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Governo cria Centro 
de Referência do 
Artesanato no Cariri

Paraíba

Secult-PB debate lei com 
representantes culturais  
Por meio de conferências virtuais, secretaria mantém 
diálogo com artistas e produtores a respeito da implantação 
da Lei Aldir Blanc no Estado. Página 11
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Agende sua doação no
whatsapp do Hemocentro
(83) 3133-3465
De segunda à sexta-feira
das 8h às 16h EMPRESA PARAIBANA

DE COMUNICAÇÃO

Cultura

Pequenos negócios são os mais 
prejudicados pela pandemia
Conclusão é de uma pesquisa do IBGE, cujo resultado aponta 
que entre 2,8 milhões de pequenas empresas, 62,4% 
apresentaram impactos decorrentes da crise. Página 17

Se Liga no Enem PB: revisão on-line terá aula inaugural 
neste sábado pelo YouTube. Página 7

NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

81.108
2.613.789

17.219.767

1.785
91.377

671.009
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Saiba como algumas instituições estão se preparando para 
voltar às atividades presenciais em agosto. Página 13
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Últimas

Esportes

PB atinge a marca de 80 mil 
infectados pelo coronavírus
Boletim da SES registra mais 1.210 pessoas contaminadas 
pela doença. No Estado, apenas dois municípios não 
tiveram nenhum caso de covid até agora. Página 4

Paraíba recebe doação de oxímetros para auxiliar no combate ao 
coronavírus nos hospitais do Estado. Página 3

Após 102 dias, médicos, funcionários e o secretário Geraldo Medeiros dão adeus ao hospital de campanha, que começa a ser desmontado nesta sexta-feira. Página 5

Hospital Solidário dá alta ao último paciente

Realizado no ano passado, desfile #SomosTODOSParaíba 
mostrou a exuberância do trabalho realizado pelas rendeiras 
do Cariri para todo o país

Clássico Tradição Botafogo e Treze se enfrentam hoje 
nas semifinais do Campeonato Paraibano. Página 16

Gravado no Sertão da PB Curta-metragem de 
Walter Carvalho estreia amanhã na TV. Página 9

HU suspende atendimento a 
novas gestantes após covid
Decisão foi tomada como uma medida de proteção
após quatro recém-nascidos internados testarem 
positivo para o novo coronavírus. Página 5
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Espaço está sendo concluído na cidade de Monteiro e fortalece a renda renascença 
na Paraíba, beneficiando mais de quatro mil profissionais na região. Página 12

Geral
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Ao de leve, a Paraíba busca saídas para um momento em que trans-
formou o mundo todo em um caos, por conta da pandemia em função da  
covid-19. Uma busca de respirar economicamente e fazer com que o Estado 
mantenha o ritmo de desenvolvimento implantado pela atual gestão. Para 
isso, o governador João Azevêdo assinou esta semana um protocolo de in-
tenções para a instalação de uma unidade do Grupo Cavalo Marinho na 
Paraíba. A empresa atua no ramo de comércio de combustíveis e o empre-
endimento vai funcionar no município do Conde, injetando, inicialmente, 
cerca de R$ 5 milhões na economia do Estado.

Quase simultaneamente com a informação da chegada de um novo 
empreendimento no Estado, o Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Novo Caged) divulgou que a Paraíba registrou mais de cinco 
mil contratações com carteira assinada em junho deste ano. Entre os 
cinco grupamentos de atividades econômicas (agropecuária, indústria, 
construção, comércio e serviços) analisados pelo Caged, verificou-se 
que a construção civil obteve destaque com um crescimento de 170 va-
gas de trabalho com carteira assinada.

Atrair empreendimentos e gerar empregos em pleno momento 
de crise só acontece com quem faz o dever de casa, com responsabi-
lidade e zelo com a coisa pública. Desde março, o mundo parou, com 
medidas de isolamento em função da pandemia pelo coronavírus. 
A Paraíba não ficou alheia a isso. Com responsabilidade, o governo 
implantou medidas rígidas para preservar a vida da população. Ao 
mesmo tempo, manteve o equilíbrio financeiro, com pagamento de 
salários rigorosamente em dia e até anúncio do pagamento da pri-
meira parcela do décimo terceiro para os funcionários já no mês de 
agosto. Essas medidas geram credibilidade e dão segurança para os 
empresários continuarem investindo no parque industrial paraiba-
no, além das empresas de serviço que são necessárias para o funcio-
namento da economia no Estado. 

Na reunião com os empresários do Grupo Cavalo Marinho, o governa-
dor João Azevêdo destacou o equilíbrio financeiro do Estado e os inves-
timentos para a Paraíba que asseguram a geração de emprego e renda. 
Palavras do chefe do Executivo: “O Estado tem mantido suas finanças 
controladas, pagando os servidores e fornecedores em dia, antecipando 
pagamento do décimo terceiro, além dos investimentos em saúde em ou-
tros setores”. Ações de uma gestão preocupada com a saúde da população 
paraibana, inclusive a saúde financeira e econômica.

Novos empregos

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

Celso, admirador de João Pessoa

Crônica Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Está na letra e na música das cantigas, 
nos versos dos violeiros, na memória dos 
repentistas, “o Nordeste sofredor”. Nem o 
amor dos romances atenuou a discrição da 
crueldade em seus excessos, que passava, 
velozmente, de boca em boca, de ouvido a 
ouvido, e até de olho a olho, de leitura a lei-
tura. Tudo numa rapidez demorada, como se 
prometesse não acabar ou aliviar a expres-
são de tal violência, que dava ares de cruel-
dade aos ventos, quase como numa guerra 
de todos contra todos, guerra que, segundo 
Hobbes, definir-se-ia, numa realidade assim, 
a violência como “um estado de natureza”. 
E também ou sobretudo, uma concorrência 
para escapar, embrenhando-
-se nas matas e veredas, 
fugindo da homogeneidade 
das necessidades e dos sofri-
mentos, enfim, tendo medo 
de enfrentar a miséria. Mas, 
tal violência não é um “esta-
do natural”, como a narração 
corriqueira, da lavadeira, la-
vando roupa sobre a pedra, 
na cacimba, à beira do Rio 
Paraíba, em Pilar: “O can-
gaceiro esfolou o dono da fazenda, devagar, 
com a ponta do punhal, como se estivesse 
desfazendo renda”. Disso, pouca explicação 
se encontra, mesmo na distinção de modelo 
hobbesiano, seja em contraponto a Rousseau 
ou a Marx. Socialmente, a violência assim era 
a erupção dos velhos demônios, no fervilhar 
da miséria, nutrida pela fome, pela sede, com 
requintes de arbitrariedade e de violência.

Do jeito em que estava não dava para 
continuar. E quando o natural não possibilita a 
solução, tampouco ajuda a corrigir o problema, 
o homem recorre ao que está acima do natu-
ral, apela ao sobrenatural. Foi também assim 
que Celso Furtado observou os fenômenos 
religiosos, no Nordeste, como o aparecimento 
dos milagreiros. “Nesse mundo marcado pela 

incerteza e pela brutalidade, a forma mais cor-
rente de afirmação consistia em escapar para o 
sobrenatural. Os grandes milagreiros existiam 
não somente como legenda, mas também como 
presença. Não longe de onde morávamos, rei-
nava o Padre Cícero, cujos milagres atraíam le-
giões de peregrinos (...)”, a quem se atrelavam 
os chefes políticos e até Lampião para “fechar 
o corpo” contra as balas da polícia. 

Desde seus oito anos, o pré-adolescente 
Celso começou a ouvir, a observar que tinha 
surgido um líder diferente, que unia as es-
peranças dos milagreiros às qualidades de 
um esperado “chefe político”, reformador do 
status quo. Era então João Pessoa. Assim o 

descreve Celso: “Dirigindo-
-se ao povo como se fora 
seu protetor e passando por 
cima de todos os formalis-
mos legais, conseguiu mobili-
zar a população de forma só 
comparável aos movimentos 
religiosos (...). O assassínio 
brutal desse homem (João 
Pessoa), exatamente no dia 
em que eu completava meus 
dez anos, provocou uma tal 

angústia coletiva que ainda hoje não posso 
me recordar sem me emocionar.” No Tribu-
nal, Gandhi, prevenindo-se das ameaças de 
morte, assim se defendeu: “Não-violência 
é o primeiro artigo da minha fé. É também 
o último artigo do meu credo”. Mesmo as-
sim as elites na Índia, com simpatia inglesa, 
mataram-no. Por aqui, houve procissões, 
não como as de Padre Cícero, em Juazeiro 
do Ceará, à frente, com uma vela num can-
deeiro de zinco, mas com João Pessoa morto, 
assassinado como outros líderes, da Índia a 
outros países, aos Estados Unidos que têm 
muita história sobre isso. É também Histó-
ria a admiração, desde a infância, de Celso 
Furtado por João Pessoa. Ambos vultos pa-
raibanos admiráveis... 
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A oficina de Tio Amaro
Os pedaços de madeira tinham os 

mais diversos formatos, sobretudo, triân-
gulos de vários tamanhos e se espalhavam 
pelo chão de terra batida da latada onde 
Tio Amaro montava sua marcenaria. A 
improvisada oficina contígua a sua casa 
ficava a duas ladeiras de nossa casa em 
Impueiras e aquele território de aparas 
de madeira, cheiros e odores de essências 
que exalavam das madeiras serradas e pó 
de madeira que acarpetavam o chão nos 
era interditado. Muitas vezes, escapavam 
a vigilância paterna e nossos ávidos olhos 
e corpos inocentes invadiam aquele espa-
ço proibido, sobretudo, na ausência de seu 
proprietário. Deliciávamo-nos com a enor-
me quantidade de pedaços de madeira que 
era ingenuamente es-
condida nas moitas de 
marmeleiro próximas, 
e mais tarde, transpor-
tada para o quartinho 
do alpendre de nossa 
casa onde construímos 
um mundo encantado 
de casas de boneca e 
sonhos. Ali, as madei-
ras ganhavam formas 
diversas como camas, cadeiras, armários 
toscamente montados com tachas e pregos 
sorrateiramente pegos do caixão de ferra-
mentas de papai.

A lembrança da oficina e do ofício 
de Tio Amaro emerge ao rever sua filha 
Neném, minha prima, sobretudo, escu-
tar as suas narrativas de fatos e causos 
passados, relatados com o sabor da sau-
dade e de uma bravura nunca manifesta. 
As imagens de Tio Amaro e sua refinada 
arte de trabalhar a madeira ressurgem 
acendem vivas lembranças na memória. 
Sua fala mansa e arrastada, intercala-
da por silêncios e sussurros. A maestria 
com que transformava troncos brutos de 
madeira em delicadas peças do mobiliá-

rio, como o guarda-louça que ainda hoje 
serve como peça do mobiliário de nossa 
casa em Impueiras. A sua delicadeza em 
construir instrumentos musicais, sobre-
tudo, violões e cavaquinhos, revelava a 
sensibilidade de um homem que, embru-
tecido pela vida, não se deixava contagiar 
pela gentileza em expressar carinho, mas 
era capaz de mergulhar na sedução dos 
sons e acordes que as cordas de um vio-
lão produziam ao serem dedilhadas por 
mãos hábeis.

Sua inteligência o fazia se interessar 
por assuntos os mais diversos e procurar 
informações na leitura de livros sobre as-
trologia. Para nosso deleite as suas visi-
tas lá em casa, sobretudo, quando ele foi 

morar em Pombal e 
depois em Itaporanga, 
acompanhando o filho 
mais velho, que havia 
se ordenado padre, 
eram acompanhadas 
de curiosidade e inte-
resse. Queríamos sa-
ber sobre o horóscopo, 
nosso signo, o que nos 
revelava as linhas da 

mão. O encantamento beirava o mistério 
quando ela falava em decanato, expres-
são que fugia a nossa compreensão e nos 
transportava para um universo mágico e 
indecifrável.

Uma magia que tinha sido encadeada 
nas pequenas peças e aparas de madeira 
que catávamos escondidos em sua ofi-
cina. Um mundo perdido nas brumas da 
infância e que se agigantava nas suas his-
tórias de grandes cidades e impossíveis 
possibilidades de vida que ele narrava 
nas visitas que fazia aos nossos pais nas 
bocas de noite enquanto rodava a chave 
da casa na mão e batia negligentemente 
um pé no chão como a marcar o compasso 
de viagens e sonhos irreais.

 Uma magia que tinha 
sido encadeada nas pequenas 

peças e aparas de madeira 
que catávamos escondidos 

em sua oficina.   

 É também História a 
admiração, desde a 
infância, de Celso  

Furtado por João Pessoa. 
Ambos vultos paraibanos 

admiráveis...   
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Foram três mil oxímetros portáteis de dedo, equipamento que monitora o nível de oxigênio no sangue, doados pelo Grupo Itaú

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) recebeu, ontem, 
mais de 3 mil oxímetros portá-
teis de dedo. A doação foi reali-
zada pelo Grupo Itaú, com inter-
médio do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass) 
e do Conselho Nacional de Se-
cretarias Municipais de Saúde 
(Conasems). Os aparelhos serão 
distribuídos entre todas as Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) e 
as Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs), tanto de gestão 
estadual quanto municipal. 

O uso do oxímetro nos 
serviços de saúde é importante 
para monitorar a porcentagem 
de saturação de oxigênio no san-
gue e, atualmente, o aparelho 
serve como forma de triagem 
no atendimento para o novo 
coronavírus. De acordo com a 
gerente operacional de Atenção 
Básica da SES, Rayanna Coelho, 
essa ação vai beneficiar a equi-
pe, que consegue trabalhar me-
lhor com equipamentos de boa 
qualidade a gestão, pois está 

recebendo essa doação impor-
tante, mas, prioritariamente, vai 
beneficiar os usuários que terão 
acesso a uma assistência mais 
adequada, mais integral. Segun-
do a gerente, há uma sugestão 
da doença covid-19 do paciente 
ter uma hipóxia silenciosa, ou 
seja, ele está com sintomas leves 
e sem sinais de cansaço, porém 
não está saturando bem.

“Esses são casos de urgên-
cia e são atendidos na Atenção 
Básica. Tendo um oxímetro 
nessas unidades, a equipe vai se 
munir dessa informação, inclu-
sive para regular esse paciente 
para um serviço de referência. 
Sem o oxímetro, a gente não tem 
essa informação importantís-
sima da saturação do paciente. 
O exame físico do paciente vai 
ser muito mais fidedigno e com 
mais informação. Esse é o ponto 
principal”, pontua.

Os aparelhos serão en-
tregues para as Gerências Re-
gionais de Saúde, que serão 
responsáveis por encaminhar 

aos municípios que cada uma 
atende. Rayanna Coelho reforça 
que, além de beneficiar o Estado 
no combate ao coronavírus, os 
oxímetros também serão fun-
damentais após a pandemia, já 
que se trata de um equipamen-
to importante, pois, além da sa-
turação, ele avalia batimentos 
cardíacos.

Até o momento, a Paraíba 
já recebeu mais de R$ 3,4 mi-
lhões e 784 mil cestas básicas, 
kits de limpeza e kits de higiene 
pessoal. 

PB recebe doação de aparelhos
que ajudam no combate à covid

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

No mês passado, Daniela Ban-
deira, que estava entre os que 
postulavam a condição de pré-
-candidata a prefeita, declarou 
que havia um acordo dentro 
do grupo do prefeito: o nome 
que fosse escolhido receberia o 
apoio incondicional dos outros 
– lembremos que eram quatro: 
além dos já citados, havia Die-
go Tavares. Resta saber se isso, 
de fato, ocorrerá.  

Acordo será mAntido? 
Uma frase emblemática pu-
blicada por Socorro Gade-
lha em sua rede social dá a 
entender que ela ficou frus-
trada por ter sido preterida 
nesse processo de escolha 
do nome do PV e sugere 
até um racha com a gestão. 
“Não posso controlar o que 
estou sentindo, mas posso 
escolher o que fazer com 
esse sentimento”, registrou. 

A escolha da ex-secretária de Educa-
ção, Edilma Freire (PV), como pré-can-
didata a prefeita de João Pessoa, pelo 
prefeito Luciano Cartaxo (PV), teria ge-
rado insatisfação em outros nomes da 
gestão cotados para assumir a missão. 
Socorro Gadelha, por exemplo, sequer 
publicou, em sua rede social, a posta-
gem sobre a data do anúncio oficial – 
ocorreu ontem – da pré-candidatura. 

PostAgem zero 

“se fosse VeneziAno, teriA mAis chAnces de VitóriA”, 

oPinA gAldino sobre eleição em cAmPinA grAnde 

Poder de escolhA 

Comandante, de fato, do Avante na Paraíba – a esposa dele, pré-candidata a prefeita de Poci-
nhos, Eliane Galdino, será a presidente do partido, enquanto ele espera uma janela partidária 
para sair do PSB –, o deputado Adriano Galdino (foto) confirmou que vai coordenar os rumos 
que a legenda irá tomar no que diz respeito à eleição municipal de Campina Grande. O 
presidente da ALPB afirmou que o Avante seguirá a decisão do governador João Azevêdo 
(Cidadania) – inclusive já comunicou isso a ele – quanto ao nome a ser apoiado na ‘Rainha 
da Borborema’. O empecilho para que essa decisão ainda não tenha sido anunciada é mais 

que óbvio: as duas pré-candidaturas da oposição que estão postas na cidade – Ana Cláudia 
(Podemos) e Inácio Falcão (PCdoB) – integram a base do governador. Talvez, por causa dis-

so, essa seja a decisão mais delicada a ser tomada pelo grupo do governador neste 
momento de pré-campanha eleitoral. Interessante é a posição pessoal de Gal-
dino quanto ao êxito da oposição em Campina Grande: “Se fosse Veneziano 
[Vital do Rêgo], teria mais chances de vitória”, opinou. Curioso é que ele tem 
opinião formada quanto às chances do grupo da situação: “Do outro lado 
também, se fosse Cássio [Cunha Lima], as chances seriam maiores”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Líder do PP na Câmara, Arthur Lira atua nos 
bastidores para apear o correligionário, Agui-
naldo Ribeiro, da liderança da maioria da 
Casa – ambos querem disputar a sucessão de 
Rodrigo Maia (DEM), em fevereiro de 2021. 
Lira tem conversado com Wellington Roberto, 
líder do PL, para colocar um deputado do par-
tido em lugar de Aguinaldo.

eleição nA câmArA federAl: dePutAdos 
PArAibAnos nA ArticulAção de bAstidor  

Por cAusA dA coVid-19 

Quer o ProgressistAs 

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Me-
deiros, fará visita, ao lado de especialistas, às 
dependências do Plenário da ALPB, informa o 
presidente Adriano Galdino (PSB). A ideia é ter 
uma opinião abalizada para saber se existem 
condições seguras para que ocorra o retorno 
das sessões presenciais na casa. O problema é 
que o setor não tem ventilação adequada.  

Do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues 
(PSD), reafirmando que, a depender dele, o PP con-
tinuará no arco de aliança para indicar o candidato 
a vice na chapa que disputará a eleição. “Por mim, 
manteria a mesma coligação com os Progressistas”. 
A propósito da chapa, Romero garantiu que anuncia 
seu candidato no dia 10 de agosto.   
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O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Humano (Sedh), 
em parceria com o Instituto de 
Polícia Científica (IPC), órgão 
responsável pela emissão dos 
Registros Gerais (Documentos 
de Identidade), realizará, no 
período de segunda-feira, dia 
3, até a quinta-feira, dia 6, a 
entrega dos documentos emi-
tidos pelo órgão, solicitados 
nas Casas das Cidadania e no 
Programa Cidadão antes do 
fechamento devido à pande-
mia do Covid-19. 

A ação contemplará 11 
municípios: João Pessoa, Ca-
bedelo, Campina Grande, Ca-
jazeiras, Cuité, Guarabira, Ita-
poranga, Patos, Pombal, Santa 
Rita e Sousa.

A gerente executiva das 
Casas da Cidadania, Paula 
Gabrielly Miranda Franco, in-
formou que a ação terá por 
objetivo exclusivo a entrega 
dos documentos já solicita-
dos. “Não serão atendidos 
pedidos de emissão de novos 
documentos. E o documen-
to só será entregue ao titular, 
munido do protocolo de rece-
bimento; ou a pessoa por ele 
autorizada, mediante apre-
sentação de procuração com 
firma reconhecida", explicou.

Em todo Estado são cer-
ca de 11 mil documentos que 
foram emitidos e não reti-
rados. Destes, 6 mil em João 
Pessoa, 2 mil em Campina 
Grande, e os outros 3 mil nos 
demais municípios.

Governo realiza ação para entrega de RG

cidAde
JOÃO PESSOA
CAMPINA GRANDE
PATOS
GUARABIRA
POMBAL
SANTA RITA
CABEDELO
CAJAZEIRAS
SOUSA
CUITÉ
ITAPORANGA

diA
03, 04, 06 e 07 de agosto
03 a 06 de agosto
03 a 06 de agosto
03 a 06 de agosto
03 a 06 de agosto
03 a 06 de agosto
03 a 06 de agosto
03 a 06 de agosto
03 a 06 de agosto
03 a 06 de agosto
03 a 06 de agosto

locAl
Espaço Cultural 
Ginásio da Escola Estadual da Pratax
Prédio do Rodoshopping
Shopping Cidade Luz
Polivalente (Escola M. Vicente Freitas)
Em frente à Casa da Cidadania
Quadra Campina da Vila 
Shopping Cajazeiras
Secretaria de Educação do Município
Secretaria de Assistência Social
Galpão da Loja Maçônica (ao lado da 
Casa da Cidadania)

horário
8h às 12h
8h às 12h
8h as 12h
12h às 16h
8h às 12h
8h às 12h
8h às 12h
8h às 12h
8h às 12h
8h às 12h
8h às 12h

Confira o cronograma de entrega dos documentos:

*No dia 5 não haverá entrega em João Pessoa devido ao feriado municipal.

Oxímetros serão distribuídos entre as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Foto: Secom-PB

Através do QR Code acesse o site 
Paraíba Solidária para se informar 
como realizar uma doação e acom-

panhar as doações já recebidas.



SES confirmou ontem 1.210 novos registros de contágio, com 19 mortes; apenas duas cidades seguem sem casos

A Paraíba ultrapassa a 
marca de 80 mil casos con-
firmados para a covid-19. 
A última atualização da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
paraibana confirmou 1.210 
novos registros da doença, 
alcançando 81.108. Os da-
dos também contabilizaram 
mais 19 óbitos, totalizando 
1.785 até o momento. Com 
236.471 testes realizados, a 
Paraíba já descartou 94.688 
casos. Do total de confir-
mações, 34.588 pessoas já 
se recuperaram da doença 
causada pelo novo corona-
vírus.

Dos 223 municípios pa-
raibanos, Ouro Velho e São 
Domingos seguem sendo os 
únicos sem confirmações 
da doença. 

A ocupação dos leitos 
de unidade de tratamento 
intensivo (UTI) adultos, pe-
diátricos e obstétricos em 
todo o Estado se mantém 
estável, com 46%. A partir 
do recorte, considerando 
apenas os leitos adultos, a 
Região Metropolitana de 
João Pessoa registra uma 
ocupação de 53%, Campina 
Grande de 35% e no Sertão 
paraibano, 49% dos leitos 
estão ocupados.

Os referenciais do ín-
dice de isolamento social 
são de 50% para a taxa mí-
nima e de 70% como meta. 
O índice registrado desde a 
atualização do dia 29 até a 
do dia 30 foi de 39,5%, abai-
xo do valor recomendado.

Os 19 óbitos registra-
dos na última atualização 
ocorreram entre 7 de maio 
e 30 de julho, sendo 42% 

deles nas 24h que antece-
deram a divulgação dos da-
dos. 63% dos falecimentos 
apresentaram hipertensão 
como fator considerado de 
risco.

No boletim  divulgado 
pela SES ontem, o registro 
de pessoa  mais jovem a 
morrer foi um homem, de 
27 anos, residente no mu-
nicípio São Miguel de Taipu. 
O óbito aconteceu na última  
na terça-feira. Duas mulhe-
res, de 93 anos, foram os 
falecimentos mais velhos 
registrados na atualização. 
Uma delas residia em Cam-
pina Grande, era hiperten-
sa e era diagnosticada com 
Alzheimer. A outra morava 
na capital paraibana e pos-
suía hipertensão. O faleci-
mento de ambas aconteceu 
nos dias 27 de julho e 29 de 
maio, respectivamente.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Agência Estado

pb registrou mais de 80 mil 
infectados pelo coronavírus
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Mais 1.129 mortes no Brasil

O Brasil registrou ontem  1.129 
mortes em decorrência do novo 
coronavírus, informou o Ministério 
da Saúde. O total de vidas perdi-
das para a doença no país chega a 
91.263. As contaminações somam 
2.610.102, 57.837 notificações a 

mais do que no boletim divulgado 
na quarta-feira.

O Brasil somente fica atrás dos 
Estados Unidos tanto em quan-
tidade de casos como de mortes 
por covid-19. Em solo americano, 
4.405.932 pessoas foram infectadas 
pelo novo coronavírus e 150.283 
morreram.

pV anuncia Edilma Freire como 
candidata à prefeitura de Jp

O Partido Verde (PV) 
anunciou a ex-secretaria de 
Educação, Edilma Freire, 
como candidata da legen-
da na disputa municipal das 
eleições deste ano, em João 
Pessoa. O anúncio foi feito 
pelo prefeito Luciano Cartaxo, 
presidente estadual do PV, du-
rante um evento ao vivo rea-
lizado pela internet  na noite 
de ontem. 

Na ocasião, Cartaxo apro-
veitou para apresentar as 
iniciativas da sua gestão, re-
lacionando as ações citadas 
ao modelo administrativo que 
governa João Pessoa desde 

2013. O prefeito ainda enalte-
ceu a escolha do PV. “Não foi 
uma decisão fácil. Apresenta-
mos quatro nomes que têm 
experiência em gestão públi-
ca. Optamos por não apre-
sentar um nome que fosse 
político profissional, nem que 
tivesse um perfil denuncista. 
Mas um nome com experiên-
cia técnica”.

A escolhida do partido 
também fez um histórico de 
sua vida profissional e de sua 
passagem pela Prefeitura de 
João Pessoa desde o início da 
gestão Cartaxo. “Agradeço ao 
PV pela oportunidade e aos 
partidos aliados por acredi-
tarem na continuidade deste 
modelo de gestão”.

Nos últimos dias, o nome 
da ex-secretária de Educação 
ganhou força entre os alia-
dos do projeto, deixando para 
trás o de seus ex-colegas de 
PMJP, Diego Tavares, Daniella 
Bandeira e Socorro Gadelha. 
A escolha teria sido motiva-
da, segundo a legenda, após 
a realização de uma consulta 
interna sobre o nome indica-
do junto às instâncias partidá-
rias.

