
o motorista:

– Preciso que o senhor pare para mim em Barra 
Mansa. Preciso ver minha irmã que está muito doente. É 
possível?

– É sim , mas tem um problema.
– Qual?
– O ônibus não entra em Barra. Posso parar na entra-

da da cidade. O centro é pertinho e ali tem taxi toda hora. 
Está bom assim?

– Está ótimo. Vou pedir mais uma gentileza.
– Pois então, diga.
– Tenho medo de dormir e não acordar, meu sono é 

muito pesado.
– Mas aí é com o senhor e não comigo.
– Sei disso, meu amigo. Mas o senhor faria o favor de 

me chamar?
– Vou fazer o seguinte. Paro num posto de gasolina 

pertinho da entrada. Mas, e se o senhor não acordar, eu 
me mando.

– Se eu não acordar, pode me tirar na porrada.
O motorista tinha compleição de halterofilista e 

foi se abusando com a insistência de Toshiro, talvez até 
gostando da possibilidade de dar uns safanões naquele 
japonês folgado.

– Como assim? Na porrada mesmo?
– Fazer o quê? Não posso deixar de ver minha irmã.
Assim ficou combinado: na “porrada mesmo”, se 

preciso fosse. Devia ser uma hora da manhã quando 
partiram. Nem chegaram em Jacareí e Toshiro pegou 
no sono. Sono de feirante que carrega caixotes, que le-
vanta de madrugada, que dá um duro danado. Sono de 
pedra. Confiou que o motorista ia chamá-lo. Dormiu o 
sono dos justos.

Quando acordou estava na Rodoviária do Rio de Ja-
neiro. Não acreditou. Olhou para o lado e comentou com 
um velhote da poltrona vizinha:

– Motorista safado. Não fez o que eu pedi. Vou tirar 
satisfação com esse filho da...

– Se eu fosse o senhor, não ia, não. Esse motorista é 
bravo e não tem quás quás quás com ele. Lá na entrada 
Barra Mansa, ele tirou do ônibus aquele outro japonês 
que estava na poltrona 14. O sujeito não queria sair, ele 
deu uma gravata no japa e ainda chutou a bunda do infeliz 
quando pôs o coitado pra fora.

Toshiro entendeu. Mesmo assim foi tirar satisfação.
– O senhor não ficou de me chamar? – O motorista  

percebeu o equívoco e foi logo se desculpando.
– Senhor, me desculpe, mas eu me enganei.
– Como se enganou?
– Como me enganei? Japonês é tudo igual.

Toshiro, Durvalino 
e o motorista

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
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Em ‘1º de Maya’, diretora Luz Bárbara faz 
um documento ficcional com imaginário 
da sindicalista assassinada em 1983

Através do QR Code acima, 
acesse o curta-metragem 

‘1º de Maya’

Renato Barros, líder 
do grupo Renato e seus 
Blue Caps, morreu ontem, 
aos 76 anos. A informação 
foi divulgada por sua filha, 
Erika Barros, que prestou 
uma homenagem ao pai 
no Instagram.

“Agora, definitivamen-
te, meu pai é uma estrela, 
e eu tenho certeza que es-
tará olhando sempre por 
mim, minha irmã e suas 
netas. Vai ser difícil acos-
tumar ficar sem você, pai. 
Mas Deus sabe de todas as 
coisas. Te amo muito. Você 
foi o melhor pai do mun-
do”, escreveu ela.

Lucinha Zanetti – au-
tora da biografia do ar-
tista, intitulada Renato 
Barros - Um Mito! Uma 
Lenda! – também lamen-
tou o fato: “Nosso amado 
e muito querido cantor, 
compositor e guitarrista 
não suportou tanto sofri-
mento e descansou!”

Nos últimos dias, o 
líder da Renato e seus 
Blue Caps passou por 
uma cirurgia cardíaca de 
dissecção da aorta e pre-
cisou ser internado na 
Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) do Hospital 
de Clínicas em Jacarepa-
guá, na Zona Oeste do Rio 
de Janeiro.

Morre líder do Renato e seus Blue Caps
Agência Estado Nos últimos dias, Renato 

Barros passou por uma 
cirurgia cardíaca

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



Afetado pela pandemia do novo coronavírus, mercado de trabalho começa a dar sinais de recuperação

PB registra saldo positivo de 
empregos em junho, diz Caged 

A Paraíba registrou mais 
de cinco mil contratações 
com carteira assinada em 
junho deste ano. De acordo 
com as informações do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Novo Ca-
ged) divulgadas ontem (28) 
pelo Ministério da Econo-
mia, o número de admissões 
chegou a 5.642 admissões 
no Estado. Já os desligamen-
tos somaram 5.584, o que 
resulta num saldo positivo 
de 58 postos de trabalho em 
junho. O mercado de traba-
lho paraibano (assim como 
o brasileiro) sofreu as con-
sequências da pandemia do 
novo coronavírus. Uma delas 
foi o fechamento de diversas 
empresas. 

Entre os cinco Grupa-
mentos de Atividades Eco-
nômicas (agropecuária, 
indústria, construção, co-
mércio e serviços) analisa-

dos pelo Caged verificou-se 
que a construção civil obte-
ve destaque com um cresci-
mento de 170 vagas de tra-
balho com carteira assinada, 
ao passo que o comércio teve 
a maior queda de empregos  
comum saldo negativo de 
113 vagas em junho. 

Segundo o levantamen-
to, entre os meses de janeiro 
e junho de 2020, a Paraíba 
perdeu 19.295 postos de tra-
balho, isto é, foram 48.437 
admissões contra 67.732 de-
missões. Neste mesmo perío-
do, a indústria, os serviços e o 
comércio obtiveram as maio-
res perdas com saldos nega-
tivos de 7.268, 5.284 e 4.113 
empregos respectivamente. 

Conforme o estudo, a 
cidade de João Pessoa foi 
a que apresentou o maior 
número de desligamen-
tos (2.574) e admissões 
(2.344), com menos 230 
vagas apenas em junho. 

A pesquisa informou 
ainda que o emprego cele-

tista no Brasil reduziu no 
último mês, diante da perda 
de 10.984 postos de traba-
lho. Este resultado ocorreu 
a partir de 895.460 admis-
sões e de 906.444 desliga-
mentos. Em junho de 2020, 
a quantidade total de em-
pregados com carteira as-
sinada era de 37.611.260 
pessoas, o que representa 
uma variação de -0,03% em 
relação ao mês anterior.

No primeiro semes-
tre deste ano, observou-se 
uma queda de 1.198.363 
empregos com carteira 
assinada, decorrente de 
6.718.276 admissões e de 
7.916.639 desligamen-
tos. No mesmo período 
de 2019, foram criadas 
408.500 vagas. O Novo 
Caged do Ministério da 
Economia é composto por 
informações obtidas pelos 
sistemas eSocial, Caged e 
Empregador Web e consi-
deram apenas os trabalhos 
com carteira assinada. 

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com
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Segundo o levantamento, construção civil registrou um crescimento de 170 vagas de trabalho com carteira assinada

Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

Até hoje vi uma média por-
ção de filmes de antecipação de 
sociedades totalitárias usando 
recursos tecnológicos sofisticados 
para manter o povo numa condi-
ção de moderna escravatura. Entre 
eles, a obra-prima “Fahrenheit 
451”, de François Truffaut. Mas 
nenhum me chocou tanto quanto 
“O Sobrevivente” (foto), de Paul 
Michael Glaser, que revi em DVD 
na semana passada.       
        Deixo claro que o choque 
em relação a “O Sobrevivente”, com Arnold 
Schwarzenegger, não foi por uma questão 
de linguagem, de estética, de cinema em si, 
pois o filme de Glaser, em alguns momen-
tos, chega a ter ares de um “thriller” de 
classe C, como é o caso de seu final.
        O choque veio pela descoberta 
súbita, nas nossas caras, de que a sofisti-
cação tecnológica desenvolvida por cima 
de uma sociedade de maioria claramente 
pobre (como é o caso do Brasil), ou de 
tendências naturalmente conformistas 
(como é o caso dos EUA, que fez Donald 
Trump derrotar Hillary Clinton), pode 
levar à “maluquice” mostrada em “O So-

Não abraço o fatalismo do Apocalipse        “Acabamos de infor-
mar as nossas infor-
mações”. Juro que ouvi 
essa frase no rádio em 
um táxi em que fiz, na 
manhã de anteontem, 
o percurso Cruz das 
Armas-Róger. 
        Olhei para o asfal-
to largo da Vasco da 
Gama e decidi retirar, 
no outro dia, do arqui-
vo, um trecho de um 
artigo que Fernando 
Pedreira publicou no 
Rio sobre os rumos 
desta pátria.
         “Não sei  o que 
diria Bertrand Russell, 
se fosse ainda vivo e 
se entendesse dessas 
coisas latinas. 
         “O fato, entretanto 
é que, ao menos no Bra-
sil em que estamos hoje 
vivendo uma experiên-
cia linguística curiosa, 
que talvez não o des-
gostasse inteiramente. 
Temos, entre nós, cada 
vez mais crianças (em 
números absolutos) que 
não têm escola, e cada 
vez mais escolas que 
não ensinam virtual-

mente coisa nenhuma a 
seus alunos. 
       “Em compensação, 
vamos aprendendo 
compulsoriamente a 
pronunciar as palavras 
com os locutores da 
TV e do rádio, assim 
como aprendemos a 
nos comportar a ver a 
vida com os atores das 
telenovelas. 
        “Nem ortografia, 
nem regras de gramáti-
ca, nem nada”.
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       Enquanto as 
paraibanas locutoras 
de FMs entram numa 
“competição” para di-
zer mais cariocamente 
a palavra “contigo” um 
dos locutores repe-
tiu umas 10 vezes “o 
pobrema”. É isso aí; “o 
pobrema”. 
       Mas, o que fazer?  
Chamar a Polícia ou a 
Academia? A burocracia 
ou a tecnocracia?  
       Dormi com o pro-
blema do “pobrema”. O 
clichê do clichê? 

O “pobrema”

brevivente”. Ou seja: numa “ilha” de edi-
ção de TV, computadores podem montar 
a imagem de qualquer pessoa fazendo o 
que ela nunca fez e levar ao ar para todo 
o país, “coast-to-coast”, simultaneamente.
          Por exemplo: você é preso, sem 
culpa, e a programação de sua imagem, 
na “ilha” tecnologicamente avança-
díssima de TV, pode lhe mostrar, nas 
telinhas e telões, matando uma velhinha 
de 95 anos e cinco de seus bisnetinhos, 
com todos os detalhes. 
        Se os rumos da História forem em 
direção ao autoritarismo declarado (acho 
que Trump gostaria), ao governo assumi-
damente totalitário, então serão inevitáveis 

as cenas desenroladas no filme de Paul 
Michael Glaser. Só que na vida real, as 
possibilidades do final feliz de “O Sobre-
vivente” serão dezenas de vezes menores. 
       Leve-se em conta que o fim do fil-
me em questão foi em decorrência mui-
to mais do “muscle power” de Arnold 
Schwarzenegger do que da organização 
da Resistência de então.  
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        Não quero ser pessimista. Aindo 
adoro uma boa dose de otimismo, assim 
como vocês, nesta já moribunda segunda 

década do século 21. Entretanto, não sou 
imbecil - como os leitores da coluna também 
não -  para não recordar que a Resistên-
cia ao nazismo durante a Segunda Guerra 
não enfrentava baterias, armações, redes e 
recursos supertecnológicos. A coisa era mais 
pau-a-pau.
        Também não abraço o fatalismo por 
dentro e ao redor de antológicas profecias e 
do bíblico Apocalipse. No entanto, pode ser 
que as imagens de “O Sobrevivente” tenham 
de acontecer para vir alguma coisa como 
uma “limpeza cármica”, de morte definitiva 
dos efeitos de uma causa ruim que a própria 
sociedade capitalista criou e desenvolveu.

Projeto Conectando Saberes

Sefaz-PB disponibiliza vídeos sobre ICMS na internet
Criado em forma de ví-

deos para oferecer respostas 
sobre os principais progra-
mas, ações e dúvidas de le-
gislação do ICMS tanto aos 
contribuintes como aos ser-
vidores da Secretaria de Es-
tado da Fazenda (Sefaz-PB), 
o projeto ‘Conectando Sabe-
res’, organizado pela Escola 
de Administração Tributária 
(Esat), já está também dispo-
nível no canal do YouTube da 
Sefaz-PB.

Os vídeos começaram a 
ser postados, inicialmente, 
um a um no Instagram e no 
WhatsApp, mas todos, agora, 
estão reunidos no canal do 
YouTube como forma de am-
pliar o acesso. Eles podem 
ser vistos em sequência por 
meio do link https://www.

youtube.com/c/Secretaria-
deEstadodaFazendaSEFA-
ZPB/playlists

Socializar
Para a diretora executi-

va da Esat, Elaine César Car-
valho, o projeto Conectando 
Saberes foi uma maneira 
diferenciada e adaptada ao 
momento de isolamento so-
cial em função da pandemia 
de socializar conhecimen-
tos, que contou com a cola-
boração de diversos audito-
res fiscais, como forma de 
encurtar as distâncias para 
estimular a criação remota 
de conteúdo.

“A ideia era discorrer so-
bre temas relevantes que ge-
ravam mais dúvidas. O proje-
to contou com a colaboração 

de uma série de servidores 
com expertise dos temas 
expostos, possibilitando a 
socialização de conhecimen-
tos, inicialmente, via redes 
sociais, mas que foram apri-
morados e aprofundados em 
conversas após os vídeos. 
O projeto quis manter viva 
essa busca de conhecimento 
e adaptar a este novo mo-
mento que estamos viven-
do”, declarou a gestora, que 
coordenou o projeto inicia-
do em abril. “A importância 
do projeto é inquestionável. 
Estamos fazendo cumprir 
nossa missão, mas de forma 
adaptada”, acrescentou.

Projeto veio para ficar
Segundo Elaine César, 

o projeto ‘Conectando Sa-

beres’ veio para ficar pelo 
menos até médio prazo. “Ele 
será aprimorado, pois esta-
mos planejando o Conectan-
do Cidadania, com vídeos re-
lacionados à educação fiscal”, 
adiantou.

Temas dos vídeos
O projeto “Conectando 

Saberes” contou com a cola-
boração de diversos audito-
res fiscais. Ele consiste em 
gravação de vídeos, feitos 
pelos próprios auditores 
fiscais, sobre os mais varia-
dos assuntos e temas. Eles 
vão desde as medidas eco-
nômicas e fiscais adotadas 
pela Sefaz-PB para mitigar 
os efeitos da pandemia nas 
empresas com inscrição es-
tadual; passando por res-

postas às dúvidas frequentes 
dos contribuintes sobre a le-
gislação do ICMS, programas 
e medidas de benefícios das 
micro e pequenas empresas 
optantes do Simples Nacio-
nal; pelos direitos e obriga-
ções sobre o MEI (Microem-
preendedor Individual)  em 
relação ao ICMS; esclareci-
mentos sobre o Regime de 
Substituição Tributária; até 
mesmo por dicas de aplica-
tivos e de ferramentas úteis 
para reuniões virtuais em 
videoconferências; e de di-
cas de segurança ao receber 
mensagens suspeitas nos 
e-mails corporativos da Se-
faz; além de lançamentos de 
novas ferramentas, como foi 
o caso do BDFisc, um banco 
de dados dos contribuintes 

para auxiliar o auditor fiscal 
no ato da fiscalização de es-
tabelecimento, dentre outros 
temas.

