
Bebês da UTI Neonatal do Hospital Edson Ramalho, em João Pessoa, ganham figurinos juninos em sessão de fotos para eternizar o primeiro São João da vida. Página 7

Eles nasceram no embalo das festas juninas
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Dados comprovam 
interiorização da 
covid-19 na Paraíba
Estado registra mais dois mil novos casos da doença e já soma 42.832 infectados em 
três meses, dos quais cerca de 12,9 mil se recuperaram e 864 vieram a óbito. Página 4

Foto: Marcus Antonius

Medo de contaminação em hospital eleva mortes 
por problemas cardíacos em 36%. Página 3

Ônibus de João Pessoa voltam a circular a partir do dia 6 de julho. Página 5
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NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

42.832
1.280.054
9.641.472

864
56.109

489.990
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Paraíba

Campina Grande vai manter bares, restaurantes 
e academias fechados e reabrir shoppings. Página 5

TV Paraíba Educa vai 
transmitir videoaulas

Brasil já tem 38 milhões 
de desocupados, diz IBGE

No Ceará, governo entrega 
Eixo Norte da transposição

Fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e 
a Assembleia Legislativa, iniciativa vai disponibilizar 
conteúdo para alunos da rede estadual. Página 4

Pesquisa registrou que entre o início de maio e 
o início de junho, aumentou em 1,2 milhões o 
número de pessoas sem trabalho no país. Página 17

Comporta foi acionada em Penaforte, de onde parte a 
água que passará pelo Túnel Milagres (PE) antes de 
seguir para Paraíba e Rio Grande do Norte. Página 14

Caixa começa a depositar 
hoje auxílio emergencial
No valor de R$ 600, recursos ficarão disponíveis 
em uma poupança digital. Até o dia 4, mais de 40 
milhões de brasileiros irão receber o crédito. Página 14

Brasil-Mundo

Em cumprimento à lei, Governo mantém suspensa a 
cobrança dos consignados durante a pandemia. Página 3

Prefeitura de JP libera treinos do futebol a partir de segunda. Página 16

Fo
to

: E
ds

on
 M

at
os

/a
rq

ui
vo

Fotos: Divulgação

Obras do Largo de Tambaú  
serão retomadas segunda
Suspenso devido à pandemia, trabalho volta a ser executado 
no Busto de Tamandaré a partir da próxima semana 
para transformar a área em espaço de lazer. Página 7

Foto: Divulgação

Morre Suzana Amaral, do 
filme ‘A Hora da Estrela’
Paraibanos, como Marcélia Cartaxo (à direita na 
foto com a diretora) e Vladimir Carvalho, falam 
sobre o legado deixado pela cineasta. Página 9

ParaíbaBAIRROS
GIRO NOS Diversidade

Treze de Maio Apesar da verticalização geral de João Pessoa, 
bairro se mantém horizontal no coração da capital. Página 8
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“Lives” Clube dos 
Idosos de João Pessoa 
mantém seus serviços 
na internet. Página 12

Geral

Últimas



Em situações de crise econômica e emergência na saúde, como esta 
que o Brasil ora atravessa, melhor papel desempenharia, em prol da 
sociedade, quem, por exemplo, canalizasse suas ideias e recursos para 
ações construtivas, em vez de gastar tempo e dinheiro na criação e vei-
culação de notícias falsas, com vistas a desmerecer o trabalho alheio, na 
tentativa de obter lucros políticos.

Felizmente, são muitos os bons exemplos a serem seguidos, e que 
funcionam como uma espécie de antídoto para as malignidades elei-
toreiras. Entre as ações que podem e devem ser imitadas, está a do 
Itaú Cultural, que doou, ao Governo do Estado, por meio da Secretaria 
da Saúde, respiradores e máscaras de tecido Malwee, além de Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPIs).

Foram quase 400 mil itens doados pelo Itaú Cultural ao povo da 
Paraíba, produtos que custaram à entidade mais de meio milhão de 
reais, que se traduz em valiosa ajuda humanitária. Os respiradores 
já foram enviados pelo Governo Estadual para os hospitais locali-
zados no Sertão, e as máscuras já estão sendo distribuídas com a 
população beneficiária do Bolsa Família.

Aventais, máscaras N 95, luvas nítricas, óculos, protetores faciais 
e toucas, que também integram o lote de produtos sanitários doado 
pela Itaú Cultural, estão sendo distribuídos com os profissionais dos 
serviços de saúde. São homens e mulheres que estão na frente de 
batalha, expondo-se, apesar das medidas de segurança, aos perigos 
representados pelo novo coronavírus.

Isso faz uma enorme diferença. A população está atenta e, 
no momento certo, saberá separar o joio do trigo, aliando-se 
às pessoas e instituições que estiveram ao seu lado, no com-
bate à pandemia de covid-19, e condenando e afastando-se, 
de igual modo, dos sujeitos e corporações que eventualmente 
tentaram se beneficiar de momento tão crucial, para se pro-
jetar politicamente. 

Não só os paraibanos, mas os brasileiros, em geral, pre-
cisam continuar estreitando os laços de solidariedade, para 
o enfrentamento consistente da crise plural def lagrada pelo 
coronavírus. Merecem aplausos as empresas e pessoas físi-
cas que, de alguma maneira, estão se doando, para minimizar 
os efeitos da pandemia, e total repúdio quem está ajudando a 
piorar a situação.
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Melhor papel
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Artigo Dom Manoel Delson
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Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

A grande festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo é um urgente 
convite à adesão da verdade: “O testemunho de amor e de fidelidade 
dos Santos Pedro e Paulo ilumina os pastores da Igreja, para condu-
zir os homens à verdade, formando-os na fé em Cristo” (Papa Emérito 
Bento XVI). Existe um costume muito bonito de, na ocasião dessa 
festa, o Santo Padre impor o Pálio sobre os arcebispos recém-nome-
ados pelo mundo. 

O que significa o Pálio? É uma vestimenta litúrgica muito antiga. 
Trata-se de uma faixa de lã branca que o uso cabe somente aos papas e 
os arcebispos metropolitanos. 

Os novos pálios são colocados em uma urna diante do túmulo de 
São Pedro e, no dia 29 de junho, é en-
tregue pelo Papa aos novos arcebispos 
nomeados durante o ano. 

Eu recebi o Pálio em 2017, das 
mãos do Papa Francisco, depois de ser 
nomeado para a missão e o governo da 
Arquidiocese da Paraíba. 

Segundo o nosso Papa Francisco: 
“O pálio recorda a ovelha que o Pastor 
é chamado a carregar aos ombros: é si-
nal de que os Pastores não vivem para si 
mesmos, mas para as ovelhas; é sinal de 
que, para possuir a vida, é preciso perdê-la, dá-la.” Eis aqui o desafiante e 
jubiloso exercício que me cabe na condução da porção do Povo de Deus 
presente nos mais diversos lugares/expressões da nossa arquidiocese. 

Os apóstolos celebrados neste dia, bem como os demais apóstolos 
da Igreja, confiaram absolutamente na promessa de Jesus: “o poder do 
inferno nunca poderá vencer a Igreja” (Cf. Mt 16,18). A Igreja, conduzida 
pelos pastores, tem sempre garantias futuras e as tem porque anuncia 
Jesus Cristo a partir da exigência da Verdade. A Igreja não poderia se 
sustentar historicamente sem o exercício dessa exigência tão posta de 
lado, como nos dias atuais. 

O humilde Pescador da Galileia e o Apóstolo das nações são teste-
munhos luminosos de fidelidade ao Evangelho de Cristo nos dias tão 
dolorosos que estamos passando. Eles nos ensinam a construir nossas 
vidas e sociedades na rocha da Verdade. São como luzeiros, propondo-
-nos, incansavelmente, as virtudes da fé, esperança e caridade como 
medida do seguimento fiel a Nosso Senhor. 

Com toda a Igreja, neste dia, renovemos o nosso compromisso de 
fé e coragem com a mesma fé e entusiasmo dos apóstolos da primeira 
hora do cristianismo primitivo, que livremente entregaram suas vidas 
em favor do anúncio da Verdade de Cristo, sempre em favor dos ho-
mens e mulheres de todos os tempos. 
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Sevilha e Ingá
Nunca me libertei da primeira impressão que uma antiga folhinha do ano me 

marcou com a estampa de um “prado bem verde mesclado de cores de predomínio 
amarelo que ornavam um lago azul, diferente da água barrenta do pequeno açude 
lá de casa.”  Essa impressão me rendeu a única página de que não me arrependi 
neste meio século de literatice. Marcos Tavares não imagina o instante feliz que 
vivi quando a apontou, sério, num rompante dos seus, para integrar a coletânea 
de autores paraibanos editada por iniciativa do professor Neroaldo Pontes quando 
secretário de Educação.

Descobri, muito depois, que a paisagem do meu encantamento pertencia a um 
pintor de Sevilha, aluno de Velázquez, e que teve uma infância sofrida entre as ca-
madas humildes da sociedade sevilhana. Um pintor amoroso do século XVII que apu-
rava, cedendo ao mundo e a suas criaturas o ideal de beleza de que a realidade da 
maioria, na luta para sobreviver, é quase sempre sonegada.

 Fui atrás e nisto a Internet é prodigiosa: desencantou não só o original re-
produzido na folhinha dos anos 1940, lá do meu sítio, como quase toda a arte “do 
mais popular dos pintores da Contrarreforma espanhola”. Li assim, com esta sa-
bedoria toda, num pequeno álbum português de obras-primas editado, há anos, 
pela Verbo de Lisboa.

Na minha visão, no baralho de impres-
sões colhidas em centenas de reproduções 
vistas ao acaso ou de forma intencional, não 
houve criação antiga, moderna ou contempo-
rânea que desbaratasse dos meus modelos 
aquele realismo encantado desse pintor de 
meninos e de cordeiros, meninos como João 
Batista, tocados pela pureza da idade e ainda 
indenes às surpresas do mundo.  

Tudo me vem à pena por conta de uma fo-
tografia com as cores do agreste ingaense, subitamente colada à memória da estam-
pa do espanhol, a foto publicada num caderno de turismo de A União, há coisa de um 
ano, agora ressurgida numa remexida na gaveta dos descartes.

 O fotógrafo, que não assina, alcançou um momento ou um ângulo em que só falta a 
pureza natural do menino de Murillo, assim mesmo lembrado pelo caminhozinho rural 
feito aqui para os seus passos ou pela educação do gado obediente a uma cerca que não 
cerca coisa nenhuma ou ainda pelo contraste do verde juazeiro com o flamboyant des-
folhado e cinzento. Em síntese, pela harmonia da paisagem agreste em seus contrastes 
de luz e de cores. Ah! Flávio, ah Zé Lucena, a que inveja vocês me atiçam! 

O autor da foto tão anônimo quanto o da paisagem natural. Sendo que,  naquela 
hora, decidi atribuir-lhe uma assinatura, a de Bartolomé Esteban Murillo, segundo 
o Google, reencarnado num click apanhado, por contraste, neste agreste que sobra 
para naturezas sensíveis como a do Marcos Tavares que nos deixou neste primeiro 
junho triste de minha vida.    

 Tudo me vem à pena por 
conta de uma fotografia com as 

cores do agreste ingaense, 
subitamente colada à memória da 

estampa do espanhol...   

 São como luzeiros, 
propondo-nos, 

incansavelmente, as virtudes 
da fé, esperança e caridade 
como medida do seguimento 

fiel a Nosso Senhor.   
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Em três meses, óbitos de cardiopatas chegam a 18,5 mil no país; muitas pessoas deixam de procurar o médico temendo se contaminar

Uma pesquisa apresen-
tada ontem, durante a mesa 
redonda virtual “Covid-19: 
o que aconteceu com os óbi-
tos por doenças do coração 
durante a pandemia?”, orga-
nizada pela Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia (SBC), 
em parceria com a Associa-
ção dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Brasil 
(Arpen-Brasil), apontou que 
a recusa de pacientes cardio-
patas assintomáticos em pro-
curar os serviços médicos por 
medo da infecção aumentou o 
índice de mortes em casa em 
36%, contra as mortes assis-
tidas em hospitais.

Dos 60 mil óbitos re-
gistrados no Brasil de 17 de 
março a 26 de junho, 16.476 
foram em casa, vítimas de al-
guma doença cardiovascular, 
a causa líder em letalidade em 
se tratando de covid. Nos hos-
pitais, o registro é de 28.364. 
Os dados estão disponíveis no 
Portal da Transparência.  

“Esse vírus leva a uma 
resposta inflamatória sistê-
mica que aumenta o risco de 

morte para quem já sofre de 
doenças do coração. Em todo 
o ano de 2019, o total de óbi-
tos associados a doenças do 
coração foi de 109.960. Só de 
março até junho deste ano, 
são 51 mil”, compara o pre-
sidente da SBC, o paraibano 
Marcelo Queiroga, que apon-
ta como complicações princi-
pais o infarto, o acidente vas-
cular cerebral, a miocardite 
[inflamação que leva ao cres-
cimento do órgão] e as sín-
dromes coronarianas agudas.

“O paciente que sofre de 
arritmias, suor frio ou já so-
freu parada cardíaca tem que 
seguir rigorosamente acom-
panhamento médico, ser 
submetido a tratamento com 
trombolíticos ou à angioplas-
tia”, completa. 

O que leva a outro pro-
blema relatado por Ludhmila 
Hajjar, coordenadora da UTI 
de Cardiologia Covid-19 do 
Hospital das Clínicas de São 
Paulo e diretora de Ciência 
Tecnologia e Inovação da SBC: 
a insuficiência da assistência 
médica de complexidade nas 
cidades do interior, para onde 
a epidemia se alastra: “São 45 
mil leitos de tratamento in-

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

Medo de hospital eleva mortes
por problemas cardíacos em 36%

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Mas Jair Bolsonaro enfrenta-
rá problemas para transpor a 
desconfiança nordestina. Ele 
até convidou para participar os 
governadores do Ceará, Camilo 
Santana (PT) e de Pernambuco, 
Paulo Câmara (PSB), mas estes 
alegaram a questão da pan-
demia e a falta de tempo hábil 
para se fazerem presente. O 
fato é que ninguém esqueceu os  
meses de ataques presidenciais.  

Sem tranSpor II
O presidente Jair Bolsonaro 
inaugurou ontem mais um tre-
cho da tranposição das águas 
do Rio São Francisco. Desta feita, 
em Salgueiro, no Ceará. Lá, po-
sou para fotos com as mãos para 
o céu e falou da importância da 
obra. A vinda do presidente ao 
Nordeste faz parte também da 
estratégia de marcar território 
e mostrar uma agenda positiva, 
tentativa de mostrar serviço. 

O cargo de ministro da Educação é um 
imã para polêmicas. O novo titular da 
pasta, Carlos Decotelli, foi anunciado 
pelo presidente Jair Bolsonaro ao cargo 
e festejado como doutor pela Universi-
dade de Rosário, na Argentina.  Agora 
vem o desmentido. O reitor da univer-
sidade, Franco Bartolacci, diz que ele 
cursou o doutorado, mas não terminou. 
Ou seja, a informação é fake! 

doutor fake

dIfícIl Se defender quando o advogado muda a 

verSão da hoSpedagem de queIroz cada vez que fala

Sem tranSpor I

Se tem uma coisa que o advogado Frederick Wassef tem feito desde que 
Fabrício Queiroz foi preso vivendo em um imóvel de sua propriedade em 
Atibaia, São Paulo, foi piorar a situação da família Bolsonaro. Ele parece 
ter o dom de não conseguir ficar calado, ou pior, mudar a versão dos fatos 
a cada vez que se pronuncia sobre o episódio. E lá se vão  três versões. 
Na primeira, Wassef negou conhecimento da presença de Fabrício em 
sua residência. Em seguida, animou-se e quis parecer o bom samarita-

no. O motivo, a melhor das intenções, era uma “questão humanitá-
ria”, já que Queiroz estaria abandonado, sem recursos. Agora, o 

advogado, que até a aparição de Queiroz defendia o senador 
Flávio Bolsonaro e circulava serelepe pelo Palácio do Planalto 
afirmando ser advogado do presidente Jair Bolsonaro, afirma 
que o ex-assessor estaria sendo ameaçado de morte e queria 
protegê-lo. A novela vai ganhando novas versões, enquanto 
que os personagens vão ficando mais enrolados. 

UN Informe
Da Redação
redacao@epc.pb.gov.br

A Assembleia Legislativa aprovou anteontem a 
PEC que permite que secretários municipais se-
jam ordenadores de despesas. O autor da ini-
ciativa foi o presidente Adriano Galdino (PSB). 
Agora, não só os prefeitos, mas secretários ou 
dirigentes de autarquias municipais terão autori-
dade para emitir empenho, autorizar pagamen-
tos, além de administrar recursos orçamentários 
à sua disposição. Foi bom pros prefeitos?

democratIzação doS gaStoS ou 
rISco para oS cofreS munIcIpaIS?

veto total

Sanção total

O governador da Paraíba, João Azevêdo (Ci-
dadania), vetou totalmente o Projeto de Lei que 
proibia a apreensão de veículos com débitos du-
rante a pandemia da covid-19. Para João, o tema 
aborda uma temática estritamente técnica, rela-
cionada a trânsito. Por isso buscou subsídios no 
Detran e na Polícia Militar da Paraíba. Sua deci-
são está baseada nos pareceres desses órgãos.

Por outro lado, o governador sancionou a lei que obri-
ga órgãos e entidades da administração pública dos 
municípios e do Estado a compartilhar dados sobre a 
propagação e efeitos do novo coronavírus, bem como 
informações úteis ao combate à covid-19. A obrigação 
estende-se às pessoas jurídicas de direito privado quan-
do os dados forem solicitados por autoridade sanitária.
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tensivo espalhados no Brasil, 
sendo 23 mil do SUS e 22 mil 
pertencentes à saúde suple-
mentar [particular]. A nossa 
população envelheceu, por-
tanto acumula doenças crôni-
cas, e poucos brasileiros terão 
acesso aos leitos do SUS. Ainda 
que tenham a chance de um 

paciente crítico morrer num 
hospital público é o dobro do 
que se internado num parti-
cular. O coronavírus exige me-
lhoria imediata na assistência 
aos nossos doentes”, defende.   

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, homens (59%) 
com problema no coração 

(60%) e acima dos 60 anos 
(71%) compreendem o per-
fil mais propenso a atingir os 
casos mais graves e de mortes 
pelo Sars-CoV-2 no Brasil. Na 
Paraíba, cardiopatias ocupam o 
terceiro lugar no ranking de le-
talidade, atrás da diabetes mel-
litus (1º) e da hipertensão (2º).

Cumprindo a lei

Governo mantém suspensa a cobrança dos consignados
O Governo da Paraí-

ba, por meio da Secreta-
ria de Estado da Admi-
nistração, informa que 
cumpre, desde o dia 3 de 
junho de 2020, a Lei Es-
tadual n° 11.699 que sus-
pende por 120 dias (qua-
tro meses), a cobrança de 
parcelas de empréstimos 
consignados de servi-
dores do governo da Pa-
raíba, com o objetivo de 
amenizar a crise econô-

mica causada pela pan-
demia da covid-19.

Sancionada pelo go-
vernador João Azevêdo, a 
Lei determina ainda que 
a suspensão da cobrança 
vale para todas as insti-
tuições financeiras, de 
todos os empréstimos 
consignados contraídos 
por servidores públicos 
civis, militares, aposen-
tados, inativos e pensio-
nistas da administração 

direta e indireta do Esta-
do da Paraíba.

Ao todo, 50.070 ser-
vidores estão sendo be-
neficiados com a Lei, o 
que gera um valor do 
desconto mensal em tor-
no de R$ 45,5 mi. Vinte e 
quatro instituições finan-
ceiras operam contas-sa-
lário dos servidores e 
devem se adequar a esta 
Lei.

Caso o estado de ca-

lamidade pública perdu-
re por período superior 
ao estabelecido no caput 
deste artigo, o prazo de 
suspensão dos emprésti-
mos consignados, dispos-
to nessa lei, será prorro-
gado automaticamente 
até o fim da vigência do 
estado de calamidade es-
tadual. 

Ainda de acordo com 
a lei, as parcelas que fo-
rem suspensas vão ser 

acrescidas ao final do 
contrato sem acréscimo 
de juros ou multas.

A Lei 11.699 é de au-
toria dos deputados esta-
duais Wallber Virgolino 
(Patriota) e Wilson Filho 
(PTB). Os deputados ex-
plicaram que o objetivo 
é “busca trazer um míni-
mo de segurança finan-
ceira aos aposentados, 
pensionista, reformados 
e inativos paraibanos, 

uma vez que muitos ido-
sos são obrigados a fazer 
empréstimos e depois 
têm de arcar com par-
celas exorbitantes, que 
representam quase a me-
tade de seus rendimen-
tos, ainda mais agora em 
que estão vivenciando 
um momento de anor-
malidade por conta da 
calamidade pública im-
posta pela pandemia do 
covid-19”.

Médicos apontam que vidas poderiam ter sido salvos caso tivessem procurado atendimento médico hospitalar, mas muitos resistem e acabam morrendo em casa

Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Através do RQ Code acesse o 
conteúdo da pesquisa



Análise dos dados aponta que a doença avança para pequenas cidades e tem registro em 97,31% dos municípios da Paraíba

A Paraíba ainda verifi-
ca uma aceleração no número 
de casos do novo coronavírus 
(covid-19). Só que os números 
apontam para uma interiori-
zação dos registros da doença, 
conforme apontou ontem  o se-
cretario executivo de saúde, Da-
niel Beltrammi. Pouco mais de 
três meses após a confirmação 
do primeiro caso da covid-19 no 
Estado, a doença já está presente 
em mais de 97,31% dos municí-
pios paraibanos.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) fez uma análise 
de 60 dias da interiorização de 
casos da covid-19. Em 24 de 
abril, a capital, João Pessoa, con-
centrava 64% dos casos confir-
mados, enquanto o interior do 
Estado contabilizava 36%. Dois 
meses depois, em 24 de junho, 
a situação praticamente se in-
verteu: a capital soma 28% dos 
casos e as demais regiões do Es-
tado registram a grande maioria 
de casos da covid, com 72%.

Daniel Beltrammi, expli-
ca que os dados demonstram a 
força da terceira fase de interio-
rização. “Esse fenômeno da inte-
riorização não é exclusivamente 
paraibano e comprova que não é 

o momento de a população rela-
xar. O coronavírus é uma realida-
de e é preciso que todos tenham 
consciência disso, do Litoral ao 
Alto Sertão. Reforçamos a im-
portância de nos mantermos 
protegidos em casa e as demais 
medidas de prevenção como a 
lavagem constante das mãos, o 
uso de máscaras de proteção e o 
álcool em gel”, orienta.

 Também é possível ob-
servar a interiorização na taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
adulto na segunda região de 
saúde, que tem base em Campi-
na Grande, mas contempla todo 
o Cariri e Curimataúa. Em cinco 
dias, de 22 de junho a 25 de ju-
nho, a taxa subiu de 59% para 
71%.

“O número de casos não 
está reduzindo. A gente conti-
nua tendo uma tendência de ter 
mil casos, ou quase mil casos 
ou ainda um pouquinho mais 
de mil casos todos os dias. Essa 
situação é preocupante  porque 
os últimos 15 mil casos novos 
na Paraíba não aconteceram em 
30 dias, aconteceram em inter-
valo menor que duas semanas 
e isso mostra a velocidade de 
disseminação do vírus”, alerta 
o secretário Executivo de Saúde 
durante entrevista para o Jornal 
Estadual, da Rádio Tabajara.

A Paraíba possui as meno-
res taxas de letalidade entre os 
Estados brasileiros.  Além disso, 
nesta semana o Governo da Pa-
raíba anunciou a chegada de 84 
respiradores que, de acordo com 
Daniel Beltrammi, chegam para 
incrementar a estrutura hospita-
lar que vem sendo preparada há 
mais de três meses para o com-
bate à doença.

O Governador da Paraíba, 
definiu que as condições epi-
demiológicas e estruturais de-
terminarão a classificação dos 
municípios paraibanos em qua-
tro estágios, denominados por 
bandeiras nas cores vermelha, 
laranja, amarela e verde. 

O resultado da análise, com 
a indicação de cada município 
na sua respectiva bandeira, será 
disponibilizado quinzenalmente 
aos gestores e para a população 
em geral e cada bandeira de clas-
sificação corresponde a diferen-
tes graus de restrição de serviços 
e atividades.  

Daniel Beltrammi esclarece 
que a retomada das atividades 
irá depender dessas bandeiras 
e, nos próximos dias será divul-
gada uma atualização da analise 
que gerou as primeiras 223 ban-
deiras, uma para cada município, 
do plano de construção de um 
Novo Normal.