Edilma Freire é pedagoga 
na área de supervisão e orien-
tação escolar pela UFPB, com 
especialização em psicopeda-
gogia. Foi professora de educa-
ção infantil durante oito anos e 
diretora do Centro de Referên-
cia da Educação  Infantil. 

Justiça vai decidir hoje sobre 
a eleição indireta em bayeux

Deve sair hoje, a sentença 
do juiz Francisco Antunes, da 
4ª Vara Cível, sobre a decisão da 
Mesa da Câmara que, descum-
prido determinação judicial an-
terior, cancelou a realização das 
eleições indiretas para escolha 
do prefeito de Bayeux. Paralela-
mente ao descumprimento da 
decisão judicial, a Mesa da Câ-
mara entrou com uma petição 
questionando se o prazo para 
realização das eleições poderia 
ser ampliado, e em resposta a 

essa petição, o magistrado ex-
pede hoje uma nova sentença. 

O juiz Francisco Antunes 
tem evitado entrevistas, mas, 
através de auxiliares, informou 
na manhã de ontem que já en-
caminhou pedido de informa-
ções para o advogado da Câma-
ra e para o Ministério Público e 
que, assim que obtiver resposta 
de ambas as partes, anunciará 
sua posição.

A decisão da Mesa da Câ-
mara cancelando as eleições 
causou estranheza na Comarca 
de Bayeux. O juiz eleitoral de 
Bayeux, Euler Jansen, ressal-

tou que, caso discordasse da 
decisão, a Câmara deveria ter 
recorrido e não descumprido a 
decisão. 

Na manhã de ontem, o 
presidente interino da Câma-
ra de Bayeux, Inaldo Andra-
de(PR), reafirmou que mudou 
de ideia e não pretende mais 
convocar e realizar eleição in-
direta para prefeito, exceto se 
houver alguma decisão judicial 
definitiva. E encaminhou essa 
posição atendendo a um pedi-
do que foi formulado junto à 
Mesa da Casa por um grupo de 
seis vereadores.

Thaís Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Paraíba já realizou com a população mais de 230 mil testes para detectar a contaminação pelo coronavírus

Foto: Marcus Antonius

O presidente global da 
Central Única das Favelas 
(Cufa), Preto Zezé, foi o con-
vidado de ontem do progra-
ma Giro Nordeste Entrevista. 
Na oportunidade, ele avaliou 
como os impactos da pande-
mia do coronavírus e falou 
das ações da entidade. Ele  es-
clareceu que neste momento, 
as pessoas negras e pobres 
são as mais atingidas devido 
a grande vulnerabilidade des-
tes grupos. 

Preto Zezé é de Fortaleza 
(CE), é rapper, empreendedor 
e produtor artístico. Desde a 
década de 1990, é ativista so-
cial de uma agenda positiva 
nas favelas para transformar 
o estigma em carisma e as di-

ficuldades em oportunidades.
“Estamos passando por 

um momento muito grave da 
realidade brasileira que é tor-
nar público a desigualdade a 
partir da covid porque as pes-
soas agora estão vendo as tra-
gédias na área da saúde, mas 
antes disso, nas favelas a covid 
causou um estrago monstruo-
so. A economia baseada na 
informalidade com a covid, 
se desencadeia uma série de 
consequências muito sérias”, 
explicou. Ele acrescentou que 
dentro das favelas as mães 
solteiras e com parentes ido-
sos em casa são as mais sacri-
ficadas já que muitas não têm 
como sair para trabalhar.  

Entre as ações da Cufa, 
ele  respondeu a Marcos Vit-
gal, da TV UFPB, que “a gente 
está preparando uma campa-

nha de medição de oxigênio 
no sangue das pessoas porque 
uma pessoa que tem informa-
ção vai se submeter menos aos 
preconceitos e se prevenir. Ela 
já vai para uma enfermaria. 
Quem não tem informação, vai 
direto para UTI”. 

O Giro Nordeste Entre-
vista é mediado a partir da 
TVE Bahia, foi exibida ao vivo 
pela TV, Youtube e Facebook 
e Twitter. da emissora. O pro-
grama é transmitido sema-
nalmente, nas quintas-feiras, 
às 19h, e conta com entrevis-
tas  com personalidades nor-
destinas e nacionais, além da 
participação de jornalistas 
das emissoras públicas de 
TV e rádio do Nordeste. Na 
Paraíba, o programa é trans-
mitido pela Rádio Tabajara e 
pela TV UFPB.

presidente da Cufa alerta 
para “tragédia na saúde”

Defensoria pública da paraíba 
elege a nova ouvidora-geral

O Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Es-
tado da Paraíba (DPE-PB) 
escolheu anteontem a as-
sistente social Maria do Céu 
Palmeira para o cargo de ou-
vidora-geral da instituição. A 
votação com base na lista trí-
plice indicada pela socieda-
de aconteceu durante a 79ª 
Sessão Ordinária do Conse-
lho Superior. Eleita com seis 
votos, Maria do Céu assumi-
rá a Ouvidoria Geral durante 
o biênio 2020-2022. A posse, 
de acordo com o edital, deve 
acontecer em até 15 dias.

Embora três candida-
tos tenham sido eleitos pela 
sociedade para a lista trípli-
ce, apenas dois disputaram 
o cargo e defenderam a sua 
candidatura na reunião do 
Conselho. Saulo Lúcio Dan-
tas obteve um voto dos con-
selheiros. Já Andreia Ferreira 
da Silva Coutinho, candidata 
à reeleição, desistiu da can-

didatura alegando questões 
pessoais e de saúde.

“A Comissão Eleitoral 
trabalhou de forma profis-
sional, mesmo no período de 
pandemia, para evitar que 
a Ouvidoria ficasse acéfala, 
a fim de garantir a lisura do 
procedimento eleitoral, que 
prosseguiu de forma demo-
crática. Desejamos que a 
candidata eleita contribua de 
forma efetiva para interme-
diar e estreitar o canal entre 
a sociedade e a Defensoria 
Pública”, ressaltou a defenso-
ra pública Lydiana Cavalvan-
te, integrante da Comissão 
Eleitoral.

Maria do Céu é assistente 
social, militante dos direitos 
humanos, mediadora e con-
ciliadora judicial e pós-gra-
duanda em Métodos Adequa-
dos de Solução de Conflitos. 
Ela foi indicada ao cargo por 
três entidades da sociedade. 
Além disso, recebeu apoio 

de 35 entidades que fazem 
parte da rede de proteção às 
pessoas em vulnerabilidade 
social, a exemplo de pastorais 
e projetos sociais.

Ela é servidora da Defen-
soria Pública do Estado, onde 
atua no Núcleo de Direitos 
Humanos e da Cidadania (Ne-
cid). Também passou pela Câ-
mara de Conciliação e Media-
ção e pela Corregedoria Geral 
da instituição.

O órgão coordenado 
pelo ouvidor-geral é o elo de 
comunicação entre a popu-
lação assistida, os movimen-
tos sociais e a instituição. 
Recebe os elogios, suges-
tões, críticas, solicitações, 
reclamações, denúncias 
e pedidos de informação, 
com o objetivo de melhorar 
a qualidade dos serviços 
prestados e faz articulação 
comunitária com intuito de 
promover os serviços e di-
fundir a instituição.

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com
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Se Liga no Enem
O programa do governo estadual Se Liga no Enem On-line 
realiza sua aula inaugural, através do Youtube, neste 
sábado, a partir das 8h.  Página 7
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Medida foi tomada após quatro recém-nascidos serem diagnosticados com covid-19; dois deles morreram

O Hospital Universitá-
rio Lauro Wanderley (HUL-
W-UFPB/Ebserh) decidiu 
interromper o atendimento 
de novas gestantes na ma-
ternidade, além de bloquear 
novas internações na Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) Neonatal. A decisão 
foi tomada como uma medi-
da de proteção após quatro 
recém-nascidos internados 
na unidade com sintomas 
de covid-19 serem diagnos-
ticados com a doença. Des-
tes, dois foram a óbito esta 
semana. O anúncio foi feito 
ontem, por meio de uma 
nota à imprensa. 

Diante disso, em João 
Pessoa, as gestantes depen-
dentes do Sistema Único 
de Saúde (SUS) receberão 
atendimento apenas na Ma-
ternidade Cândida Vargas e 
no Hospital Edson Ramalho. 
Uma terceira opção seria a 
Maternidade Frei Damião, 
mas a unidade está realizan-
do atendimentos apenas de 
gestantes com suspeita de 
covid-19.

Dois dos recém-nascidos 
que testaram positivo para 
covid-19 no HULW seguem 
estáveis e sob os cuidados 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

HU suspende atendimento 
e internações de gestantes

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

da equipe multiprofissional 
da UTI Neonatal. No caso das 
gestantes que se encontram 
na instituição, está mantida a 
assistência, mas o HULW não 
vai receber novas pacientes 

na maternidade. 
“Tal medida é necessária, 

pois a UTI Neonatal e a Ucin 
(que conta com nove leitos, 
sendo seis convencionais e 
três, canguru) dão suporte di-

reto à maternidade do Lauro 
Wanderley”, ressaltou a nota. 

A assessoria de comuni-
cação do hospital esclareceu 
que, desde o início da pande-
mia, a unidade tem adotado 

várias medidas para preven-
ção da transmissão do novo 
coronavírus nas dependên-
cias da instituição e inves-
timentos para aquisição de 
Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs). Além dis-
so, o Hospital Universitário 
estabeleceu nova testagem 
de mães, bebês e funcioná-
rios dos setores em que os 
recém-nascidos foram diag-
nosticados. 

A Superintendência do 
HULW comunicou à Secre-
taria de Saúde de Estado da 
Paraíba e à Secretaria do Mu-
nicípio de João Pessoa que, 
temporariamente, estão sus-
pensos todos os encaminha-
mentos de gestantes para o 
Hospital Universitário Lauro 
Wanderley. Referência para 
gravidez de alto risco na Pa-
raíba, o hospital enfatizou 
que as gestantes não devem 
procurar em hipótese alguma 
atendimento na unidade. 

Foto: Divulgação

Foto: Marcus Antonius

Gestantes que já se encontram no Hospital Universitário continuarão recebendo assistência, mas instituição não vai aceitar novas pacientes na maternidade

Hospital Solidário: últimos 
pacientes recebem alta

Os últimos pacientes do 
Hospital Solidário receberam 
alta na tarde dessa quinta-fei-
ra (30). A partir desta sexta-
feira, a estrutura passa a ser 
desmontada, destinando os 
equipamentos para demais 
unidades da Rede Estadual de 
Saúde, sobretudo no interior, 
onde cresceu o número de de-
manda por internação. 

 Analice Mizael, 66 anos, 
do município de Belém, na 
Paraíba, foi a última paciente 
a receber alta do Hospital So-
lidário, após nove dias de in-
ternação para tratamento da 
covid-19. Emocionada, a apo-
sentada agradeceu o trabalho 
de todos os envolvidos no seu 
tratamento. “Eu não tenho do 
que me queixar do atendimen-
to que recebi aqui neste hos-

pital, do carinho e atenção de 
todos que me ajudaram, vie-
ram até o meu leito, me medi-
caram, e conversaram comigo. 
Cheguei aqui muito angustiada 
e temerosa, mas com o passar 
dos dias e o tratamento que 
recebi, fui me tranquilizando e 
saio daqui a pessoa mais ven-
cedora do mundo”, declarou.

Em 102 dias de funciona-
mento, 800 pacientes deram 
entrada no hospital com estru-
tura provisória de 120 leitos de 
enfermaria, montado no esta-
cionamento do Hospital Metro-
politano Dom José Maria Pires, 
na Região Metropolitana da ca-
pital. O secretário estadual de 
Saúde, Geraldo Medeiros, afir-
mou que a unidade manteve 
uma ocupação média de 20% 
durante o mês de julho, o que 

possibilitou que fosse desativa-
do. E adiantou que o Hospital 
Metropolitano Dom José Maria 
Pires continua com 42 leitos de 
UTI e 47 de enfermaria exclusi-
vos para covid-19 ativos. 

 O diretor-geral do Hos-
pital Metropolitano, Antônio 
Pedrosa, enalteceu o traba-
lho desenvolvido pela equipe. 
“Chegamos a este dia com a 
sensação de dever cumprido, 
embora continuaremos lutan-
do este combate à covid-19. 
Queremos frisar nosso agra-
decimento aos técnicos, enfer-
meiros, fisioterapeutas, médi-
cos, equipes de manutenção e 
higienização, enfim, às cente-
nas de profissionais envolvi-
dos e comprometidos com a 
vida dos pacientes. Vencemos 
juntos!”, pontuou.

Analice Mizael, que passou 
nove dias internada, agradeceu 
à equipe da unidade

 

Na madrugada de on-
tem, a equipe do Hospital 
Geral de Mamanguape, co-
memorou a realização do 
milésimo parto este ano 
na unidade de saúde. Igor 
Rafael, um dos mais novos 
filhos da região do Vale 
do Mamanguape, nasceu 
de parto normal às 3h40, 
pesando 4kg e medindo 
53,5cm, um bebê super 
saudável que promete tra-
zer muitos sorrisos à vida 
da mamãe Catarina e de 
toda a família, assim como 
trouxe para os colaborado-
res do HGM. 

Daniel Gonçalves, dire-
tor-geral do complexo hospi-
talar, afirmou que números 
como estes simbolizam es-
perança e renovam o desejo 
de oferecer um serviço cada 
vez melhor. “Poder acolher 

as gestantes da região e ser 
o primeiro lar dos filhos do 
Vale, em meio a todo este 
momento difícil que estamos 
vivenciando, renova a nossa 
esperança e o nosso desejo 
de seguir em frente com o 
nosso trabalho, sempre bus-
cando a melhoria da assis-
tência prestada. É como se 
recebêssemos de presente 
mil novos motivos para con-
tinuar”, disse o gestor. 

No último ano, a unida-
de de saúde realizou mais 
de 1.800 partos, além de ter 
recebido do Governo Fede-
ral o selo de Hospital Amigo 
da Criança, reconhecimento 
dado a hospitais que, entre 
outros critérios, incentivam 
o aleitamento materno e 
apresentam boas práticas 
em neonatologia. A unidade 
de saúde destaca que todas 

as crianças que lá nasceram 
este ano realizaram o teste 
do coraçãozinho, exame res-
ponsável pelo diagnóstico 
de cardiopatias graves.

 O Hospital Geral de 
Mamanguape conta atual-
mente com 70 leitos, e pres-
ta atendimento de urgência 
e emergência, oferecendo 
aos pacientes exames labo-
ratoriais, eletrocardiogra-
ma e raios-X. Mais de 500 
profissionais estão envol-
vidos no funcionamento da 
unidade, que presta atendi-
mento aos moradores dos 
municípios que compõem 
a região do Vale do Maman-
guape: Rio Tinto, Pedro 
Régis, Mamanguape, Baía 
da Traição, Capim, Cuité 
de Mamanguape, Curral de 
Cima, Itapororoca, Jacaraú, 
Marcação e Mataraca.

Unidade comemora os mil 
partos em Mamanguape

Equipe do Hospital Geral de Mamanguape celebra a chegada do bebê Igor Rafael, nascido de parto normal

Foto: Secom-PB

Hospital Universitário 
estabeleceu nova 

testagem em mães, 
bebês e funcionários 

dos setores em que os 
recém-nascidos foram 

diagnosticados
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Duas pistolas, munições, facas de caça e muita droga estavam escondidas próximo à maré, numa comunidade

Operação da PM apreende 
armas e drogas em Bayeux

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Após minucioso levan-
tamento e apoio sigiloso da 
população a Polícia Militar 
desencadeou uma operação 
na manhã de ontem, numa 
comunidade na cidade de 
Bayeux, Região Metropolita-
na de João Pessoa. No local 
foram apreendidas armas e 
grande quantidade de dro-
gas, além de facas de caça, 
carregadores, porções de 
maconha e tocas ninjas. Duas 
pessoas foram presas e, junto 
com o material apreendido 
foram levados para a Central 
de Polícia, no bairro do Er-
nesto Geisel, na capital.

Conforme informações 
do subcomandante do BOPE, 
major Magno Fonsêca, a 
operação começou ainda na 
madrugada. “Tínhamos esse 
informe de que bandidos es-
tariam usando uma área de 
mangue para esconder ar-
mas e drogas, na comunidade 
São Lourenço, e desde às 2h 
da manhã ocupamos o local, 

fizemos incursões e locali-
zamos todo o material, que 
possivelmente era resgatado 
durante a noite para práticas 
criminosas”, afirmou.

Na Central de Flagrante 
os policiais contabilizaram 
mais de mil trouxas de ma-
conha prontas para a ven-
da, duas pistolas, balança de 
precisão, facas, toucas ninjas 
e setenta e uma munições. O 
material estava em um man-
gue, que era usado como ‘es-
conderijo’ de armas e drogas. 
Os dois presos, de 31 e 24 
anos, são suspeitos de serem 
responsáveis por vigiar o ‘es-
conderijo do crime’. O de 24 
anos já tem passagem pela 
polícia por tráfico de drogas. 

A operação foi realizada 
após levantamento do Servi-
ço de Inteligência da PM e na 
ação participaram policiais 
dos Batalhões de Operações 
Especiais (BOPE) e Especia-
lizado em Policiamento com 
Motocicletas (BEPMotos). Os policiais militares que participaram da operação se surpreenderam com a grande quantidade de droga e os equipamentos encontrados na comunidade

O veículo Peugeot 2008 
abandonado pelo grupo de 
bandidos que tentou assal-
tar um carro-forte na rodovia 
BR-412 já se encontra na De-
legacia da Polícia Civil de São 
João do Cariri, no Cariri pa-
raibano e deverá ser pericia-
do para que a polícia possa 
colher subsídios para identi-
ficar os assaltantes e também 
onde o carro foi roubado.

Segundo Keila Melo, do 
Núcleo de Comunicação da 
PRF na Paraíba, a dificuldade 
para identificar onde houve o 
roubo do carro é porque ele 
foi clonado e teve algumas 
identificações danificadas 
para dificultar a sua proce-
dência.

O veículo Peugeot 2008 
foi abandonado às margens 
daquela rodovia federal após 

ação conjunta das Polícias 
Rodoviária Federal e Militar 
da Paraíba. Dentro do carro 
foram encontrados mais de 
7kg de artefatos explosivos, 
grande quantidade de dina-
mite e munição de grosso ca-
libre. “Os artefatos explosivos 
estavam no veículo roubado e 
seriam utilizados em tentati-
va de assalto a carro de trans-
porte de valores”, disse Keila.

A tentativa de assalto 
ao carro-forte aconteceu na 
manhã da última terça-feira 
(28), em São João do Cariri. 
Com a ação os bandidos aban-
donaram no km 62, daquela 
rodovia, o veículo que ficou 
constatado que estava com a 
placa clonada e no seu interior 
foram encontradas grandes 
quantidades de artefatos ex-
plosivos e munições de calibre 
7,62mm, que possuem alto 
poder de letalidade e são utili-
zadas em fuzis de uso restrito.

Além do automóvel re-
cuperado, havia mais dois 
veículos de pessoas que tran-
sitavam no local e tiveram os 
automóveis tomados por as-
salto para serem utilizados 
para bloquear a rodovia na 
tentativa da ação criminosa.

O Grupo de Ações Táticas 
Especiais (GATE) da PMPB foi 
acionado para desarmar os 
explosivos. Todo o material 
apreendido foi encaminhado à 
Polícia Civil para investigação 
e identificação dos criminosos.As dinamites foram encontradas dentro do Peugeot 2008 abandonado na margem da rodovia federal BR-412

Um homem apontado 
como autor de um homicí-
dio na cidade de Rio Bran-
co, no Estado do Acre foi 
preso, na manhã de ontem, 
em João Pessoa, por agen-
tes do Grupo de Operações 
Especiais (GOE), da Polícia 
Civil da Paraíba. A ação teve 
apoio de policiais civis de 
Pernambuco.

O preso, que não teve o 
nome revelado, era procura-
do pela Justiça e considerado 
foragido. Ele estava escondi-
do em um imóvel situado na 
Rua Irmão Antônio Reginal-
do, no bairro do  Bessa, em 
João Pessoa. O homem era 
procurado por policiais de 
três estados. Após a prática 
do crime, ele fugiu para Per-
nambuco e, em seguida, para 
Paraíba. 

 Além do Acre, a Polícia 
Civil de Pernambuco também 
vinha investigando o paradei-
ro do acusado.  Segundo a de-
legada Karina Torres, o GOE 
da Paraíba  foi acionado por 
equipes do Estado vizinho. 

O homem será apresen-
tado ao Poder Judiciário e, 
em seguida, transferido para 
o Acre, para cumprimento do 
mandado de prisão .

Esta foi a segunda prisão 
de foragidos da Justiça de ou-
tros estados presos em João 
Pessoa. Há cerca de uma se-
mana, policiais da Delegacia de 
Crimes contra a Pessoa locali-
zaram no bairro do Cuiá, Zona 
Sul da capital, um homem sus-
peito de ter participado de uma 
chacina no Rio de Janeiro quan-
do cinco pessoas foram mortas 
e outras sete ficaram feridas.

Ação conjunta no Cariri evita roubo 
a carro-forte em rodovia federal

Foragido do Acre é 
localizado na capital

O homem suspeito 
de arrombar uma loja de 
roupas por duas vezes, 
no Centro de João Pes-
soa, foi preso por uma 
guarnição da Polícia Mi-
litar. Ele foi preso em 
flagrante no momento 
que tentava aplicar gol-
pe próximo a uma agên-
cia bancária, também no 
Centro. 

Os policiais suspeita-
ram das características e 
roupas do suspeito, que 
são as mesmas do acusado 
que apareceu nas imagens 
da loja arrombada. Ele é 
morador de rua e estava 
sem documento de identi-
ficação.

Segundo as informa-
ções dos policiais que par-
ticiparam da operação, o 
homem foi flagrado pelas 
câmeras de segurança da 
loja, especializada na ven-
da de confecções, arrom-
bando o estabelecimento 
na quinta-feira (23), e 
também na quarta-feira 
(29). Os crimes foram pra-
ticados com o uso de uma 
pedra contra a vidraça da 
loja.

O preso foi levado 
para a Central de Polícia 
Civil, no bairro do Geisel, 
que vai aprofundar as in-
vestigações. O comparsa 
dele segue sendo procu-
rado.

Outra prisão 
Policiais do 1º Bata-

lhão também prenderam 
um casal e apreenderam 
um adolescente que ti-
nham acabado de arrom-
bar uma das farmácias da 
Avenida Epitácio Pessoa, 
no bairro dos Expedicio-
nários, na capital. O ma-
terial furtado também foi 
recuperado.

Tanto no caso da 
farmácia quanto da loja, 
que tiveram respostas 
da PM aos crimes, foram 
ações praticadas com 
o mesmo modo de agir, 
que era arremessando 
pedra ou outro objeto 
contra a vidraça, já que 

era a única barreira para 
ter acesso ao interior do 
estabelecimento.

Em flagrante
No bairro da Vitó-

ria, na cidade de Patos, 
a Polícia Militar prendeu 
em flagrante, na quarta-
feira (29), o suspeito de 
tentar matar um amigo 
durante bebedeira, em 
um bar. A confusão, se-
gundo testemunhas, se-
ria por causa do valor 
de 11 reais, referente à 
conta da mesa. O acusa-
do, que tem 30 anos, foi 
preso minutos após o 
crime, durante ação das 
equipes do 3º BPM.

Suspeito de arrombar loja de tecidos 
por duas vezes é identificado e preso

O delegado Diego Gar-
cia solicita o apoio da popu-
lação para localizar o free-
zer furtado de um hospital 
filantrópico de João Pessoa 
que estava com membros 
humanos encontrados no 
Rio Sanhauá próximo à pon-
te do Baralho que liga João 
Pessoa a Bayeux. O homem, 
suspeito de ter furtado o 
equipamento também está 
sendo procurado.

Ontem, o administrador 
de setores do Hospital São 
Vicente de Paulo, Clay Matos, 
concedeu entrevista e disse 
que o eletrodoméstico teria 
sido furtado no início da ma-
nhã de quarta-feira (29). Ele 
revelou que no local não ha-
via sinais de arrombamento 
que somente foi percebido o 
furto no momento que fun-
cionários foram acomodar 
dois membros que haviam 
sido retirados em cirurgias. 

Na entrevista, Clay Ma-
tos disse ainda que algumas 
pessoas viram uma pessoa 
empurrando o equipamento, 
mais que não suspeitou que 

pertencia ao hospital. “Regis-
tramos um boletim de ocor-
rência na delegacia”, garantiu.

Enquanto isso, familia-
res de uma das vítimas afir-
maram que vão processar o 
hospital, pois acreditam que 
houve negligência.

Os membros encontra-
dos no Rio Sanhauá perten-
ciam a idosos com idades 
entre 70 e 80 anos e estavam 
enrolados com gazes, inclusi-
ve com as respectivas identi-
ficações. 

O delegado não descarta 
a responsabilidade do hos-
pital pela negligência. Ele vai 
ouvir familiares das vítimas, 
direção do hospital e pessoas 
que viram o homem empur-
rando o freezer.

O diretor técnico da 
Agência Estadual de Vigilân-
cia Sanitária - Agevisa, Ge-
raldo Moreira, disse que os 
hospitais são responsáveis 
no descarte de membros am-
putados que devem ser colo-
cados em sacos vermelhos, 
depositados em bombonas e 
incinerados.

Hospital explica furto 
de freezer com pernas

Foto: PMPB

Fotos: PRF
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Programa selecionou 3.500 estudantes da 3a série do Ensino Médio e egressos das 14 Gerências Regionais de Ensino

O programa de prepara-
ção para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação e da Ciência e Tecno-
logia da Paraíba (SEECT), o 
Se liga no Enem PB Revisão 
On-line, realiza neste sábado 
(1º), às 8h, a sua aula inaugu-
ral no canal no YouTube do 
programa. Na versão on-line 
por conta da pandemia do 
novo coronavírus, o progra-
ma selecionou 3.500 estu-
dantes da 3ª série do Ensino 
Médio e egressos da Rede Es-
tadual nas 14 Gerências Re-
gionais de Ensino do Estado.

A aula inaugural vai con-
tar com a participação de 
professores do Se Liga, ex-
perimentos ao vivo, proposi-
ção de tema para a redação, 
interação no chat, desafios e 
muito mais. Também vai con-
tar com mensagem de boas 
vindas do governador João 
Azevêdo, do secretário de Es-
tado da Educação e da Ciência 
e Tecnologia da Paraíba, Cláu-
dio Furtado, e do secretário 
executivo de Gestão Peda-
gógica da Secretaria, Gabriel 
Gomes. A transmissão ao vivo 
será na página no YouTube 
‘Se Liga no Enem Paraíba’. 