Dia do Respeito
Como 2020 tem sido um 

ano atípico, por causa da pan-
demia da covid-19 e do isola-
mento social como uma neces-
sidade de proteção, o projeto 
Conectando Saberes também 
inseriu o ‘Dia Nacional do 
Respeito ao Contribuinte’ 
dentro do projeto ‘Conectan-
do Saberes’. Em maio, foram 
produzidos seis vídeos com 
representantes de instituições 
parceiras da Sefaz-PB como a 
Receita Federal do Brasil e a 
Unisinos-RS sobre a temática 
“Englobando o cidadão neste 
tempo de pandemia”. 



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 29 de julho de 2020

Ainda sem jogar
O jogador Léo Moura vive constantemente no departamento médico ou sendo poupado 
para não agravar uma lesão crônica na lombar. Diante do problema, o técnico do 
Botafogo, Mauro Fernandes, solicitou a contratação do lateral Kellyton. Página 16
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Mesa diretora atende a pedido de vereadores aliados ao prefeito interino e garante permanência de Kita no cargo

Desobedecendo a determi-
nação do juiz Francisco Antu-
nes, da 4ª Vara Mista de Bayeux, 
a Mesa Diretora da Câmara de 
Vereadores da cidade decidiu, 
ontem, cancelar as eleições in-
diretas para a escolha do prefei-
to-tampão que deveria ficar no 
cargo até o final deste ano, em 
substituição ao ex-prefeito Berg 
Lima (PL), que renunciou, e ao 
prefeito interino, vereador Jefer-
son Kita (Cidadania).

Com base na Lei Orgânica 
do município (LOM), que estabe-
lece eleições indiretas em caso 
de vacância do cargo no último 

semestre do mandato, o juiz ha-
via determinado que a Câmara 
fizesse as eleições até o dia 14 do 
próximo mês, mas, atendendo a 
um pedido feito por seis verea-
dores junto à Mesa Diretora da 
Casa, a Mesa Diretora do plená-
rio optou pela invalidação do ar-
tigo da Lei Orgânica que trata da 
questão.

Com a decisão da Câmara, 
o presidente da Casa, vereador 
Jeferson Kita, permanece na pre-
feitura como prefeito interino, o 
mesmo ocorrendo com o verea-
dor Inaldo Andrade (PR), que é 
vice-presidente da Câmara de 
Bayeux e que, na interinidade, 
presidiu os trabalhos da sessão 
de ontem e, com a decisão, per-

manece comandando o Poder 
Legislativo de forma interina.

Com a maioria em favor de-
les, Kita e Inaldo trabalham no 
sentido de permanecer no co-
mando, respectivamente, da Pre-
feitura e da Câmara até o final do 
ano, alegando que o artigo da Lei 
Orgânica que convoca eleições in-
diretas seria ilegal, porque teria 
sido aprovado, mas não teria sido 
publicado no Diário Municipal.

Até as 14h de ontem, duas 
reações eram esperadas em re-
lação à decisão da Câmara: a pri-
meira era a do próprio juiz Fran-
cisco Antunes sobre sua decisão, 
e a segunda era a da bancada de 
oposição que aguardava o po-
sicionamento do magistrado já 

prometendo recorrer ao Tribu-
nal de Justiça para tentar anular 
a decisão da Câmara.

Os nove vereadores con-
tra o cancelamento das eleições 
são Luciene de Fofinho (PSB), 
Adriano Martins (MDB), Adria-
no do Táxi (PSL), França (PTN), 
Dedeta (PSD), Guedes Informá-
tica (PTN), Uedson Orelha (PSL) 
e Cabo Rubem (PSB). Os dez a 
favor são Inaldo Andrade (PL), 
Noquinha (PSL), Josauro Pereira 
(PDT), Zé Baixinho (PMN), Roni 
Alencar (PMN), Lico (PSB), José 
Neto (PSD), Betinho RS (PMN), e 
a suplente Lucília  Freitas (DEM), 
que assumiu a vaga de Kita, de-
pois da saída  dele para o cargo 
de prefeito interino.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Câmara de Bayeux ignora 
Justiça e cancela a eleição

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende
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Política em Movimento

Planos de saúde
As operadoras de planos de saúde estão proi-
bidas de limitar o tempo de internação dos 
pacientes suspeitos ou diagnosticados com 
o novo coronavírus, em razão de prazos de 
carência dos contratos com cobertura hospi-
talar. É o que prevê a Lei 11.756, de autoria 
do deputado estadual Adriano Galdino (PSB), 
presidente da ALPB. A lei estabelece ainda 
que “enquanto perdurar o estado de calami-
dade pública, todos os serviços prestados ao 
contratante em razão da suspeita ou confir-
mação dessa patologia viral serão considera-
dos emergenciais”.

Merenda escolar
O MPPB expediu recomendações aos Con-
selhos Estadual e Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente sobre a necessidade 
de deliberar sobre a política pública relativa à 
concretização dos direitos das crianças e ado-
lescentes financiadas pelo Fundo de Direitos 
da Criança e do Adolescente. Até 30 dias an-
tes da data limite para o encaminhamento do 
projeto de Plano Plurianual (PPA) no ano de 
2021, os conselhos devem enviar à Secretaria 
do Planejamento ou órgão equivalente o Pla-
no Quadrienal de Ação, estruturando os pro-
gramas e ações que irão compor o PPA.

‘Prêmio ANA 2020’
Nesta sexta-feira (31) terminam as inscrições 
para o ‘Prêmio ANA 2020’, da Agência Nacio-
nal de Águas e Saneamento Básico (ANA). As 
boas práticas no uso da água e na divulgação 
sobre o tema podem ser inscritas gratuita-
mente pelo hotsite www.ana.gov.br/premio. 
Os vencedores das oito categorias ganharão 
o ‘Troféu Prêmio ANA’, sendo que uma novi-
dade desta edição histórica é que os três fina-
listas de cada categoria poderão utilizar em 
seus materiais de divulgação o ‘Selo Prêmio 
ANA: Finalista’ ou o ‘Selo Prêmio ANA: Vence-
dor’, conforme o resultado do concurso.

Pré-candidatura em Patos
O deputado estadual Érico Djan (Cidadania) 
confirmou nesse último final de semana 
que é pré-candidato a prefeito de Patos nas 
eleições de novembro deste ano. De acordo 
com ele, o Cidadania tem um projeto político 
novo para a cidade localizada no Sertão pa-
raibano. Para ele, “está na hora de algo novo 
para Patos, pois a cidade não aguenta mais 
as picuinhas políticas. Patos precisa da união 
das forças políticas para um projeto que ve-
nha de encontro aos anseios da população”.

Combate à pandemia
Tramitam na CMJP vários projetos relacio-
nados à pandemia. Entre eles, o que dispõe 
sobre medidas de proteção a profissionais 
essenciais ao controle da covid-19, de auto-
ria do vereador Leo Bezerra (Cidadania); o 
que disponibiliza atendimento psicológico 
aos profissionais que atuam nessa área, de 
Marcos Vinícius (PL); o que institui o memo-
rial às vítimas da pandemia no município, de 
Renato Martins (Avante); e o que institui 4 
de julho como o ‘Dia Municipal em Memória 
das Vítimas da Covi-19’, também de Renato.

Palestras do PSDB
O PSDB realiza no sábado (1º), à 15h, a quar-
ta edição do ‘Capacitar PSDB Paraíba’, que 
acontece na plataforma de videochamada 
Zoom. A capacitação terá a participação do 
professor da Universidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG), Gustavo Nogueira e 
também do advogado do PSDB Nacional, 
Gustavo Kanffer, além da coordenadora do 
PSDB Mulher na Região Nordeste e ex-depu-
tada Iraê Lucena. Serão duas palestras: ‘Con-
venções Online 2020 – Plataforma PSDB Di-
gital’ e ‘Do Planejamento à Vitória nas Urnas’.

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba (ALPB) apro-
vou ontem, em sessão remota, 
mais dois projetos que dispõem 
sobre medidas de prevenção à 
covid-19 na reabertura das esco-
las públicas e privadas do Estado. 

O primeiro projeto apro-
vado foi de autoria da deputada 
Cida Ramos (PSB) e sugere a im-
plantação de um plano de reto-
mada das aulas presenciais por 

parte das instituições de ensino, 
que incluam adaptação do am-
biente escolar, redução do nú-
mero de alunos nas salas de aula, 
disponibilização de água, sabão e 
toalhas de papel ou álcool em gel 
em diferentes pontos da unidade 
escolar.

Pelo projeto, as instituições 
escolares também ficam obri-
gadas a informar aos órgãos de 
saúde os casos de profissionais 
ou alunos que apresentem sinto-
mas da covid-19, não permitindo 
o retorno às atividades presen-
ciais dessas pessoas até a com-

provação do não contágio ou da 
cura em relação ao vírus.

O segundo projeto torna 
obrigatória a realização de tes-
tes diagnósticos do coronavírus-
sars-cov-2 para os professores e 
funcionários das instituições de 
ensino, públicas e privadas, an-
tes do reinício de suas atividades, 
em todo o Estado da Paraíba.

De autoria do deputado 
Chió (Rede Sustentabilidade), 
o projeto tem como finalidade 
resguardar docentes, alunos, 
funcionários e todas as pessoas 
que contribuem e são respon-

sáveis para a boa organização e 
funcionamento das instituições 
de ensino. “A exigência para a 
apresentação de testes negativos 
para a covid-19 se torna indis-
pensável neste momento, devido 
às altas taxas de contaminação 
pelo vírus. Os testes de diagnós-
tico por RT-PCR (padrão ouro) 
são altamente eficazes, sendo 
considerado o padrão de teste 
definitivo segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS)”, expli-
cou o deputado Chió. Os projetos 
seguirão agora para votação em 
plenário.

Comissão aprova teste de covid-19 para 
professores e servidores na volta às aulas
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Fotos: Divulgação

Projeto da deputada Cida Ramos sugere a implantação de um plano de retomada das aulas presenciais; já o deputado Chió quer garantia de testes da covid-19

Eleições 2020

Candidatos vão conhecer os limites de valores 
utilizados nas campanhas somente em agosto

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) tem até o dia 31 de 
agosto para informar os valo-
res que poderão ser utiliza-
dos por candidatos a prefeito 
e vereador na campanha das 
eleições municipais de 2020. 
Normalmente, a data limite 
estabelecida em lei para esta 
divulgação é 20 de julho. A al-
teração ocorreu por causa na 
mudança do calendário eleito-

ral, que adiou as eleições deste 
ano em 42 dias.

O limite de gastos envol-
ve, por exemplo, a contratação 
de pessoal de forma direta ou 
indireta. É obrigatório o de-
talhamento das operações, 
com identificação integral 
dos prestadores de serviço, 
dos locais de trabalho, horas 
trabalhadas, da especificação 
das atividades executadas e 

da justificativa do preço con-
tratado.

Também entra no limite 
de gastos a confecção de ma-
terial impresso de qualquer 
natureza. Outra informação 
que precisa ser detalhada diz 
respeito ao aluguel de locais 
para a realização de atos de 
campanha eleitoral, além das 
despesas com transporte ou 
deslocamento de candidato e 

de pessoas a serviço das can-
didaturas.

A legislação determina 
que gastar recursos além dos 
limites estabelecidos sujeita 
os responsáveis ao pagamento 
de multa no valor equivalente 
a 100% da quantia que exce-
der o limite pré-determinado. 
O infrator também pode res-
ponder por abuso do poder 
econômico.
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Câmara recorre ao Supremo para 
anular buscas contra deputados
Nas ações, a Mesa Diretora alega que só o STF pode autorizar as medidas e não a primeira instância da Justiça

A Câmara dos Deputa-
dos entrou com duas ações 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) para anular buscas e 
apreensões feitas pela Polícia 
Federal (PF) nos gabinetes da 
deputada federal Rejane Dias 
(PT-PI) e do deputado federal 
Paulinho da Força (SD-SP). Os 
parlamentares são investiga-
dos pela Justiça em diferentes 
processos. As petições foram 
protocoladas ontem à noite. 

Nas ações, a Mesa Direto-
ra pede a anulação das buscas 
autorizadas pela primeira ins-
tância da Justiça por entender 
que somente o STF pode au-
torizar as medidas. Segundo a 
Casa, as buscas interferem no 
“pleno exercício do mandato 
parlamentar”.

A polêmica ocorre porque 
não está claro se a primeira 
instância do Judiciário pode 
determinar buscas nas depen-
dências do Congresso. A dúvi-
da ocorreu após a decisão do 
Supremo que restringiu o foro 
privilegiado de deputados e 
senadores aos crimes cometi-
dos durante o mandato. 

Rejane Dias
Na busca envolvendo a 

deputada, a Justiça Federal 
do Piauí pediu autorização 
à ministra Rosa Weber para 
determinar as buscas, mas a 
magistrada devolveu o pedido 
para que o juiz local decidisse 
conforme sua convicção. No 
caso de Paulinho de Força, a 
busca foi autorizada direta-
mente pela Justiça Eleitoral de 
São Paulo. 

Na segunda-feira (27), o 
gabinete da deputada Rejane 
Dias foi alvo de buscas pelos 
agentes da PF em uma investi-
gação sobre supostos desvios 
no Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Fundeb) e do Pro-
grama Nacional de Apoio ao 
Transporte Escolar (Pnate), 
que teriam ocorrido quando 
a deputada era secretária de 
Educação. 

Após a operação, Rejane 
Dias disse que recebeu com 
tranquilidade os desdobra-

mentos da operação. Em nota, 
acrescentou que, “como desde 
o início, permanece à dispo-
sição para esclarecimentos a 
todas essas alegações”, e que, 
durante seu exercício à fren-
te da Secretaria de Educação, 
“sempre se portou em obser-
vância às leis, tendo em vista 
a melhoria dos índices educa-
cionais e a ampliação do aces-
so à educação dos piauienses”.

Paulinho da Força
No dia 14 de julho, o gabi-

nete do deputado Paulinho da 
Força também foi alvo de bus-
cas. O parlamentar é investiga-
do pelo suposto cometimento 
de crimes eleitorais. Segundo 
as investigações, existem indí-
cios de que o deputado rece-
beu R$ 1,7 milhão em doações 
eleitorais não contabilizadas 
em 2010 e 2012. As acusações 
foram feitas por ex-executivos 
do grupo J&F em acordo de co-
laboração premiada. 

Em nota divulgada após 
as buscas, Paulinho disse que 
“desconhece os fatos apura-
dos” e que soube das investi-
gações “pela imprensa”. 

José Serra
Na semana passada, em 

outro caso envolvendo uma 
investigação contra parla-
mentar, o presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, sus-
pendeu uma ordem de busca 
e apreensão no gabinete do 
senador José Serra (PSDB-
-SP), que havia sido determi-
nada pela primeira instância 
da Justiça Eleitoral de São 
Paulo.  