Juliana Cavalcanti
Especial para A União

Saúde constata que a covid-19 
está em fase de interiorização 
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Rede estadual

Governo e AL fazem parceria 
para transmitir videoaulas 

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (SEECT), 
lança, na próxima segunda-fei-
ra, dia 29, a TV Paraíba Educa, 
em parceria com a Assembleia 
Legislativa da Paraíba, para 
levar aos estudantes a trans-
missão das videoaulas e pro-
gramação educativa por meio 
dos canais da Rede Legislativa: 
40.4 na grande João Pessoa; 
15.4  em Campina Grande e re-
gião e 14.4 em Patos.

A iniciativa faz parte de 
uma série de ações que o Go-
verno do Estado, por meio da 
Secretaria de Educação, tem 
realizado para estudantes da 
Rede Estadual de Ensino no 
Regime Especial de Ensino 
durante a pandemia do novo 
coronavírus, com educação 
remota que inclui: a Plata-
forma Paraíba Educa; Google 
Classroom; redes sociais, ma-
teriais impressos e, em breve, 
aplicativo com dados patroci-
nados. 

A programação da TV 
Paraíba Educa será exibida 
diariamente das 8h às 20h30, 
com programas inéditos e re-
prises, como forma de garan-
tir a acesso dos conteúdos ao 
maior número de estudantes. 
As videoaulas correspondem 
a todas as etapas da Educa-
ção Básica, desde o Ensino 
Infantil até o Ensino Médio, 
sendo consideradas também 
as especificidades de todos os 
ciclos da Educação de Jovens e 
Adultos.  

Devido à pandemia, 
toda a rede de 
ensino estadual 
está com as aulas 
presenciais 
suspensas

Foto: Ortilo Antônio

Mais de 2 mil casos em 24 horas

Litoral acessa mais o Monitora Covid-19

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Com novos 2.008, a Paraíba chegou 
ao seu recorde de confirmação de casos de 
covid-19 dentro do intervalo de 24 horas 
durante todo o período pandêmico. Com os 
novos números divulgados pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), o Estado chegou 
a 42.832 casos de contaminação pelo vírus 
e 864 mortes em decorrência do agrava-
mento da doença. Um total de 12.962 pa-
cientes do montante total atingiram a cura 
clínica e são considerados recuperados. 
O número de cidades atingidas chegou a 
97,31%. O novo recorde de casos se deu 
no intervalo entre a quinta e sexta-feira. No 
número de dados, além do crescimento de 
casos em João Pessoa e Campina Grande, 
as cidades do interior vem registrando um 
aumento de casos que reflete no cenário 
nacional de interiorização da doença. 

O avanço em direção às cidades me-
nores revela uma situação preocupante em 
razão da menor disponibilidade e capaci-
dade dos serviços de saúde. Isso implica na 
busca pelo atendimento direcionada aos 
centros de maior nível da rede urbana do 

país. Na Paraíba, as cidades de referência 
são Região Metropolitana de João Pessoa, 
Campina Grande e Patos. A Região refe-
rente a Campina Grande, por exemplo, 
atende pacientes de 69 cidades. A crescente 
da demanda tende a ampliar a pressão 
sobre os serviços de saúde gradualmente 
relacionado à crescente dos casos.

Com índice de isolamento social de 
38,6%, o Estado possui uma ocupação total 
de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) de 64%. Na Região Metropolitana 
de João Pessoa, o número é de 70%. Em 
Campina Grande, a ocupação também é de 
70%. No Sertão a taxa é de 47% dos leitos 
de UTI para adultos ocupados. Agora ape-
nas seis cidades não registram casos, são 
elas: Monte Horebe, Poço de José de Moura, 
Prata, Santarém, São Domingos e Seridó.  

João Pessoa, epicentro da doença no 
estado, ultrapassou a marca de 12.015 ca-
sos de contaminação pelo vírus. Em segui-
da, Campina Grande chegou a 6.261 casos. 
Guarabira tem 1.997 casos, Cabedelo, 
com 1.700 casos, Patos com 1.262, Santa 
Rita com 1.189 e Mamanguape chegou a 
1.098 casos fecham a lista das cidades que 
registram mais de mil casos.

O Aplicativo Monitora Covid-19 com-
pletou, nesta sexta-feira,  48 dias com mais 
de 7.500 pessoas atendidas. Até agora são 
11.680 cadastros, um número que coloca 
a Paraíba em segundo lugar no país, per-
dendo apenas para a Bahia, com 16 mil, 
pioneiro na implantação do app. A maioria 
dos cadastros está concentrada na grande 
João Pessoa, com 60% de usuários. Nas 
regiões do Cariri, Brejo e Sertão, o número 
de cadastros é bem menor.

 “Temos observado que, na grande 
João Pessoa, a população aderiu a pro-
posta, desafogando os serviços de saúde. 
Provavelmente, as pessoas atendidas por 
meio do aplicativo iriam à procura de uma 
unidade, em busca de dúvidas simples. 
Através do aplicativo, tiveram atendimento 

e os casos foram resolvidos. Pretendemos 
dar essa mesma resposta nas regiões do 
Cariri, Brejo e Sertão. Por isso, é tão impor-
tante que a população se cadastre”, disse a 
gerente operacional de Atenção Básica da 
SES, Rayanna Coelho.

Rayanna explicou que o aplicativo pro-
porciona o atendimento médico em até 48 
horas. “Dependendo dos casos, os médicos 
orientam para que as pessoas fiquem em 
casa ou é feito o encaminhamento para 
os postos de sáude e UPAs”, explicou. O 
aplicativo conta com uma equipe de reta-
guarda de 30 médicos, atendendo todos os 
dias da semana, das 8h às 20h. O Monitora 
Covid-19 oferece atendimento por meio de 
um aplicativo que baixa no celular (smart-
phone e IOS). 



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 27 de junho de 2020 5

Jardim Treze de Maio
Entre edifícios e áreas residenciais, o Jardim Treze de Maio 
vai construindo sua história. Com 7.760 moradores,  o bairro 
comemorou 58 anos no mês passado. Página 8 Fo
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Juliana Cavalcanti
Especial para A União 

Na capital, nova etapa atinge profissionais liberais, lojas de material de construção e clubes de futebol

A partir da próxima se-
gunda-feira (29), os profis-
sionais liberais, a exemplo 
de advogados e contadores, 
poderão voltar a seus escritó-
rios para atender os clientes 
de forma presencial. As lojas 
de material de construção 
também abrirão as portas e 
os jogadores do futebol pro-
fissional de João Pessoa po-
derão voltar aos treinos no 
início da próxima semana. Já 
os transportes públicos urba-
nos só vão poder circular no 
próximo dia 6 de julho. 

As medidas, que fazem 
parte da segunda fase do 
plano estratégico de flexibili-
zação do setor produtivo da 
capital, foram anunciadas na 
manhã de ontem pelo prefei-
to Luciano Cartaxo, em cole-
tiva transmitida pelas redes 
sociais. O comércio e os sho-
ppings continuam fechados.

Segundo o prefeito, as 
medias foram pensadas res-
peitando a ciência, porque 
trata-se do maior desafio do 
ponto de vista da saúde pú-
blica dos últimos 100 anos. 
“É algo que nos deixa na con-
dição de trabalhar e agir com 
muita responsabilidade. Não 
são decisões fáceis, nem sim-
ples e já nos aproximamos 
dos 100 dias com nossa eco-
nomia e os transportes pú-
blicos parados porque nossa 
prioridade é salvar vidas”, 
enfatizou.

Ele disse ainda que para 
tomar as decisões de flexibili-
zação levou em consideração 
a diminuição do número de 
mortes pelo coronavírus e o 
funcionamento da rede pú-
blica de saúde que durante a 
pandemia, já teve uma taxa 
de ocupação dos leitos de UTI 
em mais de 90%, e atualmen-
te está em torno de 73%. 

“João Pessoa vai dar um 
passo adiante, mas não deve 
baixar a guarda”, disse Carta-
xo, explicando que essa ainda 
não é a hora de abrir tudo. 
“Não devemos seguir o exem-
plo de algumas capitais do 
país que flexibilizaram tudo e, 
logo depois, tiveram que vol-
tar ao isolamento porque os 
números da doença aumen-
taram”, observou. De acordo 
com a Prefeitura, a terceira 
fase do Plano Estratégico de 
Flexibilização deve ser inicia-
da no dia 13 de julho.

Profissionais 
A partir do dia 29, profis-

sionais liberais poderão aten-
der os clientes presencial-
mente em seus escritórios, 
desde que respeitem as me-
didas de segurança e higiene, 
conforme as recomendações 
e protocolos da Secretaria de 
Saúde.

Os jogadores profissio-
nais dos times da capital fo-
ram beneficiados com a se-
gunda fase da flexibilização 
e poderão voltar aos treinos 
na próxima segunda-feira. 
Antes, todos se submeterão a 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Segunda fase da flexibilização 
começa na próxima segunda

testes rápidos. A Prefeitura já 
estava em negociação com a 
Federação Paraibana de Fute-
bol para o retorno do esporte. 

As lojas de material de 
construção foram autoriza-
das a atender aos clientes de 
forma presencial. Anterior-
mente esses estabelecimentos 
estavam funcionando apenas 
como ponto de entrega. Den-
tro das lojas, os fregueses 

precisam estar de máscara e 
respeitar o distanciamento de 
1,5 m.

Transportes urbanos
Os transportes coletivos 

de João Pessoa também fo-
ram incluídos na segunda fase 
do plano de flexibilização da 
Prefeitura e devem voltar a 
circular no dia 6 de julho. Os 
ônibus já estavam parados há 

praticamente 100 dias. “Sei 
que essa medida foi dura, mas 
foi necessária para salvar vi-
das. Tivemos reunião com os 
empresários do setor e desde 
quinta-feira passada, todos os 
operadores dos transportes 
urbanos estão realizando tes-
tes rápidos”, informou o pre-
feito, pontuando que todos os 
trabalhadores também serão 
vacinados contra H1N1.

Durante a semana está 
prevista a higienização dos 
principais terminais de inte-
gração da cidade e também 
das paradas que têm maior 
aglomeração de usuários. Nos 
Terminais de Integração será 
medida a temperatura das 
pessoas que vão circular nos 
transportes coletivos, e quem 
não usar máscara não poderá 
ter acesso aos ônibus.

O anúncio foi feito ontem pelo prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo; retorno dos transportes coletivos está previsto para o dia 6 de julho

Mesmo com reabertura de galerias e shoppings, cinemas, praças de alimentação e salões de jogos não têm autorização para funcionar

Em Campina Grande

Shoppings poderão abrir, mas bares 
e restaurantes continuam fechados

O prefeito de Campi-
na Grande, Romero Rodri-
gues, anunciou na tarde 
de ontem durante uma 
transmissão ao vivo nas 
redes sociais, alterações 
no Plano de Convivência 
da cidade.

 Entre as principais 
mudanças estão a reaber-
tura das galerias e sho-
ppings no dia 29. No en-
tanto, os cinemas, praças 
de alimentação e salões 
de jogos continuarão fe-

chados. 
Ele ressaltou que as 

galerias e shoppings se-
rão abertos diante de um 
rigoroso protocolo sani-
tário. Bares, restaurantes 
e academias devem conti-
nuar fechados. 

Romero Rodrigues in-
formou ainda que, a partir 
de um relatório técnico, 
que será elaborado até 
a próxima semana pode 
ser dado algum posicio-
namento sobre os setores 
que continuam fechado. O 
documento também ser-
virá para analisar o efeito 

da abertura desses seg-
mentos que foram aber-
tos, após alguns dias, nes-
sa nova flexibilização.

Redução de casos
“Temos constatado 

em relação às pessoas 
atendidas na UPA Dr. 
Maia, no Alto Branco, que 
a taxa de positivados tem 
caído nas últimas sema-
nas, como ainda tem di-
minuído a quantidade de 
internações no Hospital 
Pedro I e no hospital de 
campanha”, argumentou 
Romero Rodrigues. 

Bandeira
O Decreto Estadual nº 

40.304/2020 que dispõe 
sobre a adoção do pla-
no Novo Normal Paraíba, 
de medidas temporárias 
e emergenciais contra o 
novo coronavírus define 
que as condições epide-
miológicas e estruturais 
determinarão a classifica-
ção dos municípios parai-
banos por bandeiras.

Segundo o plano de 
flexibilização econômica 
do Governo da Paraíba, 
Campina Grande tem ban-
deira laranja. 

A Prefeitura Municipal 
de Cabedelo dá continui-
dade à retomada das ativi-
dades econômicas a partir 
da próxima segunda-feira 
(29). O anúncio foi feito na 
manhã de ontem pelo pre-
feito Victor Hugo, em suas 
redes sociais. O plano de 
retomada autoriza a rea-
bertura de lojas de comér-
cio varejista e atacadista, 
bares e restaurantes, aca-
demias e salões de beleza, 
limitando a capacidade de 
funcionamento em cada 
uma destas atividades.

O prefeito de Cabede-
lo, Vitor Hugo, afirmou que 
“Cabedelo vive esse novo 
normal mediante  números 
de estabilização da doen-
ça. Cabedelo começa a sua 
curva de descendência. Há 
mais de 15 dias não tivemos 
nenhum óbito na nossa ci-
dade. E o número de recu-
perados passou dos 80%.”.

De acordo com o Bo-
letim Epidemiológico da 
Secretaria de Saúde da 
Paraíba, a cidade de Cabe-
delo registrava até a tarde 
de ontem 1.700 casos da 
covid-19, com 11 óbitos. 
Ocupando assim a quarta 
posição no ranking dos mu-
nicípios com o maior núme-

ro de casos de coronavírus.
Seguindo o plano de 

retomada das atividades 
em Cabedelo, a partir do 
dia 14 de julho novas ativi-
dades devem passar a fun-
cionar e outras já liberadas 
para essa próxima semana, 
devem ter permissão para 
funcionarem em sua capa-
cidade total.

Cabedelo vai retomar 
atividades econômicas
Nilber Lucena
Especial para A União 

Foto: Divulgação

O quE FunCiOna:
n  Lojas de varejo; 
até 200 m², das 9 às 
18h;
n  Lojas acima dessa 
capacidade só por 
delivery; 
n  Cconstrução civil 
em sua capacidade 
total, das 8h às 17hs; 
n  Academias de gi-
nástica e similares 
com 1/3 de sua ca-
pacidade; 
n  Salões de beleza 
e serviços de estética 
apenas por agenda-
mento;
n  Teatro, cinemas, 
templos e igrejas 
com 50% de sua ca-
pacidade; 
n  Bares e restauran-
tes com 50% de sua 
capacidade; 
n  Serviços de escri-
tórios;



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 27 de junho de 2020

Maior parte do material retirado de circulação no Estado era maconha; cocaína e crack vêm na sequência

PM já apreendeu mais de 
400 kg de drogas este ano

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

As ações de combate ao 
tráfico de drogas realizadas 
pela Polícia Militar desde 
o início do ano em todo o 
estado já apreendeu quase 
400 kg de drogas. Os dados 
foram divulgados na quinta-
-feira (25), véspera do “Dia 
Internacional de Combate às 
Drogas”, que foi estabelecido 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) como data 
para lembrar da necessidade 
de combater os problemas 
sociais criados pelas drogas 
ilícitas.

Aqui na Paraíba a droga 
mais apreendida pela Polícia 
Militar foi a maconha, com 
quase 300 kg retirados de 
circulação. A cocaína está em 
segundo lugar com mais 50 
kg apreendidos. Em terceiro, 
é o crack que teve aproxima-

damente 29 kg apreendidos.
Os dados são da Coorde-

nadoria de Estatística e Ava-
liação (EM/7) da PM e mos-
tram que parte das drogas já 
apreendidas desde janeiro, 
estavam em laboratórios de 
entorpecentes que foram 
desarticulados pela Polícia 
Militar.

Ainda em relação ao 
combate ao tráfico de dro-
gas, 830 suspeitos foram 
detidos, sendo 683 maiores 
de idade e 147 adolescentes. 
Nas ações e operações con-
tra este tipo de crime, 178 
armas foram apreendidas 
nas mãos de acusados de 
atuar na segurança do tráfi-
co ou usando o armamento 
para cometer crimes motiva-
dos pela disputa de pontos 
de venda. Quase 300 quilos de maconha integram o material apreendido este ano pela Polícia Militar; ações também resultaram na detenção de 830 suspeito

A Polícia Civil, em Cam-
pina Grande desarticulou dois 
pontos de comercialização de 
entorpecente. No Bairro Mal-
vinas uma mulher fo presa em 
flagrante. 

O delegado Diego Beltrão 
disse que recebeu a informação 
que um foragido da Justiça e in-
vestigado pelos crimes patri-
moniais, estaria naquele local. 
Ele não foi encontrado, mais na 
casa os policiais encontraram 
todo material entorpecente e a 
companheira dele.

Com a mulher foram 
apreendidas crack, cocaína, 
além de balança de precisão. 
Ela foi autuada por tráfico de 
drogas.

Outra ação 
No bairro do Jeremias foi 

preso um jovem de 27 anos com 
um tablete e dezenas de “trouxi-
nhas” de maconha, além de co-
caína em pó, crack, uma balança 
e utensílios usados no fraciona-
mento e pesagem das drogas. 

Segundo o delegado Ra-
mirez São Pedro também foi 
apreendido um Citroen C4 
Pallas de cor branca, que será 
periciado. “O suspeito tentou 
fugir e se desfazer das drogas 
quando da chegada dos agen-
tes desta DRE/CG, lançando 
uma sacola com as drogas so-
bre o muro do quintal da casa, 
mas foi detido e as drogas 
apreendidas”, concluiu.

Polícia Civil combate o 
tráfico de droga em CG

Na rodovia

Nas primeiras horas 
da manhã de ontem (26), 
no Sertão da Paraíba, foi 
deflagrada a Operação 
Guarda Costas, que contou 
com a participação de 60 
agentes de segurança das 
Polícias Militar e Civil, e do 
Corpo de Bombeiros Mi-
litar, além do helicóptero 
Acauã II, do Grupamento 
Tático Aéreo da PM.

A ação integrada teve 
como objetivo apreender 
materiais ilícitos e pren-
der pessoas acusadas de 
crimes, a fim de se manter 
a ordem e a autoridade 
estatal, resguardando a 
segurança de policiais da 
região, que estavam sob 
ameaça.

Foram cumpridos 

mandados de busca e apre-
ensão na zona rural de San-
tana de Mangueira(PB), 
e na área urbana de São 
José do Belmont(PE), onde 
foram apreendidas três ar-
mas de fogo, tipo espingar-
da, calibre 32, e vários car-
tuchos do mesmo calibre, 
como também munições 
calibre 38, além de alguns 
aparelhos celulares.

Três pessoas foram 
presas em flagrante de-
lito, pelo crime de posse 
irregular de arma de fogo 
de calibre permitido, e 
conduzidas a Delegacia de 
Polícia de Conceição para a 
lavratura do auto de prisão 
em flagrante. As investiga-
ções continuam a cargo da 
delegacia de Conceição.

Acauã é usado em 
operação no Sertão

Operação conjunta prende suspeitos de ameaçarem policiais

Parte do material roubado foi apreendido numa casa no Portal do Sol

Fotos: PMPB

Série de crimes

Suspeito de integrar grupo criminoso 
é localizado e preso em João Pessoa

Identificados homens que teriam invadido 
casa em Gramame e mantido família refém

Polícia Rodoviária Federal apreende carros 
e prende procurado por estupro de criança

Agentes da Delegacia 
de Crimes Contra Pessoa da 
Capital ( DCCPes) após dois 
meses de buscas e investiga-
ções, prenderam, no Bairro 
do Bessa, nessa quinta-feira 
(25), o quarto integrante de 
um grupo criminoso suspei-
to de praticar homicídios, 
tráfico de drogas e associa-
ção criminosa em uma co-
munidade de João Pessoa. A 
prisão teve apoio da Polícia 
Militar e do Setor de Inte-
ligência da Polícia Civil da 
Paraíba. O trabalho faz parte 
da segunda fase da Opera-
ção “Santa Clara”. 

Contra o preso, que não 
teve a identidade revelada, 
havia mandado de prisão 
decretado pela Justiça, após 
a equipe da DCCPes encon-
trar indícios da participação 
do homem em crimes de ho-
micídios, tráfico de drogas e 
associação criminosa.

De acordo com o dele-
gado Carlos Othon, da DC-
CPes, o preso é de extrema 
periculosidade. “Ele já res-
ponde a dois processos por 
tráfico de drogas, outros 
dois por homicídios e ainda 
é investigado por uma ten-
tativa de homicídio ocorrida 

nesta semana. Fizemos a re-
presentação por sua prisão 
preventiva, por conta de sua 
periculosidade no convívio 
com a sociedade e só não ha-
via sido preso antes porque 
estava foragido”, afirmou.

A operação recebeu o 
nome da comunidade si-
tuada no bairro do Castelo 
Branco, onde o preso atua-
va juntamente com outros 
três indivíduos que foram 
presos na primeira fase da 
operação, realizada há dois 
meses. Segundo informa-
ções do delegado Carlos 
Othon, da DCCPes, a polícia 

deflagrou a primeira fase 
da operação em meados de 
abril deste ano e conseguiu 
evitar um homicídio.

“Os suspeitos foram 
presos em flagrante deli-
to, no momento em que se 
preparavam para praticar 
um assassinato. Ainda che-
garam a fazer disparos, mas 
as nossas equipes evitaram 
o crime”, afirmou. “Nessa 
ocasião, a polícia encon-
trou com os três suspeitos 
drogas, duas armas de fogo, 
sendo uma pistola e um re-
vólver; munições e radioco-
municadores “, acrescentou.

As polícias Civil e Mili-
tar continuam em diligências 
com o objetivo de localizar 
e prender os suspeitos de 
envolvimento na invasão de 
uma casa e fazer uma família 
refém no Bairro de Grama-
me, zona sul de João Pessoa. 
na noite de quinta-feira (25), 
uma guarnição da Companhia 
de Atendimento ao Turista da 
Polícia Militar prendeu um 
homem de 18 anos e apreen-
deu um adolescente de 17 
anos foi apreendido. 

Os dois suspeitos esta-
vam em uma casa, no Bairro 
Portal do Sol, em João Pessoa. 
No local foram encontrados 

um televisor e um porta jóias 
e outros objetos. O coman-
dante da CEATur, major Bru-
no Giuseppe, a Polícia Militar 
descobriu a localização dos 
dois suspeitos após denúncias 
anônimas de que havia ma-
terial roubado em uma casa 
localizada naquele bairro. A 
dupla foi conduzida a Central 
de Flagrantes, mas apenas o 
adolescente foi reconhecido 
pela vítima.

A invasão da residência 
em Barra de Gramame por 
quatro homens aconteceu na 
noite de sábado (20) e, se-
gundo uma das vítimas, os 
bandidos estavam armados e 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral, em ações na quinta-fei-
ra (25) apreendeu veículos e 
drogas, além de prisões. Uma 
adolescente de 15 anos foi 
apreendida na abordagem.

Na BR-101, em Maman-
guape foi recuperado um veí-
culo de locadora, nunca de-

volvido, comprado em site de 
compra e venda por R$ 5 mil 
e que estava circulando com 
documento falso. 

O veículo foi Chevrolet 
Prisma no km 47. Na consulta 
foi constatado haver ocorrên-
cia de apropriação indébita, re-
gistrada em setembro de 2019, 

pela empresa locadora de veí-
culos.  O CRLV falso era do esta-
do de Pernambuco. O condutor 
de 47 anos informou que com-
prou o carro por R$ 5 mil 

Foragido
O fugitivo de 46 anos es-

tava no veículo Jeep Renegade. 

ele foi abordado na BR-101 e 
na consuta foi constatado que o 
condutor possuía um mandado 
de prisão em aberto pelo crime 
de estupro de vulnerável.

Consta nos autos que o 
condutor manteve relações 
sexuais com uma criança de 
12 anos.

fizeram seis pessoas reféns, 
sendo três crianças. A família 
chegou a ser amarrada e tran-
cada em um cômodo da casa. 
Além dos eletrônicos e das 
jóias, os assaltantes também 
levaram uma motocicleta e as 
chaves de um carro “para evi-

tar que a gente seguisse eles”, 
disse uma vítima.

Os objetos recuperados 
já foram entregues a família. 
Na delegacia apenas o adoles-
cente foi reconhecido. Após 
serem ouvidos a dupla foi li-
berada.
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Proposta é ouvir estudantes, professores e gestores para uma nova formulação do ensino em vários aspectos

A Secretaria do Estado 
da Educação, Ciência e Tec-
nologia (SEECT) prorrogou 
até amanhã (28), o proces-
so de escuta de estudantes, 
professores e gestores de es-
colas públicas que deve con-
tribuir para reformulação de 
vários aspectos educacionais 
para a proposta do Novo En-
sino Médio.

A proposta visa pro-
mover mudanças como a 
ampliação da carga horária 
e a definição de uma nova 
organização curricular, mais 
flexível, com o estabeleci-
mento de conteúdos comuns 
definidos pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), 
estabelecida pelo Ministério 
da Educação.

Até ontem, 10.073 estu-
dantes, 2.785 professores e 
227 gestores escolares con-
tribuíram com a formulação 
da nova proposta curricular, 
conforme o balanço parcial 
divulgado pelo assessor es-
pecial da SEECT.