Para o secretário de Es-
tado da Educação e da Ciência 
e Tecnologia, Cláudio Furta-
do, “o Se Liga é um programa 
importantíssimo e a prova 
disso é que, desde que come-
çou, em 2018, o número de 
aprovações de nossos alunos 
cresce a cada ano. No último 
Enem, em 2019, foram 4.397 
aprovações, um aumento de 
18% em relação ao Enem 
2018, no qual foram apro-
vados 3.718 estudantes da 

Rede. Por isso, mesmo com a 
pandemia, fizemos questão 
de reformular o formato, mas 
manter essa ação que faz tan-
ta diferença para o futuro dos 
nossos alunos e egressos”. 

As aulas
As aulas do Se Liga no 

Enem On-line serão realiza-
das por meio da plataforma 
Google Classroom. Os pro-
fessores irão disponibilizar 
materiais interativos em for-
mato de vídeos, material de 
apoio para estudo, desafios/
games e podcasts. Também 
haverá realização de fóruns 
de discussão para comparti-
lhamento de ideias, temas de 
redação e discussões perti-
nentes para ajudar a poten-
cializar os estudos dos estu-
dantes da Rede e egressos.

O estudante poderá ge-
renciar seu horário de es-
tudo, já que o material será 
postado por cada componen-
te curricular diariamente e 
ficará disponível para resolu-
ção por uma semana. O cro-
nograma das postagens esta-
rá disponível no site Paraíba 
Educa http://www.paraiba.
pb.gov.br/paraibaeduca , na 
aba Se Liga no Enem. 

Toda noite, a partir das 
18h, o estudante terá a opor-
tunidade de retirar dúvidas 
em tempo real com o profes-
sor de um componente curri-
cular, por meio de sua sala no 
Google Classroom, pelos fó-
runs de discussão. Também 
serão realizadas lives, todo 
sábado, às 8h, no canal do 
programa no YouTube.

Orientações para busca 
do e-mail e código da sala - 
O acesso dos estudantes às 

‘Se liga no Enem On-line’ tem 
aula inaugural neste sábado

Editoração:Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

salas se dá no site Paraíba 
Educa http://www.paraiba.
pb.gov.br/paraibaeduca , se-
lecionando a aba ‘Se Liga no 
Enem’. O estudante irá clicar 
no campo ‘ingressar na sala’. 
Ao clicar neste campo ele 
será direcionado a uma pá-
gina em que será requerido 
o preenchimento de seu CPF, 
conforme modelo disponi-
bilizado. Logo em seguida 
serão disponibilizadas suas 
credenciais com o código de 

sua sala. De posse desse có-
digo, ele deverá acessar o seu 
Google Classroom e partici-
par da sala.

 Caso o estudante esteja 
matriculado em uma escola da 
Rede Estadual, o e-mail será o 
mesmo que ele já utiliza para 
acessar a sala de sua escola. 
Caso ele seja egresso, irá apa-
recer seu e-mail e senha de 
acesso. Orientamos que neste 
caso o estudante mude sua se-
nha após o primeiro acesso.

Sobre o Programa
O Se Liga no Enem Pa-

raíba é um Programa do Go-
verno do Estado da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia,  para 
mobilização, orientação e 
formação de estudantes e 
professores com objetivo 
de fomentar o ingresso dos 
estudantes no ensino supe-
rior, através da preparação 
para o Enem. 

A aula será transmitida pelo canal do programa no Youtube, a 
partir das 8h, e abordará temas para redação, terá experimentos 

ao vivo e interação no chat

Foto: Agência Brasil

Para participar da transmissão da 
aula ao vivo, é só acessar o QR 

Code acima

Decisão foi tomada após reunião com representantes dos setores de transportes e atenderá à demanda das pessoas que trabalham até as 22h

Foto: Marcus Antonius

Transportes coletivos

Frota será reforçada para atender 
funcionários de bares e restaurantes 

O transporte coletivo 
de João Pessoa terá novas 
viagens após as 22h para 
atender trabalhadores 
do setor de alimentação 
e hospedagem. A medida 
foi decidida após reunião, 
nesta quinta-feira (30), en-
tre a Superintendência de 
Mobilidade Urbana de João 
Pessoa (Semob-JP) e os 
sindicatos municipais das 
Empresas de Transporte 
Coletivo Urbano de Pas-
sageiros (Sintur-JP) e das 

Empresas de Hospedagem 
e Alimentação (Seha-JP).

Os novos horários de 
circulação serão estudados 
detalhadamente e implan-
tados já a partir da próxima 
segunda-feira (3). O obje-
tivo é garantir a volta pra 
casa dos trabalhadores de 
bares, restaurantes, pousa-
das e hotéis que estão aber-
tos para receber clientes 
até as 22h desde a última 
segunda-feira (27) em acor-
do com decreto municipal.

“A primeira semana 
é sempre de avaliação e 
adaptação e, agora, em 
diálogo com o setor e com 
os representantes das em-
presas de ônibus decidi-
mos por uma alternativa 
que vai atender estes tra-
balhadores que precisam 
do transporte coletivo um 
pouco mais tarde”, afirmou 
o superintendente da Se-
mob-JP, Wallace Massini. 
Participaram do encontro 
o representante do Sintur-

JP, Isaac Moreira, e o pre-
sidente do Seha-JP, Graco 
Parente.

Novos horários de 
circulação dos ônibus 

serão estudados e 
implantados a partir 
da próxima segunda-

feira

Depois de quatro me-
ses suspensas devido à 
pandemia de covid-19, a 
Unidade de Esterilização 
do Centro de Vigilância Am-
biental e Controle de Zoo-
noses (Cvaz) de João Pessoa 
volta a remarcar as cirur-
gias de castração de gatos 
a partir de hoje (os cães 
serão incluídos a partir de 
setembro). Em princípio, o 
público-alvo são os proteto-
res independentes e ONGs 
cadastradas no órgão, que 
detêm grande população de 
felinos sob a sua guarda. O 
agendamento é feito via te-
lefone 3214-7956, no perío-
do das 8h às 11h e das 13h 
às 17h, até o preenchimento 
das 400 vagas disponíveis. 
As operações começam a 

ser realizadas na próxima 
segunda-feira (3 de agosto), 
pela manhã e tarde.

Aprovada em 2017, a 
Lei Federal 13.426 estipula 
que todos os municípios são 
obrigados a fazer o controle 
de natalidade de cachorros 
e gatos via esterilização. “As 
gestões municipais devem 
firmar um convênio com 
clínicas veterinárias caso 
não possuam um centro 
adequado para este tipo de 
procedimento ou na hipóte-
se de sobrecarga do serviço”, 
explica a advogada anima-
lista Anne Formiga. 

“Sempre nos compro-
metemos a providenciar 
a cirurgia como forma de 
incentivar as adoções e, as-
sim, promover o controle 
de natalidade. A demanda 
é grande”, relata a protetora 
Josy Silva.

Agenda para castrar 
gatos começa hoje
Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

Municípios são obrigados a fazer controle de natalidade de cães e gatos

Foto: Dayse Eusébio
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Transmitida pela Rádio Tabajara, série de reportagens aprofunda aspectos da formação de João Pessoa e da Paraíba

A reportagem de ontem 
da série “Os Nomes por Trás 
das Obras”, do Jornal Esta-
dual da Rádio Tabajara, tra-
tou sobre os nomes de ruas 
e avenidas da capital parai-
bana. Mateus Silomar, repór-
ter da emissora da Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), entrevistou o profes-
sor do departamento de His-
tória da Universidade Fede-
ral da Paraíba, Ângelo Emílio, 
e o historiador Niltomar Sou-
za. A quinta reportagem, que 
vai ao ar hoje, abordará os 
nomes por trás de algumas 
escolas paraibanas. A série 
em homenagem ao aniversá-
rio da Paraíba e de João Pes-
soa segue até o dia 4, véspera 
da data comemorativa.

As ruas e avenidas fazem 
parte do cotidiano das pessoas, 
mas nem sempre estas se aten-
tam aos personagens que estão 
ilustrados ou homenageados 
nos nomes dos logradouros. De 
acordo com Ângelo Emílio, é 
possível observar, ao longo do 
período imperial, “que alguns 
nomes de ruas começam a so-
frer modificações em relação 
às denominações que tinham 
no período colonial, exatamen-
te demarcando essas novas re-
lações de poder”.

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Nomes de ruas e avenidas são 
memórias históricas da cidade

Paraíba: todos os cantos Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Localizada a 60 km de João Pessoa, em Pitimbu, a Reserva do Abiaí é uma nova opção 
para os turistas que buscam sol, natureza e, principalmente, tranquilidade no Litoral Sul 
paraibano. Lá você vai encontrar duas opções de passeios: o de Catamarã pelo rio, com pa-
rada para caminhada no mangue, e o de caminhão, batizado de Mamute, que adentra a Mata 
Atlântica e apresenta um pouco da cultura indígena.

Polo Turístico Cabo Branco

João Pessoa

Pitimbu

TAPeroá

Um dos atrativos turísticos no município de Taperoá é Ponte dos Arcos, mais 
conhecida pelos taperoaenses como “Ponte Velha”. A belíssima edificação foi cons-
truída entre os anos de 1925 e 1926 durante o Governo Estadual de João Suassuna, 
tendo uma extensão de 64 metros e quatro arcadas, duas grandes e duas pequenas. 
A bela ponte já serviu de entrada para a cidade e escoamento da produção de algo-
dão e milho, que na época, Taperoá era uma das maiores produtoras do Brasil. Des-

de a sua construção, a 
ponte passou a ser um 
local de visitação por 
pessoas que procuram 
um lugar mais tran-
quilo na cidade para 
admirar o pôr do sol, 
daí se tornou um ponto 
turístico. A sua revita-
lização, feita na atual 
gestão municipal, foi 
concluída em outubro 
do ano passado.

Areia
A partir de amanhã (1º) 

de agosto, o Engenho Triunfo, 
localizado no município de 
Areia, região do Brejo, reabre 
suas portas visitação turística. 
O empreendimento está pron-
to para atender aos turistas, 
atendendo ao protocolo de 
segurança sanitária e de dis-
tanciamento recomendados 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Toda a sua equi-
pe participou de capacitações 
ministradas pelo Ministério 
do Turismo e também pelo 
Sebrae (PB), sobre os novos protocolos de biossegurança. Além disso, o Engenho aderiu 
ao “Pacto Turismo Rural Consciente: Juntos pelo Turismo”, que tem o objetivo de orientar 
os empresários do Setor Rural brasileiro sobre os protocolos de biossegurança em prol da 
saúde e da sustentabilidade com orientações para prepará-los para a retomada da atividade 
rural, pós-pandemia. O Engenho é aberto de segunda-feira a sábado, das 09h às 11h30 e das 
13h30 às 17h. Aos domingos, das 09h às 11h. A taxa de visitação custa R$ 15,00 por pessoa, 
com direito a sorvete com Triunfo, uma dose de Triunfo, sucos e caldo de cana à vontade.
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O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Representação Insti-
tucional da Paraíba (Seri), da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico 
(Setde) e da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), participou na última 
terça-feira (28) de uma reunião por meio de videoconferência com os representantes 
do Ministério do Turismo (MTur) para apresentar o projeto do Polo Turístico Cabo 
Branco. Recentemente, foi lançado um novo edital de chamamento público, no qual 
estão sendo oferecidos cinco lotes que contemplam, além do setor urbanístico hotelei-
ro, áreas para comércio, serviços e animação turística. Segundo o secretário executivo 
da Seri, Adauto Fernandes, estão sendo feitos diversos contatos com órgãos nacionais 
e internacionais para a divulgação do Complexo Turístico.

Após mais de 120 dias, o setor de hotéis, bares e restaurantes de João Pessoa reabriu na 
última segunda-feira (27). Os bares e restaurantes cumprirão protocolos sanitários para evitar 
a propagação do novo coronavírus. Entre as principais medidas estão à abertura com metade 
da capacidade total do estabelecimento, respeitando o distanciamento de 1,5 metros e no má-
ximo quatro pessoas por mesa; brinquedotecas fechadas; sem apresentações ao vivo e serviço 
de self-service com funcionário para servir os clientes. Ainda entre as medidas, estão horários 
definidos para encerramento do expediente. Após as 22h, não será possível que nenhum cliente 
esteja no interior dos salões. O setor hoteleiro também vai cumprir medidas semelhantes, que 
priorizam reforço nas práticas de higiene e distanciamento. As refeições serão entregues para 
os hóspedes nos quartos e as áreas sociais só poderão ser usadas agendamento prévio.
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Foto: Teresa Duarte

O professor citou como 
exemplo a antiga “Rua das 
Convertidas”, na região do 
bairro do Varadouro, em João 
Pessoa. Segundo ele, a rua ti-
nha esse nome devido a uma 
casa de recolhimento de mu-
lheres convertidas – que eram 
antigas prostitutas. No Século 
19, durante o Império, o nome 
da rua foi modificado para 
“Rua Conde D’eu”, marido da 
Princesa Isabel. “Subsequen-

temente, já na República, a 
Rua Conde D’eu assumiu o 
nome de Rua Maciel Pinhei-
ro. Já homenageia uma figura 
identificada com o republica-
nismo”, disse Ângelo.

Durante a entrevista, o 
professor de História da UFPB 
destacou que ao decorrer do 
Século 19 e no início do sécu-
lo 20, houve uma tentativa de 
apagar o passado escravista 
da cidade. “Por exemplo, uma 

região central da cidade que 
hoje a gente chama de Ponto 
dos Cem Réis. Desde o Século 
18 havia ali a Igreja do Rosá-
rio dos Pretos, era a região de 
muita presença da população 
negra e [essa] Igreja exercia 
um papel importantíssimo. 
(...) Em função do fato de que 
se desejava branquear o pas-
sado da cidade, de certa medi-
da, ela vai ser demolida e vai 
dar lugar a uma praça com o 

nome de Vidal de Negreiros e 
[isso] estabeleceria um outro 
tipo de memória sobre o lu-
gar”, contou.

A Rua Duque de Caxias 
fica localizada no Centro da 
cidade de João Pessoa. O his-
toriador Niltomar Souza ex-
plicou a origem do nome. “Ge-
neral Lima e Silva, também 
conhecido como Duque de 
Caxias, é o General do Exército 
brasileiro que vai até a região 

do Maranhão, promove um 
verdadeiro massacre naquela 
região e reanexa a cidade de 
Caxias, daí ele é condecorado 
Duque de Caxias. Ao voltar 
para o Rio de Janeiro, anos 
depois, o imperador Dom Pe-
dro II envia ele para acabar 
com a Revolução Farroupilha 
lá no sul do Brasil. Duque de 
Caxias então vai e promove 
o chamado Tratado de Ponte 
Verde entre o Império bra-
sileiro e a própria liderança 
Farroupilha”, destacou.

Com relação ao signifi-
cado de determinadas figu-
ras históricas nos dias atuais 
e como há o desejo de parte 
da população em “apagar” 
personagens que fizeram 
coisas negativas, o historia-
dor Niltomar enfatizou por-
quê não vale à pena. 

“Não vale apagar da his-
tória essas pessoas, porque 
nós daremos margem para 
que outros possam aparecer 
e a grande população não 
conheça quem foram aque-
les. O grande problema que 
nós temos é a ressignificação 
dos personagens históricos, 
que faz com que a gente pos-
sa estudar, a gente possa ir 
adiante. Não é uma questão 
de homenagem, mas é uma 
questão de percepção histó-
rica sobre os personagens”, 
concluiu ele.

De ‘Rua das Convertidas”, no burburinho do Centro Histórico de João Pessoa, o trecho que dá acesso ao Varadouro hoje se chama Rua Maciel Pinheiro

Foto: Marcos Russo

editoração: Bhrunno Fernandoedição: rogéria Araújo
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No curta-metragem ‘Caruatá - Vejo o lugar que me vê’, cineasta reflete sobre a relação do tempo e renovação

Walter Carvalho lança filme 
rodado no Sertão da Paraíba

Em 2018, o fotógrafo e 
diretor Walter Carvalho fez 
um périplo pelo Sertão parai-
bano, área que o fascina tanto 
pela densa paisagem, como 
pela geografia humana, seus 
falares, culinária, e outros ele-
mentos tipicamente nordesti-
nos. Sempre que retorna, a 
região fica sob a mira de sua 
câmera em processo de imer-
são técnica e existencial. Re-
pete-se então o que já virou 
rotina: registrar paisagens, 
pessoas e lugares. Guardado 
desde então, o material cole-
tado ganhou forma de curta-
metragem – Caruatá - Vejo o 
lugar que me vê.

O cineasta paraibano con-
ta que esteve na região do Ser-
tão do Cariri na Paraíba, mais 
precisamente bem perto de 
Cabaceiras, próximo do Lajedo 
de Pai Mateus, para fotografar. 
“Primeiro eu vi a imagem no 
final de 2017, depois em 2018, 
em janeiro, voltei lá e filmei 
durante um dia. O Sertão me 
renova. Fui pela primeira vez 
levado pelo meu irmão Vladi-
mir (Carvalho, documentaris-
ta). Ele me aplicou o cinema 
e o Sertão de uma jornada só. 
Fiquei entranhado de Sertão 
para sempre”. 

O curta-metragem refle-
te sobre a relação do tempo, 
do fotógrafo com o local e 
como na natureza nunca ve-
mos nada isolado, mas tudo 
em conexão.

Convicto da tese de que 
“você não encontra a ima-

gem, a imagem é que encon-
tra você”, Carvalho reitera ser 
o filme uma reflexão sobre o 
gesto simples de encontrar 
e ser encontrado. Ele parte 
do princípio, porém, de que 
esse exercício de clicar o Ser-
tão tem uma simbologia mais 
afetiva e complexa do que se 
pode imaginar.

“Fotografar é levar co-
migo uma imagem; uma 
imagem que vi e por ela fui 
visto, olhado”, diz o cineasta 
para justificar o fato de ter 
feito diferente em 2018. Com 
o tempo, revelou ter sentido 
uma vontade imensa de levar 
o “objeto” fotografado consi-
go, o que chegou a praticar 
algumas vezes.

Isso ocorreu em suas úl-
timas exposições que aconte-
ceram no Museu de Imagem 
e do Som (MIS) de São Paulo, 
no Paraty em Foco e no Paço 
Imperial, ambos no Rio de 
Janeiro.  Nesse caso, contou 
ter levado o “objeto fotógra-
fo” para dentro dos espaços 
positivos da exposição. “O 
vedor – aquele que observa, 
inspeciona – pode contem-
plar a imagem e ao mesmo 
tempo o objeto observado, 
retirado do contexto onde 
ele me via. Agora, fui além 
dessa experiência, deixo uma 
parte do meu olhar exposto 
ao lado do encontrado. Este 
filme é sobre isso”, resume. 

Sem o GPS
De acordo com Carva-

lho, suas visitas sertanejas 
são bastante minusciosas e 
religiosas. “O Sertão é todo 

espera. Quando estou tra-
balhando lá, minhas folgas 
são rigorosas, acordo às 5h 
da manhã, como um cuscuz, 
um pedaço de cará, outro 
de queijo de coalho, depois 
pego um carro e só volto 
quando o sol se põe”,  elen-
ca. “Ao meio dia, dou uma 
parada em algum lugar sob 
uma árvore desossada para 
comer um pedaço de rapadu-
ra com pão. É o momento de 
ouvir o silêncio do Sertão. De 
olhar as serras desnudas ao 
longe. Converso com algum 
camponês e pergunto aonde 
o sol se põe. Gosto de ouvir 
do caboclo falar que se ‘põe 
atrás daquele angico’ ou ‘da-
quela umburana’”. 

O realizador gosta de 
enveredar pelas terras ser-
tanejas sem o norte das no-
vas tecnologias. “Prefiro me 
guiar pelos sentimentos do 
homem que cuida da ter-
ra do que pelo GPS. Assim 
viajo pelo Sertão, em busca 
de ser encontrado pela ima-
gem. Às vezes, penso que é 
uma forma de entender a 
vida pelas vezes que o ven-
to silva na pedra que guarda 
o animal, na pele e no osso. 
Importante: sempre com 
minha câmera, ali do meu 
lado, falando comigo.”

Para conferir o que re-
sultou no curta-metragem 
Caruatá - Vejo o lugar que me 
vê, amanhã ele será exibido 
no canal fechado Arte 1,  às 
10h45 e 19h15, com reprise 
no domingo, às  4h, na segun-
da-feira, às 20h15, e na terça-
feira, às 14h15.

Lúcio Vilar
Especial para A União

Diretor e fotógrafo Walter Carvalho filmou próximo ao Lajedo de Pai Mateus e disse que ficou “entranhado de Sertão para sempre”, desde quando foi levado a visitar a região pelo irmão, o igualmente renomado cineasta Vladimir Carvalho

Fotos: Reprodução

Foto: Divulgação

Paraibano realiza simpósio virtual sobre “Retratos de Artistas”
Hoje, a partir das 19h, 

o seminário on-line sobre 
documentário brasileiro con-
temporâneo Na Real_Virtual 
vai contar com a palestra 
de Walter Carvalho sobre o 
tema “Retratos de Artistas”. 
O diretor se destaca como 
um dos grandes realizadores 
de perfis de artistas, sejam 
eles músicos, escritores, ato-
res ou artistas plásticos. Ele 
exercita diferentes formas de 
composição nesses retratos, 
evidenciando as muitas pos-
sibilidades do documentário 
biográfico, do tradicional ao 
experimental.     

O filme que será exibido é 
Iran (2017), documentário no 
qual o realizador paraibano 
acompanha minuciosamente 
todo o trabalho de constru-
ção dos personagens do ator 
pernambucano Irandhir San-
tos. O longa-metragem fala 
ainda da agonia que pode ser 
a atuação e, principalmente, 
de como Irandhir trata os 
sentidos e domina suas emo-

ções na composição dos mais 
variados papéis.

Enquanto fazia a direção 
de fotografia do filme Rede-
moinho (2016), de José Luiz 
Villamarim, Walter acompa-
nhou minuciosamente o traba-
lho de Irandhir na construção 
do seu personagem. Observa-
ção silenciosa de um processo 
de imantação quase xamânico, 
onde o ator é tomado como 
forma escultural. 

Dentre as produções cine-
matográficas nas quais Iran-
dhir Santos participou estão 
longas como Tropa de Elite 2 
(2010), de José Padilha, Febre 
do Rato (2011), de Cláudio 
Assis, O Som ao Redor (2012) 
e Aquarius (2016), de Kleber 
Mendonça Filho, Tatuagem 
(2013), de Hilton Lacerda, e A 
História da Eternidade (2015), 
de Camilo Cavalcante, além 
de atuações na TV, a exem-
plo da minissérie A Pedra do 
Reino (2007), baseado no 
romance de Ariano Suassuna 
(1927-2014).

O seminário Na Real_Vir-
tual vai até o dia 14 de agos-
to, com mais seis sessões, 
sempre às 19h. Haverá pa-
lestras com Belisario Franca 
(no dia 3/8, com o tema 
“Nos Baús da História”); Joel 
Pizzini (5/8, “O filme-en-
saio”); Gabriel Mascaro (7/8, 
“Estratégias narrativas”); 
Rodrigo Siqueira (10/8, “Por 
um cinema híbrido”); Mar-
celo Gomes (12/8, “Quando 
o real vira ficção”); e Emílio 
Domingos (14/8, “A periferia 
no centro”).

Foto: Divulgação

Longa ‘Iran’ mostra a construção dos personagens do ator pernambucano Irandhir Santos

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial de

Na Real_Virtual
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Pernambuco é uma terra pródi-
ga em poetas acima da média. Quem 
duvida basta apenas lembrar de 
alguns nomes, como João Cabral de 
Melo Neto, Manuel Bandeira, Mau-
ro Mota, Joaquim Cardozo e Carlos 
Pena Filho. Não são apenas bons 
poetas. São excepcionais! Carlos 
Pena Filho, que está nesse time, é 
um daqueles poetas que têm seus 
versos tornados populares graças 
a musicalidade dos mesmos e aos 
temas abordados. O poeta vestido de 
azul, como alguns chamavam, partiu 
para outra dimensão há 60 anos, em 
1° de julho de 1960.

O poeta paulista radicado na 
Bahia, Gustavo Felicíssimo, me 
contou que ouviu de João Ubaldo 
uma história envolvendo o poeta 
pernambucano. Segundo ele, Jor-
ge Amado teriado ido ao Recife e 
marcou um encontro com o Pena 
Filho no Bar Savoy. Jorge chegou 
primeiro que ele, estava com ami-
gos, e, sabendo que o Pena Filho 
era sempre recebido no Savoy com 
um cálice de cachaça, mandou que 
colocassem no tal cálice água ao in-
vés de cachaça. Quando Pena Filho 
chegou, pegou seu cálice e verteu 
de uma só vez, gritando “ÁGUA” em 
seguida, horrorizado. Jorge estava 
com uma novelinha pronta, A morte 
e a morte de Quincas, que após o 
ocorrido virou o célebre A morte e 
a morte de Quincas Berro D’Água, 
relatou Gustavo.

A história não é inverídica. Car-
los Pena Filho foi amigo de grandes 
poetas e escritores brasileiros. Entre 
eles, Gilberto Freyre, os poetas per-
nambucanos já citados nesse texto, e 
Jorge Amado. Foi advogado e escrevia 
crônicas em jornais do seu estado de 
origem, mas foi como poeta que se 
destacou. Era boêmio e lírico. Como 
boêmio, não deixou de cantar o tradi-
cional Bar Savoy. Quem que gosta de 
poesia e da boemia não já recitou os 
versos a seguir depois de uma noitada 
em seu bar preferido?

Por isso no Bar Savoy,
o refrão é sempre assim:
São trinta copos de chopp,
são trinta homens sentados,
trezentos desejos presos,
trinta mil sonhos frustrados.

Como lírico, não faltam poemas 
para serem cantados e declamados, 
sobre os mais diversos temas. Como 
o desprezo:

Você tem quase tudo dela,
o mesmo perfume, a mesma cor,
a mesma rosa amarela,
só não tem o meu amor.

Ou o clássico Soneto do desmantelo 
azul, que demonstra a sua predileção 
por essa cor:

Então, pintei de azul os meus sapatos
por não poder de azul pintar as ruas,
depois, vesti meus gestos insensatos
e colori as minhas mãos e as tuas,

Para extinguir em nós o azul ausente
e aprisionar no azul as coisas gratas,
enfim, nós derramamos simplesmente
azul sobre os vestidos e as gravatas.

E afogados em nós, nem nos lembramos
que no excesso que havia em nosso 

espaço
pudesse haver de azul também cansaço.

E perdidos de azul nos contemplamos
e vimos que entre nós nascia um sul
vertiginosamente azul. Azul.

A oralidade e a musicalidade 
foram marcas da poética de Carlos 
Pena Filho. O Recife foi cantado em 
verso e prosa em sua obra, mas sua 
poesia não era só a capital pernam-
bucana, porque ele ia bem naquela 
lógica de Tolstói de cantar sua aldeia 
para ser universal.