Segundo as investiga-
ções do Ministério Público, 
que tiveram como base o de-
poimento de colaboradores, 
“fundados indícios” apontam 
que Serra teria recebido do-
ações eleitorais não conta-
bilizadas (caixa 2) de R$ 5 
milhões na campanha ao Se-
nado em 2014.

Por nota, José Serra diz 
que foi “surpreendido” pela 
ação “com nova e abusiva ope-
ração de busca e apreensão 
em seus endereços, dois dos 
quais já haviam sido vasculha-
dos há menos de 20 dias pela 
Polícia Federal”.

No dia 14 deste mês, o gabinete do deputado Paulinho da Força, na Câmara, foi alvo de busca e apreensão por parte de Polícia Federal

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Inquérito no Supremo

Toffoli quer nova regulação 
para combate às fake news

O presidente do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), ministro Dias Toffo-
li, defendeu ontem criação 
de novas regras e instru-
mentos legais para o com-
bate às notícias falsas, as 
fake news, que ampliem as 
possibilidades, inclusive, 
de responsabilização das 
plataformas de redes so-
ciais.

“Não podemos norma-
lizar, condescender e acei-
tar as fake news como um 
fenômeno inevitável. Nós 
não podemos aceitar isso 
como algo que seja impos-
sível de combater ou que 
se tornará natural no dia 
a dia. Temos que ter ins-
trumento, Estado, regula-
mentação, sim, e responsa-
bilidade do mercado”, disse 
Toffoli, durante seminário 

online sobre liberdade de 
expressão, organizado pelo 
site Poder360 em parceria 
com o Observatório de Li-
berdade de Imprensa da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB).

O ministro destacou 
que em todo o mundo há o 
movimento de exigir maior 
responsabilização das em-
presas em torno das fake 
news, e que as plataformas 
“sabem que essa respon-
sabilidade está chegando”, 
mas tentam postergar essa 
regulação por razões eco-
nômicas.

No fim de junho, o 
Senado aprovou um pro-
jeto de lei com o objetivo 
de combater a dissemina-
ção de informações falsas 
por meio de redes sociais 
e serviços de mensagem. 
O texto depende agora de 
análise da Câmara dos De-
putados.

A iniciativa foi critica-
da pelo presidente Jair Bol-
sonaro, que disse ser uma 
limitação à liberdade de 
expressão. Ele já disse tam-
bém que pretende vetar 
trechos da lei se receber o 
texto aprovado pelo Sena-
do para sanção.

Toffoli também voltou 
a defender ontem o inquéri-
to das fake news, aberto de 
ofício por ele e relatado pelo 
ministro Alexandre de Mo-
raes. O presidente do Supre-
mo disse que a investigação 
tem como alvo uma “máqui-
na de desinformação”.

Na semana passada, 
após determinação de 
Moraes, o Twitter e o Fa-
cebook bloquearam per-
fis de diversos usuários 
investigados no Supremo 
pela suposta dissemina-
ção de notícias falsas e por 
fazer ameaças a ministros 
da Corte.

Governo e  Congresso  sofrem 
pressão contra teto de gastos
Agência Estado

A disputa por mudanças 
no teto de gastos se transfor-
mou numa verdadeira guerra 
dentro do governo. Tenta-
tivas de flexibilizar a regra 
que amarra o crescimento 
das despesas à variação da 
inflação têm partido de inte-
grantes do próprio Executivo 
e servido para encorajar par-
lamentares e entidades na de-
fesa por mais gastos. 

Lideranças do Congresso 
já se articulam para buscar 
uma alternativa para elevar 
investimentos em infraes-
trutura neste e nos próximos 
anos. Em outra frente, uma 
coalizão de 230 organizações 
da sociedade civil se movi-

menta para derrubar o teto 
como resposta à pandemia da 
covid-19.

A investida mais recente 
para burlar o teto teve o apoio 
da própria equipe econômi-
ca. Com aval do Ministério da 
Economia, o governo tentou 
emplacar no Congresso, sem 
sucesso, um drible na regra 
fiscal ao propor que parte dos 
recursos do Fundeb, o fundo 
para educação básica (que é 
livre do alcance do teto), fosse 
redirecionado para o Renda 
Brasil - novo programa social 
que o presidente Jair Bolsona-
ro pretende lançar em agosto 
em substituição ao Bolsa Fa-
mília.

Até então, a equipe eco-
nômica mostrava coesão em 

defesa do que é chamado de 
teto “puro”, a permanência da 
regra sem alterações como 
âncora da política econômi-
ca para o crescimento e ma-
nutenção dos juros baixos 
pelo Banco Central por um 
período mais prolongado. 
O movimento foi observado 
com atenção pelo mercado 
financeiro, que vê crescer o 
risco de mudança de rumos 
na política fiscal.

Depois da proposta do 
Fundeb, uma nova tentati-
va de drible partiu da Junta 
de Execução Orçamentária 
(JEO), colegiado responsável 
por decisões orçamentárias e 
composto pelos ministros da 
Casa Civil, Walter Braga Netto, 
e da Economia, Paulo Guedes.

Agência Brasil

A parlamentar do Es-
tado do Arkansas (EUA) 
Joyce Elliott, que buscará 
uma vaga no Congresso 
norte-americano em no-
vembro, foi apenas a se-
gunda estudante negra 
no Ensino Médio de sua 
escola – a primeira foi sua 
irmã mais velha. Se eleita, 
ela será a primeira deputa-
da negra de seu Estado em 
Washington.

A eleição do fim do 
ano será “uma chance de 
mudar nossa história”, dis-
se ela à Reuters, após uma 
manifestação contra o ra-
cismo em um condado de 
maioria branca. “Decidi 
que precisava concorrer 
porque vejo um caminho 
para vencer”.

No momento em que 
os Estados Unidos lutam 
contra a pandemia do novo 
coronavírus, que vem in-
fectando e matando negros 
desproporcionalmente, e 
testemunham tumultos 
contra a violência policial, 
um número recorde de 
mulheres negras está con-
correndo ao Congresso.

Elliott é uma de pelo 
menos 122 mulheres ne-
gras ou multirraciais que 
disputarão cadeiras no 
Legislativo federal na elei-
ção deste ano. O número 
aumenta constantemente 
desde 2012, quando foi de 
48, de acordo com o Centro 
para Mulheres e Políticas 
Americanas (Cawp).

Agora que a tempo-
rada de primárias se apro-
xima do fim, quase 60 mu-
lheres negras ainda estão 
no páreo, segundo o grupo 
Collective PAC.

As mulheres negras 
são quase 8% da popula-
ção dos EUA, mas 4,3% do 
Congresso, de acordo com 
relatório do Centro para 
Mulheres e Políticas e Altu-
ras Maiores da América.

Nos EUA, 
eleição atrai
mulheres
negras

O empresário Fer-
nando Cavendish, ex-
-presidente da Delta En-
genharia, foi condenado 
a 11 anos e 8 meses de 
prisão em regime fecha-
do pelos crimes de frau-
de à licitação e lavagem 
de dinheiro nas obras de 
ampliação da Marginal 
Tietê, na capital paulista, 
realizadas nos anos de 
2009 e 2010.

A sentença proferida 
pelo juiz federal Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Fede-
ral Criminal do Rio, tam-
bém condenou Caven-
dish a pagar indenização 
de R$ 21 milhões, corres-
pondente ao montante 
supostamente desviado 
pelo empresário.

Segundo o Ministério 
Público Federal, o ex-pre-
sidente da Delta partici-
pou de um esquema para 
direcionar a licitação da 
obra de infraestutura. O 
grupo teria superfatura-
do contratos inicialmente 
estimados em R$287 mi-
lhões e desviado dinheiro 
público através de em-
presas de fachada. O valor 
total da obra chegou a R$ 
358 milhões, depois de 
aditivos de quase 25%.

Em depoimento no 
ano passado, o próprio 
empresário, que assinou 
acordo de colaboração 
premiada com a Lava Jato, 
confirmou participação 
no suposto cartel coman-
dado, segundo ele, pelo 
ex-diretor de Engenharia 
da Dersa, Paulo Vieira de 
Souza.

Ex-presidente da
Delta é condenado 
Rayssa Motta
Agência Estado

Felipe Pontes
Agência Brasil

André Richter
Agência Brasil
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Tricolor recebe o Mirassol no Morumbi a partir das 19h e o alviverde pega o Santo André, no Alianzz Parque, às 21h30

São Paulo e Palmeiras terão
jogos decisivos pelo Paulista

Erros de arbitragem são comuns numa parti-
da de futebol, afinal os árbitros são seres humanos 
e passíveis de falhas, porém alguns são motivos de 
desconfiança de favorecimento desse ou daquele clu-
be. Nos últimos anos surgiu o VAR, o já famoso assis-
tente de vídeo, criado exclusivamente para corrigir 
erros até então imperdoáveis. E tem merecido rasga-
dos elogios de dirigentes e jogadores, embora ainda 
tenha alguém reclamando, perfeitamente natural. 
Nada é perfeito.

A Confederação Brasileira de Futebol vem ado-
tando em todas as suas competições o uso da tecnolo-
gia para torná-las cada vez mais transparente, porém 
pisou na bola ao esquecer da Copa do Nordeste des-
te ano, competição de suma importância no aspecto 
técnico e financeiro. Retrocedeu no tempo e deve ser 
responsabilizada pelo prejuízo do Botafogo no jogo 
decisivo contra o Bahia, sábado, no Estádio de Pituaçu.

A vitória de 3 a 1 do Bahia foi construída com 
erros grosseiros de arbitragem com gol impedido e 
anulação de gol legal do Botafogo. Ao final da parti-
da, revolta dos botafoguenses e até meia culpa dos 
baianos, reconhecendo que a arbitragem influiu na 
classificação. O trio pernambucano formado por Gil-
berto Rodrigues, Ricardo Bezerra e Bruno César foi o 
responsável pela lambança. Foi premeditado? Difícil 
afirmar, afinal faltam provas concretas. Qual o pre-
juízo que eles tiveram pelos erros? Certamente serão 
afastados de escalas e retornarão brevemente.

E o prejuízo do Botafogo que brigava por R$ 375 
mil? Quem vai bancar? Um filme já bem conhecido no 
futebol brasilero, onde um clube de maior expressão 
sempre leva vantagem sobre o seu oponente menor. 
Nada vai mudar. É  o nosso futebol, assim como o Bra-
sil, varrendo lixo pra debaixo do tapete.

Quem paga o 
prejuízo do Belo?

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Cada dia mais me convenço que os 
Estaduais estõo com seus dias contados 
se não for repensado pelas Federa-
ções e se faz necessário olhar bem pra 
frente assim que forem concluídos os 
dessa temporada. Já sabemos que as 
competições nacionais vão até feverei-
ro, o que implica dizer que o calendário 
de 2021 vai ser outro sufoco. Indepen-
dente disso já enfrentamos dificuldades 
com o paralelo da Copa do Nordeste, 
deixando o nosso Estadual em segun-
do plano. É bom lembrar que antes da 
pandemia não empolgava os torce-
dores. Todo esse cenário merece uma 
profunda reflexão da Federação com os 
clubes para tentar o seu fortalecimento.

Estaduais

Brasileiro
Na próxima semana 
está previsto o iní-
cio do Campeonato 
Brasileiro das Séries 
A, B e C e, com isso, 
um aumento no fluxo 
de passageiros pelos 
aeroportos em plena 
pandemia do novo 
coronavírus. Motivo de 
grande preocupação.

Flamengo
No início desta semana, 
o Flamengo anunciou 
o sétimo acordo com as 
famílias dos 10 garo-
tos que morreram no 
incêndio do Ninho do 
Urubu, em 8 de feve-
reiro de 2019, restando 
agora três. Os valores 
dos acordos não foram 
revelados à imprensa.

Não existe ainda uma luz no final do túnel para 
o retorno das competições de base, embora a nível 
nacional a CBF fale num retorno em setembro, mas 
em termos de Paraíba o futuro ainda é sombrio. Os 
números da Covid-19 ainda estão altos e seriam 
necessários um alto investimento financeiro da Fe-
deração para garantir os rígidos protocolos.

E o futebol de base?

Agência Estado

O São Paulo inscreveu 
o atacante Gonzalo Carneiro 
para as quartas de final do 
Campeonato Paulista, con-
tra o Mirassol, hoje, às 19h, 
no Morumbi. O uruguaio não 
atua desde ano passado por 
causa de uma suspensão por 
doping. Gonzalo Carneiro en-
trou na lista do Paulistão na 
vaga do jovem atacante Ga-
leano.

No fim de março, Car-
neiro ficou livre para retor-
nar para o São Paulo ao ter 
a sua suspensão por doping 
reduzida para 12 meses em 
julgamento realizado pelo 
Tribunal de Justiça Despor-
tiva Antidopagem (TJD-AP). 
A pena inicial havia sido de 
dois anos.

Carneiro testou positivo 
para benzoilecgonina, um 
metabólito da cocaína, em 16 
de março de 2019, em exame 
realizado após a derrota do 
São Paulo por 1 a 0 para o 
Palmeiras, em partida dispu-
tada no estádio do Pacaembu 
e válida pelo Campeonato 
Paulista. Naquela oportuni-
dade, o uruguaio foi titular e 
atuou pelos 90 minutos.

A escalação do Tricolor 
deve ser Tiago Volpi; Juan-
fran, Bruno Alves, Arboleda 
e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel 
Alves e Igor Gomes; Vitor 
Bueno, Pato e Pablo. Justa-
mente por ter poupado os 
titulares no fim de semana, o 
São Paulo ganhou tempo de 
descanso para os atletas.

Palmeiras
De olho no duelo das quar-

tas de final do Paulistão, contra 
o Santo André, hoje, às 21h30, 
no Alianzz Parque, o Palmeiras 
treinou, na última segunda-fei-
ra, contou até com a presença 
de Ramires. O meia jogou 25 

minutos no domingo e marcou 
um dos gols da equipe. E, on-
tem, com todo o elenco.

Sem descanso, Ramires 
participou integralmente dos 
dois coletivos, sendo um com 
reservas e jogadores do time 
sub-20. A atividade também 

contou com a presença do za-
gueiro Gustavo Gómez, que 
ainda não renovou seu contra-
to com o clube. 

Nos dois jogos desta quar-
ta-feira se houver empate a 
decisão será na cobrança de 
penaltis.

Treino do São Paulo, ontem, visando o jogo decisivo de logo mais contra o Mirassol pelas quartas de final

Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net

O apresentador Rodrigo 
Rodrigues, apresentador do 
“Troca de Passes” do Spor-
TV, morreu ontem, no Rio 
de Janeiro, aos 45 anos, por 
complicações da covid-19. 
Infectado pelo novo corona-
vírus há 15 dias, o jornalista 
estava afastado do trabalho 
desde então, mas sentiu-se 
mal no sábado passado e 
ao procurar atendimento, a 
equipe médica optou pela 
internação.

Rodrigo Rodrigues 
apresentou o “Troca de Pas-
ses” pela última vez em 9 de 
julho. Ele trabalhou também 
no SBT, TV Cultura, Band, 
Gazeta, ESPN Brasil e Espor-
te Interativo. Estava no Spor-
TV desde 2019.