O assessor especial da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação, Robson Rubenilson, 
informou que a Secretaria de 
Educação alcançou grande 
adesão da comunidade esco-
lar após divulgação da con-
sulta pública, porém, ocorreu 
uma redução no preenchi-
mento dos formulários. 

“As pessoas têm até do-

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Prazo de escuta para Novo 
Ensino Médio é prorrogado

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

mingo para preencher os for-
mulários. Solicitamos a colabo-
ração de todos pois precisamos 
compreender como os profes-
sores, estudantes e gestores 
escolares estão percebendo 
o Ensino Médio no Estado da 
Paraíba e quais as expectativas 
diante da mudança curricular. 
Essa escuta é muito importante 
pois servirá de embasamento 

para os professores elaborarem 
as alterações curriculares que 
serão apresentadas ao Conselho 
Estadual de Educação”, explicou.

Para o assessor especial 
da SEECT, esta é uma oportu-
nidade de os alunos opinarem 
sobre assuntos de seu interesse 
pois a restruturação da BNCC 
estava prevista desde 2017. 

“Há algum tempo, alguns 

conteúdos programados pro-
vocam questionamentos na co-
munidade escolar. Na prática, a 
gente não consegue construir 
um novo currículo sem ouvir os 
atores da Educação, sem com-
preender o que eles querem de 
fato estudar em sala de aula e 
as dificuldades dos professores 
no processo de aprendizagem”, 
enfatizou.

ForMulários

n Estudantes: 
bit.ly/estudantespb

n Professores: 
bit.ly/professorespb

n Gestores:
 bit.ly/gestorespb

Foto: Secom-PB

Prazo para apresentar sugestões se encerra amanhã. Até ontem, 10.073 estudantes, 2.785 professores e 227 gestores escolares contribuíram com a formulação proposta pela Secretaria

 Pedimos a 
colaboração de todos. 

Precisamos compreender 
como os professores, 
estudantes e gestores 
estão percebendo o 
Ensino Médio 

No Edson Ramalho

Bebês da uTi Neonatal 
têm seu primeiro são João 

O São João não pas-
sou em branco para 
os bebês que estão na 
Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) Neonatal 
do Hospital da Polícia 
Militar General Edson 
Ramalho. Os recém-nas-
cidos foram vestidos de 
“matutinhos” e “matuti-
nhas” para participarem 
de uma sessão de fotos, 
anteontem,  para que 
as mães guardem de re-
cordação as imagens do 
primeiro período junino 
dos pequenos.

As roupinhas ca-
racterísticas dos bebês 
foram produzidas em 
tecidos, com direito a 
chapéu de palha e tudo, 
como manda o figurino. 
O look junino encantou 
toda a equipe da UTI e 
emocionou as mães, que 
atualmente acompa-
nham o tratamento dos 
filhos no hospital.

A gerente de enfer-
magem da UTI Neonatal 
do Hospital da Polícia 
Militar General Edson 
Ramalho, sargento Lau-
ra Georgiana, disse que a 
ideia de promover a ses-
são de fotos dos bebês 
vestidos com roupas ju-
ninas, faz parte de uma 
estratégia de acolhimen-
tos das famílias. 

“O acolhimento 
dessas famílias é tão 
importante quanto o 
tratamento oferecido a 
seus filhos. As mães que 
presenciam a evolução 
dia a dia sabem que aqui 
não existe só a técnica 
e a ciência, mas existe o 
apoio, o carinho genuíno 
e a vontade de abraçar o 
sofrimento e a tristeza 
de cada família, assim 
como a alegria de come-
morar cada melhora e 
cada alta”, destacou.

A prática da UTI 
Neonatal do Hospital da 

Polícia Militar General 
Edson Ramalho, de ves-
tir os recém-nascidos de 
acordo com a data come-
morativa, começou no 
Dia das Crianças do ano 
passado, quando os be-
bês foram fantasiados de 
super-herói, simbolizan-
do a força deles na ba-
talha travada pela vida. 
O sucesso se repetiu no 
Natal, Carnaval, Páscoa 
e agora no São João, que 
além de celebrar a data, 
traz a esperança de que 
nos próximos anos tudo 
voltará a ser como antes.

Iniciativa é uma forma de levar alegria e esperança para mães e filhos

O Largo Tambaú é uma 
das obras que estava em an-
damento em João Pessoa, 
mas foi suspensa devido à 
pandemia de covid-19. Or-
çado em R$ 2,7 milhões, o 
trabalho foi autorizado em 
outubro do ano passado, 
mas as atividades foram in-
terrompidas em março des-
te ano seguindo o decreto do 
poder público.  A Prefeitura 
de João Pessoa informou 
que, com o retorno das ati-
vidades, previsto para esta 
segunda-feira (29), o calen-
dário de entrega do Largo 
será ajustado. 

Porém, a Secretaria de 
Infraestrutura (Seinfra) não 
informou a data de quando 

ocorreria a conclusão dos 
serviços, nem as possíveis 
implementação de seguran-
ça na rotina dos trabalhado-
res durante o andamento da 
obra.  Situado entre o cru-
zamento da Avenida Mar-
cionila da Conceição com a 
Avenida Epitácio Pessoa e o 
Busto de Tamandaré, o Lar-
go Tambaú será um espaço 
para caminhadas, atividades 
culturais e passeios.

O projeto visa transfor-
mar o localide 8.621 metros 
quadrados em uma área de 
convivência, requalificando o 
espaço para promover mais 
qualidade de vida e interação 
à população e turistas.

Essa foi a segunda vez 
que os serviços foram sus-
pensos. A primeira, ocorreu 
no final de dezembro do ano 

passado para que a popula-
ção pudesse circular livre-
mente durante os festejos de 
final de ano. 

A volta aos trabalhos foi 
anunciada para janeiro. Na 
época, a secretária da Sein-
fra, Sachenka da Hora, decla-
rou que a pausa dos serviços 
em dezembro estava previs-
ta, e que a obra deveria ser 
entregue em um prazo de 
180 dias, ou seja, em abril de 
2020. Mas com a pandemia, 
um novo calendário deverá 
ser elaborado. 

O projeto foi desenvol-
vido pela Secretaria de Mo-
bilidade Urbana (Semob) e 
está sendo executado pela 
Secretaria de Infraestrutu-
ra (Seinfra). O espaço inte-
gra à calçadinha das orlas 
de Cabo Branco e Tambaú. 

obra do largo de Tambaú  
será retomada na segunda
Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

Os trabalhos foram paralisados por conta da pandemia e o calendário de entrega terá que ser reajustado

Foto: Marcus Antonius

Foto: Divulgação/Hospital Edson Ramalho
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Meio século
com “jeitão” 
residencial
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Desde sua criação, há 58 anos, a região parece não ter acompanhado a tendência do restante da capital, que optou por edifícios altos e empresariais; os moradores preferiram reformar e ampliar as casas do conjunto original , garantindo um ambiente mais sociável

Com uma população de 7.760 morado-
res, conforme o último censo realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o bairro Jardim Treze de Maio come-
morou no dia 13 de maio deste ano 58 anos 
de existência. Desde sua criação, até os dias 
atuais, se mantém características de residên-
cias com poucos prédios. Segundo a professora 
aposentada e profunda conhecedora do local, 
Maria Consuelo Silva, o bairro foi construído e 
idealizado pelo 1º Grupamento de Engenharia 
e Construção que ergueu as primeiras residên-
cias. Eram casas pequenas e conjugadas com 
aspecto de moradias do interior. Mas, ao longo 
dos anos, muitas dessas habitações se trans-
formaram em razão das reformas promovidas 
pelos seus proprietários.  

Segundo a professora aposentada, antes 
de se tornar bairro Treze de Maio, o que exis-
tia na localidade eram muitos sítios e campos 
de futebol, e toda a área era considerada bair-
ro de Mandacaru, que também incluía os bair-
ros dos Estados e Ipês. “Com a construção das 
primeiras moradias, que inclusive ainda hoje 
fazem parte de sua infraestrutura, ou seja, ca-
sas residenciais simples, o local era conhecido 
apenas como Jardim Treze de Maio”, contou.

Por muitos anos, existiu no bairro a Fá-
brica de Tecelagem (Fábrica Têxtil Mandaca-
ruense), que funcionou no período de 1958 

até 1993. Por estar sempre em atividade nos 
três períodos, a fábrica incomodava muito a 
vizinhança e a vibração das máquinas eram 
tão fortes que chegavam a provocar racha-
duras nas paredes das casas mais próximas. 
Mas, enquanto durou a Fábrica Têxtil, que 
funcionava como cooperativa, ofertou empre-
go a cerca de mil trabalhadores. 

Atualmente, os moradores dizem se sen-
tir tranquilos, porque o Treze de Maio se en-
contra numa posição geográfica privilegiada. 
Estão perto do Centro da cidade, de feiras 
livres, hospital, postos de saúde, supermer-
cados, escolas públicas e privadas, igrejas, 
padarias e salões de beleza. Além disso, os 
habitantes podem ainda praticar atividades 
físicas nas praças, proporcionando uma me-
lhor qualidade de vida.

Hospital Edson Ramalho 
Na área da saúde, a população do Treze 

de Maio conta com o Hospital da Polícia Mi-
litar General Edson Ramalho, referência no 
Serviço de Reabilitação Auditiva no Estado. 
No dia 27 de novembro, o hospital fará 51 
anos de fundação. A unidade hospitalar tem 
cerca de 800 funcionários, militares e civis, e 
atende uma média 400 pacientes por dia, sen-
do cerca de 60% da Capital e 40% do interior 
do Estado.

O Serviço de Reabilitação Auditiva, que 
tem como principal objetivo atender pessoas 
que apresentam problemas na audição, aten-

de pacientes não só de Capital, mas de 135 
municípios que fazem parte das macrorregio-
nais de João Pessoa e Campina Grande. Após 
os atendimentos e exames, os pacientes rece-
bem, gratuitamente, os aparelhos de surdez 
ou próteses auditivas. 

Praças
A praça mais frequentada do bairro, que 

inclusive dispõe de academia, é a Assis Cha-
teaubriand. Para alguns moradores o dia a dia 
do bairro em razão das belas praças é como 
se todos morassem em algumas cidades do 
interior, porque as pessoas chegam a colocar 
cadeiras nas calçadas e gostam muito de se 
encontrar e conversar pela manhã ou nos fi-
nais de tarde nas praças. 

A Praça Vilabran Cabrita, que é mais co-
nhecida como Praça das Flores, é outra bas-
tante arborizada e recebe um carinho espe-
cial dos próprios moradores que inclusive 
plantam flores no espaço e regam. Também 
tem a Praça Marechal Bittencourt que é utili-
zada para caminhadas por pessoas idosas.

Cultura
Os moradores do Treze de Maio são re-

ceptivos e gostam de se confraternizar. Du-
rante o ano eles realizam diversas festas: o 
aniversário do bairro é comemorado todos os 
anos na Praça Assis Chateaubriand e começa 
com um café da manhã. Eles também realizam 
a festa da Padroeira de Nossa Senhora Apare-

cida com uma Via Sacra realizada pela igreja 
local. No mês da Independência do Brasil, são 
realizados desfiles cívicos com a participação 
dos estudantes das escolas do bairro. Os mo-
radores também realizam todos os anos uma 
Caminhada Pela Paz com percurso pelas prin-
cipais ruas.  

Durante o São João, as famílias acendem 
as tradicionais fogueiras nas calçadas e dan-
çam forró nos ranchos ou palhoças armados 
nas praças. Nesse ano, as palhoças não vão ser 
armadas por causa da pandemia causada pelo 
coronavírus. O bairro inclusive ainda mantém 
ativa a Quadrilha Junina Sacode Poeira, que 
existe há 15 anos e, atualmente, conta com 50 
componentes.

Já no Folia de Rua, o bairro participa do 
Carnaval com o bloco Galo do 13 de Maio, que 
arrasta centenas de foliões, tudo em nome 
da alegria. A concentração dos foliões sem-
pre acontece às 18h, na Praça Assis Chateau-
briand, e o bloco faz parte da programação do 
Carnaval da Capital.

Mas, nem tudo é paz e tranquilidade 
no Treze de Maio. Os moradores reclamam 
muito e sofrem com a falta de abastecimen-
to d’água, que segundo eles, ainda é precária. 
Além disso, a coleta de lixo é demorada e fal-
ta saneamento básico, que continua sendo o 
grande desafio, principalmente, nas comuni-
dades Riachinho e Capadócia, onde residem 
famílias em áreas consideradas de risco pela 
Defesa Civil do Município. 

A Praça Assis Chateaubriand é um dos principais espaços de celebração e confraternização entre os moradores, sendo palco de eventos religiosos e culturais, a exemplo das prévias carnavalescas do Folia de Rua

Foto: Marcus AntoniusFoto: Marcus Antonius

Fotos: Marcus Antonius

Bairro Treze de Maio tem localização privilegiada e,
apesar da verticalização da cidade, se mantém horizontal



Cordel virtual
Com saraus poéticos, debates e oficinas, terceira edição 
do Encontro Paraibano de Cordelistas acontece hoje, em 
evento realizado através da internet. Página 11
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Paraibanos
Marcélia Cartaxo e 
Vladimir Carvalho 

falam sobre a 
trajetória de uma das 

mais importantes 
cineastas do Brasil

“Suzana Amaral nos deixou um 
legado enorme para o cinema”

“Ela foi o meu passapor-
te para o cinema brasileiro 
e para a minha carreira”, re-
conheceu a atriz e diretora 
Marcélia Cartaxo, referin-
do-se à morte da cineasta 
paulistana Suzana Amaral, 
cujo trabalho em A Hora da 
Estrela catapultou ao es-
trelato a paraibana. A rea-
lizadora morreu na última 
quinta-feira (dia 25), vítima 
de problemas respiratórios, 
no Hospital Sírio Libanês 
(SP). “Fiquei muito triste e 
bastante consternada com a 
sua morte. Infelizmente, ela 
fez a passagem, mas Suzana 
Amaral nos deixou um lega-
do enorme para o cinema e 
para com todos aqueles que 
com ela trabalharam”.

Em 1985, Marcélia 
Cartaxo estreou no cinema 
protagonizando a premia-
da adaptação da obra ho-
mônima de Clarice Lispec-
tor (1920-1977), o que lhe 
rendeu o prestigiado Urso 
de Prata, na categoria de 
Melhor Atriz, no Festival 
de Berlim, na Alemanha, 
em 1986. Só no Festiva de 
Brasília foram 12 troféus 
Candango que o longa-me-
tragem enfileirou.

Sem dúvidas, inclusive 
para a própria artista, a en-
carnação cinematográfica 
de Macabéa foi um marco 
importante na sua traje-
tória. Em 2015, entrou na 
lista feita pela Associação 
Brasileira de Críticos de Ci-
nema (Abraccine) dos 100 
melhores filmes brasileiros 
de todos os tempos.

Em A Hora da Estrela, 
Marcélia Cartaxo interpre-
ta uma imigrante nordes-

tina sem ambições que 
vive em São Paulo, onde 
trabalha como datilógra-
fa em uma pequena firma. 
Ela vive em uma pensão 
precária e divide o quarto 
com outras três mulheres. 
O seu desejo é um dia ter 
um namorado. Até que ela 
conhece Olímpico (o parai-
bano José Dumont), operá-
rio metalúrgico com quem 
inicia romance. Só que Gló-
ria (Tamara Taxman), cole-
ga de trabalho de Macabéa, 
tem outros planos, após se 
consultar com uma carto-
mante (vivida por Fernan-
da Montenegro).

A atriz paraibana lem-
brou que conheceu a dire-
tora na cidade de São Paulo, 
em 1984. “Eu atuava no es-
petáculo Beiço de Estrada, 
dirigido e roteirizado por 
Eliézer Rolim. A peça esta-
va participando do Proje-
to Mambembão, realizado 
pelo Instituto Nacional de 
Artes Cênicas (Inacen), 
que levava espetáculos do 
Nordeste para o Sudeste e 
vice-versa. Suzana estava 
na plateia, porque estava 
procurando alguém para a 
personagem de A Hora da 
Estrela. Depois de encerra-
da a apresentação, ela me 
procurou nos bastidores e 
disse que ficou muito im-
pressionada com minha 
interpretação. Disse que eu 
tinha gestos largos e deli-
cados, falava com emoção 
e com o corpo e era alguém 
assim que queria para seu 
filme”, relembrou.

Na ocasião do encon-
tro, Marcélia Cartaxo estava 
com 21 anos de idade. “Eu 
tinha um ar inocente, era 
franzina e, por isso, apa-
rentava ter apenas 15, 16 
anos. Foi um encontro bem 
engraçado. Suzana Amaral 
me perguntou se conhecia 
Clarice Lispector e eu res-
pondi que não. Depois, vol-
tei para casa, na cidade de 

Cajazeiras, e, no início do 
ano seguinte, durante oito 
meses, ela começou a me 
enviar correspondências 
falando sobre como iria ser 
o projeto do filme. Até que 

ela comprou a passagem e 
fui para São Paulo para as 
filmagens”.

Apesar da passagem do 
tempo, Marcélia conta que 
nunca deixou de manter 

contato com a cineasta. “A 
última vez que a visitei foi 
há seis meses. Eu fui a São 
Paulo filmar o longa-me-
tragem A Mãe, uma ficção 
muito forte do diretor Cris-
tiano Burlan, na qual faço 
a personagem Maria, uma 
migrante nordestina que 
vive na periferia paulista-
na, trabalha como camelô 
no centro da cidade e conta 
a história de uma mãe que 
luta por justiça, por causa 
do assassinato do filho por 
policiais. Então, fui encon-
trá-la. Suzana, inclusive, já 
pensava em mim para uma 
participação em outro pro-
jeto, o longa Caso Morel, 
mas não deu tempo”, reve-
lou Cartaxo.

Fora esse projeto dito 
por Marcélia, de acordo 
com o site Filme B, a dire-
tora teria ainda o desejo de 
voltar a visitar a obra de 
Clarice Lispector, com uma 
adaptação de Perto do Co-
ração Selvagem.

Intransponíveis 
“Essa morte vem enlu-

tar todo o cinema brasileiro, 
pela importância da cineas-
ta Suzana Amaral, por ter 
realizado uma obra com ta-
lento e sensibilidade. Ela vai 
fazer uma grande falta na 
nossa atividade. É uma lacu-
na que vai ficar para sempre 
e vai deixar muita saudade”, 
disse o documentarista pa-
raibano – radicado em Bra-
sília há cinco décadas – Vla-
dimir Carvalho. “O legado 
que ela deixa é o do profis-
sionalismo e da dedicação 
extraordinária na atividade, 
que fazia de maneira exem-
plar e, por isso, era respeita-
da”, acrescentou.

Na opinião de Vladimir, 
a diretora e roteirista “é um 
exemplo de figura humana, 
moral e ética irretocáveis”. 
O paraibano ainda obser-
vou que, “embora tenha 
começado muito bem como 

documentarista, a verda-
deira vocação de Suzana 
Amaral foi a ficção”.

Ela estreou no cinema 
com um curta-metragem 
documental, Sua majestade 
Piolim (1971). No mesmo 
ano fez Semana de 22, outro 
documentário. Oito anos 
mais tarde, dirigiu Minha 
vida, minha luta (1979).

Considerada uma das 
maiores cineastas brasilei-
ras, além de A Hora da Es-
trela, cuja adaptação (com 
roteiro dela e Alfredo Oroz) 
manteve a fidelidade ao 
texto original, mas incluiu 
maior dramaticidade ao en-
redo, Amaral também adap-
tou outras obras literárias 
para a Sétima Arte: Uma 
Vida em Segredo (2001), 
originalmente uma nove-
la homônima do escritor 
mineiro Autran Dourado 
(1926-2012) no qual a pro-
tagonista sai de um ambien-
te rural para se adaptar ao 
urbano no século 19; e Hotel 
Atlântico (2009), baseado 
no romance de João Gilberto 
Noll (1946-2017) sobre um 
homem angustiado a partir 
do momento em que teste-
munha o transporte de um 
cadáver em um hotel.

Hotel Atlântico era con-
siderada uma das obras 
contemporâneas “intrans-
poníveis” para o audiovisu-
al. O filme funciona como 
uma alegoria da abertura 
política de um país domi-
nado pela ditadura.

Há três anos, durante 
entrevista concedida ao pro-
grama Arte do Artista, da TV 
Brasil, Suzana Amaral expli-
cou como se inspirava para 
adaptar livros para a telona. 
“Eu me apodero da litera-
tura para transformá-la em 
uma obra cinematográfica. 
É a minha reinvenção. Pro-
curo apreender a essência 
da obra através da minha vi-
são. É uma transmutação do 
livro em filme”.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Diretora e roteirista paulistana, Suzana 
Amaral tinha em seu currículo adaptações 

de obras literárias como ‘A Hora da Estrela’, 
‘Uma Vida em Segredo’ e ‘Hotel Atlântico’

Marcélia Cartaxo como Macabéa em ‘A Hora da Estrela’ (no alto); a atriz junto 
com a diretora Suzana Amaral (acima), em 2017, no 50º Festival de Brasília

Foto: Divulgação

 Ela é um exemplo de 
figura humana, moral e 

ética irretocáveis. Embora 
tenha começado muito 

bem como documentarista, 
a verdadeira vocação de 

Suzana Amaral foi
a ficção 
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Secos e molhados, estivas e cereais ou a grosso e 
no varejo? Nada disso, ali na Rua da Concórdia, nú-
mero 508, vizinha à casa onde nasci, funcionava mes-
mo era a “venda de seu Benedito”. Era um cômodo 
único, com uns 50 metros quadrados, ligado por um 
corredor estreito a dois outros cômodos que, locali-
zados na parte de trás da casa, funcionavam também 
como depósitos de artigos os mais diversos.

Busco na memória a fotografia da fachada da 
casa de esquina e mal me lembro da cor bege (ou 
era branca?) das paredes e das grossas e largas 
portas, duas a duas que, quando abertas por inteiro, 
escancaravam a venda aos olhos de todos. Divi-
dindo o espaço em dois, de ponta a ponta, estava 
aquele balcão de madeira de lei que, como em todas 
as outras vendas, tinha uma portinhola de acesso 
à parte de dentro e um tampo da mesma madeira 
que, quando fechado, servia de repouso às largas 
folhas de papel pardo em que se embrulhavam as 
mercadorias vendidas.

Do lado de fora do balcão eram expostos os pro-
dutos de maior consumo e aqueles que não podiam 
ser roubados pelos molequinhos que, às vezes, se 
aproveitavam de um cochilo do velho e surripiavam 
uma concha de bananas prata ou um candeeiro, 
daqueles de querosene e mecha de algodão, cuja 
falta só era sentida quando, de noite, após cerra-
das as portas, minha mãe fazia o balanço do dia. 
Em função disso, essas lamparinas, os penicos e 
até o bacalhau seco foram parar no lado de dentro, 
ficando – na área destinada aos fregueses – apenas 
os sacos de feijão, milho, açúcar, arroz, sal e farinha, 
cujos embainhados pendiam em direção ao chão, 
na medida em que as vendas aumentavam. A seu 

lado, orgulhosamente desfilavam as latas cheias de 
banha de porco e da mais autêntica manteiga Tur-
vo, não se podendo esquecer os rolos de fumo que, 
vendidos em rodelas como se linguiça fosse, come-
çavam ali mesmo a produzir fumaça nos cigarros 
fabricados no local ou nos cachimbos de Tio Joca – 
quando este vinha de Riacho nos visitar.

Acho hoje que aquilo era uma verdadeira feira 
de mangai, tal era a diversidade de produtos ofere-
cidos – carne de charque, queijo de coalho, queijo de 
manteiga, manga-espada e manga-rosa, dedal, linha 
corrente, caldeirões e caçarolas, facas, colheres e 
garfos, pano de saco de açúcar, leite ninho, goiaba-
da cascão, vinho celeste, fubá, café torrado em casa, 
cachaça da boa e até chapéu ramenzoni.

Em baixo do balcão, numa posição estratégica, 
estava situada a gaveta do dinheiro que era fechada 
à chave e a ela somente tinha acesso o meu pai – ou a 
minha mãe, na ausência do patriarca. Ao lado, havia 
outra gaveta, a famosa “gaveta do fiado”, em que se 
depositavam os cadernos de compras dos fregueses 
que compravam fiado, isto é, aqueles que adquiriam 
as mercadorias durante todo o mês e vinham pagar, 
quando recebiam o salário. No começo, quase todos 
eram adimplentes, mas segundo minha mãe dizia: o 
pai afrouxou e agora ninguém paga mais...

Quando recordo tudo isso, lamento não ter, à 
época, fixado com mais vigor outros detalhes da-
quela casa modesta, mas cheia de vida e de histórias 
que construíram um tempo tão importante da minha 
vida em Jaguaribe. E mais do que isso, lamento não 
poder hoje, setenta anos depois, transferir, com mais 
clareza, para esta página, as cores pobres de uma 
beleza rica que era a bodega do meu pai.