Carlos Pena Filho morreu jovem, 
aos 31 anos, num acidente de carro. 
Na infância, chegou a morar em 
Portugal, mas voltou logo para o 
Brasil, para reverenciar sua terra, 
suas origens, seu Pernambuco. Sua 
morte deixou desolados intelectuais 
e leitores em todo o Brasil. 

Sua trajetória foi rápida, mas 
importante. Ainda estudante, publi-
cou Memórias do Boi Serapião, em 
1956. Bacharelou-se em 1957 e, no 
ano seguinte, saiu A Vertigem Lúcida, 
seu terceiro livro, premiado pela 
Secretaria de Educação e Cultura 
de Pernambuco. Em 1959, lançou o 
Livro Geral, reunindo sua obra poé-
tica já editada acrescida de poemas 
novos (Prêmio de Poesia do Instituto 
Nacional do Livro).

Compositor, em parceria com 
Capiba, foi autor de letras de mú-
sicas de sucesso, entre as quais 
destaca-se ‘A mesma rosa amarela’, 
incorporada ao movimento da Bossa 
Nova na voz de Maysa, e depois gra-
vada por outros artistas como Vanja 
Orico, Tito Madi e Nelson Gonçalves, 
‘Claro Amor’, ‘Pobre Canção’ e ‘Ma-
nhã de Tecelã’.

Mas fiquemos, nesta homenagem, 
com mais um poema seu e com o liris-
mo de seu testamento poético:

Quando eu morrer, não faças disparates
nem fiques a pensar: Ele era assim…
Mas senta-te num banco de jardim,
calmamente comendo chocolates.

Aceita o que te deixo, o quase nada
destas palavras que te digo aqui:
Foi mais que longa a vida que eu vivi,
para ser em lembranças prolongada.

Porém, se um dia, só, na tarde em queda,
surgir uma lembrança desgarrada,
ave que nasce e em vôo se arremeda,

deixa-a pousar em teu silêncio, leve
como se apenas fosse imaginada,
como uma luz, mais que distante, breve.

Carlos Pena Filho, 
o poeta vestido de azul

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Foto: Divulgação

Um dos mais longevos e importan-
tes ícones do rock nacional – o com-
positor, vocalista e guitarrista  Renato 
Barros –, morreu na última terça-feira, 
aos 76 anos de idade. E parte de sua 
origem é paraibana, já que o pai – Seu 
Barros, músico, ator e detetive – nasceu 
em Cabaceiras.

Era certamente o líder da banda 
de rock com mais anos de estrada, 
shows e bailes da vida no Brasil. Quiçá 
do mundo! Soube que o Google realiza 
pesquisa nesse sentido…

Este ano, a banda completa 
61 anos, criada em 1959 no Rio de 
Janeiro. Inicialmente, o grupo carre-
gava o nome de Bacaninhas do Rock 
da Piedade e fazia dublagem com 
sucessos do rock americano.

Na primeira apresentação, num 
programa de auditório no rádio, vaias 
ecoaram do começo ao fim, o que levou 
a banda a fazer músicas de verdade, co-
meçando por várias versões de hits dos 
Beatles. Mas logo os componentes esta-
riam fazendo enorme sucesso graças a 
composições próprias, especialmente 
as de Renato.

No começo, ainda como Bacani-
nhas, três irmãos destacavam-se no 
grupo: Renato, Paulo César e Edson 
(depois Ed Wilson).

Numa de suas formações iniciais, o 
grupo tinha Renato (guitarra base e solo), 
Paulo César (baixo), Roberto Simonal 
(sax), Toni (bateria) e Erasmo Carlos.

Do princípio até o momento atual, o 
“conjunto” (como era conhecido) passou 
por inúmeras formações. Paulo César (por 
várias idas e vindas) e Edson preferiram a 
carreira solo. Hoje, apenas dois remanes-
cem desde os tempos de Jovem Guarda: 
Renato Barros (guitarra e voz) e Cid Cha-
ves (voz e sax por longos anos).

Na minha adolescência, em Bana-
neiras, Renato e seus Blue Caps era uma 
das bandas de referência no repertório 

dos conjuntos do gênero na terrinha. Isso, 
lá pela segunda metade dos anos 60 do 
século passado.

Cantei muitos sucessos de Renato 
nos Mini Bárbaros, Apaches e n’Os Bár-
baros, até 1970. Dos 11 aos 15 anos de 
idade, dividindo palcos com feras como 
Elpídio (guitarrista fantástico já falecido), 
Edinho, Dirceu e outros ídolos locais reu-
nidos sob o empreendedorismo artístico-
musical do saudoso Newton Cirne.

Por essas e tantas outras, até os 
dias atuais preservo minha admiração 
pela banda, em especial pelas canções 
do seu líder. 

O grupo tinha um conjunto de vozes 
que sempre o distinguiu dos demais de 
sua época e até dos dias atuais, mesmo 
que totalmente reformatado. A quem qui-
ser comprovar essa peculiaridade, sugiro 
ver/ouvir hits como ‘Meu Primeiro Amor’, 
‘Escreva Logo’ ou ‘Não Te Esquecerei’.

Sempre gostei mais de músicas 
nem tanto conhecidas do público em 
geral, os chamados grandes sucessos 
das paradas. Tanto que recentemente 
descobri ‘Atriz’, uma linda balada escri-
ta e musicada por Renato em 2000, que 
não viralizou na mídia (talvez uma de 
suas últimas composições). 

Pra amenizar a saudade, vou con-
tinuar curtindo enquanto viver o reper-
tório de Renato e todos os Blue Caps de 
ontem e hoje, tal qual acho que farão os 
milhares de fãs desse magnífico grupo de 
excelentes músicos e cantores.

Artigo Robson Nóbrega 
Jornalista - robsonjbn@gmail.com | colaborador

A Renato Barros
Foto: Thiago Tavares/Divulgação

Pai, dá uma olhada neste texto que preciso 
entregar à professora hoje à tarde. Li o texto e o 
achei parecido com textos de Rubem Braga. Dis-
se-lhe: este texto é cópia de crônicas de Rubem 
Braga. Não é, pai. Pegou o texto, virou as costas, 
braba, e entrou no quarto. Minutos depois voltou 
com outro texto, no mesmo estilo. Aí, a parabeni-
zei porque sempre comprávamos O Globo, em que 
escreviam Rubem Braga, Fernando Sabino, José 
Lins do Rego e outros, e como à época não havia 
ainda Internet, celular para atrapalhar, as crian-
ças aprendiam a ler e a escrever.

Sempre fui leitor de crônicas, pois é o melhor 
estilo de escritura, com uma página e meia, ge-
ralmente, tratando dos assuntos do dia. Sabe-se 
tudo que ocorre a nosso redor lendo esse tipo de 
literatura. Carrega poesia, também. E muita.

Me espelhando no livro de crônicas Espelhos 
de Papel, editado pela A União, lembrei de Crôni-
cas Forenses, de Fernando Vasconcelos, que usei 
para meus alunos do Curso de Direito do Unipê, 
Português Jurídico, até julho de 2019, quando 
deixei a instituição, após 24 anos. Durante anos, 
no primeiro dia de aula já dava a missão para os 
futuros forenses procurarem na Biblioteca esse 
livro. Na primeira prova do semestre encaixava 
uma questão sobre a leitura. Todos gostavam, 
elogiavam, queriam saber onde se poderia conse-
guir outros etc. E, na semana de revisão das pro-
vas, um aluno pediu licença e me perguntou: pro-
fessor, como é que se pode aprender a escrever 
textos tão simples e tão interessantes? Existe al-
gum curso para isso? Algum segredo? Não, jovem, 
respondi, isso é puramente leitura, muita leitura, 
de tudo que é livro e depois escrever. Escrever 
muito, sobre tudo, uma borboleta, um escorpião, 
uma boneca etc., etc. Conversei com minha mãe, 
que é professora, e me disse para procurar livros 
de Érico Veríssimo, que é um dos melhores. O se-
nhor tem livro sobre isso para emprestar? Tenho. 
Vou te trazer um. E, dia seguinte, entreguei-lhe 
Comédias para Se Ler na Escola, de Veríssimo, e 
200 Crônicas Escolhidas, de Rubem Braga.

Uma semana depois veio ele, com mais três 
alunas, me pedindo mais livros. Como a mania 
pegou, como se diz, no semestre seguinte trouxe 
Histórias do Mundo Virtual, também do Fernando. 
E assim usei esses dois livros, como exemplo de 
crônicas, todo semestre durante anos. E como 
sempre comprei muitos livros, comecei a empres-
tá-los. Alguns perdi, a maioria recuperei sempre. 
Comprava, às vezes, na livraria que havia na fa-
culdade, e presenteava os que tivessem dificulda-
de de ler e escrever. Por quê? Porque há muito, 
mas muito tempo que as escolas não ensinam os 
alunos a ler e a escrever. E esses livros serviam 
como introdução ao Direito porque seu autor per-
tence à área. E com isso, bem sutilmente, introdu-
zia-os ao mundo das letras e do direito. Depois, 
quando eram aprovados na OAB vinham agrade-
cer por tê-los ensinado a ler e a escrever.

Li com prazer o livro Espelhos de Papel, con-
tendo 19 autores nossos, paraibanos, mostrando-
me tópicos da Paraíba que desconhecia. Gostei de 
todos, devorando o livro no domingo, já estando 
emprestado para uma pessoa que também devora 
crônicas. Cumprimento a todos esses autores que 
me fizeram esquecer do novo coronavírus por um 
dia e parte da noite.

Crônicas 
espelhadas

Antonio Dalri
dalri.luiz@gmail.com

Luiz

Foto: Divulgação

‘Espelhos de Papel’ (Editora A União) reúne textos de 19 cronistas

Colunista colaborador

Primeiro de julho completou 60 anos da morte do poeta

Renato Barros morreu na última terça, aos 76  anos



“O novo normal”, “pan-
demia”, “crise sanitária”, 
“quarentena” e outros jar-
gões fazem parte do coti-
diano nos últimos meses. 
As situações reais do dia a 
dia servem como base fic-
cional para o jornalista, an-
tropólogo e escritor Phelipe 
Caldas, que está lançando 
a antologia Sobreviventes: 
contos sobre uma pandemia 
que parou o mundo (inde-
pendente, R$ 15).

A obra reúne 16 his-
tórias que dialogam forte-
mente com o que as pes-
soas estão vivendo nos dias 
atuais: isolamento, solidão, 
dor, tristeza e morte, como 
também esperança, vitória, 
amor, música e futebol. “O 
desespero de uma equipe 
médica num hospital à bei-
ra do colapso, a tristeza de 
um zabumbeiro pelo São 
João que não aconteceu, a 
melancolia de um velho tor-
cedor que viaja no tempo 
ao assistir a uma reprise da 
final da Copa do Mundo de 
1958, a mãe que de repen-
te precisa cuidar dos filhos 
sem aulas e ainda traba-
lhar de casa, entre outros”, 
exemplifica o autor.

Phelipe deixou o em-
prego em janeiro para ini-
ciar o seu doutorado na 
Universidade Federal de 
São Carlos, no interior de 
São Paulo, quando, em mar-

ço, foi surpreendido pelas 
novas regras de isolamento 
social e suspensão das au-
las. Voltou para a sua ter-
ra, João Pessoa, e passou a 
observar os fatos que cer-
cavam este 2020 atípico. 
Foi quando surgiu a ideia 
de transformar em contos 
tudo o que se passava:

“Eu considero um livro 
sensível, acima de tudo”, 
classifica Caldas. “É ficção, 
mas, ao mesmo tempo, é 
tudo muito real. Espero de 
verdade que as pessoas se 
sintam tocadas de alguma 
forma ao ler o livro. Tem 
histórias fortes, mas tem 
muita leveza também”.

Sobreviventes é o pri-
meiro livro de Phelipe Cal-
das que sai em formato de 
e-book. Antes, ele já tinha 
lançado outros três, todos 
em formato impresso: Aca-
demias de Bambu: boêmia e 
intelectualidade nas mesas 
de bar (Editora Universitá-
ria da UFPB, 2007), Além do 
Futebol: paixões, dores e me-
mórias sobre um jogo de bola 
(Ideia, 2016) e O Menino que 
Queria Jogar Futebol: uma 
história de fé e superação 
(Ideia, 2018).

A nova obra marca tam-
bém a estreia do autor no 
mundo da ficção. “Escrever 
contos é um desafio incrível. 

Contar histórias que, embora 
dialoguem com a realidade, 
são todas saídas exclusiva-
mente da minha cabeça. Foi 
uma experiência maravilho-
sa. Emocionante também”.
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Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse a página do Face-

book da Secult-PB

Secult-PB promove série de reuniões nas quais ouve representantes culturais para a implementação da Lei no Estado

Novas conferências virtuais 
sobre a Lei Aldir Blanc na PB

Mais duas conferências 
virtuais serão realizadas 
hoje, dentro do segundo 
módulo da série ‘Diálogos 
Culturais’, que são encon-
tros on-line promovidos 
pela Secretaria de Estado 
da Cultura (Secult-PB), com 
o intuito de discutir a im-
plementação da Lei número 
14.017/2020 – a Lei Aldir 
Blanc – na Paraíba.

A primeira reunião 
começará às 10h, com os 
segmentos de audiovisual e 
artes visuais, e a outra, com 
início às 15h, terá os re-
presentantes de pontos de 
cultura e espaços culturais. 
Os internautas poderão ter 
acesso através da página no 
Facebook (/secultgovpb) e 
no canal do Youtube (secul-
tgovpb) da Secretaria.

Segundo Damião Ra-
mos Cavalcanti, secretá-
rio de Estado da Cultura, 
durante esses encontros 
virtuais estão sendo apre-
sentados aos artistas os 
aspectos previstos na le-
gislação, além de ouvir dos 
participantes suas dúvi-
das e encaminhamentos. 
“Nesse momento, além de 
empreender esforços para 
construir um sistema de 
cadastramento que atenda 
satisfatoriamente os inte-

ressados em solicitar o au-
xílio financeiro, a Secretaria 
realiza essa série para es-
clarecer a população sobre 
os aspectos da Lei e colher 
sugestões de aprimoramen-
to da implementação e ope-
racionalização da Lei Aldir 
Blanc na Paraíba”, detalhou 
o gestor.

A propósito, a chamada 
Lei Aldir Blanc – que é uma 
homenagem póstuma ao 

compositor carioca, morto 
por causa da covid-19 no 
último dia 4 de maio, aos 
73 anos – destinará R$ 3 
bilhões para a realização de 
ações emergenciais no setor 
cultural. No caso da Paraíba, 
os investimentos somam R$ 
69 milhões, sendo R$ 37 mi-
lhões destinados ao Estado, 
através da Secult-PB, e os 
demais R$ 32 milhões aos 
municípios paraibanos.

“‘Diálogos Culturais’ 
é uma atitude do Governo 
João Azevêdo em relação às 
suas políticas públicas com 
a sociedade civil. E, sendo 
culturais, cabe à Secreta-
ria de Estado da Cultura 
realizar esse diálogo com 
os dirigentes culturais dos 
municípios, com os artistas 
e com os pontos de cultura 
e com os espaços culturais, 
o que vem fazendo diaria-

mente há 15 dias, nos tur-
nos da manhã e tarde”, afir-
mou Ramos.

Balanço
Damião Ramos Caval-

canti também fez um balan-
ço dos encontros virtuais 
realizados até agora. “Tem 
sido um diálogo exitoso, 
tanto para a comunidade 
cultural como para a pró-
pria Secult-PB. Desfazem-

se as dúvidas e ganha-se 
parceria junto aos artistas 
e entidades culturais. Res-
salto a grande ajuda que 
a Fundação Casa de José 
Américo (FCJA), Fundação 
Espaço Cultural da Para-
íba (Funesc) e o Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado da Pa-
raíba (Iphaep) tem dado 
nesse sentido”, destacou 
Damião. “A Secult-OB tem 
muito trabalhado, nesse 
período de isolamento, e 
assim sua equipe de ser-
vidores garantirá o êxito 
do cadastramento, com a 
esmerada colaboração da 
competente Companhia de 
Processamento de Dados 
da Paraíba (Codata), e con-
clusivamente a distribui-
ção dos benefícios, nesse 
período emergencial, aos 
que fazem a Cultura no 
nosso Estado”, apontou o 
secretário.

A artista circense Ya-
nca Medeiros (Palhaça Pa-
lestrinha) e o escritor Tiago 
Germano são os convidados 
do projeto  ‘Entrevista Fu-
nesc’ de hoje.

O bate-papo será em 
formato de live no perfil da 
Funesc no Instagram, a par-
tir das 19h. Cada um falará 
sobre trajetória profissional, 
projetos e como estão lidan-
do com esse período de isola-
mento domiciliar.

Yanca Medeiros gosta 
de se autodefinir como “ar-
teira”. Ela é cantora, com-
positora, musicoterapeuta, 
educadora musical pedago-
ga. Nas artes circences, se 
dedica à lira acrobática e dá 
vida à contadora de histó-
rias Palhaça Palestrinha.

Além da conversa de 
hoje, Tiago Germano também 
participará de outra live ama-
nhã, a partir das 10h, através 
do perfil do Jornal A União 
no Instagram. “Vou falar so-
bre os livros que publiquei, 
o que foi adiado pela pande-
mia e o que estou escrevendo 
para a defesa de doutorado, 
que deve ser terminado até o 

final da quarentena”, enume-
rou o escritor, cuja coletânea 
de crônicas Demônios Domés-
ticos (2017) foi vencedora do 
Prêmio Minuano e indicada 
ao Prêmio Jabuti.

‘Live’ da Funesc aborda 
literatura e palhaçaria

Palhaça Palestrinha (E) e escritor Tiago Germano (D) são os convidados

Foto: Gabriel Munhoz/DivulgaçãoFoto: Divulgação
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Lei Emergencial 14.017/2020 leva 
o nome do compositor carioca, morto 
por causa da covid-19 no começo de 
maio, aos 73 anos

Lançamento

Phelipe Caldas publica ‘Sobreviventes’,  
antologia de contos sobre a pandemia

Obra independente do escritor paraibano reúne 16 histórias ficcionais que se passam no contexto pandêmico

Através do QR Code acima, 
acesse o ‘marketplace’ da 

Amazon para adquirir a obra

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil da Funesc 

no Instagram

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil d’A União 

no Instagram



Espaço, localizado no município de Monteiro, será entregue em breve às rendeiras do Cariri paraibano

Governo do Estado cria Centro 
de Referência do Artesanato 

Com as obras em estágio 
avançado, o Centro de Referên-
cia do Artesanato de Monteiro 
deverá ser entregue em breve 
às rendeiras do Cariri paraiba-
no. O espaço, uma das ações 
do Governo do Estado na va-
lorização da renda renascença, 
representa a concretização de 
um sonho para mais de 4 mil 
profissionais da região. 

 O Centro de Referência do 
Artesanato, que funcionará em 
um prédio histórico no Centro 
de Monteiro, já está sendo total-
mente reformado e ambientado, 
numa parceria entre o Governo 
do Estado, por meio do Projeto 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel do Cariri, Seridó e Curimataú 
(Procase), a Prefeitura do mu-
nicípio e o Sebrae, oferecendo 
melhores condições de venda e 
colocando a riqueza cultural da 
renda renascença em contato 
direto com os turistas. 

 Para a presidente de hon-
ra do Programa do Artesanato 
da Paraíba, Ana Maria Lins, o 

Centro de Referência do Arte-
sanato trará mais dignidade 
às rendeiras. “Essas ações do 
Governo do Estado são uma 
alternativa real para aumentar 
a comercialização da renda re-
nascença, fortalecendo o estí-
mulo à sua confecção e, assim, 
a cultura paraibana”, disse. 

 A gestora do Programa do 
Artesanato da Paraíba (PAP), 
Marielza Rodriguez, desta-
cou a importância do Centro 
de Referência do Artesanato 
para a região.  “Esse projeto é 
o maior exemplo de resultado 
do planejamento comparti-
lhado entre instituições par-
ceiras. A prova de que juntos 
podemos mais. Vamos deixar 
esse legado para as gerações 
futuras”, acrescentou. 

A prefeita de Monteiro, 
Anna Lorena Farias, também 
destacou a importância do es-
paço para a região. “O incentivo 
ao artesanato fomenta a econo-
mia do município. Esperamos 
que este Centro seja referência 
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para todo o Cariri paraibano”, 
comentou.

 Por sua vez, a gerente re-
gional do Sebrae em Montei-

ro, Madalena Arruda, afirmou 
que o Centro de Referência 
do Artesanato será o espaço 
de preservação da renda re-

nascença. “O Centro será mais 
que um lugar de comerciali-
zação. Será um lugar que vai 
preservar, refletir e estimular 

para as novas gerações a his-
tória e a cultura da renda re-
nascença no Cariri paraibano”, 
afirmou. 

Investimentos de R$ 480 mil na restauração de edifício histórico
Com séculos de existência, 

a tradição da renda renascença 
estava ameaçada no Cariri pa-
raibano. Faltavam estímulos, 
como cursos de qualificação, 
chamando a atenção para a 
importância da tipologia como 
patrimônio cultural e geração 
de renda, e políticas públicas 
que oferecessem melhores 
condições de comercialização 
da tipologia. 

A chegada do Centro de 
Referência do Artesanato, ao 
lado de uma série de ações 
adotadas pelo Governo do 
Estado, concretiza um dos 
maiores anseios das rendeiras: 
ter o seu próprio espaço. 

Ao todo, são 190 m² dis-
tribuídos entre atividades de 
exposição (comércio), no tér-
reo, e treinamento, no pavi-
mento superior. “O projeto 
foi concebido para atender às 

demandas de comercialização, 
treinamento e apoio aos ar-
tesãos. Para isso foi proposta 
a restauração de um edifício 
histórico, construído na déca-

da de 20, um marco visual da 
cidade”, explicou o arquiteto 
Giuseppe Branquinho, que as-
sina o projeto ao lado da tam-
bém arquiteta Renata Caiaffo. 

 Com investimentos da or-
dem de R$ 480 mil, o Centro 
de Referência do Artesanato 
contemplará mais de 4 mil 
artesãos que trabalham com 

a renda renascença, a maior 
parte formada por mulheres. 

 A artesã Maria Regina 
Gomes, mestra em renda 
renascença de São Sebastião 
de Umbuzeiro, está entre os 
artesãos beneficiados pelo 
projeto. “A renda renascença 
estava tendo pouca visibilida-
de, e esse Centro vai valorizar 
ainda mais o nosso trabalho. 
Estou muito feliz”, disse, des-
tacando também a parceria 
entre o Governo do Estado e 
as associações de renda renas-
cença na construção do Centro 
de Referência do Artesanato.

 Presente nos municípios 
de Camalaú, São João do 
Tigre, São Sebastião de Um-
buzeiro, Monteiro e Zabelê, a 
renda renascença conta com 
o envolvimento de mais de 4 
mil artesãos, a maior parte 
formada por mulheres.

O Centro de 
Referência do 
Artesanato 
contemplará mais 
de 4 mil artesãos 
que trabalham com 
a renda renascença

Fotos: Secom-PB

O Centro do Artesanato 
que funcionará em um 
prédio histórico em 
Monteiro, já está 
sendo totalmente 
reformado e ambientado 

Se Glauber Rocha estivesse entre nós, 
compreenderia e faria a festa com o tra-
balho que Chico Pereira (foto) chegou a 
realizar, há algum tempo, no Festival de 
São Cristóvão, em Sergipe. Foi o painel 
em homenagem aos então 25 anos da 
Tropicália: o “Seja marginal, seja herói”, 
lembrando Hélio Oiticica. 
       Recordo que, enquanto a Globo 
começava a impor o padrão estético 
imbecil hoje predominante na arte que é 
mais comprada, Glauber dava um banho 
de proposições, propostas, preposições 
e pós-soluções imagéticas, nas revolu-
cionárias reportagens que gravava para a 
TV Tupi, no programa “Abertura”.
       Tenho ampla liberdade para dizer 
isso porque não vivo integrando o tema 
das teorias, elucubrações e sabedorias, 
Como Chico Pereira, que admiro, como 
o saudoso Cazuza, Allen Ginsberg e 
Belchior (que os exegetas da perfeição 
consideram menores), sou um a mais 
a misturar os dados de “Seja marginal, 
seja herói”. Ainda bem.
       Faltaram mesmo Cazuza, Allen 
Ginsberg e Belchior nos ares sergipa-
nos de São Cristóvão. O primeiro por 
ter deixado dolorosamente o planeta 

Incomodados que se mudem; artistas, não
doloroso. O segundo porque estava 
praticando meditação zen num institu-
to americano. O terceiro porque ainda 
estava vivo e fazendo shows em países 
da América do Sul. 
       Mas. gostaria muito que Cazuza, 
Ginsberg e Belchior tivessem passado 
pela praça principal de São Cristõvão e 
também pelo campus universitário de 
Aracaju, para verem a cabeça de Chico 
Pereira deixada por lá em forma de painel 
neotropicalista em relação aos corações 
de todos nós.
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       Por falar em coração, lembro a ex-
posição dos corações que Chico fez no 
NAC (Núcleo de Arte Contemporânea da 
UFPB).
       O tema coração é caro a Chico há 
muito tempo. Ele recolhe corações em tudo 
que é de lugar. Em Brasília, chegou a expor 
corações de várias formas e mensagens na 
Estação Rodoviária.
       Chico não escolheu, nos últimos 20 
anos, o coração por modismos nem inge-
nuidade. Escolheu o coração como sím-
bolo maior e pretexto para mostrar como 

a arte é veloz (quando é necessário ser 
veloz, vivendo de acordo com a dinâmi-
ca que o dia a dia oferece). 
       Na “releitura” de “Seja marginal, 
seja herói”, ele despojou-se por inteiro 
e talvez por isso esteve a sangrar os 
corações desavisados de quem cobra 
a “arte perfeita”, a “luminosidade dos 
gênios”, “a apoteose das tecnologias”, 
“o orgasmo das conferências sobre 
estética” em que há trocas de olhares 
de mútuos elogios e acenos de “supe-
rior saber”.
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       Chico Pereira está longe desses 
malabarismos mentais e dessas di-
gressões conceituais e que-tais. É para 
rimar mesmo, pois às vezes arte rima 
com aparte: a exposição dos corações 
de Chico foi, como o painel “Seja 
marginal seja herói”, um aparte ao 
discurso generalizado do bom com-
portamento que o Brasil adotou em 
sua estética nos últimos vinte anos.
        Os corações de Chico - tanto 
os criados em quadros, gravuras e 
estandartes, como os recolhidos por 

ele, naturalmente, em ruas, esquinas e bares 
- incomodam o “bom-gostismo” porque são 
rebeldes.
        Estáticos a princípio, terminam no 
movimento incessante entre os incomodados 
(repetição dos mesmos incomodados que 
não aguentaram, um dia, os parangolés de 
Hélio Oiticica e os sonhos de Caetano Velo-
so, guitarreletrizado exacerbadamente em “É 
proibido proibir”). 
        E os incomodados, como diz a linguagem 
dos ditados, que se mudem, pois artistas não se 
mudam. 
        Artistas até mudam. Podem mudar a mudez 
dos acomodados, para surpresa dos incomodados 
(críticos, principalmente, e compradores d’arte).         
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Clássico Tradição
Botafogo e Treze começam hoje a disputa por uma vaga nas finais do Campeonato 
Paraibano 2020. O Clássico Tradição será disputado às 21h30, no Estádio Almeidão, 
em João Pessoa, pela primeira partida das semifinais.   Página 16 Fo
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Órgãos públicos se preparam para as atividades presenciais na Paraíba a partir da segunda quinzena de agosto

A flexibilização das ativida-
des comerciais na maior parte 
das cidades paraibanas está re-
fletindo no funcionamento das 
instituições que haviam adotado 
o trabalho remoto desde o final 
do mês de março, em virtude da 
pandemia do novo coronavírus 
(covid-19). Órgãos como o Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE) 
informaram esta semana que 
devem retomar as atividades 
presenciais de forma gradual a 
partir da segunda quinzena de 
agosto.