Rodrigo começou a car-
reira em 1995, na Rede Vida. 
Trabalhava com o que mais 
gostava: música. Em 2001, 
cobriu o Rock in Rio. O jei-
to espontâneo arrancava as 
melhores respostas. Passou 
por TV Cultura, SBT e Ban-
deirantes e lançou o primei-
ro livro em 2008: “As Aven-
turas da Blitz”, que conta a 
história da banda de rock 
liderada por Evandro Mes-
quita.

Em 2011, o jornalista 
cultural decidiu se aventu-
rar no esporte. Foi contra-

tado pela ESPN e cativou os 
atletas da mesma forma que 
fazia com os músicos. Ro-
drigo sabia dar espaço para 
cada convidado brilhar. Cada 
um no seu momento. Como 
numa banda de rock, todo 
instrumentista tem direito 
ao solo. Nada mais natural 
para esse jornalista-roquei-
ro, líder da banda “The Sou-
ndtrackers”, que toca músi-
cas de filmes e lançou três 
discos

Durante uma apresen-
tação da banda no “Domin-
gão do Faustão”, Rodrigo 
respondeu assim à pergun-
ta do apresentador sobre o 
começo de sua carreira: “Eu 
comecei desenhando, aí pas-

sei pro violão. E, aí, quando 
eu achava que ia ser profes-
sor de arte e tocar na noite, 
eu fiz um teste acidental e 
virei apresentador. Não pa-
rei mais, faz 25 anos... Mas 
eu nunca deixei de tocar, eu 
faço questão de manter a 
banda porque uma paixão 
alimenta a outra”.

Rodrigo Rodrigues ti-
nha 45 anos. No dia 13 de 
julho, decidiu fazer teste 
para a covid-19 mesmo sem 
sintomas - dia 9 tinha sido 
seu último dia presencial 
no trabalho. Relatou que 
um amigo, com quem teve 
contato, tinha acabado de 
testar positivo. O resultado 
do teste de Rodrigo também 

deu positivo e ele foi imedia-
tamente afastado. Nos dias 
posteriores, Rodrigo apre-
sentou sintomas como falta 
de paladar e olfato, mas dizia 
se sentir bem.

No entanto, a situação 
mudou no último sábado. 
Segundo o boletim médico 
do hospital onde foi interna-
do, Rodrigo deu entrada na 
emergência com quadro de 
dor de cabeça, vômito e de-
sorientação. No dia seguinte, 
foi submetido a um procedi-
mento para diminuição da 
pressão intracraniana em 
decorrência de uma trombo-
se venosa cerebral. Ele não 
resistiu e teve a morte con-
firmada nesta terça-feira.

Morre, aos 45 anos, o apresentador do 
‘Troca de Passes’, Rodrigo Rodrigues
Agência Estado

Jornalista e músico, Rodrigo Rodrigues trocou a cobertura cultural pelo esporte e era uma das estrelas da TV

Foto: Divulgação
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Faltam apenas 10 dias 
para o começo da Série C 
do Campeonato Brasileiro, 
torneio que esse ano terá 

um formato de disputa di-
ferente na sua fase final que 
agora será realizada em dois 
grupos com quatro equipes 
cada, subindo para a segun-
da divisão nacional, os dois 
melhores de cada chave. 

A final do torneio será fei-
ta entre os líderes de cada 
grupo. Para os representan-
tes paraibanos no torneio, 
Botafogo e Treze, a estreia 
será no dia 9 de agosto, um 
dia após a abertura oficial 

da disputa. O Galo começa-
rá o Brasileirão jogando em 
casa, enquanto o Belo fará 
seu primeiro jogo no Ceará.

Em 2020, o Treze  fará 
sua segunda tempora-
da consecutiva na Série C, 
após conquistar o acesso 
em 2018. No ano passado, 
o time não foi bem e brigou 
por quase toda a competi-
ção para não ser rebaixado, 
agora, o Alvinegro de Cam-
pina Grande espera brigar 
na parte de cima da tabela. 
Enquanto isso o Botafogo 
vai para a sua sétima tem-
porada seguida na terceira 
divisão nacional – subiu em 
2014 – e novamente tenta-
rá avançar para a segunda 
fase, feito obtido em 2015 e 
2017, após ter mais uma vez 
fracassado em seu sonho de 
chegar na segunda divisão 
nacional.

O primeiro confronto 
do Treze na Série C deste 
ano está marcado para o 
Amigão às 16h e será contra 

o Imperatriz-MA, time que 
fez boa campanha na tem-
porada do ano passado, mas 
em 2020 passa por dificul-
dades financeiras e adminis-
trativas que devem compro-
meter a campanha dentro de 
campo do atual campeão do 
Maranhão. Enquanto isso, o 
Botafogo fará sua primeira 
partida em mais uma tem-
porada na Série C diante do 
Ferroviário do Ceará. O jogo 
será no Estádio Presidente 
Vargas em Fortaleza com 
horário marcado às 20h. 

Na nona rodada da 
competição acontecerá, as-
sim como no ano passado, o 
Clássico Tradição entre Bo-
tafogo e Treze que dividirá 
atenções com o Re-Pa – dis-
puta entre Remo e Paysandu 
do Pará – na rodada especial 
que a CBF organiza ao fim 
de cada turno. Na primeira 
parte da disputa o jogo está 
marcado para ocorrer em 
Campina Grande no dia 3 de 
outubro e já nessa ocasião 

a partida deve, além da his-
tória e rivalidade que acu-
mula, ser um termômetro 
importante para o que as 
duas equipes serão capazes 
de fazer na disputa durante 
essa temporada conturbada 
diante da pandemia da co-
vid-19. 

Com uma série de mu-
danças no calendário do fu-
tebol por conta da pandemia 
da covid-19, as primeiras 
rodadas do torneio nacional 
serão intercaladas com os 
jogos da fase final do Cam-
peonato Paraibano.

Contagem regressiva para a estreia na Série C

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com’

O primeiro clássico 
tradição vai acontecer 
no dia 3 de outubro, 
em Campina Grande, 
no Amigão, final do 

primeiro turno

Foto: Paulo Cavalcanti/Botafogo

Botafogo e Treze iniciam a 
participação no Campeonato 
Brasileiro da Série C a partir 
do dia 9 de agosto

Lateral direito segue em tratamento e presidente do clube desmente acusações de corpo mole do jogador  

Léo Moura só volta a jogar
pelo Botafogo no Brasileiro

Desde que dispensou os 
laterais Israel e Neilson, que 
o Botafogo vem enfrentando 
problemas na lateral direi-
ta e tendo que improvisar 
jogadores na posição. Isto 
porque o lateral titular, Léo 
Moura, vive constantemen-
te no departamento médico, 
ou sendo poupado para não 
agravar uma lesão crônica 
na lombar, tendo participa-
do de menos do que 50 por 
cento dos jogos do clube. 
Diante do problema, o téc-
nico Mauro Fernandes soli-
citou e a diretoria contratou 
um novo lateral, Kellyton, 
que veio do Sampaio Corrêa 
do Maranhão.

O jogador já chegou re-
gularizado e em condições 
de atuar. Ele é mineiro de 
Belo Horizonte, tem 25 anos 
e já passou por equipes como 
o Uberaba-MG, Rio Claro-SP 
e Inter de Lages-SC. Kellyton 
ainda jogou no Vicente de 
Portugal. Ele era reserva no 
Sampaio Corrêa e disputou 
apenas 2 jogos este ano pelo 
Campeonato Maranhense, 
sendo dispensado durante a 
pandemia.

Sobre a volta do titular 
Léo Moura, a previsão é que 
será no próximo dia 9 no 
jogo de estreia no Brasileiro 
da Série C, contra o Ferrovi-
ário, no Ceará. O presidente 
do Botafogo, Sérgio Meira, 

desmentiu as acusações de 
que o atleta estivesse fazen-
do corpo mole, mesmo ten-
do o maior salário do elen-
co, como vinha publicando 
alguns torcedores nas redes 
sociais.

“Eu mesmo venho 
acompanhando de perto a 
recuperação de Léo Moura 
e digo que o problema é sé-
rio e o jogador sente muitas 
dores na lombar, que o em-
pata de fazer esforço físico. 
Ele é um rapaz de caráter e 
tem mostrado isso ao longo 
de sua carreira. Este tipo de 
acusação só pode partir de 
torcedores mal informados 
sobre o que acontece no clu-
be, ou de adversários ten-
tando tumultuar o clima no 
Belo, para tirar vantagem do 
momento”, disse o dirigente.

 Segundo apurou o re-
pórter Iago Sarinho, de A 
União,  a lombalgia de Léo 
Moura é muito antiga e não 
foi bem tratada. O problema 
se agravou na paralisação 
por causa da pandemia, e 
por isto ele agora está fazen-
do um trabalho de recupera-
ção, que envolve até alguns 
tratamentos alternativos. 
A resposta tem sido muito 
boa e a expectativa é de que 
o atleta possa conviver com 
o problema, sem atrapalhar 
o seu rendimento nos jogos. 
Mas possivelmente, até mes-
mo pela idade avançada, ele 
terá de ser poupado de al-
guns jogos.

Segundo o médico Glau-
ber Novais, Léo Moura já está 
na fase final de recuperação 
do problema, mas está longe 
do nível do resto do grupo. 
“Por conta deste problema, 
o jogador passou muito tem-
po em tratamento e perdeu 
o condicionamento físico. 
Ele agora vai intensificar os 
treinos para que chegue no 
nível dos outros jogadores e 
possa aguentar um ritmo de 
jogo, que acredito que deve-
rá acontecer nos próximos 
dias”, afirmou.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Josemar Gonçalves/Botafogo

 Eu mesmo 
acompanho de perto a 

recuperação de Léo Moura 
e digo que o problema é 
sério e o jogador sente 

muitas dores na lombar, 
que o empata de fazer 

esforço físico 

O lateral direito Léo Moura segue afastado dos gramados e em tratamento médico, se recuperando de um problema na região lombar, e só volta no Brasileiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00075/2020 decorrente daPREGÃO 
PRESENCIAL 00005/2020. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE AREIAe CJ PNEUS (CHARLES 
JOSÉ AGUIAR DA SILVA, CNPJ nº 07.865.242/0001-97. OBJETO: Alteração de Valor contratual. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, II, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. 
SIGNATÁRIOS: Juliana Viegas de Albuquerque Baracho eCHARLES JOSÉ AGUIAR DA SILVA. 
DATA DA ASSINATURA:27/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00118/2020 decorrente daPREGÃO 
PRESENCIAL 00007/2020. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL SAÚDE DE AREIAe NORCOL 
NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ nº 13.440.646/0001-31OBJETO: Alteração 
de Valor contratual. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, II, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, 
e suas alterações. SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista de Albuquerque eNORCOL NORDESTE 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP. DATA DA ASSINATURA:27/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00079/2020. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00266/2020 - 27.07.20 - INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, SOCIAL E AGRARIO - R$ 16.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00108/2020 decorrente daPREGÃO 
PRESENCIAL 00010/2020. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL SAÚDE DE AREIAe MERILUCIA 
DA SILVA ME; CNPJ nº 12.637.901/0001-23. OBJETO: Alteração de Quantitativo e Valor. FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, II, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. 
SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista de Albuquerque eMERILUCIA DA SILVA ME.DATA DA 
ASSINATURA:27/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00081/2020

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 DV00081/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURIDICA(S) PARA LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA SAÚDE DESTINADOS AO ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA - R$ 16.500,00.

Areia - PB, 28 de Julho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00074/2020

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 DV00074/2020, 
que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para realização de serviço de proteção de balcão 
em acrílico para o enfrentamento do Covid-19 destinado a Secretaria de Saúde de Areia-PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDSON SOUZA SILVA 
07564321466 - R$ 3.202,50.

Areia - PB, 28 de Julho de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00107/2020 decorrente daPREGÃO 
PRESENCIAL 00010/2020. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL SAÚDE DE AREIAe e MEGA 
MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI; CNPJ nº 08.370.039/0001-02. OBJETO: Altera-
ção de Quantitativo e Valor. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, II, d, §§1°; 2º da Lei Federal 
N° 8.666/93, e suas alterações. SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista de Albuquerque eMEGA 
MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI.DATA DA ASSINATURA:27/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
PROCESSO N.º 016/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020
OBJETO: Execução de obras de perfuração e instalação de 16 (dezesseis) Poços Tubulares 

no município de Alagoa Grande.
 HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe 
a empresa MJC CONSTRUÇÕES EIRELI, no valor total de R$ 432.396,61 (Quatrocentos e trinta 
e dois mil trezentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos). 

 Alagoa Grande(PB), 28 de julho de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 31/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: MJC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 07.264.280/0001-94.
OBJETO: Execução de obras de perfuração e instalação de 16 (dezesseis) Poços Tubulares 

no município de Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 432.396,61 (Quatrocentos e trinta e dois mil trezentos e noventa e seis reais 

e sessenta e um centavos).
FONTE DE RECURSOS: Contrato de Repasse nº 1045706-78/2019 – Ministério da Integração 

Nacional/CAIXA/Prefeitura Municipal de Alagoa Grande. 
VIGÊNCIA: 210 dias.

Alagoa Grande(PB), 28 de julho de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00006/2020

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 DP00006/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE TESTES COVID–19 IGM E IGG, PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 176.000,00.

Alagoa Nova - PB, 28 de Julho de 2020
JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00020/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, SENDO 

ATRIBUIÇÕES: TREINAMENTO NA EQUIPE CONTÁBIL DO CONTRATANTE, AUDITORIA DIÁ-
RIA NOS REGISTROS CONTÁBEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DA ENTIDADE, AVALIAÇÃO 
DA NECESSIDADE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CRÉDITOS ESPECIAIS; AVALIAÇÃO 
CONTÁBIL DE PROJETOS QUE TRATAM DE LEGISLAÇÃO DE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO 
DE ORÇAMENTO; PREPARAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL; PARECER 
SOBRE ASSUNTOS CONTÁBEIS E ECONÔMICOS FINANCEIROS; CONSULTAS SOBRE AS-
SUNTOS CONTÁBEIS E ECONÔMICOS FINANCEIROS; ENCERRAMENTO DE BALANCETES 
MENSAIS E COMPATIBILIZAÇÃO DOS DADOS E ENTREGA ATRAVÉS DO SISTEMA SAGRES; 
ELABORAÇÃO DO RGF E COMPATIBILIZAÇÃO E ENTREGA AO TESOURO NACIONAL. ELA-
BORAÇÃO E ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS AO TCE, COMPATIBILIZAÇÃO 
E ENTREGA ATRAVÉS DO SISTEMA DO TESOURO NACIONAL.

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.01. – CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, 01.031.2000.2001 – 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA, 3390 35 00 001 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA
VIGÊNCIA: DE 01/08/2020 A 31/12/2020
CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX, INSCRITA NO CNPJ: 08.606.972/0001-36, SIGNATÁRIO: 

INALDO JOSÉ DA COSTA ANDRADE DOS SANTOS
CONTRATADO: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA, CNPJ: 

10.596.370/0001-97, SIGNATÁRIO(A): NEUZOMAR DE SOUSA SILVA RG: 431011 SSP/PB CPF: 
205.902.884-15

VALOR TOTAL: R$ 33.000,00 (TRINTA E TRÊS MIL REAIS)
Bayeux - PB, 28 de Julho de 2020.