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com | colaborador

A bodega do meu pai

A cegueira humana faz da sociedade contem-
porânea cúmplice dos males que afligem o mun-
do. E a pior cegueira é a falta de visão crítica. A 
absoluta ausência de comprometimento com o 
que acontece ao redor nos transforma em seres 
instintivos. Cada um vivendo conforme seus pró-
prios interesses e nos separando inclusive da na-
tureza. Estamos dando causa, em consequência, a 
morte do nosso “habitat”. Tornamo-nos vítimas do 
nosso próprio equívoco quando construímos uma 
consciência de que somos o centro do mundo e que 
vemos a natureza unicamente como fonte de uso 
para a nossa sobrevivência.

Pior, ficamos cegos porque fingimos não ver. 
Mesmo sabendo que estamos agredindo o ambiente 
natural em que vivemos, e com isso, comprometen-
do nossa qualidade de vida e a existência tranquila 
dos nossos descendentes no futuro, permanecemos 
insensíveis, indiferentes, assistindo passivamente a 
degradação ambiental em que vivemos.

Há uma necessidade de chamar a humanida-
de a refletir sobre isso. Somos responsáveis pelo 
que fazemos. Nossas decisões definem as condi-
ções de vida a que estaremos sendo submetidos. 
E se continuarmos sem querer enxergar o perigo 
que nos ameaça, vamos ver o mundo cada vez mais 
se destruir, com nosso solo se tornando improdu-
tivo, nossas matas sendo devastadas, as águas e o 
ar poluídos, agravando, portanto, o desequilíbro 
na relação homem/natureza. Os recursos naturais 
estão se esgotando por culpa exclusiva da nossa 
cegueira. O planeta sofre o efeito devastador das 
ações do homem moderno na industrialização, na 
urbanização concentrada em grandes cidades e no 
consumismo exagerado.

Urge abrirmos os olhos antes de sermos tra-
gados pelos mecanismos de defesa da própria na-
tureza. As catástrofes que assistimos no mundo 
inteiro não são nada mais do que respostas da 
natureza às agressões a que a humanidade vem 
lhe causando. A visão crítica da atual crise so-
cioambiental é imperativa para que, em tempo, 
salvemos o planeta, ou mais do que isso, salvemos 
nossa sobrevivência nele.

Não dá mais para agirmos de forma indivi-
dualista e acharmos que somos “senhores” da na-
tureza. É importante pensarmos coletivamente e 
procurarmos voltar a viver em harmonia com as 
leis naturais. Tiremos a venda dos nossos olhos e 
visualizemos o estrago que estamos provocando 
ao nosso ambiente de vida.

A defesa do meio ambiente deve ser bandeira na 
educação das novas gerações, para que vejam com 
clareza que, cabe a cada um de nós a responsabilida-
de de estabelecer novos paradigmas na relação ho-
mem e natureza, mais sustentável e duradoura.

O desenvolvimento econômico e a natureza vi-
vem uma relação conflituosa, sem a compreensão de 
que a proteção do meio ambiente deve ser observada 
como princípio fundamental para a sustentabilidade 
do planeta. O homem nunca se preocupou com a de-
fesa da natureza. Ao invés de encará-la como “fonte 
de vida”, a usa como “fonte de lucro”, com o o objetivo 
de acumular riquezas.

O mundo ecologicamente equilibrado respeita 
a fauna, a flora e todos os recursos naturais do pla-
neta, preservando-o de forma adequada à existên-
cia humana e dos animais. Não há como desconhe-
cer de que todos nós dependemos do meio ambiente 
para sobrevivermos. Então, a sua proteção e defesa 
é de nossa responsabilidade. Mas é também impor-
tante que o Estado exerça o seu papel de fiscaliza-
dor, cobrando da sociedade um comportamento 
mais responsável com o meio ambiente, incentivan-
do a prática de ações que colaborem com a sua pre-
servação. Proteger a natureza significa preservar a 
própria espécie humana.

A cegueira
humana

Leitão
iurleitao@hotmail.com

Rui

Foto: Divulgação

Defesa do meio ambiente deve ser bandeira na educação das novas gerações

Foto: Divulgação

Colunista colaborador

A viola foi utilizada pela primeira 
vez no Brasil como instrumento de 
cantoria, já pelos anos idos de 1840, 
na cidade paraibana de Teixeira. Inte-
grada ao ciclo do repente, encontrou 
seu verdadeiro destino e lugar, fixan-
do-se no eterno da paisagem regional 
nordestina. Hoje, a viola e repente 
encontram-se tão profundamente 
ligados que não se pode conceber a 
existência daquela sem esse e vice-
versa, embora nem todos repentistas, 
mesmo entre os mais famosos, te-
nham feito dela a alma de suas can-
torias, como, por exemplo, Inácio da 
Catingueira, Cego Aderaldo e Fabião 
das Queimadas, que preferiram cantar 
repentes ao som de, respectivamente, 
pandeiro e rabeca.

O elo que une a viola ao repente é 
indissolúvel.

“Verso de viola”, “repente de viola” 
(repente propriamente dito), “poeta 
de viola” (cantador), “Baião de viola” 
(cantoria propriamente dita).

Segundo o mestre Orlando Tejo, 
o impressionante mesmo é que pouca 
crença se empreste ao fato, é que a viola 
é um instrumento milagroso, devendo 
o fenômeno merecer a atenção dos 
estudiosos da ciência. A verdade é que 
não existe remédio mais eficaz para 
combater o veneno da aranha do que 
três baiões de viola tocados em dias 
consecutivos sobre a parte do corpo 
humano atingida. Não obstante estra-
nhável, o fenômeno existe.

Embora os estudiosos do as-
sunto afirmem a existência de 25 

afinações diferentes da viola, ape-
nas 16 são popularmente conhe-
cidas, mais em voga no Norte e no 
Sul do que no Nordeste: ré-baixa, 
cebolinha, cebolão, quatro pontos, 
castelhana, ponteado do Paraná, do 
sossego, cana verde, goianão, tem-
perão, guariano, guianinho, tem-
pero-mineiro, som-de-guitarra. As 
afinações preferidas pelo cantador 
nordestino são mi-si-sol-ré-lá, para 
dez cordas ou cinco duplas, e mi-lá
-ré-sol-si, para doze cordas ou seis 
duplas, quando emite o instrumen-
to uma sonoridade mais elástica.

É a principal fonte de inspiração 
do cantador, ou se quiserem, é a vio-
la a própria razão de ser do canta-
dor nordestino, como bem diz esse 
soneto de Dimas Batista, de grande 
beleza poética.

Velha viola de pinho, companheira
De minh ‘alma, constante e enternecida,
Foste tu a intérprete primeira
Da primeira ilusão da minha vida.

Eu, contigo, cantando a noite inteira,
Tu, comigo, tocando divertida,
Sorrias, se eu louvava a brincadeira,
Choravas se eu cantava a despedida.

Nas festas de São João, nas farinhadas,
Casamentos, novenas, vaquejadas,
Divertimos das serras aos baixios.

Perlustrando contigo pelo Norte,
Foste firme, fiel, feroz e forte,
No rojão dos ferrenhos desafios.

A viola para Pinto do Monteiro era 
sagrada. O mesmo – sentindo que já 
estava próximo da morte, pois encon-
trava-se muito doente – fez seguinte 
recomendação a sua mulher:

Velhinha quando eu morrer
Conserve minha viola
Bote ela numa sacola
E deixe o rato roer
Barata dentro viver
O morcego morando nela
O cupim comendo ela
E ela perdendo o valor
Só não deixe cantador
Bater mais nas cordas dela.

Para o Nordeste, a viola continua 
sendo o instrumento de maior sonori-
dade e lamento nas noite de cantoria 
pelas cidades do interior nordestino.

Viola e repente
Cultura popular Irani Medeiros 

medeirosirani@gmail.com | colaborador

Foto: Divulgação

Orlando Tejo: a viola é um instrumento milagroso



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 27 de junho de 2020 11
Cultura

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Terceiro Encontro Paraibano de 
Cordelistas acontece pela web

Hoje, o dia será inteira-
mente dedicado ao cordel. 
Através da união entre a Feira 
Literária de Campina Grande 
(Flic), e a Festa Literária de 
Pocinhos (Flipocinhos), acon-
tece o 3º Encontro Paraibano 
de Cordelistas, de modo total-
mente on-line. O evento pode 
ser conferido através do canal 
no Youtube da Flic (/flicfeira). 
A programação tem início às 
9h e conta com oficinas, saraus 
e mesas-redondas.

O escritor, pesquisador e 
cordelista Aderaldo Luciano, 
que abre a programação com 
Izabel Nascimento em uma 
conversa de tema “Vida e arte: 
o cordel como ferramenta de 
transformação social”, refor-
ça a importância de eventos 
que abranjam a importância 
da cultura popular. “Acredito 
que pela primeira vez esteja 
acontecendo um evento to-
talmente on-line voltado para 
este universo”. 

O tema, para Aderaldo, é 
relevante por se tratar de uma 
novidade. “Até então se estuda-
va o cordel apenas como ferra-
menta de auxílio no letramen-
to, de mediação de leitura, de 
iniciação na literatura. Agora 
estamos trabalhando esse gê-
nero literário como uma ferra-
menta de transformação social 
e de formação cidadã, no qual 
ele age diretamente como pro-
tagonista no universo político, 
social e cultural. Essa função 

sempre existiu no cordel, mas 
por conta de problemas diver-
sos nas transformações polí-
ticas e sociais, ele se perdeu. 
Agora estamos começando a 
caminhar novamente”. 

Atualmente está sendo, 
mais do que nunca, retratado 
o universo das minorias que 
eram frequentemente apre-
sentados com preconceito, 

como ele apresenta. “Os temas 
estão saindo mais dos contos 
de fadas, está focando em um 
olhar para as causas sociais”.

A transformação do cor-
del, com o passar dos anos, se 
deu pelo “esquecimento pro-
posital” da produção engajada, 
mas o gênero já nasceu com a 
vocação de denúncia. “Leandro 
Gomes de Barros fazia diversas 

críticas políticas e intervenções 
sociais”, como abordado por 
Aderaldo Luciano.

Essa preocupação de crí-
tica social está voltando com a 
pandemia. “Estão sendo pro-
duzidos muitos cordéis sobre a 
doença, sobre as mortes, sobre 
o momento político, e esse mo-
mento está trazendo mais visi-
bilidade para o cordel através 
das lives, pois elas possibilitam 
uma maior visibilidade através 
das redes sociais”.

O cordel está sendo uma 
sensível documentação do 
crítico contexto da pandemia. 
As lives, segundo Aderaldo, 
funcionam como livres mani-
festações artísticas e revolu-
cionado a vertente do cordel. 
“Essas transmissões vêm para 
ressaltar a velha discussão de 
que se vive sem comida, mas 
sem arte não se vive”.

A terceira edição do en-
contro, como apontado por um 
de seus organizadores, Tiago 
Monteiro, acontece pela pri-
meira vez virtualmente, mas 
isso trouxe vantagens. “A gente 
conseguiu unir grandes nomes 
do cordel nacional de uma for-
ma que, se fosse presencial, tal-
vez não conseguíssemos”.

A pandemia trouxe a pla-
taforma on-line para mais per-
to dos cordelistas, que estão 
com mais força no meio. “Esse 
período despertou duas coisas 
interessantes, tanto a produção 
física com temáticas voltadas 
ao momento da pandemia e da 
política, como despertou aos 
poetas essa nova possibilida-
de de interação como nas lives. 
Nunca se viu tantos poetas com 
projetos on-line como temos 
agora”, conta Monteiro.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Em ritmo junino

Elba Ramalho realiza ‘live’ beneficente
Ainda em clima ju-

nino, a cantora e com-
positora Elba Ramalho 
realiza hoje, a partir 
das 20h, mais uma 
transmissão ao vivo 
inspirada na Festa 
de São João em seu 
canal oficial no You-
tube. Desta vez será 
uma live beneficente 
para ajudar a ONG Ami-
gos do Bem, que distri-
bui alimentos e recursos 
às famílias do interior 
dos estados de Alagoas, 
Ceará e Pernambuco.

A apresentação tam-
bém será transmitida no 
perfil do Instagram da 
Associação de Clubes Es-
portivos e Sócio-Culturais 
de São Paulo (@acescsp). 
Na ocasião, será disponi-
bilizado um QR Code para 
que o público possa con-
tribuir durante o show 

virtual da cantora 
paraibana. 

Hoje tam-
bém haverá a 

terceira live 
do proje-

to  São 
João de 

Campina 
em Casa, 

cuja abertu-
ra realizada na 

véspera do dia 
em que se ce-

lebra o 
s a n t o 
que dá 
n o m e 
à festa 
j u n i n a 
trouxe a 
prórpia  Elba. A partir das 
17h, no canal homônimo 
do evento no Youtube, vai 

trazer as seguintes atrações: 
a banda Cavaleiros do Forró, 
Batista Lima, Ney Alves, Pe-
drinho Pegação, Os 3 do Nor-
deste, Capilé e Stella Alves.

O menino costumava se juntar com seus ami-
guinhos da rua para as garatujas e peripécias. Uma 
das habituais era se deitar na calçada de Dona Alice, 
onde havia uma rampa para entrada de automóveis, 
embora ela nunca tivesse adquirido um; lugar privi-
legiado para a observação do céu; ali cabiam todos: 
Tuca, Joel, Tião, Meu (Martiele), Robson e Bruno; e 
o que faziam estirados naquela calçada morna, de 
cimento, era observar os urubus. Ali especulavam 
qual estava mais alto, qual o mais vistoso, o mais 
ligeiro, e lá iam as explicações, explanações e dis-
cussões, como em uma banca infantil de estudos 
zoológicos, vê se pode!

De onde vinham tantos urubus? Eram dezenas! 
Em dias de muito sol, poderia afirmar que eram cen-
tenas. O céu azul era pincelado com a tinta negra da-
quelas aves, tinha alguns que de tão altos só se via um 
pontinho escuro encoberto por nuvens. Quem nasceu 
em Bodocongó se acostumou com a visão do céu po-
voada por urubus. O que parecia lúgubre, era encara-
do com naturalidade pelos moradores do lugar, já as 
crianças, miravam no voo daquelas aves e admiravam 
como planavam e pouco batiam asas. Eram nossos ga-
viões, falcões, não trocávamos os nossos urubus por 
nada. Mas de onde vinham? É que nas proximidades 
do Açude de Bodocongó existia um matadouro cons-
truído pela municipalidade na década de 1940 (bem 
afastado do centro, na saída para o Sertão e Cariri). Em 
estilo art déco, possuía no frontão (em Bauhaus) o le-
treiro “MATADOVRO”, e essa era uma das indagações 
dos moleques que já sabiam ler, por que era matado-
vro ao invés de “matadouro”? Embora do nome pouco 
se importava, sabia-se que ali entrava muito gado em 
caminhões e as filas que venciam o portal e entravam 
no prédio, nem imaginavam seu triste destino. Com o 
abate, os bichinhos eram transformados em peças de 
carne para abastecer as nossas feiras livres e também, 
claro, farta comida para os agradáveis urubus.

Uma vez, Joel, um dos garotos mais velhos, en-
trou no matadouro e viu como ocorria o abate, jun-
tou a “reca” de meninos para contar: numa espécie 
de corredor de cercas de madeira, era dado uma 
martelada na testa do animal que o fazia perder a 
consciência, ele tremia e gemia, logo após, o bichinho 
era sangrado e dependurado para os cortes dos mais 
nobres aos triviais. Um marchante, era assim que se 
chamava os trabalhadores de lá, morava em nossa 
rua: Luciano. A molecada chamava de Luciano “Hulk” 
exatamente porque ele tinha braços muito fortes, 
musculosos. Levantava dois de nós sentados em seu 
braço sem parecer estar fazendo qualquer esforço. 
Ele sempre chegava em casa com a roupa melada de 
sangue. Aquela tinta encarnada em suas vestes sus-
citava pensamentos dos mais diversos: quantos ele 
matou hoje? Os meninos viam aquilo, às vezes o se-
guiam até o matadouro para ver o que uma vez sua 
filha falou, que ele era forte porque tomava todos os 
dias um copo de sangue de boi cru. Não se sabia se era 
verdade, e esse era mais um dos mitos que povoavam 
a cabeça dos meninos. Tu quer ficar forte? Tem cora-
gem de beber sangue? Nenhum quis!

Distante três quadras de nossa rua, não era sem-
pre que dava para escapulir e ir ao matadouro, geral-
mente estávamos à distância do chamado dos pais, 
mas quando dava, íamos e éramos atraídos pelos uru-
bus. Os fundos do matadouro não tinham muro, era 
um cercado e dali, mesmo a uma certa distância, era 
possível admirar os inúmeros urubus de asas abertas 
por cima de uma mureta, ali eles reinavam e ganhavam 
os céus. O cenário era composto pelas construções no 
alto da Bela Vista e cá em nossa observação a fileira de 
urubus de asas estendidas esperando as correntes de 
ar quente para o seu bailar, pareciam posar para foto-
grafia. Às vezes víamos alguns deles disputarem umas 
tiras, que na verdade eram as vísceras de gado que te-
riam sido desprezadas pelos marchantes. 

Nessa área baldia dos fundos, vimos certa vez 
uma movimentação de um urubu que parecia estar 
escondendo algo, quando fomos ver eram dois uru-
buzinhos novos, branquinhos, como pode? Ao nos 
ver, eles começaram a “gofar”. Certa vez seu Januá-
rio disse que ofendia ver ninho de urubu e os filho-
tes se vissem humanos vomitavam até a morte.

Bruno! Bruno! Onde estava? Faz é tempo que 
eu chamo! – Tô aqui, fui ali na outra rua... e lá ía-
mos novamente para a calçada de Dona Alice apre-
ciar o bailar dos urubus e viajar no pensamento da 
altura daquelas aves.

O bailar dos 
urubus

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Colunista colaborador

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Flic no Youtube

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial de 

Elba Ramalho no Youtube

Apresentação virtual da 
artista paraibana vai ajudar 

a ONG Amigos do Bem

Foto: Divulgação

COnFiRa a PROgRamaçãO COmPlETa dO TERCEiRO EnCOnTRO: 
n 9h - abertura 
Mes-redonda: ‘Vida e arte: o cordel como 
ferramenta de transformação social’
Debatedores: Izabel Nascimento e Ade-
raldo Luciano
Mediação: Nando Poeta
n 10h - Oficina
‘Ler e brincar com folhetos: transformando 
a narrativa do cordel em jogo’, com Phili-
ppe Messias, Bruna Targino e Alyere Farias
n 11h - Sarau
El Gorrion (Itatuba-PB)
Juliana Soares (Cabaceiras-PB)
Silvinha França (Araçagi-PB)
Ádamis Oliveira (Campina Grande-PB)
Palco aberto

n 14h - Oficina
‘Arte e educação: O cordel como recur-
so didático na sala de aula’, com Érica 
Montenegro
n 15h - mesa-redonda
‘A editora Luzeiro e seu papel no fortale-
cimento do cordel brasileiro’
Debatedores: Varneci Nascimento e Mar-
co Haurélio
Mediação: Tiago Monteiro
n 16h - Sarau
Danilo Teixeira (Tangará-RN)
Gabriel Diniz (Pocinhos-PB)
Du Leal (Recife-PE)
Davi Gefson (Caruaru-PE)
Palco aberto

Cordelista e pesquisador Aderaldo Luciano estará na mesa-redonda de abertura

Foto: Divulgação
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Por causa da pandemia, as atividades estão acontecendo através de lives 
promovidas por profissionais da instituição que atende 1.145 idosos cadastrados

Clube dos Idosos de JP 
mantém serviços on-line

O Clube da Pessoa Idosa 
de João Pessoa é um espaço de 
convivência social direcionado 
às pessoas da terceira idade 
que oferece diversos serviços 
de saúde e lazer a 1.145 idosos 
cadastrados. O espaço fundado 
há 12 anos, atende em média 
400 pessoas por dia, no entan-
to, em razão da pandemia, al-
guns serviços estão suspensos 
e outros estão sendo realizados 
com o auxílio da tecnologia.
Localizado no bairro do Alti-
plano, em João Pessoa, o Clube 
da Pessoa Idosa é vinculado à 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Social (Sedes) da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa. To-
dos os serviços oferecidos são 
gratuitos.

A equipe profissional do 
Clube da Pessoa Idosa é com-
posta por uma enfermeira, 
duas nutricionistas, dois psi-
cólogos, dois pedagogos, dois 
instrutores de artesanato, dois 
instrutores de pilates, um ins-
trutor de yoga e sete educa-
dores físicos.  O centro de con-
vivência oferece as seguintes 
modalidades: yoga, reiki, arte-
sanato (crochê, bordado, deco-
ração, mosaico), pilates, dança 
circular, oficina da memória, 
consciência corporal, alonga-
mento, cursos de inglês e espa-
nhol, hidroginástica, aeróbica e 
academia ao ar livre. No entan-
to, as três últimas modalidades 
estão suspensas em virtude da 
pandemia. Não existe limite 
de atividades, se o idoso tiver 
disposição pode participar de 
todas elas.

A coordenadora do Clube 
da Pessoa Idosa, Haydêe Cas-
sé explica que algumas ativi-
dades físicas e de estimulação 
cognitiva estão sendo realiza-
das à distância. “Os professo-
res de educação física estão 
impossibilitados de dar aula, 
então, planejamos atividades 
diferentes, com o intuito de 
prestar a melhor assistência 
possível durante a pandemia. 
Um professor de Educação Fí-
sica realiza lives, todos os dias 
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Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | colaborador

Quem nunca levou um “fora” fenomenal, um pé no tra-
seiro, uma bela dispensada de alguém que era o amor da sua 
vida? Quem nunca ficou sem chão, ouvindo uma desculpa es-
farrapada que punha fim a um romance que se queria eter-
no? Quem já não se afundou numa “roedeira” sem fim, numa 
dor de cotovelo arrasadora? Quem nunca alugou os ouvidos 
de amigos para queixas intermináveis sobre o desfecho de 
um caso de amor? Quem já rasgou fotos, ou deletou posts das 
redes sociais, ou tentou apagar a laser as memórias de uma 
paixão tatuada no braço?

Há quem diga que todos deveríamos passar por isso, ao 
menos, uma vez na vida. Juram que só quem teve um amor 
interrompido contra sua vontade, pode evoluir e se tornar al-
guém mais compassivo e empático.  Tenho cá minhas dúvidas 
e acho que há jeitos menos doloridos de se chegar ao mesmo 
resultado. 

Os motivos que tornam os  fins de casos de amor doloro-
sos e imperdoáveis são vários e as reações dos desprezados, 
idem. Lidar com a dificuldade da superação pode não trazer 
crescimento mas, às vezes, transforma os inconsoláveis em 
seres completamente diferentes do seu eu anterior, capazes 
de reações antes impensáveis .

Há os que quebram carros, difamam seus ex, fazem mú-
sicas lindas como “Atrás da Porta”. Há os que tentam se matar. 
Há vingativos, capazes das piores crueldades, como zerar a 
conta bancária do sacana que o abandonou. Há os que partem 
sem nada e os que saem deixando para trás montanhas de 
boletos a pagar. Há quem se demite de empregos ótimos, por 
pura incapacidade de seguir trabalhando em meio a lágrimas 
e soluços. Uns acabam com suas economias, se endividam, 
perdem as rédeas da vida. Outros mudam de cidade. Há quem 
recorra às cirurgias plásticas, lipo aspiração, escovas pro-
gressivas, sobrancelhas micro pigmentadas; na expectativa 
de que uma nova imagem reacenda a chama apagada. Alguns 
saem feito loucos em busca daquela primeira namorada para 
soprar suas feridas. Muitos trocam de carro ou até de estilo 
de vida, viram hippie, experimentam  viver em repúblicas ou 
topam até passar mais horas do dia nos bares do que em casa. 
Há reação de todo tipo para enfrentar o sofrimento. 

A mais interessante delas foi a do casal de artistas croa-
tas, Olinka Vistica e Drazen Grubisic, produtora de filmes e 
escultor. Eles estiveram juntos por 4 anos e, ao se separarem, 
naquela fase de dividir os pertences, brincaram que deviam 
fazer uma exposição que contasse o final do casamento. Anos 
depois, Drazen propôs a Olinka, fazerem juntos, um museu 
para muitas pessoas contarem suas próprias histórias, atra-
vés dos objetos ligados aos momentos mais marcantes delas.

A ideia prosperou. Eles começaram a recolher objetos de 
amigos e pediram financiamento coletivo para montar a pri-
meira exposição, em 2006, em Zagreb.

Assim nasceu um dos museus mais originais do mundo: 
o Museum of Broken Relationships ou, numa tradução livre, 
do Museu dos Relacionamentos Quebrados. E na minha: Mu-
seu dos Corações Partidos. 