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) e a Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa (CMJP) 
ainda não emitiram um docu-
mento oficial estabelecendo as 
novas diretrizes para o próximo 
mês, mas a expectativa é de re-
torno progressivo das atividades 
nesse período. As assessorias de 
comunicação dos dois órgãos in-
formaram que os detalhes estão 
sendo acertados para a divulga-
ção de novas portarias.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Instituições retomam trabalho 
presencial de forma gradual
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Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Atividades econômicas
O Projeto de Lei 1.397/2019 de autoria do 
vereador Thiago Lucena (PRTB) foi apro-
vado pela Câmara Municipal de João Pes-
soa (CMJP) e aguarda a sanção do prefeito 
Luciano Cartaxo (PV). O ‘PL da Liberdade 
Econômica’, como ficou conhecido, facilita 
o exercício de atividades econômicas, al-
terando normas e contribuindo para mu-
dar a mentalidade de forte regulamenta-
ção estatal nos negócios particulares. Na 
prática, ele diminui a burocracia e facilita 
a abertura de empresas, principalmente 
de micro e pequeno porte, gerando em-
prego e renda para a cidade.

Conselhos Tutelares
Os Conselhos Tutelares de João Pessoa, 
Regiões Praia e Mangabeira, receberam 
kits adquiridos com emenda parlamen-
tar, no valor de R$ 240 mil, do deputado 
federal Pedro Cunha Lima (PSDB). Cada 
kit é composto por um carro, computa-
dores do tipo desktop, uma impressora 
multifuncional, um refrigerador e um 
bebedouro. Os itens são considerados 
composição mínima para o funciona-
mento de um Conselho Tutelar. A de-
manda partiu de Eduardo Pedrosa, ex-
secretário do Desenvolvimento Social 
da Prefeitura de João Pessoa.

Municípios com pendência
O prazo final para o encaminhamento dos 
dados relativos ao Índice de Efetivida-
de da Gestão Municipal (IEGM 2020) ao 
Tribunal de Contas do Estado da Paraí-
ba (TCE-PB) se encerra nesta sexta-feira 
(31). As administrações que descumpri-
rem as obrigações estabelecidas em Reso-
lução Normativa podem sofrer pena das 
sanções pertinentes. Dos 223 municípios 
paraibanos, 177 (79, 37%) já cumpriram 
com essa obrigação. O TCE chama a aten-
ção para os 46 municípios que ainda pos-
suem pendências.

Homenagem a Genival
Numa iniciativa em homenagem ao de-
putado Genival Matias (Avante), que 
morreu recentemente, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação (CCJ) 
da Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) aprovou o Projeto de Lei 2.018, 
de autoria do deputado Tião Gomes 
(Avante), que denomina de Escola Cida-
dã Integral e Técnica Deputado Genival 
Matias a atual Escola Cidadã Integral e 
Técnica Marechal Almeida Barreto, loca-
lizada na cidade de Juazeirinho, no Seri-
dó paraibano.

Pessoas desaparecidas
Em uma década (entre os anos de 2007 e 
2016), 1.005 casos de desaparecimentos não 
solucionados foram registrados na Paraíba. 
Uma das causas do desaparecimento é o trá-
fico humano. Para contribuir na solução des-
se problema social, o Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) lançou na quarta-feira (29), 
véspera do ‘Dia Mundial e Nacional de Enfren-
tamento ao Tráfico de Pessoas’, uma cartilha 
sobre ‘Prevenção e enfrentamento ao desapa-
recimento’.

Meta 9 e Agenda 2030
Uma reunião para tratar sobre a Meta 9, 
que visa integrar a Agenda 2030 ao Poder 
Judiciário, foi realizada entre a conselhei-
ra do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
Maria Tereza Uille e representantes do 
Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), oca-
sião em que foram discutidas as ações de 
prevenção ou desjudicialização de litígios 
voltadas aos objetivos de desenvolvimen-
to sustentável (ODS), da Agenda 2030. Os 
ODSs são uma coleção de 17 metas globais, 
estabelecidas pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas.

No TCE, o documento já 
existe (Portaria 077, de 23 de 
julho de 2020) e estabelece que, 
a partir do próximo dia 17, será 
implantado um regime de traba-
lho misto (presencial e remoto). 
O plano de retomada das ativi-
dades foi assinado pelo conse-
lheiro-presidente, Arnóbio Alves 
Viana. As sessões do Pleno e das 
Câmaras continuam a ser reali-
zadas por meio de videoconfe-
rência.

“O regime de teletrabalho 
vem alcançando resultados 
positivos, quantitativa e qua-
litativamente, possibilitando 
o desempenho das atividades 

institucionais e fiscalizatórias 
do Tribunal”, destacou Viana. 
Ele explicou que as medidas 
adotadas no plano de retomada 
têm foco de prevenir e conter a 
propagação do novo coronaví-
rus. O TCE suspendeu suas ati-
vidades presenciais no dia 19 
de março e essas serão libera-
das por etapas.

O número de pessoas em 
atividade presencial no mes-
mo horário fica limitado a um 
terço do total de integrantes 
da sala, podendo, se necessá-
rio, ser utilizado o sistema de 
rodízio diário, respeitada a 
regra do turno fixo. As horas 

restantes da jornada normal 
de trabalho serão, quando pos-
sível, cumpridas em regime de 
teletrabalho, sob fiscalização 
da chefia imediata.

O atendimento ao público 
externo terá limitação às depen-
dências do Tribunal. Somente te-
rão acesso os usuários internos, 
advogados, representantes dos 
jurisdicionados e cidadãos que 
demonstrarem a necessidade 
de atendimento presencial. Fica 
suspensa a realização de even-
tos presenciais, como palestras, 
cursos e congêneres, vedada a 
aglomeração de pessoas nas de-
pendências do órgão.

TJ e Defensoria adotam regime semi-presencial

Atividades são retomadas em etapas no MPPB

No Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB) a retomada tem sido 
realizada em quatro fases. A pri-
meira fase vem ocorrendo desde 
o dia 20 de julho e segue até 2 de 
agosto (Ato 33/2020) compreen-
dendo a retomada dos serviços ju-
risdicionais internos, as audiências 
virtuais, a ambientação cartorária 
e a organização dos serviços. O 
acesso às unidades jurisdicionais e 
administrativas do Poder Judiciário 
nesta primeira fase é restrito aos 
magistrados, servidores e colabo-
radores.

No próximo mês será implan-
tada a segunda fase (de 3 a 23 
de agosto) com a retomada dos 
serviços jurisdicionais semipresen-
ciais e presenciais externos. Além 
disso, haverá retorno de audiên-
cias semipresenciais e presenciais, 
quando impossível de realizá-las 
virtualmente. Nessa segunda fase 
ainda será garantido o acesso às 
unidades jurisdicionais aos mem-
bros e servidores do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, 
advogados, peritos e auxiliares da 
Justiça e, mediante prévio agen-
damento, às partes e interessados 
que demonstrarem a necessidade 
de atendimento presencial.

A terceira fase inicia partir do 
dia 24 e segue até que haja clas-
sificação de bandeira verde nos 
municípios sede das comarcas do 
Estado. Além da continuidade dos 
atos da primeira e segunda fases, 
haverá mais flexibilização na reali-
zação de audiências. A fase final da 
retomada, com retorno integral da 
atividade presencial, ocorrerá após 
consideração sobre o estágio de dis-
seminação da pandemia no Estado.

“Levamos em consideração, 
também, a natureza essencial da 
prestação dos serviços jurisdicionais, 
bem como a necessidade de sua 
continuidade, desde que preservada 
a segurança de todos os envolvidos 
na atividade judiciária”, destacou o 
presidente Márcio Murilo da Cunha 
Ramos. O atendimento das partes 
e interessados ocorrerá de forma 
preferencialmente remota, feito 
por telefone, e-mail institucional ou 
WhatsApp da unidade (disponível no 
site https://www.tjpb.jus.br/).

Na Defensoria Pública do Esta-
do da Paraíba (DPE-PB) a ampliação 
do expediente interno marcou a 
primeira fase do plano de retorno 
gradual desde o último dia 20 (Por-
taria 395/2020), com a ampliação 
do expediente presencial na sede 

administrativa da instituição. Os 
atendimentos aos assistidos por 
meio dos Núcleos Regionais, sedes 
próprias e salas dentro dos Fóruns 
permanecem ocorrendo remota-
mente, por chat online e telefone 
(disponível no site https://www.
defensoria.pb.def.br/).

Quem precisa da Defensoria Pú-
blica neste período, seja para entrar 
com uma ação, seja para acompa-
nhar algum processo em andamento, 
deverá procurar os canais de atendi-
mento da instituição citados. O chat 
está disponível no site institucional 
(defensoria.pb.def.br) de segunda a 
quinta-feira (exceto feriados), das 8h 
às 17h, e nas sextas-feiras, até meio-
dia. Para ser atendido, o usuário deve 
clicar no ícone (balão verde no canto 
inferior direito), preencher o nome e 
indicar a cidade onde vive.

Por meio do chat, é possível 
t i rar dúvidas, dar entrada em 
ações, saber sobre o andamento 
de processos, enviar e receber do-
cumentos. Dependendo do caso, o 
atendimento pode evoluir para uma 
videoconferência, mas para isso é 
necessário que o assistido baixe o 
aplicativo Jitsi Meet, que está dispo-
nível gratuitamente nas plataformas 
Play Store e App Store.

Desde o dia 20 de julho também 
foram retomadas, de forma gradual, 
as atividades presenciais nos órgãos do 
Ministério Público da Paraíba (MPPB). 
Para garantir a segurança dos membros 
e colaboradores, foi adotada uma série 
de cuidados que vão desde a medição 
da temperatura de quem acessa os pré-
dios até a sinalização e adequação dos 
ambientes. Nesta primeira fase, só estão 
sendo feitos os atendimentos presenciais 
urgentes, mas os cidadãos poderão acio-
nar os telefones fixos dos setores (lista no 
site http://www.mppb.mp.br/).

O procurador-geral de Justiça, 
Francisco Seráphico Ferraz da Nó-
brega Filho, ressaltou que a volta 

gradual das atividades presenciais 
está seguindo resolução do Conse-
lho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) e que esta primeira fase deve 
se estender até o dia 2 de agosto. 
Após esse tempo, as atividades podem 
evoluir para o atendimento ao público 
e audiências com hora marcada.

Entretanto, segundo o procurador, 
a decisão de seguir para a segunda 
etapa ou permanecer com as res-
trições da primeira dependerá da 
situação epidemiológica no Estado. 
Ele destacou, ainda, a ampliação do 
trabalho remoto para pessoas dos 
grupos de risco ou que coabitam com 
essas e também a ampliação do pro-

grama de teletrabalho para todos os 
servidores que possam exercer suas 
atividades nessa modalidade.

O mesmo cuidado vem sendo 
adotado no Ministério Público Fe-
deral na Paraíba (MPF-PB). Desde 
que o Ministério Público da União 
(MPU) determinou a realização do 
teletrabalho (Portaria PGR/MPU 76) 
no mês de março, os membros do 
órgão seguem em atuação remota e 
o atendimento ao público suspenso. 
Segundo informações da assessoria, 
o retorno gradual das atividades 
presenciais vem sendo discutido in-
ternamente e novas determinações 
podem ocorrer em breve.

Conselheiro Arnóbio Viana, do TCE Procurador Francisco Seráphico, do MPPB Desembargador Márcio Murilo, do TJPB

Foto: DivulgaçãoFoto: Ernane GomesFoto: Divulgação
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Governo vai lançar programa
de teletrabalho para servidores
Adoção da medida não será obrigatória nos ministérios, mas ela passa a ser uma opção para os órgãos públicos
Lorenna Rodrigues
Agência Estado

Após uma experiência 
forçada por conta da pan-
demia do coronavírus, o Go-
verno Federal lançará um 
programa permanente de 
teletrabalho para servido-
res do Executivo. Ontem, foi 
publicada uma instrução 
normativa autorizando os 
órgãos a adotar a jornada em 
casa para seus funcionários e 
determinando as regras para 
a seleção e acompanhamen-
to dos servidores.

A adoção do teletra-
balho não será obrigatória, 
mas uma opção de cada ór-
gão - caberá a cada ministro 
definir como será o progra-
ma em sua pasta. Não valerá 
para atividades que exijam 
presença física, como atendi-
mento à população.

“Teletrabalho será para 
pessoas que atuam dentro 
dos órgãos, com trabalho 
de análise interna, que tem 
condições de gerar o mes-
mo resultado ou até ganho 
sendo feito em casa e não na 
mesa do órgão”, explica o se-
cretário especial adjunto da 
Secretaria de Desburocrati-
zação, Gestão e Governo Di-
gital, Gleisson Rubin.

Segundo Rubin, a expe-
riência durante a pandemia 
foi fundamental para a ado-
ção do home office no pós-
-coronavírus. “Temos hoje 
2/3 dos servidores traba-
lhando em casa. Esses últi-
mos quatro meses serviram 
de laboratório e tiramos con-
clusões bastante positivas, 
em particular a percepção 
dos gestores de que a pro-
dutividade aumentou. Nos 
grandes centros urbanos, 
servidores gastam grandes 
períodos em deslocamento, é 
absolutamente improdutivo”, 
completou.

De acordo com dados 
da Economia, o período da 
pandemia resultou em uma 
economia com despesas com 

diárias e passagens de R$ 270 
milhões entre abril e junho. 
Também foram reduzidas em 
R$ 93 milhões as despesas 
com adicional de insalubrida-
de, adicional noturno e auxílio 
transporte. Gastos com deslo-
camento terrestre foram redu-
zidos em R$ 743,5 mil.

Programa
A instrução normativa, 

publicada ontem, simplifica-
rá regras para ampliar a ado-
ção do teletrabalho. Segundo 
Rubin, o foco será na entrega 
de resultados e na redução 
de despesas administrati-
vas. “O teletrabalho não será 
mais uma exceção”, afirmou.

As novas regras entram 
em vigor no dia 1º de setem-
bro e valerão para servidores 
efetivos, ocupantes de cargos 
em comissão, empregados 
públicos e contratados tem-
porários. Caberá a cada ór-
gão definir quais atividades 
poderão ser desempenhadas 
a distância.

Depois da autorização 
do ministro ou responsável 
pelo órgão, será lançado um 
edital para seleção dos ser-
vidores, com plano de traba-
lho, metas e cronograma. O 
servidor terá que se compro-
meter a cumprir as metas, a 
permanecer disponível para 
contatos telefônicos, checar 
regularmente sua caixa de e-
-mail e comparecer ao órgão 
sempre que convocado.

Caberá ao servidor que 
optar pelo teletrabalho ban-
car despesas com internet, 
energia elétrica, telefone e 
outras e não serão computa-
das horas extras ou banco de 
horas.

De acordo com o Minis-
tério da Economia, 357.767 
servidores públicos federais 
estão trabalhando em casa, 
incluindo os funcionários de 
universidades públicas. Os 
trabalhadores a distância re-
presentam 63% do total da 
força de trabalho do Executi-
vo federal.

Novas regras entram em vigor no dia 1o de setembro e caberá a cada órgão definir quais atividades poderão ser desempenhadas a distância

Foto: Agência Brasil

Agência Brasil

O Perseverance, sonda 
marciana de última gera-
ção da Nasa, a agência es-
pacial dos Estados Unidos, 
foi lançada  ontem do Cabo 
Canaveral, na Flórida, em 
um foguete Atlas 5, em uma 
missão de US$ 2,4 bilhões 
para procurar vestígios de 
uma possível vida passada 
no planeta vizinho da Terra.

A sonda robótica de 
seis rodas do tamanho de 
um carro também deve 
levar um mini-helicóptero 
para Marte e testar equi-
pamentos para futuras 
missões com humanos no 
planeta. A expectativa é 
que a sonda chegue a Mar-
te em fevereiro.

A sonda ganhou o céu 
claro e ensolarado depois 
de ser lançada na estação 
da Força Aérea dos EUA em 
Cabo Canaveral, na Flórida, 
às 7h50 (horário local, 8h50 
em Brasília) com condições 

climáticas quentes no topo 
de um foguete Atlas 5 do 
empreendimento conjun-
to United Launch Alliance 
(ULA) da Boeing-Lockheed. 
“Estou tão aliviado”, disse o 
chefe da divisão científica 
da Nasa, Thomas Zurbu-
chen, durante a transmis-
são ao vivo que a agência 
espacial fez do lançamento, 
acrescentando que tudo 
parece bem. Esta é a nona 
missão da Nasa à superfície 
de Marte.

“É realmente como 
a chave de um monte de 
novas pesquisas que va-
mos fazer e que está con-
centrada na pergunta... há 
vida lá?”, afirmou.

O Perseverance deve 
pousar na base de uma cra-
tera de 250 metros de pro-
fundidade chamada Jezero, 
que foi um lago 3,5 bilhões 
de anos atrás e que cien-
tistas suspeitam conter in-
dícios de vida microbiana 
extinta em Marte. 

Nasa lança sonda 
com destino a Marte 

Decisão polêmica

Após Toffoli travar a Lava Jato, juiz 
suspende ação contra José Serra
Paulo Roberto Netto e 
Rayssa Motta
Agência Estado

O juiz Diego Paes Mo-
reira, da 6ª Vara Criminal 
de São Paulo, suspendeu 
ontem a ação por lavagem 
de dinheiro contra o sena-
dor José Serra (PSDB-SP). 
A decisão foi tomada após 
o magistrado ser notifica-
do de que o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, 
ministro Dias Toffoli, travou 
as investigações da Justiça 
Federal contra o tucano.

“Em que pese a decisão 
do STF não determinar de 
forma explícita que a presen-
te ação penal seria abrangida 
pela determinação de sus-
pensão, eis que em sua reda-
ção consta a indicação de que 
foi determinada a suspensão 
da investigação deflagrada, 
por cautela entendo que a 
presente ação penal deve ser 
suspensa até nova ordem do 
Supremo Tribunal Federal. 
Assim, em cumprimento ao 

quanto determinado pelo 
Supremo Tribunal Federal na 
Reclamação 42.355, suspen-
da-se o andamento dos pre-
sentes autos”, escreveu o juiz 
na decisão.

Toffoli deferiu liminar 
para suspender as apurações 
às 16h56 de ontem. Por volta 
das 18h, Diego Paes Moreira 
aceitou a denúncia do Minis-
tério Público Federal (MPF) 
e colocou Serra e sua filha, 
Verônica, no banco dos réus. 
Com a decisão de hoje, o re-
cebimento da denúncia fica 
suspenso.

Após tomar conheci-
mento da decisão, o MPF in-
formou que pretende preten-
de retomar o caso. A Lava Jato 
paulista, responsável pelas 
investigações que ensejaram 
o processo, alega que se trata 
de uma ação penal e não uma 
investigação - e, portanto, a li-
minar de Toffoli não atingiria 
a denúncia contra Serra.

Reclamações
O presidente do Su-

premo atendeu, na quarta-
-feira (29), duas reclamações 
apresentadas pela defesa de 
Serra contra investigações 
que miram o tucano na Lava 
Jato e na Justiça Eleitoral. Em 
ambos os casos, Toffoli sus-
pendeu as investigações por 
acreditar que medidas toma-
das pelo juiz de primeira ins-
tância violaram a prerrogati-
va de foro privilegiado.

No caso da Lava Jato, por 
exemplo, os advogados de 
Serra apontaram que mesmo 
sem autorizar buscas no gabi-
nete do tucano, a Justiça Fe-
deral determinou buscas na 
residência do senador, onde 
poderiam haver documentos 
e informações ligados ao atu-
al mandato.

Outra medida foi a que-
bra de sigilo do parlamentar, 
que englobou o período de 
2006 a 2020. Segundo Toffoli, 
a medida ‘eleva, sobremanei-
ra, o potencial risco’ de acesso 
a documentos e informações 
relacionadas ao atual manda-
to de Serra.

O presidente do Supre-
mo também travou as inves-
tigações da Paralelo 23, ope-
ração da ‘Lava Jato Eleitoral’, 
que mira caixa dois de R$ 5 
milhões que teriam turbina-
do a campanha do tucano em 
2014. O presidente do Supre-
mo utilizou os mesmos argu-
mentos, destacando que a de-
cisão da Justiça Eleitoral feria 
a prerrogativa de foro.

Réu
Pouco mais de uma hora 

depois da decisão de Toffo-
li, deferida em reclamações 
em segredo de Justiça, José e 
Verônica Serra se tornaram 
réus na Operação Lava Jato 
após o juiz Diego Paes Mo-
reira, da 6ª Vara Criminal Fe-
deral, aceitar denúncia apre-
sentada pela força-tarefa 
bandeirante no último dia 3.

O tucano é acusado de 
receber propinas da Ode-
brecht entre 2006 e 2007 
em troca de benefícios para 
a empreiteira nas obras do 
Rodoanel Sul. 

TCU dá parecer favorável para a
venda de refinarias pela Petrobras
Denise Luna
Agência Estado

O Tribunal de Contas 
da União (TCU) deu parecer 
favorável à venda de refina-
rias pela Petrobras, negócio 
que está sendo questionado 
pelo Congresso Nacional no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), após manifestação 
do senador Jean-Paul Prates 
(PT-RN).

Segundo o TCU, “a com-
paração entre os montantes 
envolvidos nas negociações 
de refino, da ordem de R$ 68 
bilhões, e os montantes do 

ativo total e imobilizado da 
Petrobras, em 31/12/2019, 
da ordem de R$ 1,1 trilhão e 
R$$ 663 bilhões, respectiva-
mente, não permite qualquer 
sugestão de que a empresa 
esteja se valendo da criação 
de subsidiárias para des-
membrar seu ativo e promo-
ver sua privatização ao arre-
pio da lei”, explicou o voto do 
relator do TCU, Walton Alen-
car Rodrigues. 

“A baixa materialidade 
dos ativos de refino a serem 
alienados em relação ao ati-
vo total ou imobilizado da 
Petrobras afasta qualquer 

presunção de que a empresa 
esteja sendo desmembrada 
e privatizada em blocos por 
conta dessas alienações”, 
completou.

A matéria foi encami-
nhada ao colegiado do órgão 
e poderá ser considerada 
pelo STF para respaldar sua 
decisão.

O questionamento do 
Congresso se refere apenas a 
duas das oito refinarias que 
serão alienadas pela estatal, 
Rlam, na Bahia, e Repar, no 
Paraná, cujas negociações es-
tão mais avançadas.

A Rlam já recebeu pro-

postas não-vinculantes sa-
tisfatórias e a Repar estaria 
para receber este mês, se-
gundo informou no início de 
julho o presidente da Petro-
bras, Roberto Castelo Branco.

O TCU disse ainda que 
“sob a ótica econômico-
-financeira e no contexto da 
necessidade de alienar parte 
do parque de refino em aten-
ção ao TCC celebrado com 
o Cade, também não foram 
identificadas irregularidades 
nos procedimentos adotados 
pela Petrobras”, afirmou o re-
lator, sinalizando para a con-
tinuidade do processo.
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Time de Cajazeiras dominou a fase classificatória do Paraibano até a penúltima rodada, mas fracassou na última

Atlético já pensa na Série D 
após frustração no Estadual

Time responsável por 
praticar o melhor futebol na 
primeira fase do Campeonato 
Paraibano, o Atlético de Caja-
zeiras liderou o Grupo A da 
competição – chave mais for-
te – até a penúltima rodada, 
mas ao empatar com o Sousa 
na última rodada e ter uma 
combinação de resultados 
que não lhe favoreceu, o time 
do Sertão foi ultrapassado 
na tabela por Treze e Botafo-
go. Com esse revés, a equipe 
ficou de fora das semifinais 
do estadual e perdeu a vaga 
na Série D de 2021. Ainda 
tentando digerir a desclassi-

ficação precoce, a equipe di-
reciona as suas atenções para 
a quarta divisão nacional de 
2020 – essa será a primeira 
participação do clube na dis-
puta - onde buscará o acesso 
para não ficar sem calendário 
no segundo semestre do pró-
ximo ano.

Diante desse cenário e 
enquanto busca se recuperar 
da eliminação inesperada, a 
equipe agora reorganiza seu 
planejamento para focar to-
das as atenções na Série D 
do Campeonato Brasileiro. 
Na disputa nacional, o Atlé-
tico estará na primeira fase 
dentro do Grupo 3 uma das 
chaves mais complicadas da 
disputa por ter ainda o Cam-

pinense, Afogados-PE, Amé-
rica-RN, Floresta-CE, Globo
-RN, Guarany de Sobral-CE 
e Salgueiro-PE. A estreia do 
“Trovão Azul” está prevista 
para ocorrer no dia 19 de se-
tembro no Estádio Perpetão 
contra o Globo.

Para Ederson Araújo, co-
mandante técnico da equipe 
desde o ano passado, a eli-
minação precoce no estadual 
não é fácil de ser aceita e as-
similada pela equipe, pois o 
Atlético fez uma competição 
que merecia a classificação 
– o time cajazeirense somou 
mais pontos, 19 ao todo, do 
que Campinense e Sousa, 
equipes que avançaram às se-
mifinais pelo Grupo B e com-

putaram 17 e 15 pontos, res-
pectivamente -. No entanto, 
ele assegura que o elenco irá 
se recuperar e agora o foco da 
comissão, assim como do clu-
be, é em prol do acesso para 
a Série C.