INALDO JOSÉ DA COSTA ANDRADE DOS SANTOS 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção 
de 01 (uma) quadra poliesportiva descoberta, localizada na aldeia vila São Miguel - anexo EMEF 
Centro Social São Miguel, neste município. LICITANTE HABILITADO: GRAMARE CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: CICERO DOS SANTOS CALIXTO; COEN - 
CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA; GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS 
LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
06/08/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da 
Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99893-9303. 

Baia da Traição - PB, 28 de Julho de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

RECONSIDERAÇÃO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS N.°00007/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção 
de 01 (uma) quadra poliesportiva descoberta, localizada na aldeia vila São Miguel - anexo EMEF 
Centro Social São Miguel, neste município. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO - em-
presa: CICERO DOS SANTOS CALIXTO. contra o resultado da FASE HABILITAÇÃO da Tomada 
de Preço n.°00007/2020. A Comissão Permanente de Licitação, comunica que, após analise do 
recurso apresentado, não foi dado deferimento ao mesmo – reconsideração de recurso indeferido. 
Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na sede da Prefeitura no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis. 

Baia da Traição - PB, 28 de julho de 2020.
Marinho Germano da Silva Neto

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PORTE II) - UBSF VARZEA, NO MUNICÍ-
PIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB. LICITANTES HABILITADOS: AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES 
LTDA; COEN - CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI; 
D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
ECENG - EMPRESA DE CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI; FC - FERNANDES CARVALHO 
CONSTRUTORA LTDA.; JAILSON BATISTA DOS SANTOS; MONTBRAVO CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -; NCE CONS-
TRUCAO E IMPERMEABILIZACAO EIRELI. . LICITANTES INABILITADOS: GILCIMARA AVILA 
BATISTON; ROQUE CONSTRUCOES E SERVICOS 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 06/08/2020, às 10:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99893-9303. 

Baia da Traição - PB, 28 de Julho de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, NO 
MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-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) 99893-9303. Edital: http://www.baiadatraicao.
pb.gov.br/portal-da-transparencia; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 28 de Julho de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
APASEU - UIRAÚNA - PB

 AVISO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Barbosa, S/N - Garrafão - Uiraúna - PB, às 08 horas do dia 11 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material de Consumo 
compreendo (Material Descartável, Medicamentos, Gêneros Alimentícios não perecíveis, Material 
de Limpeza, Tecidos e Gêneros Alimentícios Perecíveis de acordo com o convênio do Estado 
nº 20-80414-8 / 0026/2020 de 30 de maio de 2020 para o APASEU - UIRAÚNA - PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei  Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06 e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, 
alterada. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço  de email 
supracitado. E-mail: hospitalmenino@bol.com.br

UIRAÚNA - PB, 15 de Julho de 2020
 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 ABERTURA DE ENVELOPES PARA PARTICIPANTES CADASTRADOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, às 07:30 horas 
do dia 30 de Julho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE CESTAS BASICAS E 
KIT DE HIGIENE DE ACORDO COM A PORTARIA MC Nº 58/2020 E NOTA TÉCNICA 20/2020 COM 
A ORIENTAÇÃO DE GESTÃO E OFERTA DE BENEFICIOS EVENTUAIS NO CONTEXTO DE EN-
FRENTAMENTO AOS IMPACTOS DO CORONAVÍRUS (COVID 19) AS FAMÍILIAS EM SITUAÇÃO 
DE EXTREMA VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001A/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, 
a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. Edital: http://www.cachoeiradosindios.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 28 de Julho de 2020
ALBERTO DE ABREU PESSOA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
 AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Alameda Dr. Sabino Guimarães, SN - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:30 horas do dia 30 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS CAMARA MUNICIPAL 
DE CAJAZEIRAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal 
nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 35314432. E-mail: cplcamaracz.pb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cajazeiras - PB, 28 de Julho de 2020
FRANCISCA QUEIROGA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00002/2020

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 DV00002/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA INSTALAÇÕES DE MÓVEIS 
PLANEJADOS NOS GABINETES DOS VEREADORES E PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CAJAZEIRAS – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
VALTERLINS LACERDA DOS SANTOS 98132113420 - R$ 46.450,00.

Cajazeiras - PB, 28 de Julho de 2020
JOSÉ GONÇALVES DE ALBURQUERQUE

Presidente
  

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA INSTALAÇÕES DE MÓVEIS 

PLANEJADOS NOS GABINETES DOS VEREADORES E PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CAJAZEIRAS – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2020. DO-
TAÇÃO: 01 031 2001 2001 Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara 
Municipal 1001 Recursos Ordinários 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 28/07/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Câmara Municipal de Cajazeiras e: CT Nº 00008/2020 - 28.07.20 - VALTERLINS 
LACERDA DOS SANTOS 98132113420 - R$ 46.450,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 
PB 018 – Km 3, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Agosto de 2020, por meio 
do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, 
para: Contratação de prestação de serviços de esterilização, reesterilização e reprocessamento 
de materiais e artigos médico–hospitalares, instrumentais dos procedimentos clínicos, cirúrgicos e 
de atendimentos ambulatorial, de urgência e emergência, em alta temperatura uso de autoclave e 
baixa temperatura uso de óxido de etileno, descritos no Anexo I, realizados nas dependências da 
base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU Conde PB, do Pronto 
Atendimento do Centr. 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 Fe-
deral nº 5.450/05; Decreto Municipal nº 0146/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, 
exclusivamente pelo E-mail: licita@conde.pb.gov.br. Edital: https://www.portaldecompraspublicas.
com.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 24 de Julho de 2020
JOSÉ ELI BERNARDES PORTELA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução dos serviços 
de CONCLUSÃO da construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde - Tipo I, localizada no Con-
junto Olívia Madruga, na cidade de Cuitegi/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - Valor: R$ 114.459,14. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, no horário das 08h00min as 
12h00min horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3502-1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. 

Cuitegi - PB, 28 de Julho de 2020. 
REGICLAUDIO DIOGO GOMES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

 EXTRATO DE 5.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00062/2018
OBJETO: Execução dos serviços de construção de Unidade Escolar com 04 (quatro) salas de 

aula, no Conjunto Antonio Amaro, nesta cidade de Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 – 
Lei Federal 8.666/93 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS – Contrato nº 00062/2018 - Tomada 
de Preços nº 00001/2018. VIGÊNCIA: 08 (oito) meses de 24/07/2020 até 24/03/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - ME. 
DATA DE ASSINATURAS: 24/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

 EXTRATO DE 4.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00021/2019
OBJETO: Execução dos serviços de Construção da Praça de Eventos, localizada no Conjunto 

Alzira Toscano - Cuitegi/PB, objeto do Contrato de Repasse nº 1023862-06/2015 - Programa: In-
fraestrutura Turística - Ministério do Turismo - Caixa Econômica Federal. FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 57 – Lei Federal 8.666/93 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS – Contrato nº 00021/2019 
- Tomada de Preços nº 00002/2017. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses de 20/07/2020 estendendo-se 
até 20/11/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e VN CONSTRUCOES 
E INCORPORACOES EIRELI - ME. DATA DE ASSINATURAS: 20/07/2020.

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

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de ferros (metais) para 

atender as necessidades da STTP– Superintendencia de Transito e transportes Publicos Campina 
Grande PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município de Campina Grande: 05.010 Superintendência de Transito e Transportes Públicos 
15.451. 1025.2091 Ações de Melhoria no Sistema de Transito 3390.30.000 – Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia 
de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº; CT Nº 00064/2020 - 27.07.20 - 
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - R$ 247.072,75; 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE CAMPINA 
GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará 
às 09:00 horas do dia 14 de agosto de 2020, Licitação TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR 
PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO 
COMPLEXO ALUÍZIO CAMPOS, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. 
O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB 
e através dos portais: (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/) e (https://tramita.
tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf) ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.
pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 28 de julho de 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, torna público para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie que realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preços na forma de Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, Menor Preço 
global, no dia 13 de Agosto de 2020 as 09:00 horas, tendo como objetivo: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DAS RUAS JOÃO BATISTA ROCHA, TRAVESSA BENTO 
RENOVATO E PROJETADA NO MUNICÍPIO DE CAPIM – PB. A reunião ocorrerá na sala da COPELI 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Capim, na Av. São Sebastião, s/n, Centro – Capim – PB. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas ou através do link: http://transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/

Capim, 28 de Julho de 2020.
Valdécio de Aragão Rocha

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00006/2020

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 DP00006/2020, 
que objetiva: 2ª LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS 
SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO 
COVID–19, AMPARADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 0004/2020, DE 07 DE DE ABRIL DE 
2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: IOA SERVICOS E 
PRODUCAO MUSICAL EIRELI - R$ 48.000,00.

Caraúbas - PB, 24 de Julho de 2020
LEONARDO ENEAS ALMEIDA 
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 2ª LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ABRIGAR OS AGENTES DAS BARREIRAS 

SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO 
COVID–19, AMPARADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 0004/2020, DE 07 DE DE ABRIL DE 
2020. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3004.3006 
– AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS 214.000001 – Transferência 
de Recursos do SUS para Atenção Básica 3.3.90.39.01– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS– 
PESSOA JURÍDICA 220.000000 – Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse 
vinculados à Saúde 3.3.90.39.01– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO– PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até 24/09/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas 
e: CT Nº 50601/2020 - 24.07.20 - IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - CNPJ: 
08.397.547/0001-84 - R$ 48.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00014/2020

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00014/2020, do tipo Menor Preço, objetivando: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL ELÉTRICO. Data de Abertura: 11 de agosto de 2020às 09h00min. O Edital pode ser obtido na 
sede da Prefeitura de Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. s/n, Centro, Congo – Paraíba. 
Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário das 08:00 às 12:00. Edital: 
www.congo.pb.gov.br, ou www.tce.pb.gov.br.

Congo - PB, 28 de julho de 2020.
ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10003/2020
AVISO DE LICITAÇÃO – UASG 928074

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalida-
de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 10003/2020, do tipo Menor Preço, objetivando: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Data de Abertura: 11 de agosto de 2020às 14h30min. 
O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Congo, situada à Rua Senador Rui Carneiro. 
s/n, Centro, Congo – Paraíba. Maiores informações através do telefone (83) 3359-1100, no horário 
das 08h00min às 12h00min. Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br, www.congo.pb.gov.br, 
ou www.tce.pb.gov.br.

Congo - PB, 28 de julho de 2020.
JOSÉ IVANILSON PEREIRA GUENES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO

 – DECISÃO FINAL - 
TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2020

A presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público, que reanalisando a docu-
mentação apresentada pelo participante CONSTRUTORA SBG - EIRELI na licitação em epígrafe, 
o recurso apresentado e o Parecer Jurídico apresentado pela Procuradoria Jurídica do Município, 
passa a expor: Foi dada improcedência total do recurso apresentado e mantida a decisão anterior-
mente tomada, permanecendo INABILITADA, a empresa: CONSTRUTORA SBG - EIRELI. Informa 
ainda que será realizada sessão pública para a abertura das propostas de preços que acontecerá as 
09:00 horas do dia 04/08/2020 no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro 
- Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 
33791045. Email: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

CACIMBA DE DENTRO - PB, 28 de Julho de 2020. 
GLAUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO

 – DECISÃO FINAL - 
TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2020

A presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público, que reanalisando a docu-
mentação apresentada pelos participantes CONSTRUTORA SBG – EIRELI e a CONSTRUTORA 
E LOCADORA ALEXANDRE LTDA EPP na licitação em epígrafe, os recursos apresentados e o 
Parecer Jurídico apresentado pela Procuradoria Jurídica do Município, passa a expor: Foi dada 
improcedência total dos recursos apresentados e mantida a decisão anteriormente tomada, per-
manecendo INABILITADAS, as empresas: CONSTRUTORA SBG – EIRELI e a CONSTRUTORA 
E LOCADORA ALEXANDRE LTDA EPP. Informa ainda que será realizada sessão pública para a 
abertura das propostas de preços que acontecerá as 10:00 horas do dia 04/08/2020 no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08h00min 
às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 33791045. Email: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

CACIMBA DE DENTRO - PB, 28 de Julho de 2020. 
GLAUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 

serviços de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: ANTÔNIO EURIQUES VASCONCE-
LOS, BENJAMIN GOMES MARANHÃO, RUA DA GRAMA, SIMPLICIANO HIPÓLITO RIBEIRO 
e TRAVESSA FRANCISCO XAVIER DE MACEDO - TRECHO 01 e 02, localizadas na Zona 
Urbana do Município de Cacimba de dentro - PB, objeto do Contrato nº: 1069347-34 - SICONV 
nº 896659/2019 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E 
PAVIMENTACAO EIRELI - Valor: R$ 677.550,35. 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 Capitão Pedro 
Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

Cacimba de Dentro - PB, 28 de Julho de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO

 – DECISÃO FINAL - 
TOMADA DE PREÇOS N° 00006/2020

A presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público, que reanalisando a docu-
mentação apresentada pelos participantes CONSTRUTORA SBG – EIRELI e a CONSTRUTORA 
E LOCADORA ALEXANDRE LTDA EPP na licitação em epígrafe, os recursos apresentados e o 
Parecer Jurídico apresentado pela Procuradoria Jurídica do Município, passa a expor: Foi dada 
improcedência total dos recursos apresentados e mantida a decisão anteriormente tomada, per-
manecendo INABILITADAS, as empresas: CONSTRUTORA SBG – EIRELI e a CONSTRUTORA 
E LOCADORA ALEXANDRE LTDA EPP. Informa ainda que será realizada sessão pública para a 
abertura das propostas de preços que acontecerá as 11:00 horas do dia 04/08/2020 no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, no horário das 08h00min 
às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 33791045. Email: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

CACIMBA DE DENTRO - PB, 28 de Julho de 2020. 
GLAUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020

A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento do referido Pregão Eletrônico, que objetiva: Con-
tratação de empresa especializada em exame laboratorial na realização do teste para detecção 
do COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e seus órgãos visando o 
enfrentamento da pandemia do Covid - 19 no município de Conceição-PB. Justificativa: Razões de 
interesse público. Informações: no horário 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no seguinte ende-
reço - Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB.

Conceição - PB, 28 de Julho de 2020.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0063/2020-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Dona Inês
Contratado: LL MASTER SUPERMERCADOS LTDA ME
Objeto: realinhar o preço do gênero alimentício: leite em pó integral kg (item 34), para restabelecer 

o equilíbrio econômico financeiro do Contrato nº0063/2020-CPL.
Valor do Aditivo: R$ 11.228,00
Pregão Presencial nº: 0010/2020
Data da Assinatura do aditivo: 27 de Julho de 2020.

JOÃO IDALINO DA SILVA
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2020, que objetiva: Contratação de mão de 
obra de pessoa física calceteiro e servente, para realizar tarefas, reparos, consertos, recuperação, 
ampliação, demolição, reforma e construção, por administração direta; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: ALISON ANDRÉ AQUINO DOS SANTOS - R$ 11.445,00; 
EDMILSON FARIAS DA SILVA - R$ 8.610,00; ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA - R$ 8.610,00; 
JOSÉ JUSSIÊ DA SILVA GREGÓRIO - R$ 8.610,00; RAIMUNDO JOSE DE SOUSA - R$ 11.445,00.