Seu acervo é formado por doações, vindas de todos os lu-
gares do mundo, de objetos pessoais e do relato do papel que 
a peça teve no fim da história de amor. São os mais variados: 
cartões postais, chaves, alianças, sapatos, celulares, vestidos 
de noiva e até um machado, usado por alguém que destruiu 
todos os móveis da casa após ter sido abandonado. A reação 
das pessoas lá dentro, é um outro espetáculo. O espaço se en-
che de lágrimas, risadas. As frases escutadas são ótimas. “Foi 
assim mesmo comigo”. “Eu devia ter mandado para aqui toda 
a roupa que rasguei, daquele desgraçado”. “Por que queimei  
aquelas cartas? Poderiam estar aqui, mostrando seus erros 
gramaticais”.

O Museu conta  histórias românticas, trágicas, tristes, 
banais mas todas elas remetem a momentos bastante conhe-
cidos de todos nós, de tristeza e desespero dos finais. Funcio-
na no palácio barroco de Kulmer, na parte histórica de Zagreb.

Falar sobre o desamor valeu ao Museum of Broken Rela-
tionships, várias vezes , o prêmio de museu mais inovador da 
Europa, exposições itinerantes e uma franquia fora do país.

Seu site, além de ótimas fotos, tem um mapa do número 
de “corações partidos” que fizeram suas doações, e onde eles 
vivem. Vale visitar https://brokenships.com

Corações partidos

Marta Pessoa
marta.pessoa@gmail.comArtigo

às 9h. Ele dividiu os idosos 
em dois grupos intercalados, 
onde cada grupo assiste aula 
três vezes por semana. Outra 
professora tem gravado vídeos 
com uma sequência de aula. O 
de hidroginástica, por exemplo, 
solicita aos seus alunos vídeos 
declamando poesia, cantando 
alguma música. Os idosos têm 
gostado bastante”, afirmou.

Em relação as atividades 
cognitivas como oficina de me-
mória, curso de língua estran-
geira e artesanato, os profes-
sores continuam ministrando 
as aulas e acompanhando os 
alunos através de grupos de 
whatsapp. Alguns idosos têm 
facilidade com as redes sociais, 
outros contam com a ajuda dos 
familiares para assistir as aulas, 
mas os que moram sozinhos, a 
equipe tem ensinado a utilizar 
a ferramenta.

Marlene Gabriel, 63 anos, 
participa do Clube do Idoso há 
cinco anos. Ela realiza algumas 
atividades na instituição como 
pilates, aeróbica com dança, 
ginástica gerontológica mas o 
seu hooby preferido é o arte-
sanato. “Gosto muito do Clube 
da Pessoa Idosa, todos os pro-
fissionais são maravilhosos. Em 
relação ao artesanato, sempre 
gostei de fazer bijuteria e lidar 
com decoração, mas desde que 
descobri o mosaico, se tornou 
a minha paixão. Mas também 
aprendi a fazer pedraria na toa-
lha e craquelê, até ministrei um 

curso lá depois”, falou.
Em relação a pandemia, 

além do artesanato Marlene 
tem participado de outras ativi-
dades como aeróbica com dan-
ça e a ginástica gerontológica, 
no entanto, ela tem sentindo 
muita falta das amizades cons-
truídas lá. “Eu continuo assis-
tindo as aulas dos educadores 
físicos, as lives no instagram. 
Mas sinto falta da convivência 
diária, gosto muito de abra-
çá-las e animar o grupo, só de 
lembrar me deixa emocionada”,  
relembrou.

A psicóloga clínica Daniel-
le Azevedo enfatiza a importân-
cia de espaços de convivência 
social para melhorar a qualida-
de de vida do idoso e prevenir 
o surgimento de pensamentos 
disfuncionais que podem de-
sencadear transtornos psico-
lógicos na terceira idade. “Esti-
mular espaços de convivência é 
muito positivo porque quando 
há socialização, o indivíduo se 
sente incentivado a estar na-
quele grupo. Nestes espaços, o 
idoso trabalha as funções cog-
nitivas como memória, raciocí-
nio lógico, além de prevenir o 
surgimento de algum transtor-
no de humor e até depressão. 
Afinal, existem muitos fatores 
que podem desencadear isso, 
como a síndrome do ninho va-
zio ou o falecimento do compa-
nheiro (a), fazendo com que o 
idoso enxergue a vida sem cor”, 
concluiu.

DoCumEntAção 
básICA

Qualquer idoso com 
mais de 60 anos que 
reside em João Pes-
soa pode fazer parte 
do Clube da Pessoa 
Idosa e ter acesso aos 
serviços oferecidos. 
É necessário apenas 
realizar a matrícula, 
mas em virtude da 
pandemia, as inscri-
ções estão suspensas.
Para realizar a ma-
trícula são neces-
sários os seguintes 
documentos: cópia 
da Identidade, CPF, 
comprovante de re-
sidência, foto 3X4 e 
atestado de aptidão 
física. Se o idoso for 
realizar a modalidade 
hidroginástica, preci-
sa trazer o atestado 
de aptidão para con-
dição dermatológica 
e urológica (homens) 
ou ginecológica (mu-
lheres). Para mais 
informações, os in-
teressados podem 
entrar em contato 
através do telefone 
3214-8188.

Foto: Divulgação

Exposição de artesanato no Clube da Pessoa Idosa, antes da pandemia, contou com a participação de associados da instituição

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Nilber Lucena 
Especial para A União

Bombinha: disco pop, entusiasmante nnn “Certos artistas 
e intelectuais brasileiros 
agem como os políticos 
mais sacanas. Conquistam 
com sua arte a afeição do 
público e entregam esse 
valioso patrimônio ao 
poderoso do dia por um 
‘corte de cetim’.” A frase é 
de Petrônio Souto, publi-
cada no Facebook.
nnn A frase do insti-
gante Petrônio me fez lem-
brar Belchior  (ilustração) 
cantando “A palo 
seco”:  ”E eu quero é 
que esse canto torto, 
feito faca, corte a 
carne de vocês”. 
nnn Definido 
meu lançamento 
literário em 2020: 
uma coletânea de 
“Essas coisas”, desde 
os anos 1990.
nnn Não quero  
poder financeiro 
ou intelectual. São 
coisas que fazem a 
alma conviver mal 
com o corpo sem 
que a mente perce-
ba. Readequo-me 
à espiritualidade, 
procuro para en-
frentar fortemente 

o(s) tumulto(s). Não 
é possível exorcizar 
ninguém sem exorcizar 
a si mesmo.
nnn  A verdadeira cultu-
ra alternativa independe 
do “stablishmente” gov-
ernamental. Os chamados 
“fora do eixo” vivem da 
cultura dos editais. Não 
são uma alternativa em 
paralelo à cultura oficial, 
hereditária das capitanias 
intelectuais.

Fiz a apresentação do CD “Espantalho 
fonográfico”, do compositor paraibano Bom-
binha (foto), que está no encarte do disco, 
fabricado pela Ponto4 Digital.
          Com o título “Pop, sim, e por que não?”, 
transcrevo, a seguir, minha apresentação do 
CD, que está à venda,
 

nnnnnnnnnn

          “Conheço o músico e compositor há 
mais de 20 anos e agora me satisfaz - até 
mesmo me emociona - verificar que em 
seu primeiro disco o tempo não acabou 
com seu grande, indiscutível potencial 
de criatividade.

cie mais o mar. Isso não vem a ser careta, 
oh boy! Isso não vem a ser careta... Você 
também tem seu talento, meu irmão. Ah, 
ela quer crescer, deixa ela viver. Ah, ele 
quer um dia ser um bom cantor. Ah, que-
ro tocar meu violão’.
          

nnnnnnnnnn

          Bombinha é autor completo.
          ‘Espantalho fonográfico’ é um disco 
autoral, gravado com instrumentistas 
da estatura de Jorge Negão (no baixo), 
Vandix Araújo (guitarras e violão), Beto 
Preah (bateria) e Marcelo Macedo (te-
clado e violão de aço).
          Quem gosta também de apresentações 
pop universais vai encontrá-las, como no final 
beatliano de ‘As flores são felizes’.
          

nnnnnnnnnn 

       A faixa final, ‘Regresse’, é um verdadeiro 
manifesto nordestino, citando gente como 
Moraes Moreira, Paulo 
Rafael, Elba Ramalho, 
Edwin e Jackson do 
Pandeiro.
          ‘Espantalho fono-
gráfico’ é um disco entu-
siasmante. Repito: pop, 
sim, e por que não?”.

          O CD ‘Espantalho fonográ-
fico’ comprova que ele é um dos 
cinco melhores de sua geração 
nordestina da música pop. Pop, 
sim, e por que não?
          Bombinha demonstra com 
indiscutíveis talento e perso-
nalidade que é possível ser pop 
sem fugir de algumas ‘ginásti-
cas’ musicais rítmicas regiona-
listas, como nas faixas ‘Garota 
ambulante’, ‘Tela de enorme cor 
azul’ e ‘Pode crer, Zinho’
          Assim, ensina aos no-

vos como ser nordestino e cosmopolita, 
que não há nenhuma contradição nesse 
caminho estético, demonstrando que 
depois do conteúdo vem a forma.
          Afinal, é ótimo letrista. Não é para qual-
quer um arquitetar uma frase aparentemente 
simples como ‘moradia é papo sério, meu 
bem, é papo que o povo arquiteta’, no final de 
‘Pode crer, Zinho’.
          Há duas estrofes em ‘Garota ambulante’ 
que poderiam ser assinadas por quaquer um 
dos tais grandes da emepebê:
          ‘O mundo é mais que um shopping, 
senhorita. A vida vale mais que um celu-
lar, meu rapaz. Vale tanto que o Sol com-
põe o dia, o pintor colhe das algas o tom 
do seu olhar. São requintes que a natureza 
nada cobra, só te pede, até implora, apre-

Geléia geral
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De volta aos campos
Prefeito Luciano Cartaxo anunciou ontem a liberação das 
atividades do futebol profissional em João Pessoa a partir 
da próxima segunda-feira, dia 29.  Página 15
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Levantamento realizado por consultoria legislativa ajuda a acompanhar as políticas públicas prioritárias na Assembleia

Do início da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19) 
até hoje, a Assembleia Le-
gislativa da Paraíba (ALPB) 
já aprovou 24 leis estaduais, 
além de oito decretos legisla-
tivos e duas resoluções. Das 
novas leis, 19 culminaram 
em normas estaduais sancio-
nadas pelo governador João 
Azevêdo (Cidadania), en-
quanto que as outras cinco 
foram promulgadas pelo pre-
sidente do Legislativo, depu-
tado Adriano Galdino (PSB).

Duas dessas decisões, 
no entanto (as que tratam 
da “Fila Zero” nos hospitais 
e a que trata da redução das 
mensalidades escolares), 
aguardam concessão de limi-
nar por parte da Justiça esta-
dual. Caso semelhante ocorre 
com a que trata da suspensão, 
por 120 dias, do pagamento 
das parcelas de empréstimos 
consignados dos servidores 
públicos estaduais.

Sobre essa última, rela-
cionada aos consignados, a 
ministra Cármen Lúcia conti-
nua ouvindo o governo e de-
mais partes envolvidas sobre 
a eficácia da medida, poden-
do ter decisão anunciada ain-
da no decorrer desta semana. 
Enquanto isso, a lei segue 
valendo, com a suspenção da 
cobrança de parcelas.

Este levantamento é fru-
to de um trabalho que vem 
sendo desenvolvido por Félix 
Araújo Sobrinho, consultor 
legislativo da Assembleia Le-
gislativa paraibana. O traba-
lho, além da simples listagem, 
inclui a compilação das leis e 
resoluções, colocando-as por 
ordem numérica e noticiando 
a ocorrência de vetos totais 
ou parciais. A atividade inclui, 
também, a separação das pro-
postas de leis que são alvos 
de decisões judiciais.

Félix Araújo, que já foi se-
cretário legislativo e trabalha 
na ALPB desde a década de 
1980, destacou que o traba-
lho de compilação é impor-
tante para que se possa saber 
exatamente quais as políticas 
públicas e os direitos do con-
sumidor definidos pelo parla-
mento estadual neste período 
especial de pandemia.

Provocado a destacar as 
normas jurídicas que tive-
ram maior repercussão neste 
período, ele comentou que, 
“apesar do relevante interes-
se público de todo o conjunto 
da produção da Assembleia, 
vale ressaltar as leis que tra-
tam da prevenção da covid-19 
nos serviços de delivery e no 
acesso às agências bancárias 
e casas lotéricas, bem como a 
multa por fake news, que foi 
de autoria do deputado Wil-
son Filho (PTB)”, disse.

Além destas, acrescentou 
Félix Araújo, “também as nor-
mas estaduais que versam so-
bre o Plano Emergencial para 
Pessoas em Situação de Rua; a 
proibição de acender foguei-
ras em espaços urbanos, de 
autoria do presidente Adria-
no Galdino; e o ‘Programa Re-
médio em Casa’, que também 
foi uma iniciativa do presi-

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Deputados aprovaram 24 
leis durante a pandemia
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Pelas Prefeituras

Comunicação virtual
O vereador Ranieri Ramalho (PSL), em ses-
são por videoconferência da Câmara Mu-
nicipal de Patos, apresentou requerimento 
solicitando à direção do Complexo Hospi-
talar Regional de Patos a implantação de 
um sistema de videochamada para facili-
tar a comunicação virtual entre pacientes 
internados e seus familiares, lembrando 
que as pessoas acometidas pela covid-19 
ficam fragilizadas diante do isolamento 
necessário para tratar a doença.

‘Paraíba Educa’
A Assembleia Legislativa firmou uma par-
ceria com o Governo do Estado para be-
neficiar estudantes da Rede Estadual de 
Ensino de toda a Paraíba. O canal ‘Paraíba 
Educa’, criado pela a Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (SEECT) e a TV Assembleia, vai 
permitir que os alunos assistam aulas de 
casa em canal aberto e possam executar as 
atividades pedagógicas de forma remota 
durante a quarentena. O projeto também 
conta com a parceria da Câmara dos Depu-
tados e do Senado Federal.

Participação de jovens
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lan-
çou uma campanha digital para incentivar 
a participação de jovens na política e nas 
eleições municipais deste ano. A medida 
pretende fortalecer a democracia e au-
mentar o debate sobre os problemas na-
cionais. A campanha foi intitulada ‘Eu na 
Prefeitura, Eu na Câmara’. Na página do 
TSE na internet, até 3 de julho, jovens en-
tre 16 e 25 anos podem enviar um vídeo 
de 30 segundos, respondendo sobre o que 
falta na sua cidade e o que poderia fazer 
para melhorar a situação se fosse eleito 
prefeito ou vereador do município.

Serra do Teixeira
Em audiência com o ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, o deputado federal 
Hugo Motta (Republicanos) solicitou a im-
plementação do Parque Nacional da Serra 
do Teixeira, uma reivindicação antiga da 
população da região e dos defensores da 
proteção ao bioma Caatinga. “O parque 
de preservação continua sendo uma prio-
ridade do nosso mandato e será a opor-
tunidade de potencializarmos o turismo 
ecológico e regional, gerando receita para 
a população local”, justificou o deputado.

Ação na feira
A Prefeitura de Bayeux, por meio da Secre-
taria da Saúde, promoveu ação de combate 
ao novo coronavírus (covid-19) na Feira 
do Mário Andreazza. Foram realizados 
testes rápidos para detecção da doença e 
vacinação contra a gripe, além de aferição 
de temperatura, distribuição de máscaras 
e campanha de prevenção e orientação. 
Segundo o prefeito Jefferson Kita (Cidada-
nia), foi a primeira vez que a comunidade 
do Bairro Mário Andreazza recebeu uma 
ação de saúde preventiva com uma logís-
tica mais elaborada.

Lei Maria da Penha
A Coordenadoria de Políticas Públicas 
para as Mulheres do município de Conde, 
na Região Metropolitana de João Pessoa, 
realizou uma formação, por meio de pla-
taforma online, com 22 profissionais in-
tegrantes da Guarda Municipal da cidade 
(dentre eles, seis do sexo feminino), sobre 
a Lei Maria da Penha e o papel da Guarda 
no enfrentamento à violência contra a mu-
lher. O objetivo é o fortalecimento das po-
líticas de enfrentamento contra a violência 
contra as mulheres.

dente em parceria com o de-
putado Tião Gomes (Avante)”.

Outras leis
Outras matérias desta-

cadas pelo consultor legisla-
tivo foram as que tratam da 
garantia da merenda escolar 
para os alunos da rede pú-
blica estadual de ensino, de 
autoria dos deputados Felipe 
Leitão e Taciano Diniz (ambos 

do Avante); a que versa sobre 
a necessidade de criação dos 
comitês municipais de cri-
se, de iniciativa do deputado 
Raniery Paulino (MDB); bem 
como a que apontou para a 
suspensão temporária do pa-
gamento de parcelas dos em-
préstimos consignados, que 
partiu dos deputados Wallber 
Virgolino (Patriota) e Wilson 
Filho (PTB).

Completando a lista das 
iniciativas parlamentares des-
tacadas por Félix Araújo, há 
ainda a propositura que de-
fendeu a prorrogação da vali-
dade dos concursos públicos 
também de autoria de Wallber 
Virgolino e, finalmente, as leis 
da comunicação inclusiva e da 
informação e acolhimento vir-
tual de autoria da deputada 
Cida Ramos (PSB).

Suspensão do recesso foi providencial

Trabalho remoto marca o período

Empenhado no trabalho de levanta-
mento da nova legislação relacionada à 
crise sanitária, Félix Araújo faz questão 
de enfatizar que as resoluções da As-
sembleia Legislativa demonstraram muito 
bem o compromisso da Mesa Diretora 
e do conjunto dos parlamentares, que 
inclusive suspenderam o próprio recesso 
parlamentar com o objetivo de ampliar 
os trabalhos da Casa no enfrentamento 
à covid-19.

E isso, segundo ele, pode ser mais 
bem desenvolvido graças à aprovação de 
um ‘Programa de Apoio do Parlamento 
Estadual’ e, paralelamente, um ‘Plano Es-
tratégico de Atuação e Acompanhamento 
Permanente dos Trabalhos de Prevenção 
e de Enfrentamento da Pandemia’.

O consultor legislativo explica que, 
com todo esse levantamento, ele está 
“enriquecendo” o ‘Explicando Direito’, 
um programa em fase experimental, atra-
vés do qual as leis são destacadas pelos 

seus elementos principais, que são seus 
objetivos, alcance da norma, eficácia, 
órgãos fiscalizadores do seu cumprimento 
e aplicação de penalidades.

“E depois de observar tudo isso”, 
arremata Félix Araújo, “vem também 
os destaques da lei no que se refere a 
sua data de vigência e, se for o caso, o 
período em que ela estará inserida no 
mundo jurídico, o que excepcionalmente 
está acontecendo na legislação vinculada 
à pandemia”.

Félix Araújo também fez questão 
de apontar que a maior importância do 
programa ‘Explicando Direito’ é que ele 
favorece o entendimento do consumidor 
e do destinatário sobre as leis, conse-
quentemente sobre os direitos que lhe 
são assegurados. “Na medida do amadu-
recimento dessa inovadora experiência, 
o programa poderá ser inserido em pla-
nejamento institucional dos parlamentos 
estaduais e municipais”, concluiu ele.

A atuação parlamentar deste período 
da pandemia na Assembleia Legislativa da 
Paraíba está caracterizada 
pela realização dos trabalhos 
legislativos à distância. Nesses 
trabalhos estão incluídas as 
sessões extraordinárias em 
plenário, reuniões e audiên-
cias públicas das comissões 
permanentes e temporárias, 
das frentes parlamentares, 
além ainda das sessões espe-
ciais, sempre marcadas pela 
apresentação de um volume 
considerado de requerimentos.

Esses requerimentos normalmente in-
cluem apelo às autoridades solicitando 

providências, sugerindo iniciativas através 
de indicações e pedindo informações volta-

das para questões de saúde 
pública e suas repercussões 
econômicas e sociais direcio-
nadas para a pandemia da 
covid-19.

Os decretos legislativos 
dizem respeito ao reconhe-
cimento da ‘Calamidade 
Pública no Estado da Paraíba’ 
em razão da grave crise de 
saúde pública decorrente da 
pandemia e suas repercus-

sões nas finanças estaduais, além ainda do 
reconhecimento da calamidade pública nos 
municípios paraibanos.

Levantamento da nova legislação na ALPB está sendo desenvolvido por Félix Araújo Sobrinho, consultor legislativo da Assembleia

Foto: Agência-ALPB

Requerimentos normalmente 
incluem apelo solicitando 
providências, sugerindo 

iniciativas através de indicações 
e pedindo informações
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Revisão histórica e 
denúncia estética

No Piauí, ocorreu o mais cruento extermínio de na-
ções indígenas da América do Sul, iniciado no século XVII, 
prolongando-se até as primeiras décadas do século XIX. 
Desta forma, bem explicita, Paulo Machado inicia a sua 
obra “As trilhas da morte” (2002). Verdade que este pro-
cesso de extermínio do elemento indígena foi sofisticada-
mente negado pelo conjunto dos primeiros historiadores 
piauienses, incluindo Abdias Neves. Assim como também 
foi negada a importância do elemento negro na formação 
econômica do Piauí. Em “Literatura e Identidade no Piauí” 
(2010), Alcebíades Costa Filho desvela os processos de 
negação ou de dúvida postas se houve mesmo a escravi-
dão negra no Piauí.

Pasmem, o nosso legado histórico é de pura negação 
sobre a importância do elemento indígena e do elemento 
preto na formação da cultura piauiense. Mas, nossa ances-
tralidade ameríndia se faz viva em nossos parques arqueo-
lógicos, menos mal.

Não obstante, o Piauí é também Brasil, é também 
mundo. Não poderia passar incólume pela onda antirracis-
ta que se alastra por todo o planeta. Sobretudo nos Estados 
Unidos e na Europa, os estudos pós-colonialistas ou deco-
loniais têm servido de âncora para manifestações varia-
das, e estátuas e monumentos de figuras históricas ligadas 
aos processos de colonização, exploração e escravidão tem 
sido derrubadas.

Padre Antônio Vieira, em Portugal, teve sua face 
lambuzada de vermelho, o mesmo vermelho do sangue 
derramado afro-tupi em terras coloniais. Em São Paulo, 
um projeto de lei propõe a retirada da estátua de Borba 
Gato, um bandeirante ligado à procura de ouro, e por 
conseguinte ao genocídio de povos indígenas. No Piauí, 
seguindo a onda do revisionismo histórico, um grupo 
de “pessoas de dentro” da Universidade Federal do Piauí 
quer destruir a escultura “EL MATADOR” do escultor Car-
los Martins, por sinal já falecido e que está fixada na rota-
tória central da Avenida Universitária com a Avenida Raul 
Lopes, bem no centro da UFPI.

Trata-se de uma escultura denúncia inspirada no poe-
ma “El Matador”, do poeta H. Dobal, e não uma apologia ao 
matador de índios João do Rego Castelo Branco, um dos 
colonizadores do Piauí. Na verdade, são três obras de arte 
encomendadas pelo professor Cineas Santos e doadas à 
comunidade piauiense e colocadas no interior do campus 
da Ininga (UFPI). A escultura em pedra do artista plásti-
co Antônio Amaral e o mural do também artista plástico 
Gabriel Arcanjo foram já destruídas, não se sabe ainda se 
pelo mesmo grupo, cujas lideranças não foram até agora 
identificadas publicamente.

No caso do Piauí, não me parece ser um caso de re-
visionismo histórico e sim de uma não compreensão es-
tética. As obras de arte supracitadas, e em especial a es-
cultura em ferro “EL MATADOR” de Carlão Martins, como 
era conhecido, não representam uma apologia ao sangui-
nário João do Rego Castelo Branco, figura conhecida pela 
historiografia piauiense. Representam sim uma denúncia 
ao triste passado colonial, pelo reavivamento de nossas 
heranças afro-ameríndias.

Neste terreno pantanoso do revisionismo histórico, 
faz-se necessário as devidas cautelas para que não ve-
nhamos afundar no simplório apagamento da memória. 
Há mais de um século Rui Barbosa mandou queimar uma 
vasta documentação sobre a escravidão, acreditando que 
com tal ação fosse esquecida ou cicatrizada a ferida aberta 
da escravidão negra no Brasil, no dizer de Joaquim Nabuco. 

Faltam a este grupo de “pessoas de dentro da UFPI”, 
responsável por esta tentativa de apagamento artístico (e 
não histórico), dois aportes educacionais (erudição): (1) 
conhecimento estético para leitura de mundo e (2) de his-
tória do Piauí. Ao invés da alcunha de “pessoas de dentro”, 
bem que poderia ser de “pessoas por dentro” dos valores 
universais e culturais de uma comunidade acadêmica.