“Evidentemente nós es-
tamos decepcionados, pois 
esse não era o resultado que 
estamos esperando e essa 
situação é complicada para 
digerir de forma rápida, mas 
daremos a volta por cima. Na 
próxima semana devemos 
nos reunir com a diretoria do 
clube para realizar os ajustes 
necessários no nosso plane-
jamento para a temporada, 
pois agora o foco é a Série D”, 
afirmou.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foi vexatória a eliminação do São Paulo na noite de 
quarta-feira, dentro de casa, apesar da ausência da tor-
cida, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O 
Tricolor de Dani Alves, Pato e companhia teve estrutura 
de primeiro mundo para dar condições físicas e psico-
lógicas aos jogadores durante a pausa do futebol, mo-
tivada pela pandemia do novo coronavírus. Caiu para o 
Mirassol, que além de pequeno, sofreu com a perda de 
18 jogadores do seu elenco justamente por conta da pa-
rada e de seus graves efeitos à economia. 

Aqui não cabe o embate entre time grande contra 
time pequeno, ou até de que time maior não pode per-
der para um de menor estrutura. A diferença entre dois 
universos que se enfrentavam naquela partida ia muito 
além das condições de treinamento e preparo. O Miras-
sol havia perdido oito titulares. Precisou contratar jo-
gadores para compor elenco e ter como minimamente 
entrar em campo. Zé Roberto, autor de dois dos três gols 
do Mirassol, foi inscrito às pressas. O confronto era de 
um time grande, cheio de marra e altamente estrutura-
do contra um time pequeno, limitado financeiramente 
e improvisado. 

Chamou atenção no desastre da eliminação a atua-
ção do técnico Fernando Diniz. Eu, como torcedor do 
São Paulo, sonho com o dia em que queimarei minha 
língua por todas as cornetadas que dei nele desde a sua 
contratação. Quero acordar e descobrir um grande tra-
balho realizado, e ainda pensar no quanto estava erra-
do por tudo o que disse. Estou pronto para reconhecer 
meu erro e pedir desculpas. 

Mas, a preço de hoje, Fernando Diniz continua sen-
do o mesmo treinador que foi para o Fluminense, e que 
só a diretoria do São Paulo não viu quando o contratou. 
Com exceção do que fez no Audax, quando se projetou 
como profissional para grandes clubes, Diniz não tem 
nenhum trabalho de alto nível. E pior, seus times se-
guem o mesmo padrão: muito controle de bola, excesso 
de finalizações e péssima pontaria. É o time que joga 
bem mas não faz gol. Triste e previsível. Valha! 

A zoeira na internet não perdoou. Nem mesmo tor-
cedores são-paulinos pouparam o treinador das piadas. 
“Tem que mudar essa regra no futebol de que é preciso 
fazer mais gols para vencer” e “É preciso dar ao menos 
sete anos de tempo e o elenco do Barcelona para que o 
Diniz possa mostrar todo o seu potencial” foram duas 
das milhares de piadas. Diniz foi dormir com seu nome 
sendo o mais comentado no Twitter na noite após o jogo. 

O que mais impressiona é a responsabilidade da 
imprensa esportiva no Brasil quando quer levantar 
uma pauta e acaba exagerando nas avaliações elogiosas 
a determinado jogador ou treinador. Apesar da demo-
cratização dos meios e da produção de conteúdo, a ca-
neta e o microfone ainda têm muito poder. E, sabendo 
ou não do poder que detêm, profissionais da imprensa 
muitas vezes passam da conta. Exaltam mais do que de-
vem e criam mitos que na verdade são castelos de areia 
fundamentados na falsa informação. É preciso ter res-
ponsabilidade até quando se elogia. 

Assim foi com Fernando Diniz. Disseram que era 
um grande treinador, que iria elevar o patamar do fu-
tebol no Brasil, que tinha outra mentalidade. Muita con-
versa. Em uma mesa redonda na ESPN Brasil, Diniz, en-
tão treinador do Fluminense, chegou a ser comparado 
com Pep Guardiola, do Manchester City. A cara de pau 
foi tanta que chegaram a confrontar números dos dois! 
Quero ver quem é o torcedor do Flu que deseja Fernan-
do Diniz por lá de volta. 

O caminho percorrido pela imprensa em torno 
dos atletas é semelhante. Quem não se lembra do alar-
de para Bernard e sua “alegria nas pernas”? Se formos 
trazer exemplos de jogadores com muita mídia e pou-
ca bola, a lista é grande: Pato, Elkeson, Keirrison, Lucas 
Lima, Bernard, Bruno Cortez. 

Da mesma forma como são prejudiciais as fake 
news, esse tipo de notícia elogiosa que mais parece 
plantada não cabe no jornalismo. O melhor remédio 
para falastrões é informação com seriedade. 

Constatação 
e vexame

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Foto: Instagram/Atlético

Com 19 pontos, o Atlético ficou na terceira posição do Grupo A, perdendo a classificação. Campinense e Sousa somaram menos pontos e estão nas semifinais

A maior torcida organiza-
da do São Paulo, a Independen-
te, divulgou uma nota, ontem, 
criticando duramente a direto-
ria e os principais jogadores do 
elenco, após a derrota por 3 a 2 
para o Mirassol e a eliminação 
nas quartas de final do Cam-
peonato Paulista. Daniel Alves, 
Juanfran, Alexandre Pato, o 
técnico Fernando Diniz e até 
os ídolos Raí e o uruguaio Lu-
gano foram cobrados. Além do 
presidente Carlos Augusto de 
Barros e Silva, o Leco.

A organizada disse que o 
diretor-executivo de futebol e 
o superintendente de relações 
internacionais são “uma vergo-
nha” como dirigentes e pediu 
a demissão de ambos. Quanto 
a Fernando Diniz, a torcida diz 
que “por onde anda, ele fracas-
sa” e pediu para os torcedores 
acordarem. Também citaram 
o lateral-esquerdo Reinaldo, 
o zagueiro equatoriano Arbo-
leda e até o atacante uruguaio 
Gonzalo Carneiro.

Quanto a Leco, a Indepen-
dente lembrou as declarações 
dadas pelo técnico Rogério 
Ceni, quando ele foi demitido 
do clube. “Não se engane com 
os cabelos brancos, os cana-
lhas também envelhecem. 
Resta alguma dúvida? Pior 
Presidente da história !!!!”, es-
creveu a torcida.

Torcida não
perdoa mais
um fracasso
do São Paulo
Agência Estado

Luxemburgo

O Palmeiras, do atacante Willian, teve muito trabalho para furar o bloqueio defensivo do Santo André

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Técnico comemora vitória e
lamenta a falta do torcedor

O Palmeiras venceu 
o Santo André por 2 a 0, 
nesta quarta-feira (29), 
e se classificou para a se-
mifinal do Campeonato 
Paulista – esta é a sétima 
vez seguida que o Verdão 
avança à semi do Estadual. 
Após o triunfo no Allianz 
Parque, o técnico Vander-
lei Luxemburgo analisou a 
atuação de seus comanda-
dos diante do rival do ABC 
Paulista.

“Foi um jogo compli-
cado. Eles tinham uma 

transição ofensiva forte, é 
um time mais reativo. Nós 
conseguimos trabalhar 
bem, criamos algumas 
possibilidades. Eles tam-
bém criaram, e aí aparece 
o goleiro de time grande, 
o Weverton fez boas de-
fesas. Nós tivemos de tra-
balhar mais a bola porque 
eles se fecharam muito. 
Foi um jogo estratégico, 
e a coisa funcionou. O im-
portante é que chegamos 
à fase semifinal”, disse. 
“Eles ficaram boa parte da 
competição na primeira 
colocação geral, então era 

um time que preocupava”, 
completou.

O treinador também 
comentou sobre mais um 
jogo na arena palestrina 
sem a presença dos tor-
cedores palmeirenses. “É 
horrível, muito complica-
do. A torcida joga o time 
para cima. O jogador faz 
uma jogada de efeito e 
não tem ninguém para 
gritar. Não tem ninguém 
para te vaiar para você fi-
car com receio… É muito 
ruim isso, mas é o que te-
mos com essa pandemia”, 
falou Luxemburgo.

Site do Palmeiras



Botafogo x Treze acontece a partir das 21h30, no Almeidão. Jogo de volta está programado para o próximo dia 5

Clássico Tradição abre hoje
as semifinais do Paraibano

Botafogo e Treze co-
meçam, hoje, a disputa por 
uma vaga nas finais do Cam-
peonato Paraibano. O Clás-
sico Tradição será dispu-
tado às 21h30, no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa, 
pela primeira partida das 
semifinais. A segunda será 
no dia 5 de agosto, às 16h, 
no Amigão, em Campina 
Grande. A partida será dis-
putada sem público, como 
manda o protocolo médico 
para combater a pandemia 
do coronavírus. 

Botafogo e Treze termi-
naram empatados na fase 
de classificação, ambos com 
20 pontos, mas o Galo, com 
uma vitória a mais, termi-
nou em primeiro lugar no 
grupo A e o Botafogo em 
segundo. A partida terá ar-
bitragem do carioca Wagner 
do Nascimento Magalhães 
da Fifa, auxiliado por Paulo 
Ricardo Alves Faria e Gleyd-
son Francisco.

No Botafogo, a pressão 
é grande, não só por um re-
sultado positivo para deci-
dir mais tranquilo em Cam-
pina Grande, bem como uma 
boa exibição, que a equipe 
vem devendo aos torcedo-
res. Isto porque o time, sob 
o comando do técnico Mau-
ro Fernandes, só esteve bem 
no segundo tempo do jogo 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br a
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contra o Bahia, pela Copa do 
Nordeste. Nos outros outros 
quatro jogos, foi uma equipe 
sem nenhuma criatividade 
no meio campo e com falhas 
na defesa. A classificação 
para as semifinais veio com 
uma sofrida vitória sobre o 
CSP, quando foi totalmente 
dominado no segundo tem-
po, mesmo o adversário jo-
gando um bom tempo com 
um homem a menos.

O próprio técnico Mau-
ro Fernandes admite que a 
equipe está bem abaixo do 
que pode render, mas espe-
ra um outro comportamento 
no clássico de hoje. “Foram 

vários jogos e viagens segui-
das, além de muita pressão, 
porque todos os jogos foram 
uma decisão. Isso influiu 
bastante no físico e no psi-
cológico dos jogadores. Mas 
temos que fazer uma boa 
partida contra o Treze hoje à 
noite e buscar um resultado 
positivo”, disse o  treinador.

A escalação da equipe é 
um mistério e não será uma 
surpresa se novamente for 
bem diferente da do último 
jogo. Isto vem acontecendo 
em todas as partidas, desde 
a chegada do novo treinador. 
A cada jogo, uma escalação 
diferente. Certo mesmo é o 

desfalque do lateral direito 
Léo Moura, que continua se 
recuperando de uma lom-
balgia. Ele deve ser substitu-
ído pelo recém-contratado 
Kellyton. Os zagueiros Fred 
e Luís Gustavo, o lateral Má-
rio e o meio-campo Juninho 
devem retornar à equipe.

Pelo lado do Treze, o 
treinador Moacir Júnior fi-
cou satisfeito com o rendi-
mento da equipe no clássi-
co contra o Campinense e 
espera uma exibição ainda 
melhor contra o Botafogo. O 
Galo venceu o maior rival e 
isso trouxe muita motivação 
e confiança para o elenco. 

”Nós sabemos das dificul-
dades que vamos enfrentar 
contra a boa equipe do Bo-
tafogo, mas estamos muito 
motivados e nosso objetivo 
é chegar à final. Vamos bus-
car os resultados que nos 
interessa”, disse o treinador 
trezeano.

Assim como no Botafo-
go, no Galo a escalação tam-
bém é um mistério, mas não 
deverá ser muito diferente da 
que começou o jogo contra o 
Campinense. Mesmo jogan-
do fora de casa, o treinador 
promete um time ofensivo e 
sendo assim, deverá manter 
o esquema 4-3-3 para sur-

preender o adversário.
Treze e Botafogo se en-

frentam desde 1939. Na pri-
meira partida entre ambos, 
o Galo goleou por 8 a 1. Ao 
todo, foram disputados 401 
jogos, com 159 vitórias para 
o treze, 130 para o Botafogo 
e 112 empates. O Galo fez 
579 gols e o Belo 494. No 
ano passado, as duas equi-
pes não se enfrentaram pelo 
Campeonato Paraibano, mas 
na Série C houve duas par-
tidas. Em João Pessoa, no 
Almeidão, o Belo venceu o 
Galo por 4 a 2. E em Campina 
Grande, no Presidente Var-
gas, houve empate em 2 a 2.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br a

 Foram vários jogos e 
viagens seguidas, além de 
muita pressão. Isso influiu 

bastante no físico e no 
psicológico dos jogadores. 
Mas temos que fazer uma 
boa partida contra o Treze 

hoje à noite 

O Botafogo ainda não conseguiu uma grande apresentação no retorno do Paraibano e hoje terá de fazer um bom resultado diante do Treze, no Almeidão, para abrir vantagem nas semifinais

Sousa e Campinense é 
o outro jogo das semifinais 
do Campeonato Paraibano. 
A partida promete ser muito 
disputada, hoje às 20h15, no 
Marizão em Sousa. As duas 
equipe voltam a se enfrentar 
no próximo dia 4, no Amigão 
em Campina Grande, quan-
do decidirão quem vai para 
a grande final da competição. 
A partida de hoje tem a arbi-
tragem do paraense Dewson 
Fernando de Freitas da Silva, 
auxiliado por Luis Filipe Gon-
çalves Correia e Ruan Neres 
Souza de Queiroz.

No Campinense, a der-
rota para o maior rival, na 
rodada passada, não causou 
tristeza no elenco. Na verda-
de, a equipe já estava garan-
tida nas semifinais, termi-
nando em primeiro lugar do 
grupo B, e por isso, focada na 
semifinal de hoje, no Sertão. 

O técnico Ney Júnior gostou 
do desempenho do time no 
clássico e atribuiu a derrota 
a atuação da arbitragem, que 
expulsou um atleta da Rapo-
sa, no início do jogo, segundo 
ele, de forma errada. 

O atacante Fábio Júnior, 
que chegou nessa quinta-fei-
ra, ainda não tem condições 
de jogo. A escalação não foi-

divulgada, mas a tendência é 
que a Raposa jogue de forma 
mais cautelosa no Marizão, 
do que foi contra o Treze, já 
que espera um adversário 
partindo para cima nos seus 
domínios, querendo fazer o 
resultado para jogar em Cam-
pina Grande com vantagem, 
no jogo da volta.

Do lado do Sousa, o téc-

nico Givanildo Sales, gostou 
muito do empate contra o 
Atlético, que classificou a 
equipe para a Série D de 2021, 
dando assim um calendário 
cheio para o próximo ano. 
Para esse jogo contra o Cam-
pinense, ele terá o retorno 
de 4 jogadores importantes 
para a equipe. O atacante Jó 
Boy, o meia Dakson, maestro 
do time, e o zagueiro Jeferson, 
todos cumpriram suspensão 
na rodada passada. Outro que 
também cumpriu suspensão 
e estará à disposição do trei-
nador é o meia Gianotti. Ele 
foi expulso contra o Botafogo 
e não enfrentou o Atlético.

As duas equipes têm de-
monstrado muita igualdade 
quando se enfrentam. Nos úl-
timos 10 jogos, o Campinense 
venceu 2, o Sousa também 2 e 
houve 6 empates. Quem ven-
cer hoje à noite ficará com a 
vantagem de jogar pelo em-
pate na partida de volta em 
Campina Grande.O técnico Ney Júnior orienta jogadores no último treino antes do jogo 

No Marizão

Sousa e Campinense começam a
decidir vaga na final do Estadual

Foto: Daniel Lins/Campinense
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As empresas de pequeno 
porte, com até 49 funcioná-
rios, foram as que sofreram 
maior impacto decorrente da 
crise causada pela pandemia 
da covid-19 no Brasil, cerca 
de 62,7% delas. Das de porte 
intermediário, o percentual 
foi de 46,3%, enquanto nas 
de grande porte os efeitos ne-
gativos alcançaram metade 
delas (50,5%). Entre as 2,8 
milhões de empresas em fun-
cionamento na segunda quin-
zena de junho, em todo o país, 
62,4% apresentaram impactos 
decorrentes da crise. Os dados 
são da pesquisa Pulso Empre-
sa, divulgados ontem (30) pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

De acordo com a econo-
mista e gerente de estratégia 
e monitoramento Sebrae Pa-
raíba, Ivani Costa, o motivo 
das empresas de menor porte 
terem sido as mais afetadas 
com a crise, é a sua estrutura 
de recuperação financeira frá-
gil. “As grandes empresas pos-
suem estruturas de aporte de 
recursos alternativos, grandes 
negociações de contratos com 
fornecedores que lhe permi-
tem manter os estoques em 
prazo mais estendido, uma 
gestão financeira bem mais 
eficiente que permite mais ra-
pidamente onde fazer os cor-
tes sem impactar na qualidade 
do produto ou serviço”, disse. 

Além disso, ela ressaltou 
que as pequenas empresas 
têm uma maior dificuldade em 
conseguir crédito com os ban-
cos, o que seria uma alternati-
va para reverter a situação de 
crise. “Os pequenos negócios 
sofrem mais à medida que o 
acesso aos recursos de ter-

ceiros são mais burocráticos 
e muitas vezes o empresário 
não possui as garantias neces-
sárias para obter um crédito”. 

Houve uma redução de 
50,7% nas vendas das empre-
sas em atividade, principal-
mente as de pequeno porte. O 
impacto foi pequeno ou inexis-
tente para apenas 27,6% de-
las, enquanto esse percentual 
chegou a 41,2% nas de grande 
porte, as menos afetadas. Os 
setores de comércio e de ser-
viços foram os que reportaram 
maior queda nas vendas, espe-
cialmente o comércio de veícu-
los, peças e motocicletas e o de 
serviços prestados às famílias, 
ambos com 62,2%.

Nordeste
Ainda segundo a pesqui-

sa, o Nordeste foi a região onde 
as empresas foram mais atin-
gidas, cerca de 72,1% delas. 
Seguido por Sudeste (65%) e 
Centro-Oeste (62,9%). A es-
pecialista comentou que isso 
ocorreu porque as empresas 
da região Nordeste depende 
de uma cadeia de fornecimento 
suprida pelas regiões Sudeste e 
Sul do país. “Essa cadeia sofreu 
drasticamente impactos du-
rante a pandemia. Além disso, 
setores como o turismo e lazer, 
que foi violentamente afetado 
pela crise, geraram os números 
mais negativos”, pontuou. 

Entre as medidas de rea-
ção adotadas para enfrentar a 
pandemia, a maior parte das 
empresas (86,1%) realizou 
campanhas de informação e 
prevenção e adotou medidas 
extras de higiene; 42,5% ado-
taram trabalho remoto para os 
funcionários; 28% antecipa-
ram as férias dos funcionários; 
43,9% adiaram o pagamento 
de impostos; e 33,5% altera-
ram o método de entrega de 

produtos ou serviços, incluin-
do a mudança para serviços 
online.

Realidade na Paraíba 
De acordo com a 5ª edi-

ção da pesquisa “Impacto da 
pandemia de coronavírus nos 
Pequenos Negócios”, realizada 
pelo Sebrae no período de 25 
a 30 de junho, através um for-
mulário online, cerca de 85,2% 
das pequenas empresas na Pa-
raíba sofreram algum tipo de 
diminuição nas vendas. Apenas 
8,3% disseram que permane-
ceu igual e 5,1% afirmaram que 
ocorreu um aumento. 

Quando o assunto foram 
as demissões. Apenas 7% afir-
maram que tiveram que de-
mitir funcionários de carteira 
assinada por causa da crise. 
A maioria (57%) afirmou que 
não tem funcionário com car-
teira assinada e 36% disseram 
que não precisaram realizar 
demissões. 

Além disso, 50% das pe-
quenas empresas paraibanas 
afirmaram que têm dívidas e 
estão em atraso e 52% infor-
maram que procuraram algum 
empréstimo bancário durante 
o período de pandemia. No en-
tanto, apenas 10% consegui-
ram empréstimos. 
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Empresas de pequeno porte são 
mais prejudicadas pela pandemia
Dados da pesquisa Pulso Empresa foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com Com garantia de imóvel

Caixa Econômica Federal 
tem novas linhas de crédito

A Caixa Econômica Fe-
deral anunciou ontem (30) 
que, a partir do dia 3 de 
agosto será disponibiliza-
da uma nova linha de cré-
dito imobiliário para pes-
soa física. Por possibilitar 
o uso de imóveis como ga-
rantia, procedimento cha-
mado home equity, a nova 
modalidade possibilita ta-
xas de juros mais baixas.

“É uma modalidade de 
crédito pessoal muito usa-
da nos Estados Unidos, que 
possibilita uma taxa de ju-
ros menor, na comparação 
com outras modalidades 
de crédito pessoal, e uma 
garantia mais sólida”, dis-

se o presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, ao fazer 
o anúncio por meio da pá-
gina do banco no Youtube.

A contratação dessa 
modalidade, denominada 
Real Fácil Caixa, pode ser 
feita tanto para imóveis 
comerciais como residen-
ciais. “Vamos oferecer três 
modalidades de taxas: cor-
rigidas por TR [Taxa Refe-
rencial], IPCA [Índice de 
Preços ao Consumidor Am-
plo, o principal indicador 
inflacionário do país] ou 
taxa fixa”, explicou Guima-
rães ao informar que, neste 
primeiro momento os imó-
veis usados como garantia 
têm de estar livres de ônus.

No caso da TR, será 
cobrada uma taxa e, no 

do IPCA, taxa a partir de 
0,7% ao mês e com garan-
tia de até 60% do valor do 
imóvel. Com a modalidade 
IPCA, será a taxa mensal 
a partir de 0,60% ao mês, 
com garantia de 50% do 
valor do imóvel. Já a taxa 
fixa será de 0,8% ao mês, 
com garantia de 60% do 
imóvel. Em todas as mo-
dalidades, o prazo máximo 
de financiamento é de 15 
anos.

“As taxas de balcão, 
que são oferecidas inde-
pendentemente do rela-
cionamento com o banco, 
ficarão em 0,9% mais TR, 
tendo como cota máxima 
de financiamento 60% do 
valor do imóvel”, acrescen-
tou Guimarães.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pedro Peduzzi
Agência Brasil 

Nota Cidadã

Programa alerta ganhadores para resgatarem prêmios
O Programa Nota Ci-

dadã, sorteios mensais de 
prêmios em dinheiro aos 
cidadãos que exigem nota 
fiscal e insere o CPF no ato 
da compra, alerta os cinco 
ganhadores que ainda não 
resgataram os seus prê-
mios em sorteios realiza-
dos nos meses de março, 
abril, junho e neste mês de 
julho. O prazo limite para 
resgatar o prêmio é de até 
180 dias, após a data de 
cada sorteio.

Nos sete sorteios já 
realizados no Programa 
Nota Cidadã (janeiro a 
julho deste ano), foram 
contemplados 147 consu-
midores de 20 cidades da 
Paraíba, com prêmios em 
dinheiro, sendo 140 deles 
no valor R$ 2 mil e outros 
sete com prêmio especial 
de R$ 20 mil. Contudo, 
cinco ganhadoras, no va-
lor de R$ 2 mil, ainda não 
resgataram o prêmio até o 
momento. São elas: Elizani 
Rocha Bezerra (3º sorteio); 
Thaís de Oliveira Silva (4º 

sorteio) e Nayara Alves Me-
deiros (6º sorteio), além 
de Myrna de Araújo França 
e Policleide de Medeiros 
Gomes (as duas últimas no 
7º sorteio).

As cinco ganhadoras 
que ainda não resgataram 
o prêmio representam 
apenas 3,4% do total. Ou 
seja, 96,6% dos premiados 
já receberam o dinheiro 
em sua conta bancária ou 
em cheque.

Cada sorteio tem pra-
zo limite para o resgate 
do prêmio. A ganhadora 
Elizani Rocha Bezerra, que 
foi sorteada no dia 13 de 
março, no 3º Sorteio da 
Nota Cidadã, tem até o dia 
8 de setembro de 2020 
para resgatar o prêmio no 
valor de R$ 2 mil, enquan-
to Thaís de Oliveira Silva, 
que também ganhou R$ 2 
mil, no dia 8 de abril (4º 
sorteio), tem até o dia 4 de 
outubro para entregar os 
documentos e receber os 
R$ 2 mil. Já Nayara Alves 
Medeiros, que foi uma das 

20 ganhadoras do prêmio 
de R$ 2 mil no 6º sorteio, 
terá prazo limite de até o 
dia 7 de dezembro para 
resgatar o seu prêmio. 
Myrna de Araújo França 
e Policleide de Medeiros 
Gomes, ganhadoras neste 
mês de julho do 7º Sor-
teio, ainda não resgataram 
o prêmio também no valor 
de R$ 2 mil. Elas têm até o 
dia 5 de janeiro de 2021 
para resgatar o dinheiro. 
Se as sorteadas não se ma-
nifestarem no prazo limite 
de cada uma, os recursos 
voltarão ao Tesouro do Es-
tado.

 Como receber
Como as repartições 

públicas do Estado con-
tinuam fechadas, devido 
às medidas de isolamento 
social para evitar a disse-
minação da Covid-19, os 
ganhadores retardatários 
precisam entrar em con-
tato com a Lotep, usando 
o direct do Instagram @
lotep.pb ou o aplicativo 

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira 

Como concorrer
Para concorrer aos 21 prêmios 

mensais que totalizam R$ 60 mil 
em dinheiro, sendo 20 prêmios 
de R$ 2 mil e um prêmio especial 
de R$ 20 mil, o cidadão precisa 
fazer, antes de tudo, um cadastro 
único no portal da Cidadania do 
Governo do Estado por meio do 
link https://portaldacidadania.
pb.gov.br/Login/Cadastrar

O cadastro solicita apenas o 
nome completo; número do CPF; 
data de nascimento; e-mail e a 
criação de uma senha. Além do 
cadastro, o cidadão deve exigir a 
inclusão do CPF nas compras do 
comércio local como supermerca-
dos, farmácias, padarias e postos 
de combustíveis que são serviços 
essenciais e continuam abertos 

nesse período de isolamento so-
cial com a crise da Covid-19.

 Programa
O Programa Nota Cidadã, 

que é uma iniciativa do Governo 
da Paraíba, por meio da Sefaz, e 
conta com apoio dos órgãos da 
Codata e da Lotep, busca incen-
tivar o cidadão paraibano a de-
senvolver o exercício da cidadania 
fiscal, exigindo o documento fiscal 
eletrônico em suas compras no 
comércio da Paraíba com a inclu-
são do CPF. O programa fortalece 
ainda o comércio local ao vincular 
as notas fiscais às lojas físicas, 
elevando o estímulo do cidadão 
a comprar nos estabelecimentos 
da Paraíba.    

do WhatsApp (83) 98133-
5949 para saber quais do-
cumentos são necessários 
para resgatar o prêmio. A 

Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz) e a Lotep 
têm usado portais (www.se-
faz.pb.gov.br) e as redes so-

ciais para entrar em contato 
com mais rapidez com todo 
os ganhadores, mas essas 
cinco não responderam.