Dona Ines - PB, 22 de Julho de 2020
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de mão de obra de pessoa física calceteiro e servente, para realizar 

tarefas, reparos, consertos, recuperação, ampliação, demolição, reforma e construção, por 
administração direta. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Dona Ines:03.030– SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS, 04.122.1001.2.004, 06.060 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-
RA,12.361.207.2013/12.361.2007.2014/12.361.0231.2086,10.100 – SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, 15.452.1001.2027/26.782.2023.2031, 16.160 – FUNDO MUNI-
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,08.243.2017.2042/08.244.0137.2085.ELEMENTO DE DESPE-
SA;3390.36/3390.39– OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA/JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona 
Inês e: CT Nº 00097/2020 - 22.07.20 - ALISON ANDRÉ AQUINO DOS SANTOS - R$ 11.445,00; 
CT Nº 00098/2020 - 22.07.20 - EDMILSON FARIAS DA SILVA - R$ 8.610,00; CT Nº 00099/2020 - 
22.07.20 - ELZIO SOARES DE ALEXANDRIA - R$ 8.610,00; CT Nº 00100/2020 - 22.07.20 - JOSÉ 
JUSSIÊ DA SILVA GREGÓRIO - R$ 8.610,00; CT Nº 00101/2020 - 22.07.20 - RAIMUNDO JOSE 
DE SOUSA - R$ 11.445,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0020/2020-CPL
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês
Contratado: CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI
Objeto: Constitui objeto do Primeiro Termo Aditivo, prorrogar por mais 03 (três) meses a vigência 

do contrato original, contado a partir do dia 28.07.2020 até o dia 28.10.2020.
Data da Assinatura do aditivo: 28 de Julho de 2020.

TARCIANA LUCENA NUNES 
GESTORA        

CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO

 AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020
OBJETIVO Contratação de serviços especializados na área de assessoria jurídica para atender 

as necessidades da CÂMARA Municipal, conforme especificações constantes no anexo I deste edital.
Reunião dia 14  de agosto de 2020 as 08:30:00hs,
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Pç, Sebastiana de Andrade leite, 

s/n Estado da Paraíba, de segunda a sexta, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos 
os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs de segunda a sexta. 

Desterro - PB, 24 de julho de 2020
NUBIA REJANE BARBOSA NOGUEIRA

Presidente da C.P.L 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AvisoDE RESULTADO - FASE DE LANCES ELETRONICOS
PREGÃO ELETRÔNICO N 2/2020

Objeto: Aquisição(ões) de Veículo(s) Zero Quilômetro [veículo a motor de propulsão antes de seu 
registro e licenciamento] do tipo: UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, com capacidade mínima para 10 
pessoas , com disponibilidade de acessibilidade, conforme discriminação pertinente no Instrumento 
Convocatório, destinado ao Fundo Municipal de Saúde CNPJ n 11.814.527/0001-76 deste município, 
em conformidade a PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE 
Nº. DA PROPOSTA: 11814.527000/1200-06

Torna-se público que,
RESULTADO FINAL:
- FIORI VEICOLO S.A.
Lote(s): 1.
Valor: R$ 230.000,00.
Telefone: 83 991765042
Email: prefetiuradeduasestradas.pb@gmail.com

DUAS ESTRADAS- PB, 27de julhode 2020.
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro(a)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Agosto de 2020, por 
meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, 
para: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO 
PERECÍVEIS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS 
MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Municipal nº 1.907/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. 
E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 27 de Julho de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 03.2020.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo de 25% (vinte e cinco por 

cento) ao valor contratado de R$ 101.242,50 (Cento e Um Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais 
e Cinquenta Centavos), representado pelo acréscimo no valor de R$ 25.310,62 (Vinte e Cinco Mil 
Trezentos e Dez Reais e Sessenta e Dois Centavos), passando ao valor total de R$ 126.553,12 
(Cento e Vinte e Seis Mil Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Doze Centavos), objetivando 
a Aquisições parceladas de Carnes e Peixe diversas para atendimento de diversos setores da 
Administração / complementação da Merenda Escolar e outros

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: FRIGORÍFICO ESTRELA LTDA - EPP – CNPJ: 05.284.923/0001-36.

JUSTIFICATIVA: O item de n.º 03, frango esgotou-se a quantidade e está sendo distribuído junto 
com os alunos da rede municipal de ensino nessa pandemia.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 28.07.2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

de Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 12 de Agosto 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição por compra 
de 01 (um) Veículo novo, tipo furgão, para melhor atender as necessidades da Administração, 
conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaocplguarabira@gmail.com. 
Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira - PB, 28 de Julho de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHO E OXÍMETRO, CONFORME 
PROPOSTA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00040/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓ-
PRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2020 – 3.3.90.30.01 - Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE GUARABIRA e SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA - EPP - R$ 47.000,00 – QUARENTA 
E SETE MIL REAIS - CT Nº 00408/2020 – 28.07.2020

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUINTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR
REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2018.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo na planilha inicial, acar-

retando assim no aditivo do valor contratado de R$ 36.000,77 (Trinta e Seis Mil e Setenta e Sete 
Centavos) ao inicialmente contratados no valor de R$ 442.420,59 (Quatrocentos e Quarenta e Dois 
Mil Quatrocentos e Vinte Reais e Cinquenta e Nove Centavos), conforme planilha de adequação em 
anexo, totalizando a importância de R$ 478.421,36 (Quatrocentos e Setenta e Oito Mil Quatrocentos 
e Vinte e Um Reais e Trinta e Seis Centavos), representados por um percentual de 8,14% (oito 
vírgula quatorze por cento), objetivando Contratação de empresa no ramo pertinente para Cons-
trução de Praça com Quadra Poliesportiva, conforme Contrato de Repasse nº 1030.610-69/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 23.587.584/0001-49 - DANILO 
SITÔNIO DE AGUIAR

JUSTIFICATIVA: Durante a execução da obra, foram constatadas divergências consideráveis 
entre o terreno da obra e o levantamento topográfico utilizado no projeto, acarretando em alterações 
de quantitativos na planilha orçamentária, mas principalmente de concreto ciclópico no muro de 
arrimo, rampas e escadas.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 28/07/2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00040/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00040/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÕES DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHO E OXÍMETRO, CONFORME 
PROPOSTA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SAÚDE MÉDICA COMÉR-
CIO LTDA - EPP - R$ 47.000,00 – QUARENTA E SETE MIL REAIS.

Guarabira - PB, 28 de julho de 2020.
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

de Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h30min, do dia 06 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de materiais 
para uso em combate ao COVID-19. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaocplguarabira@gmail.com. 
Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira - PB, 28 de Julho de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

de Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 16h00min, do dia 12 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
no ramo pertinente para elaboração de projetos de engenharia, conforme termo de referência. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Email: licitacaocplguarabira@gmail.com. Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira - PB, 28 de Julho de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO HABILITAÇÃO

Tomada de Preço Nº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados, a interposição recursal a fase de HABILITAÇÃO da 
Tomada de Preço Nº 00005/2020, pela empresa GR CONSTRUTORA EIRELI, cadastrada no CNPJ 
n° 27.450.426/0001-01, para o conhecimento dos Interessados, para querendo apresentem contra 
razões a impugnação no prazo de 5 dias úteis, como também fica suspenso a abertura do certame 
previsto para o dia 29/07/2020 às 14:30 horas. Demais informações encontram-se a disposição dos 
interessados na sala de licitação, email- cplibiara@hotmail.com (0**83) 3454-1035.

Ibiara - PB, 28 de Julho de 2020
Vicente Lucas Xavier Ribeiro

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Hidráu-
lico, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as demandas operacionais deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 28 de Julho de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 11 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de PNEUS para o Mu-
nicípio, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as demandas operacionais deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 28 de Julho de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
FASE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33003/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA NA 

COMUNIDADE SÃO RAFAEL EM JOÃO PESSOA.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 

constituída através do Decreto nº 9308/2019, datada de 25 de junho de 2019, comunica aos interes-
sados, que o recurso interposto pela Empresa: FATHY ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, 
CNPJ Nº 15.027.866/0001-63, através do processo nº 2020/056999 de 20/07/2020, foi recebido, 
tendo a Secretária de Planejamento do Município de João Pessoa NEGADO PROVIMENTO ao 
recurso, MANTENDO INALTERADO o resultado final do julgamento de habilitação em relação à 
recorrente, publicado no DOE, JORNAL A UNIÃO E DOU edição dia 15/07/2020.  

João Pessoa, 28 de julho de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

torial de Licitação, Sra. Juliana Pereira de Lima, nomeada pela Portaria do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame com o intuito 
de locar um imóvel em João Pessoa / PB, foi deflagrado FRACASSADO por inabilitação da única 
proponente que apresentou proposta e documentação, porém em total desacordo com o item 4.1.6 
do Edital, conforme Ata de Recebimento de Envelope. Consultas  e informações com a Comissão 
Setorial de Licitação, no HORÁRIO das 08h às 12h e das 13h às 17h, pelo Fone: (83) 3214-7937 
ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 

                                                                      João Pessoa, 28 de Julho de 2020.
Juliana Pereira de Lima

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.040/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) 
CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL - SEDES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2020/039689 da SEDES.
DATA DA SESSÃO: 11/08/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09h:00min. 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Fonte de Recurso: (1001 – Recurso Ordinário)
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 28 de julho de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.039/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME 
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2020/024211.
DATA DA SESSÃO: 11/08/2020
Horário da Abertura das Propostas: 10h:00min. 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 28 de julho de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3096/2019/SEINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2899/2019/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 891, datada de 03 de maio de 2019, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS da Concor-
rência Pública Nº 07.010/2019, tendo como objeto a  Contratação de empresa especializada para 
execução de Ponte de Estrutura Mista em Concreto Armado e Estrutura Metálica e elevação de 
greide, localizada na Rua Brasilino Alves Nóbrega, no Bairro Cuiá, João Pessoa – Pb. Da análise 
das propostas de preços oferecida pelas partes interessadas e na forma de toda fundamentação 
exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADAS as empresas: 
1ª) CONSTRUDANTAS Construção e Incorporação Ltda.- EPP - CNPJ  Nº 04.023.803/0001-12, 
com o valor global ofertado de R$ 6.669.104,42; 2ª) PLINIO CAVALCANTI & Cia Ltda. -  CNPJ  Nº 
10.978.682/0001-65 com o valor global ofertado de R$ 7.622.139,94.  3º) Construtora BRTEC Ltda., 
CNPJ  Nº 13.493.236/0001-59, com o valor global ofertado de R$ 7.723.906,41. Em cumprimento 
aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor 
recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser 
processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos 
dos Processos nº   3096/2019/SEINFRA e Processos nº, 2899/2019/SEINFRA disponibilizados a 
partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 28 de julho de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145371/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.005/2020, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios  
a ser realizada no dia 01/09/2020, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a 
Contratação de Empresa Especializada de Engenharia Serviços de Implantação de Pavimentação 
em Paralelepípedo no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa/Pb nas Ruas: Cidade Salgado 
de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de Conceição e Cidade de 
Bom Jesus - LOTE 07. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos 
interessados a partir da quinta-feira dia 30/07/2020, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.
pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer 
informação será prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, 
localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 
8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 28 de julho de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145374/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público que fará realizar a Lici-
tação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.006/2020, em regime de execução de empreitada 
por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios  a ser realizada 
no dia 02/09/2020, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a Contratação de 
Empresa Especializada de Engenharia para Serviços de Implantação de Pavimentação em Para-
lelepípedo e Drenagem em Diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/Pb (Bairro Mumbaba: Rua 
Cidade de Monte Horebe, Rua Das Macaíbas, Rua Motorista Olavo Faustino de Oliveira e Trav. 
Cidade de Monte Horebe), (Bairro Jardim Oceania: Rua Profª Ana Lianza Lombardi e Rua Waldir 
Braga) - Lote 09. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados 
a partir da sexta-feira dia 31/07/2020, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer informação será 
prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a 
Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou 
das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 28 de julho de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.042/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
AGRONOMICA EM PODAS PROGRAMADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDURB, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/095104.
Data da sessão: 11/08/2020
Horário da Abertura das Propostas: 15hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1001).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 28 de julho de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/2020
Processo Administrativo nº 034/2020 - Pregão Presencial nº 06.013/2020. Ata de Registro de 

Preços nº 010/2020
OBJETO: aquisição de medicamentos, destinados aos usuários da rede municipal de saúde, 

pelo período de 12 (doze) meses. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro 
– PB. CNPJ Nº: 12.375.571/0001-90. CONTRATADO: Só Saúde Produtos Hospitalar Eireli. CNPJ 
Nº: 29.775.313/0001-01.

VALOR R$: 234.608,75 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e oito reais e setenta e cinco 
centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: Até 31/12/2020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme 
orçamento vigente. PUBLIQUE-SE.

Lagoa de Dentro - PB, 28 de julho de 2020.
ELIANE SANTIAGO

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS

CASA JUVENAL LÚCIO DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020
A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira e Equipe 

de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de Patos, às 
08:00 horas do dia 13 de agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Aquisição parcelada de material gráfico destinados as atividades da Câmara Municipal de 
Patos/PB. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e demais legislação pertinente. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado e através do e-mail: 
licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Patos - PB, 28 de julho de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00043/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: MAURICELIO COSTA EPP; CNPJ nº 41.203.555/0001-18.
OBJETIVO: Aquisição de Roçadeira destinada a atender as necessidades de limpeza urbana 

do Município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Piancó-PB, 28 dejulho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00043/2020, em favor da empresaMAURICELIO COSTA EPP; CNPJ nº 
41.203.555/0001-18,tendo como objeto a Aquisição de Roçadeira destinada a atender as necessida-
des de limpeza urbana do Município de Piancó-PB.Como valor global estimado de R$ 2.900,00 (dois 
mil e novecentos reais), em consequência fica a mesmo convocada a assinar o termo contratual, 
conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 28 de julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Presencial nº 00045/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: aquisição de bolsas de Colostomia e Urostomia
Valor global: R$ 112.621,20 (cento e doze mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte centavos).