Com a criação da UFPI, nos idos dos anos 1970, um 
novo conjunto de historiadores superaram as ideias de ne-
gação (de índios e negros) no processo de desenvolvimen-
to econômico do Piauí, incluindo-se Odilon Nunes, Monse-
nhor Chaves, Milton Brandão e tantos outros expoentes 
que humildemente recomendo como aportes necessários 
para a compreensão dos elementos formadores do Piauí 

Não faz nenhum sentido o revisionismo da história 
do Piauí a partir da destruição de um conjunto de obras de 
artistas piauienses contemporâneos e de vanguarda. Este 
grupo de “pessoas de dentro da UFPI” não está alcançando 
o valor da denúncia estética.

amadeiraneto@gmail.com

Recursos beneficiam estados 

Planalto vai liberar R$ 592,4 milhões 
em novas emendas parlamentares
Idiana Tomazelli
Agência Estado

O Governo Federal 
vai pagar de uma vez só 
R$ 592,4 milhões em re-
cursos sem “carimbo” 
destinados por emendas 
parlamentares a estados 
e municípios. Os repasses 
seriam feitos ao longo do 
ano, mas o Ministério da 

Economia fará a transfe-
rência única como forma 
de ajuda durante a crise 
provocada pela pandemia. 
O dinheiro cai na conta 
dos governos regionais na 
próxima segunda-feira.

As chamadas “trans-
ferências especiais” foram 
criadas pelo Congresso 
no ano passado e são re-
cursos direcionados por 

emendas individuais sem 
destinação específica.

Na prática, o gover-
nador ou prefeito recebe 
esse dinheiro e pode gas-
tar como entender mais 
adequado, desde que res-
peite a regra de aplica-
ção mínima de 70% para 
investimentos. É proibi-
do o uso dos valores para 
bancar salários ou outras 

vantagens a servidores 
ativos ou aposentados

Os recursos poderão 
ser usados, inclusive, para 
a compra de equipamen-
tos para a área de saúde 
ou abrir novos leitos em 
hospitais. Segundo dados 
do Ministério da Econo-
mia, serão contemplados 
14 estados e 1,5 mil muni-
cípios no país.

Caixa começa a depositar nova 
parcela do auxílio emergencial
Recursos ficarão disponíveis em uma poupança digital e mais de 40 milhões de pessoas serão atendidas até o próximo dia 4

A Caixa Econômica Fede-
ral começa a depositar hoje 
novas parcelas de R$ 600 
(ou R$ 1,2 mil para famílias 
chefiadas por mulheres) na 
poupança digital, referentes a 
três lotes de beneficiários do 
auxílio emergencial que não 
fazem parte do Bolsa Família. 
Mais de 40 milhões de pesso-
as receberão os créditos até o 
próximo dia 4, de acordo com 
o mês de nascimento.

O calendário foi publicado 
quinta-feira em edição extra do 
Diário Oficial da União e deta-
lhado ontem pelo presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, em 
entrevista virtual. Como os pa-
gamentos são digitais, o banco 
não abrirá as agências.

Beneficiários do lote 1, 
que receberam a primeira par-
cela até o dia 30 de abril, rece-
berão neste sábado o crédito 
da terceira parcela. Serão mais 
de R$ 19,7 bilhões para 31 mi-
lhões de pessoas. Também será 
feito o pagamento da segunda 
parcela para 8,7 milhões de 
beneficiários do lote 2, aque-
les que receberam a primeira 
parcela entre 16 e 29 de maio, 
que receberão um montante 
de R$ 5,5 bilhões. A partir de 
hoje, a Caixa também credi-
tará a primeira parcela para 
1,1 milhão de beneficiários do 
lote 4, que receberão cerca de 
R$ 700 milhões.

Todos os beneficiários vão 
receber o dinheiro em uma 
conta digital, mesmo aqueles 
que indicaram conta de outro 
banco no cadastro. O presi-
dente da Caixa destacou que a 
prioridade do banco é manter 
o atendimento digital, de for-
ma a evitar aglomerações de 
pessoas nos pontos de atendi-
mento, seguindo os protocolos 

de prevenção do período de 
pandemia.

Os beneficiários poderão 
utilizar os recursos por meio 
do cartão de débito virtual, 
disponibilizado no aplicativo 
Caixa Tem, para compras pela 
internet ou por meio de ma-
quininhas em lojas físicas. Tam-
bém é possível realizar o paga-
mento de boletos e de contas 
de água, luz, gás e telefone. “Há 
um uso crescente e intenso de 
um desses quatro meios, 40% 
das pessoas já estão realizando 
compras dessa maneira”, disse 
Guimarães.

Para aqueles que quise-
rem realizar o saque em dinhei-
ro, o calendário de pagamento 
vai de 18 de julho a 19 de se-
tembro, também de acordo 
com o mês de nascimento. Nas 
respectivas datas, havendo sal-
do remanescente na poupança 
digital, o valor será transferido 
automaticamente para a conta 
que o beneficiário indicou no 
cadastro, sendo da Caixa ou 
conta em outro banco.

Lote 3 e Bolsa Família
Sobre o lote 3 de bene-

ficiários, que tem cerca de 
4,5 milhões de pessoas, o 
presidente da Caixa explicou 
que esse grupo já recebeu a 
primeira parcela nas contas 
digitais há cerca de dez dias 
e o saque em dinheiro poderá 
ser feito entre 6 e 18 de ju-
lho, também de acordo com 
o mês de nascimento. O pa-
gamento da segunda parcela 
para esses beneficiários ain-
da depende de autorização 
do Ministério da Cidadania e 
da Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência 
Social (Dataprev).

Já os beneficiários do au-
xílio emergencial que estão 
no programa Bolsa Família re-
cebem os recursos de acordo 
com o calendário do progra-
ma, sempre nos últimos dez 
dias de cada mês. Ontem, a 
Caixa pagou a terceira parcela 
do benefício para quem tem o 
Número de Identificação So-
cial (NIS) final 8.

Na segunda (29) e terça-
-feira (30), o banco faz o cré-
dito para aqueles com NIS 
final 9 e 0, respectivamente. 
Para este público, o recebi-
mento do auxílio emergencial 
é feito da mesma forma que o 
benefício regular, utilizando 
o cartão do Bolsa Família ou 
por crédito na conta da Caixa.

Pedro Guimarães desta-
cou que 65 milhões de pes-
soas já receberam parcelas 
do auxílio emergencial e que 
ainda há cadastros em análise 
para o recebimento do bene-
fício. Cerca de 2 milhões de 
pessoas estão passando pela 
primeira validação da Data-
prev, e 1,3 milhão estão em 
reanálise.

O auxílio é destinado 
aos trabalhadores informais, 
microempreendedores indi-
viduais, autônomos e desem-
pregados, como forma de for-
necer proteção emergencial 
no enfrentamento à crise cau-
sada pela pandemia do novo 
coronavírus (covid-19).

Novo calendário de pagamento do auxílio foi detalhado ontem pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães

Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Andreia Verdélio 
Agência Brasil

Andreia Verdélio 
Agência Brasil

Governo entrega Eixo Norte do projeto
transposição do São Francisco no CE

O presidente Jair Bolsona-
ro disse ontem que o Projeto de 
Integração do Rio São Francis-
co é uma “novela enorme que 
está chegando ao fim”. Bolsona-
ro participou ontem, em Pena-
forte, no Ceará, da cerimônia de 
acionamento da comporta que 
será responsável pela chegada 

das águas do Eixo Norte do pro-
jeto ao Estado.

Com a ação, a água que já 
abastece o Reservatório Mila-
gres, em Pernambuco, passará 
pelo Túnel Milagres, na frontei-
ra dos dois estados, começará a 
encher o Reservatório Jati, no 
Ceará, e seguirá até a Paraíba e 
o Rio Grande do Norte.

As primeiras obras, para 
o deslocamento de parte das 

águas do São Francisco, foram 
iniciadas em 2007 pelo Exér-
cito. A previsão original do go-
verno da época era inaugurar 
até 2010 todos os canais, reser-
vatório e estações de bombea-
mento. A expectativa do gover-
no atual é que o projeto esteja 
concluído no próximo ano.

“Foi uma recomenda-
ção desde o início do governo 
que não deixaríamos nenhu-

ma obra parada. Faz parte do 
nosso compromisso e ficamos 
muito felizes em trazer água 
para quem precisa”, disse o pre-
sidente em entrevista à TV Bra-
sil, ao final do evento. “O proje-
to vai beneficiar a agricultura, 
irrigar terras, levar água para 
casa do cidadão nordestino que 
sempre teve carência disso. É 
uma novela enorme que está 
chegando ao fim”, completou.

Alberto Madeira Neto
Acilino
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CBF e clubes projetam início para o dia 8 de agosto e existe a possibilidade de jogos fora da sede do mandante

Datas do Brasileirão podem
gerar conflitos com Estaduais

O Campeonato Brasi-
leiro poderá começar a ser 
disputado em 9 de agosto. 
É com essa data-base que a 
CBF trabalha para iniciar o 
torneio após realizar uma 
reunião com representan-
tes dos 40 times das duas 
primeiras divisões nacio-
nais - o dia 8 de agosto é a 
data prevista para a Série B. 
A possibilidade de início do 
Brasileirão no fim de sema-
na dos dias 8 e 9 de agosto 
poderá causar um conflito 
de datas com a disputa dos 
campeonatos estaduais - 
até agora, o Carioca foi o 
único que já recomeçou. Já 
a volta aos treinos dos clu-
bes do Paulistão será em 1º 
de julho.

Mas diante de algum 
veto por parte dos muni-
cípios, os clubes, com ex-
ceção de um dos 20 par-
ticipantes do Brasileirão, 
o Athletico Paranaense, 
aceitariam a possibilida-
de de mandar seus jogos 
fora das suas cidades para 
viabilizar a disputa do tor-
neio em locais onde esteja 
permitida a liberação de 

eventos esportivos.
“O retorno do futebol 

depende da autorização das 
autoridades de saúde. Mas, 
dezenove dos vinte clubes 
da Série A se dispuseram a 
jogar fora das suas cidades, 
em última instância, caso 

até lá seus municípios não 
estejam liberados pelas au-
toridades de saúde a rea-
lizar jogos. Foi um sinal de 
apoio à realização da com-
petição pela CBF”, revelou a 
confederação em nota.

Além disso, certamente 

o torneio não se encerra-
rá em 2020, com a CBF já 
avaliando que o torneio só 
terminaria em fevereiro de 
2021. E o calendário ainda 
prevê a disputa da Copa do 
Brasil, da Libertadores e 
da Sul-Americana, compe-

tições todas já iniciadas e 
interrompida em função da 
pandemia do coronavírus. 
Inicialmente, o Brasileirão 
iria começar em 3 de maio.

De acordo com a CBF, as 
datas básicas para o come-
ço das competições foiram 

propostas por Rogério Ca-
boclo, presidente da enti-
dade, recebendo o aval dos 
clubes participantes ao en-
contro nessa quinta-feira. A 
confederação ressalvou que 
será necessário ter o aval 
das autoridades de saúde.

Agência Estado

Torcida comemora título do Liverpool

Platini é acusado pela Justiça suíça

Campeão segue
surfando no RN 

Etapas da Diamond League de atletismo são canceladas

Depois de 30 anos de jejum no Campe-
onato Inglês, o Liverpool conseguiu na 
última quinta-feira o título nacional. As-
sim que a conquista foi confirmada com 
a vitória do Chelsea sobre o Manchester 
City, o técnico alemão Jurgen Klopp pe-
diu aos torcedores que respeitassem o 
isolamento social provocado pela pan-
demia do novo coronavírus. "Fiquem 
em casa ou apenas na porta (de suas 
casas). Mas nada mais do que isso", 

disse. No entanto, não foi o que se viu 
nas ruas da cidade de Liverpool. As res-
trições impostas pelo governo britânico 
por conta da pandemia da covid-19 não 
impediram que milhares de torcedores 
tomassem as ruas de Liverpool na noite 
dessa quinta-feira, por mais que o clube 
tenha pedido para que evitassem aglo-
merações. Os arredores do estádio An-
field Road receberam fãs eufóricos com 
o fim da espera que durou três décadas.

Michel Platini está sendo acusado for-
malmente pela Justiça da Suíça por 
ter recebido um pagamento de US$ 
2 milhões (cerca de 10,8 milhões) da 
Fifa, em 2011, durante a gestão do 
presidente Joseph Blatter. Ex-capitão 
da seleção francesa, Platini, que na 
época era presidente da Uefa, é sus-
peito de ser cúmplice de má gestão 
criminal, apropriação indébita e falsifi-
cação, segundo documentos revelados 

por investigadores suíços. Platini, de 65 
anos, enviou faturas à Fifa em janeiro 
de 2011 para receber pagamento por 
um salário não contratado, ao trabalhar 
como consultor presidencial no primeiro 
mandato de Blatter, de 1998 a 2002. 
Cinco tribunais, incluindo o comitê de 
ética da Fifa, foram contra Platini desde 
que os promotores suíços revelaram a 
alegação em setembro de 2015. Platini 
e Blatter foram banidos pela Fifa.

Apesar da pandemia do  coronavírus, o 
surfista Italo Ferreira não perdeu o seu 
contato com o mar. Cumprindo a qua-
rentena obrigatória em Baía Formosa, 
no Rio Grande do Norte, ele retornou 
às origens e está aproveitando o tempo 
livre para treinar ao lado dos amigos e 
passar mais tempo com a família. "A 
minha quarentena está sendo produ-
tiva. Estou indo surfar todos os dias e 
também aproveito para pescar e jogar 
futmesa com os amigos", contou o 
atual campeão mundial, que admite 
estar preocupado com a propagação 
da covid-19. "Estou me cuidando, se-
guindo todas as regras. Tento manter 
distância das pessoas porque não sa-
bemos quem está infectado. Também 
tento ficar sempre com as mesmas 
pessoas e aproveitar a vida da melhor 
maneira possível. Sei que o mundo 
está passando por um dos seus mo-
mentos mais difíceis. ", complementou 
o surfista.

A World Athletics, novo nome da IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo, na sigla em inglês), anunciou, ontem, o 
cancelamento de mais duas etapas da Diamond League, a principal série de eventos organizados pela entidade. Desta vez, foram as 
provas previstas para Paris, no dia 6 de setembro, e Eugene, nos Estados Unidos, que seria em 4 de outubro. Assim como acontece 
com outras modalidades, o atletismo vem sofrendo com a pandemia do novo coronavírus. Anteriormente, as seis primeiras etapas 
da atual temporada já haviam sido alteradas por conta da pandemia da covid-19. Como nos cancelamentos anteriores, a decisão 
dessa sexta-feira foi tomada em estreita consulta com organizadores, atletas e partes interessadas, de acordo com a World Athletics.

Curtas
Foto: Divulgação/IAAF

O Conselho da FIFA, 
através de videoconferên-
cia, tomou importantes 
decisões para o futuro do 
futebol e aprovou várias me-
didas com o objetivo de res-
ponder ao covid-19 e ajudar 
o futebol em todo o mundo 
diante da pandemia e suas 
consequências. Dentre eles, 
o Plano de Assistência da 
FIFA COVID-19 , elaborado 
em estreita cooperação com 
representantes das confe-
derações. Nos três estágios, 
este plano de suporte global 
disponibilizará até US $ 1,5 
bilhão (cerca de R$ 817 mi-
lhões com um dólar valendo 

R$ 5,45)) para ajudar a co-
munidade de futebol.

Nas duas primeiras eta-
pas do plano, a FIFA previu a 
liberação imediata de todos 
os pagamentos de custos 
operacionais a prazo para 
as associações-membros e, 
posteriormente, a oportuni-
dade de transformar os sub-
sídios de desenvolvimento 
a prazo em fundos de alívio 
operacional covid-19 - com 
um mínimo de 50% dos fun-
dos liberados para alocação 
no futebol feminino.

Na terceira fase, apro-
vada agora pelo Conselho, 
será fornecido mais apoio 
financeiro por meio de um 
sistema de doações e em-

préstimos:
 
Subsídios 
Um subsídio de solida-

riedade universal de US $ 1 
milhão será disponibiliza-
do a todas as associações 
membros e um subsídio 
adicional de US $ 500.000 
será alocado especificamen-
te para o futebol feminino. 
Além disso, cada confedera-
ção receberá uma doação de 
US $ 2 milhões.

Empréstimos
As associações-mem-

bros poderão solicitar em-
préstimos sem juros no 
valor de até 35% de suas re-
ceitas anuais auditadas. Por 

uma questão de solidarie-
dade, um empréstimo míni-
mo de US $ 500.000 estará 
disponível e um máximo de 
US $ 5 milhões. Além dis-
so, cada confederação terá 
acesso a um empréstimo de 
até US $ 4 milhões.

Os subsídios e emprés-
timos podem ser direcio-
nados pelas associações--
membro à comunidade de 
futebol em geral em seus 
respectivos territórios, in-
cluindo clubes, jogadores, 
ligas ou outros que foram 
afetados.

Governança
Para garantir a supervi-

são efetiva do plano, haverá 

controles rigorosos sobre o 
uso de fundos, requisitos de 
auditoria e condições claras 
de pagamento de emprésti-
mos. Também será estabe-
lecido um comitê diretor do 
Plano de Assistência FIFA 
COVID-19 para supervisio-
nar a administração do es-
quema.

Olli Rehn, vice-presi-
dente do Comitê de Gover-
nança da FIFA, foi nomeado 
para liderar esse comitê. Ele 
também é o governador do 
Banco da Finlândia, mem-
bro do Conselho de Admi-
nistração do Banco Central 
Europeu e ex-vice-presiden-
te da Comissão Europeia.

O Grupo de Trabalho 

das Confederações da FIFA 
COVID-19 e a força-tarefa 
das partes interessadas 
continuarão seu trabalho 
de monitorar a situação 
em cada confederação, dis-
cutindo soluções alternati-
vas e, se necessário, apre-
sentando outras propostas 
ao conselho da FIFA.

A próxima reunião 
do conselho está prevista 
para setembro, antes do 
70º Congresso da FIFA, 
que será realizado em 
18 de setembro de 2020. 
Ambos serão organizados 
como eventos virtuais rea-
lizados por videoconfe-
rência.

Fifa libera mais de R$ 800 mi para as suas filiadas
Fifa.com

Cena que vai ser difícil de ver no Campeonato Brasileiro deste ano com a presença da torcida em campo, já que os jogos a partir de agosto serão realizados sem a presença de público nos estádios

Foto: Marcos Ribolli



Após anúncio da Prefeitura de João Pessoa, Botafogo, CSP e Auto Esporte podem retomar as suas atividades

Clubes estão liberados para
voltar aos treinos no dia 29

As atividades do futebol 
profissional em João Pessoa 
estão liberadas a partir da 
próxima segunda-feira, dia 
29. O anúncio da liberação 
para os treinamentos foi 
feito na manhã de ontem à 
imprensa, pelo prefeito Lu-

ciano Cartaxo, dentro das 
medidas de flexibilização, 
agora na segunda fase, e que 
buscam assegurar mais pro-
teção contra a covid-19. “Os 
números apontam que po-
demos avançar para o passo 
seguinte, mas precisamos 
seguir vigilantes. Não pode-
mos baixar a guarda. O isola-
mento social segue decisivo 

para seguirmos salvando vi-
das. Por isso, toda esta reto-
mada vem sendo norteada 
por medidas de segurança 
que nos permitam avançar 
para os passos seguintes”, 
explicou o prefeito Luciano 
Cartaxo.

Antes de liberar a ativi-
dade profissional do futebol, 
o prefeito Luciano Carta-

xo informou que manteve 
contato com a presidente 
da Federação Paraibana de 
Futebol, Michele Ramalho, e 
tomou ciência dos protoco-
los definidos pela Entidade e 
determinou, ainda, a libera-
ção dos testes para os atletas 
de Botafogo e CSP, que dis-
putam o Campeonato Parai-
bano, além do Auto Esporte, 

representante do Estado no 
Campeonato Brasileiro  Fe-
minino da Série A2. Na últi-
ma quinta-feira, os atletas do 
Botafogo iniciaram os testes, 
mas através de uma parceria 
com um laboratóro da capi-
tal. Além de João Pessoa, os 
treinos dos atletas profissio-
nais também já foram libe-
rados em Campina Grande, 

beneficiando Campinense, 
Perilima e Treze que conta-
ram também com os testes 
para covid-19 cedidos pela 
prefeitura. Assim, na pró-
xima segunda-feira, dia 29, 
as atividades nos CTs de 
Treinamentos dessas equi-
pes voltam à “normalidade” 
dentro dos critérios rígidos 
dos protocolos definidos.

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 27 de junho de 202016
Esportes

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Geraldo Varella

Ainda tem resistência

Mas, o retorno do futebol na Paraíba está longe 
de ser um consenso. Seja entre dirigentes de clubes, 
atletas, membros da imprensa e órgão públicos, a 
ação da Federação Paraibana de Futebol (FPF) em 
anunciar um retorno das partidas para o próximo dia 
18 é vista como uma medida precoce, especialmente 
por não haver um controle da curva de contágio da 
covid-19 no Estado e muito menos no Brasil. Diante 
desse cenário, o Ministério Público da Paraíba emitiu 
uma portaria conjunta - de número 001/2020 - entre 
o Núcleo do Desporto e de Defesa do Torcedor (NU-
DETOR) e o Programa Estadual de Proteção e Defesa 
do Consumidor do MPPB (MP-Procon).

A portaria rege sobre a retomada do Campeo-
nato Paraibano de Futebol em 2020 e solicita uma 
série de documentos e comprovações que possam 
refutar violações de regras do isolamento social e 
da prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, 
além de lesões aos direitos coletivos dos torcedores e 
consumidores do Estado que venham a ser cometidos 
pela FPF e clubes de futebol.

No documento de pouco mais de dez páginas 
emitido na última quinta-feira (25), o MPPB elencou 
aspectos como o direito à saúde, a “situação de 
emergência” por conta da pandemia decretada na 
Paraíba, assim como ação similar tomada pelo Go-
verno Federal e norteada pela Organização Mundial 
de Saúde, além da adoção de medidas a partir do 
“Plano Novo Normal Paraíba” do Executivo estadual. 

A partir das considerações feitas pelo órgão e 
diante da proposta de calendário elaborada pela 
FPF – ainda que não divulgada oficialmente, mas já 
noticiada - em consonância com a maioria dos clubes 
e tendo o apoio de Botafogo, Campinense e Treze, 
mas com resistência declarada de dirigentes como 
Cleodon Bezerra, do Nacional de Patos, é denomi-
nada de profética no documento emitido pelo MPPB.

Entre as exgências do MP estão a relação dos es-
tádios a serem utilizados; os protocolos de prevenção 
que serão adotados em um eventual retorno; como 
está sendo feito o controle dos exames e que são os 
responsáveis técnicos; quais clubes estão realizan-
do os exames e quantas pessoas envolvidas nessas 
testagens tiveram resultado positivo para a covid-19.

Dirigente do CSP critica as exigências do MP

O presidente do CSP, Josivaldo 
Alves, foi surpreendido com a deci-
são do Ministério Público de cobrar 
da FPF um monte de exigências 
para que o Campeonato Paraibano 
possa recomeçar no próximo dia 18, 
como decidiu os clubes em reunião 
na sede da federação. Segundo ele, 
o MP vem se comportando como se 
fosse contra o futebol da Paraíba, nos 
últimos anos.

“Ora, nós sabemos que os 
membros do MP são humanos e 
suscetíveis a erros, mas porque as 
cobranças são sempre aos clubes e 
não lutam pelos nossos direitos. Por 
que o órgão não cobra das institui-
ções que devem aos clubes? Por que 
não forçam os nossos devedores a 
cumprirem a lei e pagarem o que nos 
devem? Parece até que o futebol é o 
câncer da nação, quando na verdade 
é o maior entretenimento do brasilei-
ro, seja para praticar ou para assistir. 
Desta forma, os clubes vão falir e 
muita gente vai perder emprego, pais 
de famílias etc. É uma questão social, 
mas ninguém ver isso. Na hora de 
cobrar sempre chegam às vésperas 
das competições”, desabafou o diri-
gente revoltado com a situação.

Josivaldo revelou ainda que 
soube que a Secretaria de Saúde do 
Estado iria disponibilizar os testes 
para covid-19, exigidos no protocolo, 
para aqueles clubes que não tinham 
ainda conseguido, e não o fez por 
causa da interferência do Ministério 
Público.

“Até nisso nós somos prejudica-
dos. Nós iríamos ter os testes, porque 
não podemos pagar. Outra coisa, a 
FPF, que resolveu atender ao pedido 

da CBF de paralisar o Campeonato 
Paraibano, antes do que deveria, 
que busque junto a essa própria 
CBF, a ajuda agora para reparar os 
prejuízos dos clubes. A competição 
poderia ter ido até o final da fase de 
classificação, quando a pandemia 
ainda não tinha atingido o Estado. 
Se tivesse feito isso, apenas 4 clu-
bes hoje estariam na competição e 
os demais estariam livres de novas 
despesas. Agora, estamos todos 
pagando por isso” 

Botafogo
Ao contrário do CSP, o vice-presi-

dente de futebol do Botafogo, Ariano 
Wanderley, disse que já esperava a 
conduta do Ministério Público, que 
já tem conhecimento que existe um 
protocolo a ser cumprido, além da 
questão dos estádios para resolver.