Entre as medidas de 
reação adotadas para 
enfrentar a pandemia, 

a maior parte das 
empresas (86,1%) 

realizou campanhas de 
informação e prevenção 

Os recursos estarão 
disponíveis na Caixa a 
partir de 3 de agosto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Jurídica para 
Confecção e Manutenção de Portões, Gradil e Janelões com aplicação em alguns Prédios Públicos 
- Areia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Lei Federal nº. 10520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. Edital: WWW.
AREIA.PB.GOV.BR ou www.tce.pb.gov.br. 

Areia - PB, 31 de Julho de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2020
OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas: Carlos Antônio Silva Santos e Pedro Alves 

Pereira - Areia/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - Valor: R$ 89.797,07. 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 Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 30 de Julho de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020
OBJETO: Construção da Praça Elza Soares da Silva Lima - Areia/PB. LICITANTE DECLARADO 

VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELLI - Valor: R$ 36.454,48. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações po-
derão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro 
- Areia - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33621237. E-mail: 
comissaolic2017@gmail.com. 

Areia - PB, 30 de Julho de 2020
MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE ALTERAÇÃOUNILATERAL DO CONTRATO Nº. 00233/2020

OBJETO: Alteração Contratual. FUNDAMENTO LEGAL:os artigos 65, inciso I, alíneaa, da Lei 
nº. 8.666/93. JUSTIFICATIVA: entrega do produto em desconformidade com a descrição do ITEM 
3. DAS PARTES:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e DENTALMED Comércio e Representações 
Ltda, CNPJ nº 16.826.04/0001-60. DATA DA ASSINATURA: 30/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 01 ao Contrato 00142/2020 decorrente do PREGÃO 
PRESENCIAL 00033/2020. PARTES: Prefeitura Municipal de Areia/PB e SEMACON – Serrana 
Materiais de Construções Ltda, CNPJ nº 40.944.845/0001-50. OBJETO: Alteração contratual. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, I, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. 
SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista de Albuquerque e SEMACON – Serrana Materiais de 
Construções Ltda. DATA DA ASSINATURA:30/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Agosto de 2020, por meio do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinados as todas USF´s 
deste Municipio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 30 de Julho de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIAL PARA A 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E VIAS, CONFORME CONTRATO DE RE-
PASSE NR 1003842-47/2013(782570). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2019. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 05301/2019 - Torres Construções Ltda - EPP - 
CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 120 dias. ASSINATURA: 15.06.20

 Barra de Santana – PB, 15 de Junho de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

 EXTRATO DE 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00090/2018
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos ser-

viços de Construção de 01 (uma) Praça de Eventos, localizada na Rua Dr. Pedro Targino Moreira 
Filho, S/N - Frei Damião - Cacimba de Dentro/PB, objeto de repasse nº 1016912-89/2014. FUNDA-
MENTO LEGAL: Art. 57 – Lei Federal 8.666/93 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS – Contrato 
nº 00090/2018 - Tomada de Preços nº 00002/2018. VIGÊNCIA: 03 (três) meses de 03/07/2020 até 
03/10/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
CACIMBA DE DENTRO/PB/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE CON-
VÊNIOS - OUTROS - FEDERAL). PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO/
PB e FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA. DATA DE ASSINATURA: 03/07/2020. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

 EXTRATO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00091/2018
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 

serviços de Reprogramação da Construção de Centro Profissionalizante, localizado na Av. São 
Paulo, S/N - Cacimba de Dentro/PB, objeto Convênio nº 419/2013 com o Governo do Estado da 
Paraíba/Secretaria de Estado da Educação. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 – Lei Federal 8.666/93 - 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS – Contrato nº 00091/2018 - Tomada de Preços nº 00003/2018. 
VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses de 03/06/2020 até 03/10/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020- 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB/ESTADUAIS (RECEITA 
DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE CONVÊ-
NIOS - EDUCAÇÃO - ESTADUAL). PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO/
PB e FC - FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA. DATA DE ASSINATURA: 03/06/2020. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
Conceição - PB, 28 de Julho de 2020.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Dispensa de licitação, que objetiva: Aquisição de 
material de insumo (álcool líquido 70%), visando o enfrentamento da pandemia do Covid - 19 para 
o município de Conceição-PB; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº 
DP00043/2020, a qual sugere a contratação de: - RODRIGO RICARTI FRADE - R - MAX. - CNPJ 
Nº. 08.496.049/0001-99 - Valor: R$ 27.600,00. Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material de insumo (álcool líquido 70%), visando o enfrentamento da 

pandemia do Covid - 19 para o município de Conceição-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00043/2020. DOTAÇÃO: 06.001- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.122.1012.2099 
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 - ELEMEN-
TO DE DESPESA - 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 27/10/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 34301/2020 - 29.07.20 - RODRIGO 
RICARTI FRADE - R - MAX - R$ 27.600,00.

Conceição - PB, 29 de Julho de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Dispensa nº DP00002/2020. OBJETO: Serviços de Desinfecção e Higienização de 
Prédios Públicos e dos Locais de Grande Circulação e Vias Públicas, Com o Objetivo de Reduzir 
os Riscos pela Contaminação do Covid–19, Atendendo as Necessidades da Secretaria de Saúde 
Município de Curral Velho – Pb. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 
05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Jose 
Vieira da Silva Filho - CNPJ 18.008.900/0001-40. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Manoel 
Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 34871132.

Curral Velho - PB, 30 de Julho de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços de desinfecção e higienização de prédios públicos e dos locais de grande circu-

lação e vias públicas, com o objetivo de reduzir os riscos pela contaminação do covid–19, atendendo 
as necessidades da secretaria de saúde município de Curral Velho – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral 
Velho: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1004 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
GABINETE DO PREFEITO, 024 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA; 03.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, 04 124 1004 2005 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, 035 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 04.000 PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO, 02 062 1004 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO, 043 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA, 05.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 04 122 1004 2007 
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 052 3390.39 00 001 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 06.000 SECRETARIA E FINANÇAS, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, 070 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 20 
606 1004 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 093 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 08.000 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1004 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, 121 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA; 10.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 08 244 1008 
2028 MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 194 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 10.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1008 2036 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 222 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 11.000 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 12 368 1018 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 328 3390.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA, 329 3390.39 00 150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Curral Velho e: CT Nº 00015/2020 - 30.07.20 - JOSE VIEIRA DA SILVA 
FILHO - CNPJ: 18.008.900/0001-40 - R$ 40.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00001/2020

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 DP00001/2020, 
que objetiva: Contratação dos serviços de empresa especializada em assessoria e consultoria 
na manutenção e gerenciamento do PEC – Protuario Eletrônico do Cidadão, como tambem aos 
sistemas de Atenção Primária, BPA, SIA/SUS, FPO e o Transmissor DATASUS do municipio de 
Curral Velho – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BIATIC 
ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - R$ 12.000,00.

Curral Velho - PB, 21 de Julho de 2020
MANOEL DINIZ NETO

Gestor do Fundo de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00002/2020. OBJETO: Contratação dos serviços de 

empresa especializada em assessoria e consultoria na implantação do Centro de Atendimento ao 
Covid-19 no Município de Curral Velho-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Gestor do 
Fundo de Saúde, em 21/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2020. OBJETO: Contratação dos serviços de 

empresa especializada em assessoria e consultoria na manutenção e gerenciamento do PEC – 
Portuário Eletrônico do Cidadão, como também aos sistemas de Atenção Primária, BPA, SIA/SUS, 
FPO e o Transmissor DATASUS do município de Curral Velho – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. 
RATIFICAÇÃO: Gestor do Fundo de Saúde, em 21/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00002/2020

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 DP00002/2020, 
que objetiva: Contratação dos serviços de empresa especializada em assessoria e consultoria na 
implantação do Centro de Atendimento ao Covid-19 no Município de Curral Velho-PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA 
DA INFORMACAO E COMUNICACAO - R$ 10.000,00.

Curral Velho - PB, 21 de Julho de 2020
MANOEL DINIZ NETO

Gestor do Fundo de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00034/2020, cujo 
objeto é AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Participação Exclusiva ME/EPP), fica adiado até ulterior 
deliberação, para readequação das especificações a serem licitadas.

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 30 de Julho de2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2020

O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00040/2020, cujo 
objeto é AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Ampla Participação), fica adiado até ulterior deliberação, 
para readequação das especificações a serem licitadas.

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 30 de Julho de2020

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00018/2020
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 DP00018/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO COVID–19; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DENTAL COSTA PRODUTOS ODON-
TOLOGICOS LTDA – EPP - R$ 220.000,00.

Cuité - PB, 30 de Julho de 2020
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeitoum

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00019/2020
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 
DV00019/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DA FERRAMENTA BANCO DE PREÇOS; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NP CAPACITACAO E SOLUCOES 
TECNOLOGICAS LTDA - R$ 8.975,00.

Cuité - PB, 30 de Julho de 2020
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00055/2017
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de INTERNET BANDA LARGA 

24h, destinados às Secretarias da Administração Municipal - Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00020/2017 - Lei n.º 8.666/93, Art. 57, inciso II, bem como de acordo 
com a CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS: CONTRATO 00055/2017. DOTAÇÃO: ORÇAMEN-
TO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/FEDERAIS (RECEITA DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E 
DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO 
FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: 03/07/2020 estendendo-se até 31/12/2020. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: 3.º Termo ADITIVO ao CT Nº 00055/2017 
- LEMOS & MORAIS LTDA - ME - R$ 26.400,00 (VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), 
alterando o valor total contratado para R$ 184.800,00 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL E 
OITOCENTOS REAIS). DATA ASSINATURAS: 03/07/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Patrulha Mecanizada, para 
o município de Conceição - PB, conforme nº./ano da proposta: 034833/2018. Data e horário do 
recebimento das propostas: até às 09:20 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° 014/2020, 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 temporária da Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro 
Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 30 de julho de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

RESULTADO FASE PROPOSTAS DE PREÇOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVI-

MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONGO- PB 
(CONTRATO DE REPASSE Nº 1062330-04). LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (CNPJ: 
25.080.166/0001-96), Valor - R$ 450.235,63 (quatrocentos e cinquenta mil duzentos e trinta e cinco 
reais e setenta e três centavos). Não houve qualquer manifestação a ser constatada em ata, mas 
sim a renúncia expressa pelas licitantes ao direito de interpor recurso, na forma da alínea “b” do 
inc. I, do art. 109 e inc. V do art.43 da Lei Federal nº 8.666/93. A decisão encontra-se a disposição 
dos interessados na Sala da Comissão de Licitação da Prefeitura de Congo.

Congo - PB, 30 de julho de 2020.
JOSÉ IVANILSON PEREIRA GUENES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
Vice-prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, às 09:00 horas do dia 07 de 
Agosto de 2020, licitação modalidade Convite, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para execução das obras de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas 
do município de Emas-PB, contrate de repasse - 1066035-94. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: 
no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@
emas.pb.gov.br. Convite: http://emas.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Emas - PB, 30 de Julho de 2020
ARISTOTELES BEZERRA GOMES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Vice- -prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, às 08:30 horas do dia 07 
de Agosto de 2020, licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, 
para: Aquisição de Forma Parcelada de Gêneros Alimentícios Destinados a Merenda Escolar do 
Município de Emas/PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e LEI Nº. 
13.979/2020 ART. 4º - G, demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. Edital: http://emas.pb.gov.
br/acesso-a-informacao/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br

Emas - PB, 29 de julho de 2020
EDJÂNIO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial/PME

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Vice- -prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, às 13:30 horas do dia 17 de 
Agosto de 2020, licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, para: 
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS 0KM, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DO MUNICIPIO DE EMAS/PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e 
demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacao@emas.pb.gov.br. Edital: http://emas.pb.gov.br/acesso-a-informacao/
licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br

Emas - PB, 29 de julho de 2020
EDJÂNIO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial/PME

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RESULTADO JULGAMENTO DA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA 

DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO PINTADO - ESPERANÇA PB.
Licitante declarado vencedor: VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ 

09.133.042/0001-75.
Valor totalda respectivaproposta: R$ 142.344,34
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, da 

Lei Federal 8.666, de 1993 e suas alterações.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Especial de Licitação, no horário das 

08h às 12h dos dias úteis, aRua Antenor Navarro, nº 837,Centro Administrativo, Esperança - PB, 
ou pela Central de Atendimento da Prefeitura Municipal de Esperança: esperanca.1doc.com.br/
atendimento.Telefone: (83) 3361-3801. 

Esperança - PB, 30 de julho de 2020.
Emerson David Alves da Costa
PRESIDENTE DA COMISSÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE INVERMECTINA, CONFORME PROPOSTA, PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00042/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Do-
tação 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 FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC MÉD E HOSP LTDA - R$ 2.600,00 – DOIS MIL E 
SEISCENTOS REAIS - CT Nº 00410/2020 – 29.07.2020

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00042/2020

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 DP00042/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÕES DE INVERMECTINA, CONFORME PROPOSTA, PARA USO DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FARMAGUEDES COM DE PROD FARMAC MÉD E 
HOSP LTDA - R$ 2.600,00 – DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS.

Guarabira - PB, 29 de julho de 2020.
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de caminhão munck para serviços de troca de lâmpadas em diversas vias 
do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00061/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento 
de despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: 
CT Nº 00404/2020 - 28.07.20 - ALMIR FABRÍCIO ALVES MEI - R$ 23.000,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00063/2020, que objetiva: Aquisição por compra 
de 01 (um) Veículo novo, tipo Caminhão 4x2, sem carroceria, (em condições para instalação de 
um compactador de lixo com capacidade para 15 m3), de primeiro uso, Zero km, de fabricação 
nacional, ano e modelo mínimo 2020/2020, movido a diesel, para melhor atendimento da coleta de 
lixo do Município de Guarabira; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: MAIS TRUCK COMÉCIO DE CAMINHÕES LTDA - R$ 240.000,00.

Guarabira - PB, 30 de Julho de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00061/2020, que objetiva: Locação de caminhão 
munck para serviços de troca de lâmpadas em diversas vias do município; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: ALMIR FABRÍCIO ALVES MEI - R$ 23.000,00. 
Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 27 de Julho de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00060/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de colírios diversos para melhor atender as necessidades da população carente do município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DROGARIA DROGAVISTA 
LTDA - R$ 218.410,00; NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS - R$ 20.256,24. 
Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 29 de Julho de 2020
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de cadeiras de rodas e órteses para melhor atender as necessidades do 
Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00057/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento 
de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo 3.3.90.32.01 - Bens, Material para distribuição 
gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00351/2020 - 17.07.20 - ODONTOMED COMÉRCIO 
DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 6.110,00; CT Nº 00352/2020 - 17.07.20 
- DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 12.400,00; CT Nº 00353/2020 
- 17.07.20 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - R$ 57.885,00.

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2020, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a execução de obras de regularização do sub-leito de diversas 
estradas vicinais do Município de Ingá, no dia 18/08/2020 às 9:00 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: licitacaoinga@gmail.com, 
até o dia 13/08/2020.

 Ingá(PB), 30 de julho de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00037/2018, em 25.05.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Para execução dos serviços com a continuação da construção de 

pavimentação em paralelepípedo nas diversas ruas na cidade de Igaracy -  CR nº 1006702-19/2013 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 29 de julho de 2020
José Carneiro Almeida da Silva

Prefeito                          

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2020, que objetiva: 2ª Etapa 
da Construção de Campo de Futebol para o desenvolvimento do esporte educacional, recreativo no 
Município de Igaracy–PB, atendendo ao Contrato de Repasse OGU MC Nº 895634/2019–Operação 
nº 1067015–80; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA – ME - R$ 293.335,35.

Igaracy - PB, 30 de Julho de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00008/2020

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

II da Lei nº 8.666/93, e Decreto N° 9.312/2018 e do parecer jurídico exarado no referido processo, 
em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a 
documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00004/2020, HOMOLOGO, A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, Contratação de empresa para prestar os serviços de elaboração de 
plantas génericas de valores atualizada dos imovéis da cidade de Ibiara-PB, a empresa ENGE-
NHARIA QUALITY LTDA, cadastrada no CNPJ nº 30.399.726/0001-00, com o valor global de R$ 
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).  

             Ibiara, em 30 de Julho de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00008/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos II, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994 e Decreto N° 9.312/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para prestar os serviços de elaboração de plantas génericas 

de valores atualizada dos imovéis da cidade de Ibiara-PB, pela contratação direta com a empresa 
ENGENHARIA QUALITY LTDA, cadastrada no CNPJ nº 30.399.726/0001-00, com o valor global 
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).  

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado
 Ibiara -  PB, em  30 de Julho de 2020.

 FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
 AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, através do seu Pregoeiro e equipe de apoio, vem pelo presen-

te CONVOCAR a empresa NUNES & TENORIO LTDA, cadastrada no CNPJ nº 35.000.036/0001-94, 
para assinatura do contrato, conforme item 11.2.1.3 do edital, art. 64 § 2º c/c e art. 81 ambos da Lei 
nº 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, no horário de 08:00 à 12:00 nos dias normais de 
expediente. O não comparecimento implicará nas sanções cabíveis.

Ibiara-PB, 30 de JULHO de 2020
VICENTE LUCAS XAVIER RIBEIRO

Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
 AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, através do seu Pregoeiro e equipe de apoio, vem pelo 

presente CONVOCAR a empresa RITA DE ANDRADE VIEIRA – ME, cadastrada no CNPJ nº 
10.719.048/0001-08, para assinatura do contrato, conforme item 11.2.1.3 do edital, art. 64 § 2º 
c/c e art. 81 ambos da Lei nº 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, no horário de 08:00 
à 12:00 nos dias normais de expediente. O não comparecimento implicará nas sanções cabíveis.

Ibiara-PB, 30 de JULHO de 2020
VICENTE LUCAS XAVIER RIBEIRO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145376/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 07.008/2020, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios  
a ser realizada no dia 08/09/2020, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a 
Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Serviços de Implantação de Pavimen-
tação em Paralelepípedo no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa/Pb nas Ruas: Cidade de 
Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 11. A cópia 
do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da terça-feira 
dia 04/08/2020, 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, 30 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 2019/145563/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 07.007/2020, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios  
a ser realizada no dia 03/09/2020, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a 
Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Serviços de Implantação de Pavimen-
tação em Paralelepípedo no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa/Pb nas Ruas: Cidade de 
Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé do Rocha e Cidade 
de Gurinhém - LOTE 10. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos 
interessados a partir da segunda-feira dia 03/08/2020, 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, 30 de julho de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09037/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09021/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/031627
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

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

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

EMPRESA: DOMINÓ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA. CNPJ: 
28.854.349/0001-00 FONE/FAX: (41) 99664-01511 (41) 3049-2849 END.: RUA JOSÉ ZALESKI, 992, 
CAPÃO RASO, CURITIBA/PR CEP: 81.130-060EMAIL: dominobriquedo@hotmail.com

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

6 Unid.

DICIONÁRIO EM LÍN-
GUA DE SINAIS DO 
BRASIL – LIBRAS 99

R$ 232,00
(Duzentos e 
trinta e dois 

reais).

R$ 
22.968,00
(Vinte e 

dois mil, no-
vecentos e 
sessenta e 
oito reais).

EDUSP

8 Unid.
GUIA DE ASSINA-

TURA 99

R$ 11,78
(Onze reais 
e setenta e 
oito centa-

vos).

R$ 1.166,22
(Um mil, 
cento e 

sessenta e 
seis reais e 
vinte e dois 
centavos).

SLMETALUMI

9 Unid. JOGO CARA A CARA 99

R$ 62,91
(Sessenta 

e dois reais 
e noventa e 
um centa-

vos).

R$ 6.228,09
(Seis mil, 

duzentos e 
vinte e oito 

reais e nove 
centavos).

ESTRELA

12 Unid.
JOGO RECREATIVO 

UNO. 99

R$ 10,89
(Dez reais 
e oitenta 
e nove 

centavos).

R$ 1.078,11
(Um mil, se-
tenta e oito 
reais e onze 
centavos).

COPAG

16 Unid.
LOTO LEITURA EM 

BRAILLE: 99

R$ 103,98
(Cento e 

três reais e 
noventa e 
oito centa-

vos).

R$ 
10.294,02
(Dez mil, 
duzentos 
e noventa 
e quatro 

reais e dois 
centavos).

SIMQUE-576

19 Unid.
NUMERAIS COM 

PINOS - 10 PEÇAS 99

R$ 24,24
(Vinte e 

quatro reais 
e vinte e 
quatro 

centavos).

R$ 2.399,76
(Dois mil, 

trezentos e 
noventa e 
nove reais 
e setenta e 
seis centa-

vos).

CARLU-3028

22 Unid.
BRINQUEDO EDU-
CATIVO ESCRITA 99

R$ 64,64
(Sessenta e 
quatro reais 
e sessenta 

e quatro 
centavos).

R$ 6.399,36
(Seis mil, 

trezentos e 
noventa e 

nove reais e 
trinta e seis 
centavos).

CARLU-3028

25 Unid. RAQUETE DE PING 
PONG:

99

R$ 20,01
(Vinte 

reais e um 
centavo).

R$ 1.980,99
(Um mil, no-
vecentos e 

oitenta reais 
e noventa 

e nove 
centavos).

WESTERN

26 Unid.
REGLETE

99

R$ 98,98
(Noventa e 
oito reais e 
noventa e 
oito centa-

vos).

R$ 9.799,02
(Nove mil, 
setecentos 
e noventa 

e nove 
reais e dois 
centavos).

SLMETALUMI

27 Unid. RELÓGIO EDUCATI-
VO HORA BRAILE

99

R$ 24,94
(Vinte e 

quatro reais 
e noventa 
e quatro 

centavos).

R$ 2.469,06
(Dois mil, 
quatro-

centos e 
sessenta 
e nove 

reais e seis 
centavos).

SIMQUE-572

VALOR TOTAL: R$ 64.782,63 (Sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e 
sessenta e três centavos).       

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

Secretário de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09052/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09040/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/021892
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS, EQUIPA-

MENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS 
ESCOLAS, CREIS, SETORES ADMINISTRATIVOS E ANEXOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA. 

O Secretário de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09040/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão: 

EMPRESA: HELVÉCIO & TEIXEIRA LTDA-ME CNPJ: 13.912.214/0001-86 FONE/FAX: (41) 
3029-6402/3029-6194 END.: RUA ALMIRANTE GONÇALVES, Nº. 2701, CONJ. 03 – REBOUÇAS-
-CURITIBA/PR. CEP: 80.250-150 EMAIL: jhct@kastelo.com.br / helvecio@kastelo.com.br

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

TOTAL MARCA

1 Unid PLACAS EM TATAME 
DE EVA DE ENCAIXE 1.000

R$ 38,50
(Trinta e 

oito reais e 
cinquenta 
centavos).

R$ 
38.500,00
(Trinta e 
oito mil e 

quinhentos 
reais).

HELVÉCIO

Valor Total: R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais).
         João Pessoa, 28 de julho de 2020

Gilberto Cruz de Araújo
Secretário de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145373/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 07.009/2020, em regime de execução de empreitada 
por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios  a ser realizada 
no dia 09/09/2020, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a Contratação de 
Empresa Especializada de Engenharia para Serviços de Implantação de Pavimentação em Parale-
lepípedo no Bairro do Valentina, Ruas: Antônio Firmino Macedo e Rua João Alves Cordeiro e Bairro 
Mumbaba Ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cid. Salgado de São Félix, Trav. Cidade de Manaíra, 
João Pessoa - Pb - LOTE 12. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos 
interessados a partir da quinta-feira dia 06/08/2020, 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, 30 de julho de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   

público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença de 
Instalação para Requalificação do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, localizada no Município 
de  João Pessoa - PB.

Prefeitura Municipal de Junco do Seridó
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020

Objeto: Construção de Escola com 06 Salas de Aula no Bairro Santo Antônio no Município de 
Junco do Seridó-PB.

Data da Abertura: 17/08/2020 às 11h00min (horário local)
Local: Sala da CPL na Prefeitura Municipal de Junco do Seridó-PB 
           Avenida Balduíno Guedes, 770
           Bairro Centro – Junco do Seridó-PB – Cep: 58.640-000
Legislação Aplicável: Lei Federal nº 8.666/93
Fonte de Recurso: Próprios/Ordinários
Valor Estimado: R$ 1.347.936,30 (Hum Milhão, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Novecentos 

e Trinta e Seis Reais e Trinta Centavos)
Outros esclarecimentos e aquisição do edital poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal 

de Junco do Seridó-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, na Avenida Balduíno 
Guedes, 770, Bairro Centro, na sede do município ou pelo telefone (83) 3464-1069, através do 
endereço eletrônico pmjunco@yahoo.com.br ou do site: www.juncodoserido.pb.gov.br, bem como 
após o cadastramento do Aviso de Licitação junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba, através do link https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Junco do Seridó-PB, 30 de Julho de 2020.
POLLIANA LINS GOMES DE MEDEIROS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE CONVOCAÇÃO

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

Leal no município de Mari. 
A Prefeitura municipal de Mari/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, CONVOCA a 

empresa ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 36.007.259/0001-0, para que no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a partir desta publicação e em conformidade com item 8.6 do edital, apresentar 
as composições de preços unitários de todos os itens da sua planilha orçamentária. O documento 
com as composições deverá ser protocolado no setor de licitação no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Mari, no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 30 de julho de 2020.
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00015/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) 
AMBULANCIA TIPO A E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DO TIPO (Ar-Condicionado splint e 
Consultório Odontológico, conforme termo de referência em anexo); HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI 
- EPP - R$ 12.100,00; E C MARTINS - ME - R$ 101.224,00; POSITIVA COMERCIO E SERVIÇOS 
LICITATORIOS LTDA ME - R$ 75.600,00.