Piancó-PB, 28 de Julho de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00044/2020, em favor da empresaCIRURGICA CAMPINENSE LTDA - 
EPP; CNPJ nº 12.734.018/0001-04,tendo como objeto a Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de Colchões Hospitalares destinados ao Hospital DIA para enfrentamento da 
COVID-19 no município de Piancó-PB.Como valor global estimado de R$ 6.300,00 (seis mil e tre-
zentos reais), em consequência fica a mesmo convocada a assinar o termo contratual, conformeo 
Art. 4º, estabelece a Lei federal nº 13.979/2020, com a redação dada pela Medida Provisória nº 
926/2020art. 64, caput, e da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 28 de julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00044/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP; CNPJ nº 12.734.018/0001-04.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Colchões Hospitalares 

destinados ao Hospital DIA para enfrentamento da COVID-19 no município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

Piancó-PB, 28 de julho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE ADIAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00008/2020

Torna público o adiamento da TOMADA DE PREÇOS Nº. 00008/2020 Objeto CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO LOTE 09 DE VIAS PÚBLICAS DA 
CIDADE DE PICUÍ-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. Nova data para início da Sessão: 09:00 
(hora local) do dia 14 de Agosto de 2020. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Picuí, 
Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB. Motivo do Adiamento: 
Reformulação do edital e/ou  seus anexos. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. 
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br

Picuí - PB, 28 de julho de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
A PREFEITA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS - ESTADO DA PARAÍBA, usando 

de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 00002.2020, fundamentado no 
Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria Jurídica, ambos datados de 27.07.2020, 
respectivamente, no valor total de R$ 71.242,57 – (Setenta e Um Mil Duzentos e Quarenta e Dois 
Reais e Cinquenta e Sete Centavos), em favor da empresa CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS 
E LOCAÇÕES EIRELI – inscrita no CNPJ sob o nº 29.711.343/0001-46, que tem como objetivo, 
Contratação de empresa nos serviços pertinentes para construção da praça na Rua São Manoel 
Alves de Souza, conforme projeto técnico. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a 
assinatura do instrumento de contrato nos termos do instrumento convocatório da referida Licitação. 
PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA.

Pilõezinhos/PB, 28 de julho de 2020.
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita



UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 29 de julho de 2020 19
Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais de construção (itens faltosos) para melhor aten-
der as necessidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00014/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilõe-
zinhos e: CT Nº 00118/2020 - 17.07.20 - KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - R$ 77.875,00; CT Nº 
00119/2020 - 17.07.20 - L A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - R$ 54.236,60; CT Nº 00120/2020 
- 17.07.20 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME - R$ 29.000,00.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior por-
centagem de desconto da tabela da ABCFarma. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00015/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS. Dotação consignada no orçamento 
vigente 2020. Elemento de despesa. 3.3.90.32.01 - Material, Bem para Distribuição Gratuita. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Pilõezinhos e: CT Nº 00121/2020 – 17.07.2020 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 119.250,00.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Medicamentos de A a Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto da tabela da 
ABCFarma; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DROGARIA 
DROGAVISTA LTDA - R$ 119.250,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos 
prazos do instrumento convocatório.

Pilõezinhos - PB, 17 de julho de 2020
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2020, que objetiva: 
Contratação de serviços necessários a implantação de cisternas em polietileno, com capacidade de 
armazenamento de 16.000 litros para acumulação de água de chuva, e demais materiais constantes 
na planilha, visando o abastecimento das comunidades rurais localizadas nos sítios Tanques e Serra 
da Jurema neste município, fruto do convênio CV 01748/2017 entre a Funasa e está edilidade; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PR CONS-
TRUÇÕES EIRELI - R$ 551.826,03.Ficar desde já convocado o representante legal da empresa 
vencedora para assinatura do contrato objeto da presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a 
contar da publicação desta, em conformidade com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.

Pirpirituba - PB, 28 de julho de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão José Vicente, s/n – (prédio aonde funcionava antiga creche municipal) - Centro - Pirpiri-
tuba - PB, às 08:30 horas do dia 10 de agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno 
Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas de materiais elétricos destinados a atender as 
necessidades das secretarias municipais, bem como o setor de iluminação pública deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. Edital: http://www.pirpirituba.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br

Pirpirituba - PB, 27 de julho de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão José Vicente, s/n – (prédio aonde funcionava antiga creche municipal) - Centro - Pirpirituba 
- PB, às 14:30 horas do dia 10 de agosto de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, 
para: Aquisições parceladas de Materiais de Construção diversos (itens complementares) para 
atender as demandas das secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 006/2009. Informações: no 
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3277-1108. 

Pirpirituba - PB, 27 de julho de 2020
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico Nº 00001/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de gêneros alimentícios, para compor/montar kits de alimentação escolar, que tem como objetivo 
serem entregues/distribuídos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALMIR ZECA DA SILVA - R$ 
18.927,00; JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - R$ 28.714,50.Ficam desde já convocados os 
representanteslegais das empresas vencedoras para assinatura do contrato objeto da presente 
licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade com o subitem 
16.2 do edital da presente licitação.

Pirpirituba - PB, 22 de julho de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS; ADJUDICO o seu objeto a: G. J. K. 
CONSTRUÇÕES - R$ 42.337,00; JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - R$ 76.936,36.

Remigio - PB, 22 de Julho de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: G. J. K. CONSTRUÇÕES - R$ 42.337,00; JOSE ARLINDO 
OLIVEIRA SILVA - R$ 76.936,36.

Remigio - PB, 24 de Julho de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. FUNDA-

MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Remigio: 02.010 SECRETARIA DE GESTÃO 02010 04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE GESTÃO 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
02020 04 122 2002 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
02.030 PROCURADORIA GERAL DE REMIGIO 02030.04.122.2002.2004 MANUTENÇÃO DA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.040 SECRETARIA DE SAÚDE 02040 10 301 2002 
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.050 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 02050 12 361 1001 2008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02050 12 361 
1001 2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB – 40% 02050 12 361 1001 
2012 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE 02050 12 361 1001 2014 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 02050 12 361 1001 2015 MANUTENÇÃO DA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 02.060 SECRETARIA DE TRÂNSITO 02060 26 122 2002 
2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRÂNSITO 02.070 SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02070 08 122 2002 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02070 08 243 2002 2026 MANUTENÇÃO DO 
CONSELHO TUTELAR 02.080 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02080 15 451 
1004 1015 Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra–Estrutura Urbana 02080 17 512 
1004 1017 Ações de Saneamento Básico 02080 15 451 1004 1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 02080 15 122 2002 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO 
DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 02110 10 305 1002 2037 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGI-
LÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE) 02110 10 302 1002 2038 
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 
E HOSPITALAR 02.120 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO 02120 13 122 2002 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.130 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
02130 27 122 2002 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E 
LAZER 02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02140 08 244 1003 2046 MANU-
TENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02140 08 244 1003 2051 SERVIÇO 
DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO 02140 08 244 1003 2053 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO 
DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 4490.51 OBRAS 
E INSTALAÇÕES FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS 1111 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 1113 TRANSFERENCIAS 
FUNDEB 40% 1120 TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO–EDUCAÇÃO 1121 TRANSFERENCIAS 
DE RECURSOS DO FNDE REFERENCIAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLAR 
(PDDE) 1124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1211 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – SAUDE 1214 TRANSFERENCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE 
CUSTEIO 1311 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – FNAS 1610 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE 
1991 CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ–SAL. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT 
Nº 00156/2020 - 24.07.20 - G. J. K. CONSTRUÇÕES - R$ 42.337,00; CT Nº 00157/2020 - 24.07.20 
- JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - R$ 76.936,36.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 09:30 horas do dia 11 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 28 de Julho de 2020
ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS QUIRINO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 10:30 horas do dia 11 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS TIPO PSICOTROPICOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. 
E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 28 de Julho de 2020
ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS QUIRINO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 11:30 horas do dia 11 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PES-
SOA FÍSICA E/OU PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES 
DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 28 de Julho de 2020
ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS QUIRINO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS 

MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE DIVERSAS ÁREAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚ-
DE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00008/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.080 – SEC. DE 
SAÚDE/FMS 02080.10.302.2015.2022 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE 15% 
02080.10.302.2015.2032 – ATIVIDADES DA SAÚDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00065/2020 - 28.07.20 - CLINICA MEDICA 
DANTAS & CASTRO LTDA - R$ 17.595,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00008/2020

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 DV00008/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS 
MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE DIVERSAS ÁREAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA - R$ 17.595,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 28 de Julho de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N° 00009/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA, CNPJ N° 

02.069.012/0001-06.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias o Contrato Original, com vigência 

a partir de 27 de julho de 2020 a 23 de janeiro de 2021, baseando-se na Cláusula Segunda - Do 
Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
CONVÊNIO N° 845128/2017 - MINISTÉRIO DAS CIDADES E CONTRAPARTIDA DA PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB.
02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
27.813.1004.1021 - Construção de Praças, Parques e Jardins
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1001 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1510 - Obras e 

Instalações.
FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, (27/07/2020 a 23/01/2021).
DATA DO TERMO ADITIVO: 27 de julho de 2020.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2020, que objetiva: Aquisição de Equipamentos 
para as Escolas Municipais, conforme Plano de Trabalho e Convênio Estadual nº 522/2019 do 
Município de São José de Espinharas/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: - P.A.S. SANTANA LTDA, CNPJ Nº  13.045.626/0001-66

Valor: 151.526,00
- MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ Nº 

14.402.647/0001-54;
Valor: 6.930,00
 -LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. CNPJ 

Nº 13.258.144/0001-94; 
Valor: 2.560,00
 - S D de A Ferreira Cia Distribuidora LTDA CNPJ Nº 26.889.181/0001-42.
Valor: 398,00

São José de Espinharas - PB, 16 de Julho de 2020
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS   

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00002/2020. OBJETO: Aquisição de Equipamentos para as 

Escolas Municipais, conforme Plano de Trabalho e Convênio Estadual nº 522/2019 do Município de 
São José de Espinharas/PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo 
de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, 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: P.A.S. 
SANTANA LTDA, CNPJ Nº  13.045.626/0001-66; MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS 
DE INFORMATICA LTDA, CNPJ Nº 14.402.647/0001-54; LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. CNPJ Nº 13.258.144/0001-94; S D de A Ferreira 
Cia Distribuidora LTDA CNPJ Nº 26.889.181/0001-42. INFORMAÇÕES: na sede da CPL e através 
do e-mail: licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br.

São José de Espinharas - PB, 27 de Julho de 2020.
Antônio Gomes da Costa Netto

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público que estar realizando 

licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 02 (dois) 
veículos 0km tipo passeio destinados as Secretarias de Assistência Social (Bolsa Família) e 
Secretaria de Saúde do município de São José de Espinharas/PB. Data e horário do recebimento 
das propostas: até às 09:15 horas do dia 13/08/2020. Data e horário do início da disputa: 09:30 
horas do dia 13/08/2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 
10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e sub-
sidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de 
Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, 
das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - 
São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 28 de julho de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público que estar realizando 

licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medica-
mentos destinados ao Enfrentamento da Pandemia do COVID-19 para o do Município de São 
José do Espinharas/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 10:15 horas do dia 
07/08/2020. Data e horário do início da disputa: 10:30 horas do dia 07/08/2020. Fundamento legal: 
Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e 
subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de 
Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, 
das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - 
São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 28 de julho de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESULTADO JULGAMENTO

APRESENTAÇÃO NOVA DOCUMENTAÇÃO
FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020
OBJETO:Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma à E.M.E.I.F. Clemídia 

Pereira de Negreiros no Distrito de Piranhas Velha, conforme constam discriminados e quantificados 
no Anexo I (Termo de Referência).A CPL torna público que após prazo dado para apresentação de 
nova documentação por parte das empresas inabilitadas neste processo e realização das devidas 
análises da documentação: 1.A empresa EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI 
- CNPJ: 29.656.195/0001-04, não apresentou nova documentação para se habilitar ao processo. 2.A 
empresa JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.320.189/0001-50, apresentou 
documentação exigida quanto à Qualificação Econômica-Financeirae sanou os vícios apontados. 
3.A empresa ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.746.608/0001-81, apresentou 
documentação, porém, não apresentou o exigido quanto à Qualificação Técnica, nãoatendendo 
todos os itens do acervo técnico requeridos no edital, ficando assim sem cumprir todas as exigências 
editalícias. Desta forma, com base no que foi apresentado e analisado, a CPL DECIDE, INABILITAR 
as seguintes empresas para este procedimento licitatório: 1. ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA - CNPJ: 34.746.608/0001-81;2. EOS CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI 
- CNPJ: 29.656.195/0001-04. E HABILITAR a empresa: JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA - CNPJ: 04.320.189/0001-50, para este procedimento licitatório. Dos atos decorrentes deste 
procedimento, caberão recursos nos termos do Art. 109, Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Informações: junto a CPL, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas – PB, 07:00 às 
13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

                                               São José de Piranhas - PB, 28 de Julho de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico Nº 060/2020

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10 de 
Agosto de 2020, ás 09:00 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto:Aquisição de veículo novo/zero 
quilômetro, destinados ao suporte ás ações dos Programas Bolsa Família e os Centros de Assis-
tência Social CRAS, conforme especificações constantes no Termo de Referência, queencontrar-
-se-ádisponível no site do Portal de compras públicas, no portal de transparência em www.sousa.
pb.gov.br e na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias 
úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, PB28 de julho de 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 061/2020
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 DETESTES RÁPIDOS DE IMUNOCROMATOGRAFIA (KIT COMPLETO SAR-COV-2 
IgG/IgM),PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IM-
PORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA 
COVID-19, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOUSA, 
conforme condições e especificações do edital e seus anexos. Abertura das propostas: dia 04 de 
Agostode 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).

Sousa, 28 de julho de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO 

ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 
05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15 452 2022 1010 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
COLETA DE LIXO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 4490.51 00 510 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51 
OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 03001/2020 - 11.05.20 - MAXIMO 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - R$ 116.132,43.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO ATERRO SANITÁRIO 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - R$ 116.132,43.

São João do Tigre - PB, 11 de Maio de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DE PINTURA E RETOQUES NA 

ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Convite nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do 
Tigre: 03.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 2017 1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4490.51 00 111 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre e: CT Nº 04301/2020 - 27.05.20 - CONSTRUTORA APODI LTDA - R$ 51.211,33.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Convite nº 00001/2020, que objetiva: IMPLEMEN-
TAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DE PINTURA E RETOQUES NA ESCOLA DE 06 SALAS DE 
AULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA APODI LTDA - R$ 51.211,33.

São João do Tigre - PB, 27 de Maio de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 15:00 horas do dia 13 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
ramo de engenharia para Implantação de Dois Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água, 
na zona rural deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.
gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 28 de Julho de 2020
MARIA DAS GRAÇAS SALES DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
Santa Cecília, 140 - Centro - Santa Cecília - PB, às 14:00 horas do dia 13 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa do 
Ramo de Engenharia para a Reforma do Matadouro Público Municipal e pavimentação de diversas 
ruas do Município de Santa Cecília - 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) 3642.1006. E-mail: licitacao@santacecilia.
gov.pb.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Cecília - PB, 28 de Julho de 2020
MARIA DAS GRAÇAS SALES DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

AVISO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2020

A comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro 
- Soledade - PB, sediada na Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade – PB, torna 
público que após impugnação ao edital da Tomada de Preço nº 00003/2020 que tem como objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO NOVA OLINDA NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-
-PB - CONTRATO DE REPASSE Nº 1064031-83, apresentada pela empresa: JORGE GLECIO DE 
ARAUJO RAMOS, CNPJ: 14.175.618/0001-05 e julgada prudente pela assessoria jurídica desta 
comissão, houve alterações apenas no item 6.8.3. do edital. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: 
prefeiturasoledadepb@gmail.com

Soledade - PB, 28 de Julho de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

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.