“Na minha opinião, a FPF er-
rou em não sentar com o MP, antes 
de definir as datas da competição. 
Agora, teremos problema. O Bota-
fogo está cumprindo rigorosamente 
o que ficou definido, mas eu tenho 
consciência que alguns clubes não 
têm as mesmas condições do nosso 
clube, e precisam ser ajudados pela 
federação, para que possam cum-
prir este rígido protocolo”, disse o 
dirigente.

Campinense
O Campinense vem sur-

preendendo nesta nova pré-
temporada, antes do reinício do 
Campeonato Paraibano. Mesmo 
enfrentando uma dura crise fi-
nanceira, o clube contratou 11 
atletas nos últimos dias. 

São eles os atacantes, Reinaldo 
Alagoano, Thauan e Pedro Cobel; 
os meias Alaor, Wagner Querino e 
Juliano; os zagueiros Breno e Rômu-
lo; o volante Caio Breno; o lateral 
direito Alex Travassos e o goleiro 
Wellington Lima.

Segundo o presidente da Rapo-
sa, Paulo Gervany, o segredo para 
tanto investimento está em uma 
estratégia ousada da diretoria. “Nós 
cortamos na carne as despesas, fize-
mos parcerias importantes e agimos 
com austeridade. Temos também, 
graças a Deus, muita credibilidade 
e isso ajudou na hora de encontrar 
os parceiros”, explicou o dirigente.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Josivaldo Alves vê radicalização do MP e
cobra o pagamento pelos patrocinadores

Foto: Ortilo Antônio

Foto: Edson Matos

A Maravilha do Contorno deve, nos 
próximos dias, ter treinamentos 
coletivos como antes da pandemia, 
mas com protocolos rígidos

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Brasil tem mais de 38 milhões 
de desocupados, aponta IBGE
Números são referentes à primeira semana de junho e representam 1,2 milhão a mais que em maio

O contingente de pes-
soas desocupadas somou 
11,228 milhões de traba-
lhadores na semana de 31 
de maio a 6 de junho, alta 
de 14,4% ante os 9,817 
milhões de desocupados 
registrados na primeira 
semana de maio, entre os 
dias 3 e 9, segundo a Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
Covid (Pnad Covid), divul-
gada ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Outras 
17,917 milhões de pessoas 
estavam fora da força de 
trabalho, gostariam de tra-
balhar, mas não procura-
ram emprego por causa da 
pandemia de covid-19 ou 
porque não havia vagas em 
sua localidade.

A taxa de desocupação 
ficou em 11,8% na primei-
ra semana de junho, ante 
10,5% na primeira semana 
de maio. O IBGE informou 
que não calculou taxas 
compostas de subutiliza-
ção do trabalho na versão 
semanal da Pnad Covid - 
uma vez por mês, a nova 
pesquisa tem uma divulga-
ção consolidada dos dados 
do mês fechado.

A soma dos desocupa-
dos com o contingente de 
trabalhadores que estavam 
sem trabalho por causa da 
pandemia ficou em 29,145 

milhões na semana de 31 
de maio a 6 de junho, 0,7% 
acima dos 28,954 milhões 
da primeira semana de 
maio. Quando se leva em 
conta todos os motivos, e 
não apenas a pandemia, 
para não procurar em-
prego, entre as pessoas 
que gostaria de trabalhar, 
esse contingente ficou em 
38,066 milhões na primei-
ra semana de junho, 1,2 mi-
lhões de pessoas a mais do 
que na primeira semana de 
maio.

No total, a população 
ocupada foi estimada em 
83,7 milhões de trabalha-
dores. O número ficou es-
tável em relação à semana 
anterior (84,4 milhões) e 
em relação à semana de 3 
a 9 de maio (83,9 milhões), 
indicando que não houve 
fechamento relevante de 
vagas no período.

Entre os ocupados, 
8,9 milhões (ou 13,2% do 
total) trabalhavam remo-
tamente, contingente que 
ficou estatisticamente es-
tável em relação à sema-
na anterior (8,8 milhões 
ou 13,2%) e, também, em 
relação à semana de 3 a 9 
de maio (8,6 milhões ou 
13,4%), informou o IBGE.

A taxa de informalida-
de chegou a 35,6%, cres-
cendo em relação à semana 
anterior (34,5%) e perma-
necendo estatisticamen-
te estável (35,7%) ante a 
semana de 3 a 9 de maio. 

Vinicius Neder
Agência Estado

taxa de desocupação ficou em 11,8% na primeira semana de junho, ante 10,5% na primeira semana de maio

Foto: Fotos Públicas

O reitor da Universi-
dade Nacional de Rosá-
rio, na Argentina, Franco 
Bartolacci, afirmou on-
tem que o novo ministro 
da Educação do Brasil, 
Carlos Alberto Decotel-
li, não obteve o título de 
doutor na instituição, 
como consta em seu cur-
rículo.

Em postagem no 
Twitter, Bartolacci diz 
ser preciso “esclarecer” 
a postagem feita quin-
ta-feira pelo presidente 
Jair Bolsonaro em que 
anunciou o substituto 
de Abraham Weintraub 
no MEC. Na publicação, 
Bolsonaro menciona que 
Decotelli é “doutor em 
Administração pela Uni-
versidade de Rosario”.

Na lista de títulos de 
Decotelli também consta 
um pós-doutorado pela 
Universidade de Wupper-
tal, na Alemanha, o que 
só seria possível com o 
doutorado anterior. Pro-
curado, o MEC ainda não 
se manifestou.

Reitor nega 
que Decotelli 
tenha título 
de doutor

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE
CONSELHO DELIBERATIVO

A Presidência do Conselho Deliberativo do Botafogo Futebol Clube, no uso de suas atribuições, 
e na forma do artigo 62,do seu Estatuto Social, convoca os membros deste Conselho para a Reu-
niãono dia 06 do mês de julho de 2020 (segunda-feira), às 19 horas, em primeira convocação, com 
a presença da maioria simples dos Conselheiros com direito a voto e, em segunda convocação, às 
19:30 horas, com qualquer número de Conselheiros presentes, a ser realizada de forma telepresencial 
(através de aplicativo) para deliberarem sobre a seguinte assuntos em pauta:

1) Apreciação das contas do clube no exercício financeiro de 2019;
2) D scussão do documento recebido do Conselho das Torcidas (voto do torcedor);
3) Assuntos gerais e exclusivos de interesse do clube.
Observação: o link para acesso a reunião será enviado para cada conselheiro uma hora antes, 

através de mensagem pelo aplicativo WhatsApp ou por e-mail.
Luciano Leal Wanderley Filho

Presidente
João Pessoa, 25 de junho de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 144/2019

Pregão Presencial Nº 008/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas/PB. Contrata-
da: Minimercado Santa Rita Ltda, CNPJ: 08.886.103/0001-02, Considerando a necessidade de 
continuação do fornecimento dos produtos contratados e a utilização do saldo contratual serviços 
prestados pela contratada a vigência passará de 17/06/2019 a 17/06/2020, para a nova vigência de 
17/06/2020 a 31/12/2020, e ainda e por se tratar de serviços de natureza continuada, desta forma 
fica justificada a prorrogação da vigência. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Francisca das C. A. de Oliveira 
(Prefeita) e o Sr. Wellinngton Antônio da Silva (Pela contratada).

Coremas/PB, 02 de junho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 145/2019

Pregão Presencial Nº 008/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas/PB. Contratada: 
Rita Maria de Lacerda Souza-ME, CNPJ: 09.016.703/0001-82, Considerando a necessidade de 
continuação do fornecimento dos produtos contratados e a utilização do saldo contratual serviços 
prestados pela contratada a vigência passará de 17/06/2019 a 17/06/2020, para a nova vigência de 
17/06/2020 a 31/12/2020, e ainda e por se tratar de serviços de natureza continuada, desta forma 
fica justificada a prorrogação da vigência. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Francisca das C. A. de Oliveira 
(Prefeita) e a Sra. Rita M. de L. Souza (Pela contratada).

Coremas/PB, 02 de junho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira - Prefeita

 
REFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 129/2018
Tomada de Preços Nº 002/2018. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Marcos A. 

L. Nobrega-ME (Marcos Eletrosat), CNPJ Nº 12.146.812/0001-29. Considerando a solicitação do Sr. 
Francieudo S. da Silva, Secretário de Adm, Planejamento e Gestão, deste município, através de seu 
memorando datado de 08/06/2020, transcrito abaixo: “Justificamos o acréscimo dos serviços ora 
contratados por mais 12 (Doze) meses através do contrato supracitado, fundamentado na cláusula 
quarta (Parágrafo primeiro e Parágrafo segundo). Justificamos ainda a prorrogação da vigência de 
26/06/2019 a 26/06/2020, para a nova vigência de 26/06/2020 a 26/06/2021, por conta do serviço 
contratado ser considerado de natureza continuada, desta forma fica justificada a prorrogação 
da vigência; Desta forma deverá ser acrescentado o valor total de R$ 219.662,00 (Duzentos e 
dezenove mil, seiscentos sessenta e dois reais), que será pago de acordo com a execução dos 
serviços mensalmente, com isso o valor total contratado passou para R$ 658.986,00 (Seiscentos 
cinquenta e oito mil, novecentos oitenta e seis reais). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Francisca das C. A. de 
Oliveira (Prefeita) e o Sr. Marcos A. L. Nobrega (Pela contratada).

Coremas/PB, 12 de junho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020

A Prefeita do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: adjudicar o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 011/2020: Pavimenta-
ção asfáltica da Rua São José, Rua João Salviano, Rua José Roberto, Rua Francisco Gregório, 
Rua Janduí Carneiro (Até Rua 4 de Abril), Rua Santa Rita, Rua José Monteiro da Silva, Rua Maria 
Barbosa (Até o Centro de Cultura), Rua João Fernandes de Oliveira, Continuação da Rua Capitão 
Antônio Leite, Travessa da Rodoviária, Travessa da Igreja; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a: 1º) Lugar: Siga Construtora Eireli, CNPJ: 14.666.009/0001-40, com o 
valor total de R$ 672.617,95 (Seiscentos setenta e dois mil, seiscentos e dezessete reais, noventa 
e cinco centavos). e quarenta centavos). Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 22 de junho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira - Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020
A Prefeita do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Re-

solve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 011/2020, que objetiva: 
Pavimentação asfáltica da Rua São José, Rua João Salviano, Rua José Roberto, Rua Francisco 
Gregório, Rua Janduí Carneiro (Até Rua 4 de Abril), Rua Santa Rita, Rua José Monteiro da Silva, 

Rua Maria Barbosa (Até o Centro de Cultura), Rua João Fernandes de Oliveira, Continuação da 
Rua Capitão Antônio Leite, Travessa da Rodoviária, Travessa da Igreja; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: 1º) Lugar: 
Siga Construtora Eireli, CNPJ: 14.666.009/0001-40, com o valor total de R$ 672.617,95 (Seiscentos 
setenta e dois mil, seiscentos e dezessete reais, noventa e cinco centavos). Publique-se e cumpra-se.

Coremas/PB, 22 de junho de 2020. 
Francisca das C. A. de Oliveira - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020

A Prefeita do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: adjudicar o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 011/2020: Pavimenta-
ção asfáltica da Rua São José, Rua João Salviano, Rua José Roberto, Rua Francisco Gregório, 
Rua Janduí Carneiro (Até Rua 4 de Abril), Rua Santa Rita, Rua José Monteiro da Silva, Rua Maria 
Barbosa (Até o Centro de Cultura), Rua João Fernandes de Oliveira, Continuação da Rua Capitão 
Antônio Leite, Travessa da Rodoviária, Travessa da Igreja; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a: 1º) Lugar: Siga Construtora Eireli, CNPJ: 14.666.009/0001-40, com o 
valor total de R$ 672.617,95 (Seiscentos setenta e dois mil, seiscentos e dezessete reais, noventa 
e cinco centavos). e quarenta centavos). Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 22 de junho de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
PRIMEIRO RETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para co-

nhecimentos dos interessados a primeira retificação do resultado do julgamento da proposta de 
preços da Tomada de Preços Nº 005/2020. Objeto: Prestar serviço de engenharia na reforma da 
Escola Municipal Flórido Nitão Diniz, localizada no Município de Coremas/PB, conforme plano de 
trabalho e projeto básico do Termo de convênio 0470/2019 celebrado com a Secretaria de Estado 
da Educação. Licitante com a proposta analisada pelo setor de engenharia e classificada como 
vencedora pela CPL: FFJ Construtora Ltda, CNPJ: 19.369.906/0001-06, com o valor total de R$ 
300.273,47 (Trezentos mil, duzentos setenta e três reais, quarenta e sete centavos). Licitante 
com a proposta desclassificada pela CPL: Não houver. Cópia do parecer da engenharia: www.
coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. E-mail da CPL só para recebimentos de recursos: 
coremascpl.recurso@gmail.com. 

Coremas/PB, 22 de junho de 2020.
Gildemarcos Diogenes Gurgel - Presidente da CPL

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 098/2020

Processo PMC N° 080/2020. Processo FNDE N° 23034.039293/2019-41. Pregão Eletrônico 
FNDE Nº 11/2019. Adesão a Ata de Registro de Preços FNDE Nº 02/2020. Contratante: Prefeitura 
de Coremas/PB. Contratada: CNH Industrial Do Brasil Ltda, CNPJ n° 01.844.555/0005-06. Objeto: 
Aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural 
Escolar (ORE 2), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora. Valor total para o ônibus do 
item 4: R$ 214.000,00. Fonte de recursos: Plano de Ações Articuladas de 2019 (Termo Aditivo de 
Compromisso PAR Nº 20200756-4), no valor total de R$ 193.632,00. Dotação orçamentária: 02.04 
(Secretaria de Educação), 12.361.3009.1004 (Aquisição de veículo para Educação). Fonte de 
recursos: 124.000000 (Outras transferências de recursos do FNDE). 2245 (Nº da Ficha). Elemento 
de despesa: 4.4.90.52.01 (Equip.e Material Permanente, conforme QDD/2020. Vigência: Será de 
12 (doze) meses, contados da data de assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 
8.666, de 1993. Partes assinantes: Francisca das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr. Renato 
Perrotta (Pela contratada).

Coremas/PB, 20 de abril de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do Município de Coremas/PB, no uso de suas atribuições legais e, considerando 
Processo Administrativo PMC Nº 080/2020, de ADESÃO à Ata do Registro de Preços Nº 2/2020, do 
Pregão Eletrônico Para SRP FNDE Nº 11/2019, do Processo FNDE Nº 23034.039293/2019-41, cujo 
objeto é Aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus 
Rural Escolar (ORE 2), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino 
nos Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com as especificações, quantidades estima-
das e condições constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n.º 
11/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora e o Termo de Ciência 
e Responsabilidade do SIGARPWEB, e demais entidades autorizadas a aderir ao programa de 
acordo com a legislação específica vigente. Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente 
processo Adjudicado e Homologado em favor da empresa: CNH Industrial do Brasil Ltda, CNPJ n° 
01.844.555/0005-06, estabelecida à Rodovia MG Nº 238, S/N, Km 73,5 - Distrito Industrial Norte, 
CEP: 35.701-482, Cidade: Sete Lagoas/MG, neste ato representada por seu representante legal, 
Sr. Renato Perrotta, portador(a) da carteira de identidade n° 22.698927-6-SSWP/PB, expedida pela 
SSP/RS, CPF n° 247.194.088-93, com o valor a seguir: Adjudicação e homologação o valor total 
para o ônibus do item: 4: R$ 214.000,00 (Duzentos e quatorze mil reais). Ao setor competente para 
providências cabíveis. Publique-se e cumpra-se.

Coremas/PB, 17 de abril de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira - Prefeita

Segundo o IBGE, 29,783 
milhões de trabalhado-
res estavam em atividades 
consideradas informais na 
semana de 31 de maio a 6 
de junho, 178 mil traba-
lhadores a menos do que o 
contingente registrado na 
primeira semana de maio.

Além disso, cerca de 
13,5 milhões (16,1% da po-
pulação ocupada) estavam 
afastados do trabalho de-
vido ao distanciamento so-

cial. Esse contingente teve 
redução em relação à sema-
na anterior (14,6 milhões 
ou 17,2% da população 
ocupada) e também frente 
à semana de 3 a 9 de maio 
(16,6 milhões ou 19,8% dos 
ocupados).

A nova pesquisa é uma 
versão da Pnad Contínua, 
planejada em parceria com 
o Ministério da Saúde. A co-
leta mobiliza cerca de dois 
mil agentes do IBGE, que 

levantam informações de 
193,6 mil domicílios dis-
tribuídos em 3.364 muni-
cípios de todos os Estados 
do País. A divulgação des-
ta sexta-feira, 26, da Pnad 
Covid inclui os dados da 
primeira semana de junho, 
após os dados referentes 
às quatro semanas de maio 
terem sido divulgados em 
conjunto. A partir de agora, 
as divulgações passarão a 
ser semanais.

Mateus Vargas
Agência Estado



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL 

CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2020
A Prefeitura Municipal de Aguiar, Estado da Paraíba, pesssoa juridica de direito público, com sede 

à Rua Irineu Lacerda, s/nº, através da Comissão Permanente de Licitação, considerando o disposto 
no art. 21 da Lei 11.947/2009 e da Resolução FNDE/CD n° 04/2015, vem realizar Chamada Pública 
nº 00001/2020, para aquisição de gêneros da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, 
que será realizada no dia 21 de Julho de 2020, às 08:30 horas, na Sala da Comissão de Licitação. 
Demais esclarecimentos na Sala de Licitações ou pelo telefone 083-3499-1180. 

Aguiar - PB,  26 de Junho de 2020.
Damião Lins de Sousa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com a Tomada de Preços  nº  
00014/2020. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.  
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA ABILIO 

FAUSTINO DE CARVALHO (TRECHO 01), RUA ABILIO FAUSTINO DE CARVALHO (TRECHO 
02) E TRAV. DA RUA ABILIO FAUSTINO DE CARVALHO, atendendo ao Contrato de Repasse nº 
885265/2019/MDR/CAIXA, OPERAÇÃO Nº 1064704-63, celebrado entre a Ministério do Desen-
volvimento Regional e a Prefeitura Municipal de Aguiar-PB. 

VALOR GLOBAL R$: 319.348,61 (trezentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e oito reais 
e sessenta e um centavos).

PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2020.
Aguiar - PB, 26 de junho de 2020

LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento do Pregão Presencial n° 00007/2020, para contratação de empresa prestação de serviços 
com a confecção de próteses dentária, especializado no Laboratório Regional de Prótese Dentária, 
juntamente com o odontólogo para moldagem das próteses, com as quantidades e especificações 
abaixo, atendendo a Portaria nº 1.289/2017 e Nota Técnica do Ministério da Saúde, que regulamente 
o Programa de Saúde Bucal, e ADJUDICO o seu objeto à empresa JOAQUIM BRASILINO DE 
SOUSA ME, cadastrada no CNPJ nº 24.883.552/0001-53, sendo considerada vencedora de todos 
os itens com o valor global de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais).

Aguiar - PB, 26 de Junho de 2020
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo nº 05 ao Contrato 00298/2019 decorrente do TOMADA DE 
PREÇO 00008/2019. PARTES: Prefeitura Municipal de Areia/PB e COPEME ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELLI, CNPJ. n° 24.414.236/0001-32. OBJETO: Alteração de Valor contratual. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 65, II, d, §§1°; 2º da Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações. 
SIGNATÁRIOS: João Francisco Batista de Albuquerque e COPEME ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES EIRELLI. DATA DA ASSINATURA:26/06/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

DECISÃO
Em conformidade com o parecer jurídico em tela, considerando que o requerimento, e declaração 

prevista no V, do art. 27 da Lei 8666/93, ambos serem documentos apócrifos, nos termos dos artigos 
22, § 2°, 34 e 35 da 8666/93, INDEFIRO O CADASTRAMENTO da sociedade NELSON WILIANS 
& ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ: 03.584.647/0001-04

Publique-se e prossiga-se nos demais atos.
Arara, 26 de junho de 2020

Geraldo Bernardino da Cruz Neto
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial - SRP nº 011/2020
A Prefeitura Municipal de Aroeiras, torna público a licitação supracitada, do tipo “menor preço 

por item”. Objeto: Registro de preços para eventual locação de trator, destinado a realização de 
corte de terra, em diversas áreas do município, pelo período de 12 (doze) meses. Data da sessão: 
08/07/2020 às 08h00min, na sede da Prefeitura - sala da CPL, na Av. Zeferino de Paula, 661, 
Centro, Aroeiras - PB. Edital completo poderá ser obtido através do site www.tce.pb.gov.br e pelo 
e-mail licitacaoaroeiras@gmail.com.br. 

Aroeiras - PB, 26 de junho de 2020. 
Mylton Domingues de Aguiar Marques

Prefeito Constitucional
PUBLIQUE-SE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2020, que objetiva: contrato tem por objeto: serviços especializados na área de saúde 
pública (PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCIA DE ATUAÇÃO, 
PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM RE-
GIME DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, CIRURGIAS, PARECERES MÉDICOS, PLANTÕES 
PRESENCIAIS E/OU SOBRE AVISO, VISITAS CLÍNICAS, DE ACORDO COM NECESSIDADE DO 
SERVIÇO AO QUAL ESTÁ CREDENCIANDO-SE PARA DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES NO 
HOSPITAL MUNICIPAL SOFIA DE CASTRO COSTA); RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: SARA ELISABETE CONCEICAO DE ALBUQUERQUE - R$ 85.994,40.

Alagoa Nova - PB, 13 de Maio de 2020
JOSE UCHOA DE AQUINO LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, 

PARA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-
PEDOS EM 03 (TRÊS) RUAS, TRAVESSA ANTONIO PALITOT, TRAVESSA ELZA RODRIGUES 
FALCÃO E TRAVESSA PROJETADA, NO MUNICÍPIO DE BAÍA DA TRAIÇÃO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00009/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE BAIA DA TRAIÇÃO: 02.060 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENV. 
URBANO; 15 122 0003 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-
-ESTRUTURA E DESENV URBANO; 15 451 0025 1016 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS; 
4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 24/09/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Baia da Traição e: CT Nº 00117/2020 - 25.06.20 - D2R3 SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 46.243,28.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00009/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONS-
TRUÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM 
03 (TRÊS) RUAS, TRAVESSA ANTONIO PALITOT, TRAVESSA ELZA RODRIGUES FALCÃO E 
TRAVESSA PROJETADA, NO MUNICÍPIO DE BAÍA DA TRAIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL 
EIRELI - R$ 46.243,28.

Baia da Traição - PB, 25 de Junho de 2020
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2020

No Aviso do Edital de Leilão nº 001/2020, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e Jornal 
A União do dia 26/06/2020, onde se lê: Dia 10 de julho de 2020 às 09hs: leia-se: 15 de julho de 
2020 às 09hs. Os demais atos permanecem inalterados. 

Boqueirão - PB, 26 de junho de 2020. 
João Paulo Barbosa Leal Segundo 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços para realização de Roço de 

estradas vicinais do município de Curral Velho - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral Velho: 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. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Curral Velho e: CT Nº 00014/2020 - 25.06.20 - ABILIO FERREIRA LIMA 
NETO EIRELI - EPP - R$ 62.334,55.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Julho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de materiais para Oficina de Costura para 
os usuários dos programas vinculados a SEMAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 01.007/2018/PROCON. PARTES: 

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON DE CAMPINA GRANDE 
– PB / MARIA EUFRASIA FERREIRA RIBEIRO. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE 01 
(UM) PROFISSIONAL DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL COM HABILITAÇÃO EM JORNA-
LISMO, COM EXPERIÊNCIA EM PROGRAMAÇÃO VISUAL/DESIGN GRÁFICO, ASSESSORIA 
DE IMPRENSA E QUE DISPONHA DE HABILIDADES EM DIAGRAMAÇÃO E EM GESTÃO DE 
CONTEÚDO E ENVIO DE MATERIAL PARA INTERNET, SERVIÇO DE CLIPPING DE MATÉRIAS 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAL NO PROCON MUNICIPAL DE CAMPINA GRAN-
DE – PB. DOTAÇÃO: INSTITUCIONAL: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS 
DIFUSOS. FUNCIONAL: 04 122 2001 2133 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PROCON. ELEMENTO 
DE DESPESA: 33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. RECURSO: 
1001 - RECURSOS PRÓPRIOS. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CON-
TRATUAL ATÉ O FINAL DE 2020 A CONTAR DE 01/07/2020. FUNDAMENTO: COM FULCRO 
NO ARTIGO  57, §1°, INC. II, DA LEI N. 8.666/93, DA LEI Nº 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES E 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.001/2018. SIGNATÁRIOS: RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE 
JR / MARIA EUFRASIA FERREIRA RIBEIRO. DATA DE ASSINATURA: 26 DE JUNHO DE 2020. 