Olivedos - PB, 29 de Julho de 2020
JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE OLIVEDOS- PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2020. DOTAÇÃO: 02.070 SECRETARIA DE 
SERVIÇOS RURAIS 20.606.0003.1.xxx Aquisição de Patrulha Mecanizada 510 Outras Transferên-
cias de Convênios - Gov. Federal 4490.52 Equipamentos e Material Permanente....R$ 193.000,00 
001 Recursos Próprios do Tesouro Municipal 4490.52 Equipamentos e Material Permanente....R$ 
62.000,00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Olivedos e: CT Nº 00037/2020 - 16.07.20 - LS TRACTOR ASAP COMERCIO 
DE MAQUINAS LTDA - R$ 96.900,00; CT Nº 00038/2020 - 30.07.20 - AGRIMAQ COMERCIAL - 
EIRELI - R$ 33.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, às 09:30 horas do dia 18 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Prestação de Serviços de 
Execução de Obras de Pavimentação de Ruas no Perímetro Urbano do Município de Olivedos/
PB, Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico em Anexo, compreendendo; Rua Projetada 
01, rua Projetada 02, Rua Projetada 03, rua Projetada 04, rua Projetada 05 e Rua do Baldo do 
Açude. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. Edital: www.olivedos.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Olivedos - PB, 30 de Julho de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 000168/2019, em 30.10.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção do Matadouro Público no Município de Piancó-PB, con-

forme Recurso Federal nº 10.45.361-33/2017.
OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB,  29 de Julho de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa nos serviços pertinentes para construção da praça na Rua 
São Manoel Alves de Souza, conforme projeto técnico. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00002/2020. RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS - Dotação consignada no orçamento vigente 
2020 - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB e CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS 
E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ sob o nº 29.711.343/0001-46 - CT Nº 00129/2020 – 28/07/2020 – R$ 
71.242,57 (Setenta e Um Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 03.2020.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo de 9,18% sobre o valor 

total do contrato de R$ 779.440,28 (Setecentos e Setenta e Nove Mil Quatrocentos e Quarenta 
Reais e Vinte e Oito Centavos), no valor de R$ 71.588,57 (Setenta e Um Mil Quinhentos e Oitenta 
e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos), passando o valor final do contrato de nº 00115/2020 
datado de 13.07.2020 para R$ 851.028,85 (Oitocentos e Cinquenta e Um Mil Vinte e Oito Reais e 
Oitenta e Cinco Centavos), objetivando a Contratação de empresa nos serviços pertinentes para 
Recapeamento Asfáltico de diversas ruas de Pilõezinhos/PB, conforme Emenda Parlamentar n.º 
202039970005 e projeto técnico. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2020. 
RECURSOS PRÓPRIOS E OUTROS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS – Mônica Cristina Santos da 
Silva. CONTRATADA: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA – CNPJ: 05.052.764/0001-44

JUSTIFICATIVA: Quando do levantamento topográfico foi efetuado à estaca zero, por erro de 
locação, foi demarcada a uma distância de 154,40 metros do encontro entre o asfalto da rodovia 
estadual e o ponto inicial do recapeamento asfáltico, desse jeito ficaria uma lacuna.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/07/2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

Mônica Cristina Santos da Silva
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINIS-

TRATIVO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.100 – SEC. DE DE-
SENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 02100.15.451.2019.1957 – CONSTRUÇÃODE UM CEN-
TRO ADMINISTRATIVO 4.4.90.51.00.00 – 0BRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 25/01/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00064/2020 
- 28.07.20 - PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 163.125,61.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Agosto de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE 
ITENS DE ENXOVAL, DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 001461/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: 
LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 30 de Julho de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:01 horas do dia 06 
de Agosto de 2020, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas; 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) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 30 de Julho de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00032/2020, em virtude do 
feriado do dia 05, para o dia 07 de Agosto de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33641631. 
E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM. 

Remígio - PB, 30 de Julho de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/20

OBJETO: Execução dos serviços de reforma de dois centros de referência em educação infantil, 
neste Município - CREI Adriano Figueiredo da Silva e CREI Flavina Malheiros da Silva. EMPRESAS 
HABILITADAS: ALX Construções Ltda. - EPP; Caramuru Construtora e Imobiliária Ltda. - EPP; 
Construtora e Locadora Alexandre Ltda. - EPP; Construtora Imperial Eireli - ME; Construtora SBG 
Eireli - ME; FM Serviços Ltda. - ME; Ponte Rotto Serviços de Engenharia Ltda. - ME; e Power 
Solar Soluções em Energia Renovável Ltda. - EPP. EMPRESA INABILITADA: MVA Construções e 
Serviços Ltda. - ME. A CPL comunica que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 11.08.20, às 12:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 
às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 30 de julho de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Agosto de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de pavimenta-
ção em paralelepípedos de dez ruas, neste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146-1430. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 28 de Julho de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 07 de agosto de 2020, por 
meio do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para: Registro De Preço Para Eventual Aquisição De Testes Rápidos Do 
Covid – 19 (Corona–Vírus) Homologados Pela Anvisa. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, 
alterada. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. 

Sumé - PB, 30 de julho de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2020, que objetiva: Aquisição de macacão 
de segurança para os profissionais que trabalham no SAMU deste Município, para proteção contra 
o COVID–19; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: VESTIR IN-
DUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - R$ 27.540,00.

Solânea - PB, 24 de Julho de 2020
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos 

alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 05.00 - SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO - 12.306.2004.2016 - ELEMENTO DE DESPESA: 339039.99 - MATERIAL DE CON-
SUMO. RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00242/2020 - 28.07.20 
- ALMIR ZECA DA SILVA ME - R$ 244.094,5 ALMIR ZECA DA SILVA ME – CNPJ: 41.136.029/0001-
82 - R$ 162.170,000; CT Nº 00243/2020 - 28.07.20 - PAULO PONTES DA SILVA - EPP - CNPJ: 
03.365.134/0001-02 - R$ 160.100,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de macacão de segurança para os profissionais que trabalham no SAMU 

deste Município, para proteção contra o COVID–19. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00035/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:06.00 – SECRETARIA DE 
SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) –10.301.2008.2079 – Enfrentamento de Emergência 
COVID–19.ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Solânea e: CT Nº 00239/2020 - 24.07.20 - VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES 
LTDA - R$ 27.540,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: Aquisição de materiais 
diversos: paralelepípedo granítico, meio fio granítico, cimento e areia para pavimentações neste 
município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sertãozinho - PB, 30 de Julho de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1°TERMO ADITIVO DE PRAZO AOCONTRATO N° 0015/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.
CONTRATADO: GRUPO ESPEC EM TECNOLOGIA E EXTENSÃO COMUNITÁRIA - GETEC, 

CNPJ Nº 01.228.887/0001-32.OBJETO: Contratação de empresa especializada na elaboração da 
implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos, com inclusão social dos catadores. 
O prazo do contrato prorroga por novo período de 04 (QUATRO) meses, a contar da assinatura 
do Termo Aditivo.  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II, § 4°, da Lei n° 8.666/93.DATA DA ASSINATURA: 
21 de Julho de 2020.

FRANCISCO MENDES CAMPOS
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos para os programas de 
assistência farmacêutica básica, programa de saúde mental e outros para distribuição gratuita nas 
unidades básicas de saúde do Município de São José do Espinharas/PB. Data e horário do rece-
bimento das propostas: até às 09:15 horas do dia 14/08/2020. Data e horário do início da disputa: 
09:30 horas do dia 14/08/2020. 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 
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, 30 de julho de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Agosto de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados das unidades de saúde e 
prédios públicos diversos, localizados na zona urbana e rural. 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 2.051/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 30 de Julho de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
REPUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Dom Adauto, 11 - Centro - Serra Redonda - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Fevereiro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, com objetivo para: 
Aquisição parcelada de materiais de construção, hidráulico e de acabamentos para atender esta 
edilidade.Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e 
Decreto Municipal nº. 004/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33994081. E-mail: cpl@serraredonda.pb.gov.br. Edital: 
www.serraredonda.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br

Serra Redonda. - PB, 30 de Julhode 2020
ADRIANO DE MACENA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020

REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPE-
DIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO 
MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB.

Torna público que foi protocolado no dia 24 de julho de 2020, pela empresa Multi Quadros e 
Vidros LTDA - CNPJ: 03.961.467/0001-96, impugnação do Edital do Pregão em epígrafe. 

Após análise do interposto entendemos não haver obrigatoriedade legal para a exigência 
doCertificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal junto ao IBAMA, uma vez que IN. 06, 
de15 de março de 2013 não elenca em seu rol os fabricantes de quadro de aviso ou magnéticos 
como atividade potencialmente poluidora. O teor na íntegra do parecer encontra-se à disposição 
a quem interessar possa, na Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 30 de Julho de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 31 de julho de 202020
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

 RESULTADO JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2020

O Município de São Bentinho, através do Pregoeiro Oficial comunica aos participantes e de-
mais interessados, que decidiu NEGAR PROVIMENTO ao pedido de impugnação interposto por 
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, CNPJ: 04.104.117/0007-61. Dessa forma, a sessão 
pública do Referido Pregão, marcada para o dia 03/08/2020, às 09:00hs, restará confirmada. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua 
Francisco Felinto dos Santos, S/N - Centro - São Bentinho - PB. Telefone: (83) 9.9877-9500E-mail: 
saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. 

São Bentinho - PB, 30 de julho de 2020
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 000011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Felinto dos Santos - Centro – São Bentinho - PB, às 09h00min do dia 14 de agosto de 
2020, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, registro de preços na modalidade 
pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, para:Aquisição parcelada de medicamentos, 
destinados a Farmácia Básica e as USF/SUS - Unidade da Saúde da Família/Sistema Único de 
Saúde no município de São Bentinho/PB. Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 9.9877-9500. E-mail: saobentinhopb.
licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portalde-
compraspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 30 de Julho de 2020.
JUCIÊ VIEIRA HERCULANO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

Comissão de Licitação
Aviso de Licitação

Concorrência Pública Nº 002/2020
Processo Administrativo nº 0120/2020

Objetivo: Contratação dos serviços de obras especializas para construção de lago artificial 
(açude – barragem de terra) para implantação de tanque rede para o cultivo da piscicultura, na 
comunidade de tanques, no município de Vista Serrana, estado da Paraíba.

Reunião 01 de setembro de 2020 as 08:00hs informações: na sala da CPL, prédio da pre-
feitura de vista serrana, localizada a Rua Vereador Raimundo Garcia De Araújo, 25 – Centro, 
Vista Serrana - Estado Da Paraíba. vistaserranacpl@gmail.com -site www.tce.gov.pb.br, www.
vistaserrana.pb.gov.br

Vista Serrana - PB, 30 de julho de 2020
Tamires Pinheiro Xavier
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.052/2020

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2020 ( 2 reunião)
O município de VISTA SERRANA através do presidente da CPL, torna público, que está 

aberta licitação para Contratação de empresa especializada, para organização e realização de 
concurso público, visando o recrutamento e seleção de candidatos para provimento de cargos 
do quadro efetivo na Administração Municipal de VISTA SERRANA-PB, com realização de ins-
crições, preparação, aplicação e correção das provas, elaboração da lista de classificação geral 
de candidatos, bem como promoção de todos os atos necessários à seleção, a saber conforme 
termo de referência em anexo.  A reunião será no dia 01 de setembro  de 2020, ás 10:00hs, 
na sala da CPL, no endereço Rua Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista 
Serrana /PB - CEP. 58.710.000 Fone/fax 83-3436-1137- vistaserranacpl@gmail.com -site www.
tce.gov.pb.br, www.vistaserrana.pb.gov.br

Vista Serrana-PB, 30 de julho de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNCIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESECIAL Nº.025/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº118/2020

O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta 
licitação para Aquisição parcelada de óculos de grau, incluindo lentes e armação destinada à 
secretaria de Assistência Social para as pessoas carentes deste município conforme termo de 
referência anexo I do edital, A reunião será as 13:00hs do dia 13 de Agosto de 2020, Informação 
no endereço da Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 
de VISTA SERRANA, localizada a Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA 
- Estado da Paraíba, de segunda a sexta de 07 as 12;00hs. vistaserranacpl@gmail.com -site 
www.tce.gov.pb.br, www.vistaserrana.pb.gov.br

Vista Serrana-PB, 30 de julho de 2020.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial/PMVS

PREFEITURA MUNCIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESECIAL Nº.013/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.065/2020

A Pregoeira oficial do município de vista serrana torna público que o certame acima identifi-
cado, que estava SUSPENSO, terá sua reabertura para o dia 06 de agosto de 2020 as 08:00 hs 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 PROCESSO ADM Nº 065/2020, 

OBJETO: Aquisição parcelada de material odontológico, destinados as atividades da secretaria 
de saúde do município de vista serrana conforme termo de referência anexo I do edital, Informações 
pelo E-mail: vistaserranacpl@gmail.com -site www.tce.gov.pb.br, www.vistaserrana.pb.gov.br

VISTA SERRANA-PB, 30 de julho de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
Comissão de Licitação

Aviso de Licitação
Tomada de preço   Nº 008/2020

Processo Administrativo nº 0121/2020
Objetivo: Contratação dos serviços de obras especializas para construção de uma quadra na 

comunidade de Acari II, zona rural do município de vista serrana, conforme termo de referencia 
Anexo I do edital.

Reunião 20 de agosto de 2020 as 08:00hs informações: na sala da CPL, prédio da prefeitura 
de vista serrana, localizada a Rua Vereador Raimundo Garcia De Araújo, 25 – Centro, Vista 
Serrana - Estado Da Paraíba. vistaserranacpl@gmail.com -site www.tce.gov.pb.br, www.vista-
serrana.pb.gov.br

Vista Serrana - PB,30 de julho de 2020
Tamires Pinheiro Xavier
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNCIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESECIAL Nº.014/2020 (2 º reunião)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.066/2020

O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta 
licitação para Contratação dos serviços de forma parcelada de confecção de próteses dentárias 
conforme Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, para atender as atividades da 
Secretaria de Saúde do município conforme termo de referência em anexo e edital A reunião 
será as 08:00hs do dia 13 de Agosto de 2020, Informação no endereço da Sala de reuniões da 
comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de VISTA SERRANA, localizada a Rua 
João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, de segunda a sexta 
de 07 as 12;00hs. vistaserranacpl@gmail.com -site www.tce.gov.pb.br, www.vistaserrana.pb.gov.br

Vista Serrana-PB, 30 de julho de 2020.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial/PMVS

PREFEITURA MUNCIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESECIAL Nº.024/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1192020

O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta 
licitação para Aquisição parcelada de Pneus de primeira linha e acessórios destinados a frota de 
veículos do município conforme termo de referência anexo I do edital, A reunião será as 10:00hs do 

dia 13 de Agosto de 2020, Informação no endereço da Sala de reuniões da comissão permanente 
de Licitação da prefeitura Municipal de VISTA SERRANA, localizada a Rua João Francisco Filho 
Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, de segunda a sexta de 07 as 12;00hs. 
vistaserranacpl@gmail.com -site www.tce.gov.pb.br, www.vistaserrana.pb.gov.br

Vista Serrana-PB, 30 de julho de 2020. 
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial/PMVS

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 351/2019 – 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 14/08/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMINHÃO 0 KM), destinado à Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Humano - SEDH, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
centraldecompras.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 Ad-
ministrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00005-3
                                                                                                         João Pessoa, 30 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 institui-
ções 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 
CORPORATE, UNIVERSIDADE GRENDAL DO BRASIL, UNIGRENDAL ASSESSORIA EDUCA-
CIONAL EIRELI, DANIEL DIAS MACHADO, TÂNIA REGINA CASTELLIANO, ANNE SULLIVAN 
UNIVERSITY, SERVIÇO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS - SENARH e ANTÔNIO MAR-
COS 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 publici-
dade ilícita; b) a suspensão de todas as atividades referentes aos cursos oferecidos, inclusive, 
dos seminários realizados presencialmente na cidade de João Pessoa/PB, ficando impedida a 
realização de novas matrículas em cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e douto-
rado) 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.

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 AU-
TÔNOMA 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 Comenda-
dor Renato Ribeiro Coutinho, n° 300, Altiplano Cabo Branco, nesta capital, onde deverá efetuar 
a purga do débito, no prazo improrrogável 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Fundação Artístico-Cultural Manuel Bandeira/ FACMA, através de sua instituidora Elizabeth 

F. A. Marinheiro e de acordo com anterior Ofício da Curadoria das Fundações, convoca a ex-
-presidente Arly Arnaud os ex-membros dos Conselhos Diretor e Curador, os sócios, beneméritos 
e interessados pela Cultura de Campina Grande para a eleição da NOVA DIRETORIA DA FACMA, 
2020/2023, no próximo dia 08 de agosto (sábado), às nove horas, com todos os presentes; às 
nove e trinta, com 50% dos presentes; e às DEZ HORAS,com qualquer número de presenças. 
De acordo com as normas do Ministério da Saúde, todos devem comparecer com as obrigatórias 
máscaras. A posse dos eleitos dar-se-á logo após a apuração dos votos.

Elizabeth Figueiredo Agra Marinheiro
Instituidora e Presidente de Honra da FACMA

Em 24/07/2020.

COMARCA DE CABEDELO. 5A VARA. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO 30 DIAS. Processo 
n. 0000966-56.2013.815.0731. Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O M.M Juiz de Direito da 
vara supra, em virtude de lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que tramita neste cartório a Ação acima mencionada movida por BANCO 
DO NORDESTE DO BRASIL S/A, PROCURADORIA DO BANCO DO NORDESTE ficando através 
do presente INTIMADO, ROBERTO CARLOS MONTEIRO DA SILVA, pessoa jurídica, CNPJ 
n°24.1 10.934/0001-44, através de seu representante legal e pessoa física, CPF nº 526.652.404-
91, atualmente em local incerto e não sabido, para pagar no prazo de 15(quinze) dias, a quantia 
no valor de R 21.106,25 (vinte e um mil, cento e seis reais e vinte e cinco centavos) - sendo R 
19.187,50 referentes à dívida objeto desta lide e R 1.918,75 a título de honorários advocatícios 
arbitrados na sentença - que deverá ser acrescido das custas processuais e atualizado até a 
data do efetivo pagamento, sob pena de acréscimo de multa de dez por cento sobre o valor do 
débito e mais dez por cento a título de honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento 
de sentença. E para que ninguém alegue ignorância será publicado no Diário da Justiça. Dado 
e passado nesta cidade e Comarca de Cabedelo, aos 23 dias do mês de julho de 2020. Eu,,Rita 
Menezes, Técnico Judiciário, digitei. a.JOÃO MACHADO DE SOUZA JÚNIOR. JUIZ DE DIREITO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Campina 

Grande, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os trabalhadores (as) para 
participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 04 de agosto de 2020, 
às 09h00 em primeira convocação e às 9h30min em segunda e última convocação, com qualquer 
número de trabalhador (a) presente. A Assembleia será realizada no HOTEL VILLAGE PREMIUM, 
localizada na Rua Otacílio Nepomuceno, 1285 - Catolé, Campina Grande - PB, 58410-160, para 
discutir-se a seguinte pauta: Aprovação de Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 
celebrada com o Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral do Estado da Paraíba. 

Campina Grande/PB, 30 de julho de 2020.
ANA PAULA ALVES RODRIGUES

PRESIDENTE 

EDITAL DE CITAÇÃO
COMARCA DE CAMPINA GRANDE. 9A. CIVEL. EDITAL DE CITACAO. PRAZO: 30 DIAS. 

Processo: 081533709.2017.8.15.0001. Ação: USUCAPIAO. A MM. Juíza de Direito da vara su-
pra, em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem 
conhecimento, e a quem possa interessar, que por este Juízo e Cartório tramita uma Ação de 
Usucapião, proposta por IRENITA FERREIRA DOS REIS, brasileira, casada, servidora municipal, 
inscrita no CPF sob no 518.656454-00, e RG no 939.509 – SSPPB, alegando que está na posse 
mansa e pacifica do imóvel residencial situado na Rua Iremar Marinho, no 65, Bairro São José, 
Campina Grande-PB, sendo 60m2 terreno e 55,92 m2 de área construída, com 05 metros de 
frente e 12 metros de lateral, confrontando-se do lado direito com Maria do Socorro Ferreira de 
Souza e Flávio Araújo de Sousa, com endereço na Rua Iremar Marinho, no 68; do lado esquerdo 
com Margarida Lima Paschoal, com endereço na Rua Iremar Marinho, no 56; e ao fundo com 
a propriedade de Geraldo Pereira Brito, com endereço na Rua Sulpino Colaço, 65. Expeço o 
presente edital para citar o confinante Geraldo Pereira Brito, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar contestação, advertindo-se de que se 
não for contestada a ação serão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora 
na petição inicial, e para que ninguém alegue ignorância, mandou a MM Juíza expedir o presente 
edital que será afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta comarca, aos 15 julho 
do ano de 2020. Eu, Yeti Jerônimo Rodrigues da Costa, o digitei de ordem da MM. Juíza de 
Direito, Dra. Andréa Dantas Ximenes.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O DIRETOR PRESIDENTE DA COOPERATIVA DE OVINOCULTORES DA PARAÍBA, no uso 

das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados, atualmente em 
número de 47 (quarenta e sete) em condições de votar, para se reunir em Assembleia Geral Ex-
traordinária e Ordinária, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2020, às 08:00, por meio de ambiente 
virtual (videoconferência) obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação: a) 
às 08:00 horas, em primeira convocação, com 2/3 (dois terços) do número de associados; b) às 
09:00 horas, em segunda convocação, com metade mais um dos seus associados e, c) 10:00 
horas, em terceira convocação com a presença de no mínimo de 10 associados, para deliberar 
os seguintes assuntos da pauta da Ordem do Dia:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (Qorum de votação 2/3 Dos associados presentes)
1. Reforma e consolidação do Estatuto Social. 
2. Proposta de apresentação do Regimento Interno.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
1. Prestação de contas do exercício de 2019, compreendendo: a) Balanço geral; b) Demons-

trações da Contas de Resultado; c) Parecer do Conselho Fiscal;
2. Eleição e posse do Conselho de Administração;
3. Eleição e posse do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros dos 

órgãos de administração e fiscal;
5. Deliberação sobre o plano de trabalho formulado pelo Conselho de Administração para o 

exercício de 2020;
6. Autorização para a Ovinocoop, por meio da sua Diretoria, obter créditos de qualquer natu-

reza e para onerar bens móveis e imóveis em garantia de operações de crédito, dentre eles, o 
PROCAP-AGRO e outros congêneres; 

7. Outros assuntos de interesse social. 
INFORMAÇÕES DE ACESSO AO AMBIENTE DIGITAL:
1. Os cooperados poderão participar das assembleares acessando o link disponibilizado, 

por e-mail e outros aplicativos das redes sociais, na plataforma virtual do Google Meet que dará 
acesso para o ambiente da AGE-AGO VIRTUAL JUN2020.

2. A votação será por meio do Google Forms que será enviado um link de acesso para 
efetivar o voto.

Guarabira, Estado da Paraíba, em 29 de julho 2020.
ARDILLES MELO SILVA 

Diretor Presidente

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO  Nº 001/2020
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para contratação 

de empresa especializada em serviços de engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia me-
cânica, para executar a obra de reforma  para implantação de grupo gerador e sistema de recalque 
de água no anexo administrativo do Ministério Público do Estado da Paraíba, Município de João 
Pessoa, localizado na Rua Rodrigues de Aquino, S/N, conforme quantitativos e especificações 
constantes no Projeto Básico do Edital.  A Comissão Permanente de Licitação do Ministério Público, 
torna público, para conhecimento dos interessados, na forma da lei, o resultado do julgamento, 
à unanimidade, da fase de habilitação. 

HABILITADA: 1) AHIH SERVIÇOS, CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ: 
19.389.810/0001-00. Fica o licitante intimado da decisão do julgamento, abrindo-se prazo recur-
sal, na forma do art. 109, inciso I, da Lei n. 8666/93, prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados na 
forma do artigo 110 da Lei n. 8666/93 e alterações, ficando os autos franqueados ao licitante 
e demais interessados na  Sala de Licitações – Anexo Administrativo do Ministério Público da 
Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, situada à Rua Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, João 
Pessoa – PB, no horário das 13:00 às  18:00 horas de segunda à quinta-feira e na sexta-feira 
das 07:00 às 12:00 horas.

João Pessoa, 30 de julho de 2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

A ANB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 19.554.355/0001-50, torna público 
que requereu à SEMAM- Secretaria de Maio Ambiente de João Pessoa, as Licenças Prévia, 
Instalação e Operação, para o Residencial Monte Moriah, localizado na Rua Francisco Medeiros 
e Silva, quadra: 192 lote: 143, Loteamento Parque do Sol III, Gramame, João Pessoa – PB.

ANF02 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE LTDA, inscrita sob CNPJ Nº 22.430.765/0001-
02 torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura 
de Cabedelo aLICENÇA DE OPERAÇÃO para operação de um Residencial Multifamiliar, com 
40 (quarenta) unidades habitacionais, com pilotis, mais 03 (três)pavimentos tipo e cobertura, 
Situado na Rua Desembargador Onaldo Montenegro, nº189,Antiga Beira Mar, na praia de Santa 
Catarina, Cabedelo-PB. 

Drogaria Drogavista LTDA, CNPJ:00.958.548/0016-25 torna público que requereu a SEMAM- 
Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação para a atividade de comércio varejista de 
produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, situado à Avenida Marcionila da Conceição, 
n°1322, Bairro Cabo Branco, João Pessoa-PB.

A empresa 3MM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 24.481.852/0001-06, torna público que REQUE-
REU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – CONDE), a LICENÇA DE OPERAÇÃO,  
Processo No. 2976/2020, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR, localizado 
no lote 04/05-B da quadra 90, loteamento Cidade das Crianças, Situado no Perímetro Urbano de 
Conde, na zona de qualificação Urbana – ZQU.

ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS – ME, CNPJ: 11.451.089/0001-29, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa a Renovação da Licença de 
Operação para os serviços de Comercio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e Comercio 
Varejista de Bebidas, situado a rua Dinamarca, 206, Sala 02, loteamento Cidade Verde, Bairro 
das Industrias, João Pessoa-PB, CEP:58083-618.

Marcic Impressões Gráficas Ltda, inscrita no CNPJ 05.956.054/0001-49,situada na Rua Clemente 
Rosas - 63/ Torre - JP/PB,torna público que requerer a Sec. de Maio Ambiente de JP ( Semam), 
a RLO para atividades Gráfica em geral.
Processo nº 2020/028787

ANNA LIVIA VIEGAS LARA,CPF nº 067.076.744-12, torna público que requereu à SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a LICENÇA AMBIENTAL 
DEINSTALAÇÃOpara oGALPÃO COMERCIALque será construído na RuaRaul Seixas, no lote05, 
da quadra‘E’, do loteamentoJoão Paulo I, no bairro Renascer,em Cabedelo (PB).

HENRIQUE GERALDO LARA,CPF nº 409.267.886-04, torna público que requereu à SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a LICENÇA AMBIENTAL 
DEINSTALAÇÃOpara oGALPÃO COMERCIALque será construído na Avenida Santa Paula, 
no lote06A, da quadra07, do loteamentoNossa Senhora da Conceição, no bairro Renascer,em 
Cabedelo (PB).

A DROGARIA DROGAVISTA LTDA, CNPJ: 00.958.548/0012-00 SITUADA NA AVENIDA PRE-
SIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 514. TORRE. TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAN 
– SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE A RENOVAÇÃO DA LINCENÇA AMBIENTAL.

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 OPERAÇÃO – através do Proc. 2020-004978/TEC/LO- 0902, 
para Conjunto Habitacional Popular composto por 84 unidades, no município de Cazajeiras -PB.

A DROGARIA DROGAVISTA LTDA CNPJ 0009.958548/0006-53 TORNA PUBLICO QUE RE-
QUEREU A SEMAM – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE A LICENCA AMBIENTAL PAARA 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS  , DROGARIA SITUADA  A AV FLAVIO RIBEIRO 
COUTINHO ,445 MANAIRA JOÃO PESSOA PB.
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