Onde se lê: Malta- PB  25 de setembro de 2019, Ricardo De Sousa Nascimento-Pregoeiro 
Oficial/PMM

Leia - se: Vista Serrana - PB, 23 de julho de 2020, Tamires Pinheiro Xavier, Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
HOSPITAL MENINO JESUS - APASEU

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PUBLICA Nº 02/2020

OBJETO: Credenciamento para seleção de médicos plantonistas e outros profissionais de saúde 
para o enfrentamento do Covid19, para atender demandas do Hospital Menino Jesus - Apaseu. 
Data e Local, às 11 horas do dia 11/08/2020, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Barbosa, 
S/N - Garrafão - Uiraúna - PB.

UIRAÚNA - PB, 28 de Julho de 2020.
 Francineide N. de Sousa Almeida.

Presidente da CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
MANDATO DE CITAÇÃO 29/2020

Processo Inicial nº 0032703-6/2015, 0036154-1/2015, 0038243-2/2015, 0038558-2/2015, 
0000791-8/2015, 0005475-3/2016, 0005484-3/2016, 0018223-7/2017, 0018225-0/2017, 0007319-
2/2016, 0006972-6/2017, 0007319-6/2016, 0006972-6/2016

Processo de Instrução nº 0013262-5/2017
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 60 de 24 de janeiro de 2020, 

publicada no Diário Oficial do Estado em 25 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 149, § 1°da Lei 
complementar nº 58/2003, resolve:

CITARo (a) servidor (a)GENIRA PEREIRA DA COSTA - matrícula nº. 176.922-7,a fim de apre-
sentar DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias com relação aos fatos que lhe são imputados 
no TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITA, no prazo legal o servidor será considerado 
revel, de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidorvistasaos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00 às 13:00.

João Pessoa,16de julhode 2020.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEECT - PB
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COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
MANDATO DE CITAÇÃO 30/2020

Processo Inicial nº 0032703-6/2015, 0036154-1/2015, 0038243-2/2015, 0038558-2/2015, 
0000791-8/2015, 0005475-3/2016, 0005484-3/2016, 0018223-7/2017, 0018225-0/2017, 0007319-
2/2016, 0006972-6/2017, 0007319-6/2016, 0006972-6/2016

Processo de Instrução nº 0013262-5/2017
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 60 de 24 de janeiro de 2020, 

publicada no Diário Oficial do Estado em 25 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 149, § 1°da Lei 
complementar nº 58/2003, resolve:

CITARo (a) servidor (a)ANA VERÔNICA PEREIRA SALES - matrícula nº. 169.677-7,a fim de 
apresentar DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias com relação aos fatos que lhe são impu-
tados no TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITA, no prazo legal o servidor será considerado revel, 
de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidorvistasaos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00 às 13:00.

João Pessoa,16de julhode 2020.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEECT - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
MANDATO DE CITAÇÃO 31/2020

Processo Inicial nº 0032703-6/2015, 0036154-1/2015, 0038243-2/2015, 0038558-2/2015, 
0000791-8/2015, 0005475-3/2016, 0005484-3/2016, 0018223-7/2017, 0018225-0/2017, 0007319-
2/2016, 0006972-6/2017, 0007319-6/2016, 0006972-6/2016

Processo de Instrução nº 0013262-5/2017
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 60 de 24 de janeiro de 2020, 

publicada no Diário Oficial do Estado em 25 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 149, § 1°da Lei 
complementar nº 58/2003, resolve:

CITARo (a) servidor (a)ROBSON ELIAS DO NASCIMENTO - matrícula nº. 176.254-1,a fim de 
apresentar DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias com relação aos fatos que lhe são impu-
tados no TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITA, no prazo legal o servidor será considerado revel, 
de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidorvistasaos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00 às 13:00.

João Pessoa,16de julhode 2020.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEECT - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
MANDATO DE CITAÇÃO 32/2020

Processo Inicial nº 0032703-6/2015, 0036154-1/2015, 0038243-2/2015, 0038558-2/2015, 
0000791-8/2015, 0005475-3/2016, 0005484-3/2016, 0018223-7/2017, 0018225-0/2017, 0007319-
2/2016, 0006972-6/2017, 0007319-6/2016, 0006972-6/2016

Processo de Instrução nº 0013262-5/2017
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 60 de 24 de janeiro de 2020, 

publicada no Diário Oficial do Estado em 25 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 149, § 1°da Lei 
complementar nº 58/2003, resolve:

CITARo (a) servidor (a)LEÔNIO FAUSTINO DA LUZ - matrícula nº. 145.143-0,a fim de apresentar 
DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias com relação aos fatos que lhe são imputados no 
TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITA, no prazo legal o servidor será considerado revel, 
de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidorvistasaos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00 às 13:00.

João Pessoa,16de julhode 2020.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEECT - PB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2020 

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 901052020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através 
do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 12/08/2020 às 9h (nove horas - horário 
de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinado à 
Secretaria de Estado do Governo - SEG, 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 gelic06@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 20-00621-2
                                                                                                          João Pessoa, 28 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 140/2020 – 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 13/08/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, destinado ao Depar-
tamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba – DER/PB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic06@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 20-00850-6
                                                                                                          João Pessoa, 28 de julho de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo 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.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade derestauração da Rodovia PB-293, 
trecho: Entroncamento BR-427 / Paulista / São Bento / Entroncamento BR-323- UF: PB. Processo: 
2020-002297/TEC/LI-7293.

Danielle Menezes de Oliveira, 024.131.974-94, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação para a regularização de um imóvel unifamiliar, Situado no Lote 06, Quadra 
02, Loteamento Jardim Jericó lll – Camboinha - Cabedelo - PB 

Edital de Citação. Prazo: 30 dias. O(A) MM(a). Juiz(a) de Direito do(a) 9ª Vara Cível da capital, em 
virtude da Lei, etc. Faz saber a todos os interessados, que tramitam  perante este Juízo os autos 
da ação de Execução  0066338-85.2014.8.15.2001. ajuizada pelo EXEQUENTE: BANCO DO 
NORDESTE DO BRASIL S/A , EM FACE DO  EXECUTADO: STUDIO ELETRONICA COMERCIO 
E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME cnpj 04.802.169/0001-16, 
FLAVIO RICARDO CAMPELO DACONTI CPF:869.147.404-10, FABIANA HOLANDA PEREIRA 
DACONTI CPF 007.402.424-82, EDUARDO LUIZ CAMPELO DACONTI CPF: 398.626.404-30, por 
ENCONTRAREM-SE em local incerto e não sabido, ficando os mesmos CITADOS para o pagamen-
to da dívida em até 03 dias, em consonância com os artigos 829,  CPC/2015  na importância de 
R$511.266,44(QUINHENTOS E ONZE MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 
E QUATRO CENTAVOS), oriundo da Nota de Crédito Comercial de Nº 28.2013.2902.5139,  bem 
como acrescido dos acessórios vencidos e vincendos, multa legal, custas e honorários advocatícios, 
sob pena de penhora de bens (art.830,NCPC/2015), devendo o executado apresentar a sua defesa 
no prazo legal. Não embargada apresente ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados pelo autor. Fica advertido, desde já, que será nomeado curador especial em caso de re-
velia. No caso de pagamento integral, no prazo fixado, os honorários advocatícios serão reduzidos 
à metade (art. 827, parág.1º, NCPC). O prazo para embargar a execução será de 15 dias, a contar 
do presente edital. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 
30%, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer que seja admitido a 
pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% ao mês (art. 915, CPC/2015). Para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, 
indo publicado na forma da lei art. 257 e ss. do CPC/2015,  sera nomeado curador especial em 
caso de revelia. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa/PB.  2 de julho de 2020. 
Adriana Barreto Lossio de Souza, Juíza de Direito. Para que a notícia chegue ao conhecimento de 
todos, é expedido o presente edital, indo publicado na forma da lei. Eu Fagner Vieira Alves, Técnico 
Judiciário, o digitei e assino.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de João 

Pessoa, Cabedelo, Conde, Alhandra e Caaporã no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
convoca os trabalhadores (as), para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária, a 
realizar-se no dia 30 de julho de 2020, às 15h00min em primeira convocação com dois terços 
dos trabalhadores (as) e às 15h30min em segunda e última convocação, com qualquer número 
de trabalhadores (as) presentes. A Assembléia será realizada na sede do Sindicato, localizada na 
Rua Visconde de Itaparica, 64 – Varadouro – João Pessoa - PB, para discutirmos a seguinte pauta: 
Aprovação de Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho vigente, que entre si celebram o 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO E TECELAGEM DE JOÃO 
PESSOA, CABEDELO, CONDE, ALHANDRA E CAASPORÃ e o SINDICATO DAS INDÚSTRIAS 
DE FIAÇÃO E TECELAGEM EM GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA. 

João Pessoa, 27 de julho de 2020.
ANTÔNIO INÁCIO DE LIMA

PRESIDENTE 

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

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

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes do CONVITE Nº 02/2020 , que após análise detalhada nas documen-
tações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, 
em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem: 
1º lugar: MOAR CONSTRUTORA EIRELI - R$ 220.312,52 e 2º lugar: PLANENG ENGENHARIA 
LTDA – ME - R$ 246.724,39.

.A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, será(ão) feito(s) no protocolo do DER/

PB que se encontra aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 27 de julho de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020
Registro CGE Nº 20-00211-4

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 03/2019 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
da Travessia Urbana das cidades de Damião, Logradouro e Barra de Santa Rosa, no segmento 
correspondente a Rodovia PB-133), que após análise detalhada nas documentações, respaldada 
na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: CLPT 
CONSTRUTORA EIRELI-EPP, TCPAV- TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 
EIRELI, CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE 
LTDA, AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e AQ CONSTRUTORA EIRELI EPP

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, que o protocolo do DER/PB encontra-se 

aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 28 de junho de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020
Registro CGE Nº 20-00373-2 

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 06/2019 (Obras de Pav Asfáltica da Trav. Urbana 
de Coremas nos segmentos correspondentes as Rod PB-366 e PB-342), que após análise detalhada 
nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera 
habilitadas as Empresas: SIGA CONSTRUTORA EIRELI, CLPT CONSTRUTORA EIRELI, SECULAR 
COMERCIO CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI e AQ CONSTRUTORA EIRELI EPP.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, que o protocolo do DER/PB encontra-se 

aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 28 de junho de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

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

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, devido 
ter vencido o  prazo recursal sem que nenhuma empresa tenha impetrado recurso, fica convocada 
a empresa AQ CONSTRUTORA EIRELLI-EPP  participante da TOMADA DE PREÇOS  Nº 02/19- 
CEL (Obras de Pavimentação Asfáltica da Travessia Urbana de Alagoa Grande nos segmentos 
correspondentes as Rodovias PB-079/075) que classificada apresentou preço (R$ 1.015.546,78) 
até 10% da 1ª (R$ 941.682,53) e ,em virtude de ter manifestada e comprovada ser Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), conforme o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
2006, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 32.056, de 2011 e Edital no  item 14.5 sub itens 
14.5.1 , 14.5.2 inciso 14.5.2.1, fica aberto o prazo  de 02(dois) dias úteis a partir da data desta 
publicação, para nova proposta de preço

         João Pessoa, 28 de julho  de 2020.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA  Nº 05/2020
Registro CGE Nº 20-00347-7  

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIAS Nº 05/2020 (Obras de Restauração da PB 293, Trecho: 
Entr.BR-427/Paulista/São Bento/ Entr. PB-323) , que após análise detalhada nas documentações das 
Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial 
em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem:              1º lugar: 
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - R$ 14.410.226,59; 2º lugar: CONSTRUTORA SOUZA REIS 
LTDA - R$ 14.508.221,50 (*); 3º lugar: AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA -  R$ 14.558.951,48 (*) ; 
4º lugar:  COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – R$ 14.895.115,27 (*); 5º lugar: ESSE 
ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA-R$ 15.826.015,54 e 5º lugar: MAC 
MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 16.293.158,47.

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “b” e “c” do edital.
.A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, será(ão) feito(s) no protocolo do DER/

PB que encontra-se aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 28 de julho de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

POLIANNA MAIA DE PAIVA, CPF: 011.927.944-43, torna público que REQUEREU da SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA DE INSTALAÇÃO para 
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 9 CONDOMINIO BOSQUE 
DE INTERMARES QD ‘A’ LT 10, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB. 

Gerusa Paula Araújo Tavares, Cpf.:009.912.544-73, torna público que requereu à SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia e Licença de Instalação 
para Construção de Residencial Bifamiliar, Situado na Rua Terezinha Costa, LT Y, QD R Loteamento 
Recanto do Poço, Cabedelo, PB.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2020-004853/TEC/LI-7404, para 
Conjunto Habitacional com 268 unidades, no município de Sousa -PB.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
EUNÁPIO TORRES

6º SERVIÇO NOTARIAL e 2º REGISTRAL
Titular: Belª Maria Emília Coutinho Torres de Freitas
EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE

Dra. MARIA EMILIA COUTINHO TORRES DE FREITAS, Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis da Zona Norte, seguindo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como 
pela credora do Contrato de Financiamento Imobiliário n° 201817941, registrado sob o n° 1/2, na 
matrícula n° 128.543, com Alienação Fiduciária, referente ao imóvel tipo: UNIDADE AUTÔNOMA 
DO TIPO E DE N° 702, DO CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL EL MORYA, SITUADO A AVENIDA 
MARIA ROSA, SOB N° 379, ESQUINA COM A RUA DR. JOÃO FRANCA, NO BAIRRO DE MANAÍRA, 
JOÃO PESSOA/PB, venho intimar o Senhor GLÁUCIO PIRES LEITE, para fins de cumprimento 
das obrigações contratuais que se encontram vencidas, sujeitas à atualização monetária, aos juros 
de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se também, os 
encargos que vencerem neste período. Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para 
que se dirija a este Cartório Eunápio Torres, situado na Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, 
n° 300, Altiplano Cabo Branco, nesta capital, onde deverá efetuar a purga do débito, no prazo im-
prorrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da data desta publicação. Na oportunidade, fica 
Vossa Senhoria cientificada que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário - BANCO 
INTER S/A — nos termos do Art. 26 § 7° da Lei 9.514/97. Eu, Leonardo Santos do Nascimento. 
João Pessoa, 23 de julho de 2020.

Atenciosamente,
Oficial do Registro de Imóveis

Eunápio Torres  - Serviço Notarial e Registral

CONDOMINIO DO EDIFICIO ENGENHEIRO ROBERTO PALOMO
CNPJ 01.658.735-0001-70

Rua Maciel Pinheiro, 170, Sobreloja 09, Centro, Campina Grande-PB
PUBLICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO

Com base no art. 12 da lei 14010 de 06 de junho de 2020, que prevê que as assembléias apenas 
podem ser realizadas por meio virtual, fica anulada a assembléia ordinária ocorrida de forma presen-
cial em 13 de julho de 2020, bem como torna-se inválidos os atos nela praticados e dela decorrentes.

Pelo mesmo motivo/fundamento, considerando a impossibilidade de realização de assembléia 
por meio virtual, posto que a administração do condominio não dispões de meios para a realização 
de assembléias nestes moldes, bem como, considerando, também, que nem todos os condominos 
dispõem de acesso/dominio dessa tecnologia, fica prorrogado o mandato do síndico até 30 de 
outubro do corrente ano nos moldes do que dispoe o parágrafo 1º do art. 12 da Lei 14.010/20.

Campina Grande-PB, 27 de julho de 2020
José Aderaldo de Lima Machado
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