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresas para fornecimento de forma parcelada de aquisição de ma-

terial de limpeza. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2019. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 - Superintendência de Transito e Transportes 
Públicos 3390.30.99 - Material de Consumo 1001 - Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e 
Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00056/2020 - 22.06.20 - NEVAS COMÉRCIO & 
REPRESENTAÇÕES- NEVALTO DE SOUZA PEREIRA - R$ 783,00; CT Nº 00057/2020 - 25.06.20 
- Paraiba Comando Comercio e Serv. em Geral Eirelli - R$ 1.094,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 25004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao PREGÃO ELETRONICO nº 25004/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2020.HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favorAnderton Cavalcante Souto CNPJ: 32.056.101/0001-70 Valor: R$ 
142.880,30 BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME  21.189.579/0001-52 
ValorR$13.127,00;C DE A FERREIRA E CIA LTDA - 33.330.526/0001-99 Valor R$ 2.735,00;Dageal 
- Comércio de Material de Escritório Ltda - 07.245.458/0001-50 Valor R$ 41.988,70; E. BERNAR-
DO DE SOUZA 30.406.114/0001-05 Valor  R$ 309,50;J.A COMERCIO VAREJISTA MATERIAL 
LIMPEZA EXPEDIENTE LTDA - 36.046.190/0001-25 Valor R$ 248,80;PAPELARIA ROCHA LTDA 
- 00.412.020/0001-70 R$ 14.077,95;TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 - 36.886.818/0001-
09  Valor66.979,20; TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -  05.301.712/0001-64 
Valor R$  76.904,15 perfazendo o valor global de Valor Total: R$ 359.250,60

Campina Grande - PB, 22de Junho  de 2020
MAÉSIO TAVARES DE MELO

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 2.05.099/2019-CPLPARTES: SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E A EMPRESA ANDERTON CAVALCANTE 
SOUTO, OBJETO CONTRATUAL: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA - AQUISIÇÃO DE BENS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), COM RECURSOS 
REFERENTES AO CONVÊNIO SICONV Nº 827939/2016.OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do 
prazo até 16 de novembro de 2020. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, alterada. 
SIGNATÁRIOS: MAÉSIO TAVARES DE MELOE ANDERTON CAVALCANTE SOUTO E DATA DE 
ASSINATURA:26/06/2020.

MAÉSIO TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 2.05.100/2019-CPLPARTES: SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, E A EMPRESA S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, 
OBJETO CONTRATUAL: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA - AQUISIÇÃO DE BENS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), COM RECURSOS REFERENTES 
AO CONVÊNIO SICONV Nº 827939/2016.OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo até 16 de 
novembro de 2020. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, alterada. SIGNATÁRIOS: MA-
ÉSIO TAVARES DE MELO e S D DE A FERREIRA & CIA LTDADATA DE ASSINATURA: 26/06/2020.

MAÉSIO TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
Conceição - PB, 25 de Junho 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 (teste rápido COVID-19 IGG/IGM) para atender a necessidade da secretaria de 
saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 no Município de Conceição/
PB; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº DP00036/2020, a qual sugere 
a contratação de: - JOSELEM BRITO DA SILVA - JAMED PRODUTOS HOSPITALARES. - CNPJ 
Nº. 04.363.021/0001-22 - Valor: R$ 37.990,00. Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
Conceição - PB, 25 de Junho 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 (teste rápido COVID-19 IGG/IGM) para atender a necessidade da secretaria de 
saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 no Município de Conceição/
PB; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº DP00036/2020, a qual sugere 
a contratação de: - JOSELEM BRITO DA SILVA - JAMED PRODUTOS HOSPITALARES. - CNPJ 
Nº. 04.363.021/0001-22 - Valor: R$ 37.990,00. Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
 Conceição - PB, 25 de Junho de 2020.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Dispensa nº DP00036/2020: 
Aquisição de material de insumo (teste rápido COVID-19 IGG/IGM) para atender a necessidade da 
secretaria de saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 no Município de 
Conceição/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: - JOSELEM 
BRITO DA SILVA - JAMED PRODUTOS HOSPITALARES. - CNPJ Nº. 04.363.021/0001-22 - Valor: 
R$ 37.990,00. Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Cacimbas – PB, através do Presidente da CPL, torna público que 

realizara o processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 0006/2020, do tipo menor 
preço global, objetivando a Contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia na 
construção de melhorias habitacionais de controle de doença de chagas em diversas localidades 
do Município de Cacimbas – PB, conforme Convênio nº 882581/2019 FUNASA/PMC/PB. O edital 
poderá ser adquirido de forma eletrônica, através do portal do TCE/PB, em mural de licitações. Os 
envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preços, deverão ser entregues 
na sessão para abertura e julgamento no dia 13/07/2020, as 09hs:30ms, na sala de reuniões da 
CPL. Qualquer informações poderá ser obtida através do Presidente da CPL das 08hs:00ms as 
12hs:00ms, no endereço acima mencionado, ou através do e-mail: licitacao@cacimbas.pb.gov.br 
e pelo Tel: (83) 3476-1137.    

Cacimbas – PB, em 26 de Junho de 2020
Andeson Leite Paulino

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Cacimbas – PB, através do Presidente da CPL, torna público que 

realizara o processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 0006/2020, do tipo menor 
preço global, objetivando a Contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia na 
construção de melhorias habitacionais de controle de doença de chagas em diversas localidades 
do Município de Cacimbas – PB, conforme Convênio nº 882581/2019 FUNASA/PMC/PB. O edital 
poderá ser adquirido de forma eletrônica, através do portal do TCE/PB, em mural de licitações. Os 
envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preços, deverão ser entregues 
na sessão para abertura e julgamento no dia 14/07/2020, as 09hs:30ms, na sala de reuniões da 
CPL. Qualquer informações poderá ser obtida através do Presidente da CPL das 08hs:00ms as 
12hs:00ms, no endereço acima mencionado, ou através do e-mail: licitacao@cacimbas.pb.gov.br 
e pelo Tel: (83) 3476-1137.    

Cacimbas – PB, em 26 de Junho de 2020
Andeson Leite Paulino

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E 

ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Cachoeira dos Indios. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cachoeira 
dos Índios e: CT Nº 00037/2020 - 04.06.20 até 04.06.21 - SOUSA COMÉRCIO E LOCAÇÕES 
EIRELLI - R$ 1.096.090,25 REFERENTE A SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
00010/2019, DATADA DE 07/06/2019 E PUBLICADA DIA 08/06/2019;  SOUSA COMÉRCIO E 
LOCAÇÕES EIRELLI .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS -PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO N° 0053/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
CONTRATADO: KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA ME 
CNPJ: 09.419.423/0001-15.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 57  parágrafo II Inciso IV, da LEI N° 8.666/93.
DATA ASSINATURA: 18 de JUNHO de 2020

ALLAN SEIXAS DE SOUSA
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: quisição de um veículo tipo caminhão, 0 KM, ano/modelo 2020, para a Secretaria de 

Educação deste Município de Dona Inês. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines:06.060 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA - 12.361.0238.1006 (1125). ELEMENTO DE DESPESA 4490.52.99 - EQUIPAMENTO 
E MATERIAL PERMANENTE. CONVÊNIO Nº379/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA-
ÇÃO-PMDI. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00090/2020 - 26.06.20 - MAIS TRUCK COMÉRCIO DE 
CAMINHÕES LTDA - R$ 139.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2020, que objetiva: quisição de um 
veículo tipo caminhão, 0 KM, ano/modelo 2020, para a Secretaria de Educação deste Município 
de Dona Inês; ADJUDICO o seu objeto a: MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA - R$ 
139.000,00.

Dona Ines - PB, 25 de Junho de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2020, que objetiva: quisição de um veículo 
tipo caminhão, 0 KM, ano/modelo 2020, para a Secretaria de Educação deste Município de Dona 
Inês; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAIS TRUCK COMÉRCIO 
DE CAMINHÕES LTDA - R$ 139.000,00.

Dona Ines - PB, 26 de Junho de 2020
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

Adendo ao edital 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.072/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020

OBJETIVO: Contratação dos serviços especializados de obras para conclusão do Esgotamento 
Sanitário da Funasa de Desterro -PB

ONDE - SE-LÊ ABERTURA: 08:30 hs do dia 01 de julho de 2020
LEIA SE CORRETAMENTE: 08:30 hs do 06 de julho de 2020
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. www.tce.gov.pb.br.
Desterro – PB,26 de junho de 2020

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA
Presidente da CPL/PMD

ADENDO AO EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.073/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020

OBJETIVO: Contratação dos serviços especializados de obras  para conclusão da UBS -Unidade 
Básica de Saúde -Porte I- proposta SIMOB 08925968000109003-2009 no Município de Desterro-PB

ONDE – SE -LE: ABERTURA: 10:00 hs do dia 01 de julho de 2020
LEIA CORRETAMENTE: 10:00 hs do dia 06 de julho de 2020
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. www.tce.gov.pb.br.
Desterro – PB,26 de junho de 2020

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA
Presidente da CPL/PMD

ADENDO AO EDITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.074/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020

OBJETIVO: Contratação dos serviços de execução alvenaria de proteção das calçadas das 
pavimentações na zona urbana Desterro-PB.

ONDE -SE -LE :ABERTURA: 11:30 hs do dia 01 de julho de 2020
LEIA CORRETAMENTE: 11:30 hs do dia 06 de julho de 2020
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. www.tce.gov.pb.br.
Desterro – PB,26 de junho de 2020

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA
Presidente da CPL/PMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A 

FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUINDO A LEI Nº 13.979/2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa por Outros Motivos nº 00023/2020. ADITAMENTO: ajuste no 
quantitativo para adequação a demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Espe-
rança e: CT Nº 00146/2020 - José Fhillype dos Santos Brito - 1º aditivo - acréscimo de 160.230,00. 
ASSINATURA: 26.06.2020         

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de confecção de 20 
(vinte) carroças de fero para coletar materiais reciclados da Coleta Seletiva. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00034/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação 
consignada no orçamento vigente 2020 – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA e JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO - R$ 17.200,00 – Dezessete Mil e Duzentos 
Reais - CT Nº 00328/2020 – 18.06.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições de cestas básicas para distribuição das famílias carentes do município, 

conforme Decreto Estadual nº 40.167, de 03 de abril de 2020 e Resolução de nº 03, de 03 de abril 
de 2020 do Governo do Estado da Paraíba. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00035/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / CONVÊNIO ESTADUAL: Dotação consigna-
da no orçamento vigente 2020 – 3.3.90.32.01 - Bens e material para distribuição gratuita. VIGÊNCIA: 
Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
JAILTON EDSON SOUZA LIRA - R$ 49.964,19 – Quarenta e Nove Mil Novecentos e Sessenta e 
Quatro Reais e Dezenove Centavos - CT Nº 00333/2020 – 22.06.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00034/2020
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 DP00034/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de confecção de 20 (vinte) 
carroças de fero para coletar materiais reciclados da Coleta Seletiva; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ CARLOS ALVES DE ARAÚJO - R$ 17.200,00 – 
Dezessete Mil e Duzentos Reais.

Guarabira - PB, 18 de junho de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00035/2020
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 DP00035/2020, 
que objetiva: Aquisições de cestas básicas para distribuição das famílias carentes do município, 
conforme Decreto Estadual nº 40.167, de 03 de abril de 2020 e Resolução de nº 03, de 03 de abril 
de 2020 do Governo do Estado da Paraíba; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: JAILTON EDSON SOUZA LIRA - R$ 49.964,19 – Quarenta e Nove Mil Novecentos 
e Sessenta e Quatro Reais e Dezenove Centavos.

Guarabira - PB, 22 de junho de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: 
Execução dos serviços prestados pela empresa contratada será o recebimento e destinação final 
dos resíduos sólidos em aterro sanitário ou serviço de atividade correlata, e destinação final dos 
rejeitos, dos resíduos sólidos para local devidamente apropriado e licenciado, conforme licença 
expedida por órgão ambiental competente, atendendo a Lei Federal nº 12.305/2010 (Política na-
cional de Resíduos Sólidos); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - R$ 44.820,00.

Igaracy - PB, 26 de Junho de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de proposta do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020, com o seu objeto Aquisição de medicamentos destinados 
a farmácia básica do Município de Igaracy - PB. Conforme especificação do edital. Sendo declara-
da HABILITADA a empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Valor: R$ 28.890,00 (Vinte oito mil, oitocentos noventa reais).

Igaracy - PB, 26 de Junho de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de proposta do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020, com o seu objeto Aquisição de medicamentos destinados 
a unidade Mista de Saúde, PSF’s e SAMU(192) do Município de Igaracy - PB. Conforme espe-
cificação do edital. Sendo declarada HABILITADA a empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Valor: R$ 8.122,00 (Oito 
mil, cento e vinte dois reais).

Igaracy - PB, 26 de Junho de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 10:30 horas do dia 10 de Julho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE UM VEICULO/
CAMINHAO/CARROCERIA ABERTA COM NO MINIMO CAPACIDADE DE GARCA DE 3.90T, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO DESLOGAMENTOS DE EQUIPAMEN-
TOS, MATERIAS E SERVIÇOS GERIAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE IGARACY - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://
www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 26 de Junho de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

 Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00005/2020
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.
OBJETO: Contratação de empresa para realização de evento/live em substituição ao tradicional 

São Pedro do distrito de Cachoeirinha, no município de Ibiara/PB no dia 28 de junho de 2020, 
pela contratação direta com a empresa ALISON DE SOUUZA LEITE, cadastrada no CNPJ nº 
29.526.569/0001-77, com o valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais).  

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
 Ibiara -  PB, em  26 de Junho de 2020.

FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00005/2020

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 do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao cum-
primento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00005/2020, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, Contratação de empresa para realização de evento/live em substituição ao tradicional 
São Pedro do distrito de Cachoeirinha, no município de Ibiara/PB no dia 28 de junho de 2020, a 
empresa ALISON DE SOUZA LEITE, cadastrada no CNPJ nº 29.526.569/0001-77, com o valor 
global R$ 6.000,00 (seis mil reais).  

             Ibiara, em 26 de Junho de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 
de Licitação nº 00005/2020. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
CONTRATADA: ALISON DE SOUZA LEITE.
OBJETO: Contratação de empresa para realização de evento/live em substituição ao tradicional 

São Pedro do distrito de Cachoeirinha, no município de Ibiara/PB no dia 28 de junho de 2020.
VALOR GLOBAL R$: 6.000,00 (seis mil reais).   
PRAZO: 31.12.2020.

Ibiara - PB, em 26 de Junho de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 RESULTADO FASE DE PROPOSTA 
APÓS ANALISE DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para construção de sistema de abasteci-

mento d’água composto por captação e sistema simplificado, na Comunidade Jacaré. LICITANTE 
VENCEDOR: CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 02.287.696/0001-79 
– R$ 411.440,21. LICITANTES DESCLASSIFICADOS: PLANENG ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 
27.700.986/0001-69 - JMR CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 08.686.945/0001-10. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José 
Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 26 de Junho de 2020.
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

COMUNICADO-CONTINUIDADE DOS TRABALHOS
FASE DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2020
A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos – FASE ABERTURA 

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 0005-2020, que objetiva: 
Contratação de empresa de construção civil para construção de sistema de abastecimento d’água 
composto por captação e sistema simplificado, nas Comunidades Oity e Melancia, junto ao Município 
de Itatuba-PB. Cuja sessão pública será realizada no dia 03 de Julhode 2020, as 10h00min, no 
mesmo local anteriormente divulgado. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3398-1020.

Email: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 26 de Junho de 2020.
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09015/2020  

PROCESSO ADM. Nº. 2019/101444 CHAVE Nº 820432
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EM 

ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRA-
DA – CEI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna público aos interessados a suspensão do Pregão Eletrônico nº 09015/2020 e, em consequ-
ência, informa que este será adiado, em razão do recebimento de impugnação, cujas razões foram 
analisadas pela Unidade Técnica competente. Decidindo-se por acolhidas as razões expostas, 
providenciar-se-á um novo termo de referência. O acolhimento e a abertura das propostas ocorrerão 
através do site www.licitacoes-e.com.br, em data a ser definida e publicada posteriormente, pelo 
que ficam prejudicadas as datas anteriormente designadas.

João Pessoa, 26 de junho de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RESPOSTA ÀIMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019/101444 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09015/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EM 

ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS, CREIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRA-
DA – CEI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 
torna pública a resposta à impugnação ao edital impetrada pela empresa MULTI QUADROS E VI-
DROS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.ºno 03.961.467/0001-96. A impugnação foi conhecida e, no 
mérito, acolhida as suas razões, concluindo-se pela necessidade de alteração nos termos do edital 
da licitação e termo de referência, consoante a fundamentação acostada aos autos.

João Pessoa, 26 de junho 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO Nº 132/2020

TERMO DE ANULAÇÃO PARCIAL 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.012/2020

O Instituto Cândida Vargas, representado neste ato por seu Diretor Geral, Srº Juarez Alves 
Augusto, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 10º da Lei nº 6.592 de 26 de 
dezembro de 1990, CONSIDERANDO justificativas da Pregoeira, fls. 1358-1359 do processo ad-
ministrativo nº 03841/2020, pregão eletrônico nº 23.012/2020; as Súmulas 346 e 473 do Supremo 
Tribunal Federal; o parecer jurídico da Assessoria Jurídica nº 029/2020 c/c artigo 3ºe 49 da Lei n 
8.666/1993; artigos 2º e 50 do Decreto Federal nº 10.024/2019, RESOLVE:

ANULAR PARCIALMENTE o lote 05 do pregão eletrônico nº 23.012/2020, reconhecendo-se a 
invalidação da fase de apresentação de propostas e de documentos de habilitação bem como a 
de envio de lances e aqueles deles derivados, retornando à etapa de publicação do aviso de edital 
para o lote 05, aproveitando-se os atos anteriores praticados regularmente, tornando público o 
presente TERMO DE ANULAÇÃO PARCIAL.

INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS/PMJP
JUAREZ ALVES AUGUSTO

Diretor Geral do Instituto Cândida Vargas
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE ADJUDUCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
A Prefeita do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Adjudicar o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 001/2020: Contratação 
de empresa especializada para prestar serviços de engenharia na Reforma e Ampliação da Praça 
de Eventos, localizada na sede do Município de Livramento/PB; Recursos: Próprios do Município 
de Livramento, oriundos da Cessão Onerosa que trata o § 2º do art. Da Lei Federal Nº 12.276/2010 
de 30/06/2010, de acordo com o estabelecido pela Lei Federal Nº 13.885/2019, 17/10/2019, onde 
foi aprovada pela Lei Municipal aprovada em 10/03/2020, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a: 1º LugarFreitas Serviços de Engenharia Ltda, CNPJ: 26.743.365/0001-
08, com o valor total R$ 445.537,27 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos trinta e sete 
reais, vinte e sete centavos); 2º Lugar Suzana Azevedo Meira-ME, CNPJ Nº 10.588.767/0001-37, 
com o valor total R$ 469.520,32 (Quatrocentos sessenta e nove mil, quinhentos e vinte reais, trinta 
e dois centavos); 3º Lugar Construtora Apodi Ltda, CNPJ Nº 17.620.703/0001-15, com o valor total 
R$ 495.189,95 (Quatrocentos noventa e cinco mil, cento e oitenta e nove reais, noventa e cinco 
centavos); 4º Lugar Obraplan Empresa de L. e C. Urbana Ltda, CNPJ Nº 26.764.981/0001-37, 
com o valor total R$ 502.206,69 (Quinhentos e dois mil, duzentos e seis reais, sessenta e nove 
centavos). Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 26 de junho de 2020.
Carmelita E. V. Sousa - Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
A Prefeita do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº  001/2020, que 
objetiva:Contratação de empresa especializada para prestar serviços de engenharia na Reforma 
e Ampliação da Praça de Eventos, localizada na sede do Município de Livramento/PB; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): 1º LugarFreitas Serviços de Engenharia Ltda, CNPJ: 26.743.365/0001-08, com o 
valor total R$ 445.537,27 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos trinta e sete reais, 
vinte e sete centavos); 2º Lugar Suzana Azevedo Meira-ME, CNPJ Nº 10.588.767/0001-37, com 
o valor total R$ 469.520,32 (Quatrocentos sessenta e nove mil, quinhentos e vinte reais, trinta e 
dois centavos); 3º Lugar Construtora Apodi Ltda, CNPJ Nº 17.620.703/0001-15, com o valor total 
R$ 495.189,95 (Quatrocentos noventa e cinco mil, cento e oitenta e nove reais, noventa e cinco 
centavos); 4º Lugar Obraplan Empresa de L. e C. Urbana Ltda, CNPJ Nº 26.764.981/0001-37, 
com o valor total R$ 502.206,69 (Quinhentos e dois mil, duzentos e seis reais, sessenta e nove 
centavos).Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 26 de junho de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE RETORNO AOS TRABALHOS 
Pregão Presencial – SRP n° 06.003/2020

O Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro – PB, através do seu Pregoeiro Oficial, 
CONVOCA aos licitantes já credenciados e demais interessados, para dar continuidade a licitação 
supracitada no dia 01/07/2020 às 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL. 
Lagoa de Dentro – PB, 26 de junho de 2020.

Fábio Carlos Gonçalves de Brito
Pregoeiro Oficial

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2020 - PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 06.012/2020.
OBJETO: Registro de preços, para eventual aquisição de materiais de limpeza e outros, destina-

dos a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde - FMS. Diante dos autos do processo 
supracitado e nos termos do art. 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93, ADJUDICO, a empresa Maior 
Clean Comércio Varejista de Instrumentos Cirúrgicos Eireli - ME (CNPJ: 23.708.247/0001-62) os 
itens: 01, 02, 04, , 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 
31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
92, 98, 99 e 100 no valor de R$ 139.031,26 (cento e trinta e nove mil, trinta e um reais e vinte e seis 
centavos) e a empresa Jose Antônio Filho – ME (CNPJ: 27.709.875/0001-13) os itens: 03, 09, 11, 
12, 28, 29, 32, 33, 43, 52, 53, 70, 76, 80, 91, 93, 94, 95, 96 e 97, no valor de R$ 27.902,64 (vinte 
e sete mil e novecentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Fábio Carlos Gonçalves de 
Brito - Pregoeiro Oficial. Diante dos autos do processo supracitado e nos termos do art. 43, Inciso 
VI, da Lei n° 8.666/93, HOMOLOGO, a empresa Maior Clean Comércio Varejista de Instrumentos 
Cirúrgicos Eireli - ME (CNPJ: 23.708.247/0001-62) os itens: 01, 02, 04, , 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 
75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 98, 99 e 100 no valor de R$ 139.031,26 
(cento e trinta e nove mil, trinta e um reais e vinte e seis centavos) e a empresa Jose Antônio Filho 
– ME (CNPJ: 27.709.875/0001-13) os itens: 03, 09, 11, 12, 28, 29, 32, 33, 43, 52, 53, 70, 76, 80, 
91, 93, 94, 95, 96 e 97, no valor de R$ 27.902,64 (vinte e sete mil e novecentos e quatro reais e 
sessenta e quatro centavos). 

Lagoa de Dentro - PB, 26 de junho de 2020. 
Eliane Vicente Santiago

Gestora do FMS
Publique-se.

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 033/2020 - Pregão Presencial nº 06.012/2020 - Ata de Registro de 

Preços nº 006/2020
Objeto: Registro de preços, para eventual aquisição de materiais de limpeza e outros, destinados 

a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde - FMS. O Fundo Municipal de Saúde do 
município de Lagoa de Dentro – PB | CNPJ: 12.375.571/0001-90, RESOLVE registrar os preços ofer-
tados das empresas: Maior Clean Comércio Varejista de Instrumentos Cirúrgicos Eireli - ME (CNPJ: 
23.708.247/0001-62) nos itens: 01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 33, 40, 
41, 42, 45, 46, 47, 49, 56, 58, 62, 66, 67, 69, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88 e 89, no valor 
de R$ 139.031,26 (cento e trinta e nove mil, trinta e um reais e vinte e seis centavos) e Jose Antônio 
Filho – ME (CNPJ: 27.709.875/0001-13) nos itens: 03, 09, 11, 12, 28, 29, 32, 33, 43, 52, 53, 70, 76, 
80, 91, 93, 94, 95, 96 e 97, no valor de R$ 27.902,64 (vinte e sete mil e novecentos e quatro reais 
e sessenta e quatro centavos). Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. 

Lagoa de Dentro - PB, 26 de junho de 2020. 
Eliane Vicente Santiago

Gestora do FMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, através da sua Pregoeira Oficial, torna público a 

todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial da Paraíba, pagina 26, 
Diário Oficial da União, na pagina 209, Jornal a União, Pagina 18, ambos do dia 19/06/2020, onde se 
lê: A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, INSCRITO NO 
CNPJ/MF SOB O Nº 02.977.362/0001-62 - R$ 1.339.899,00, DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS EIRELI – EPP, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 16.970.999/0001-31 – R$ 
12.528,00, LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, INSCRITO NO CNPJ/MF 
SOB O Nº 26.419.311/0001-83 – R$ 124.735,50, EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - ME, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 26.156.932/0001-20 – R$ 17.630,00, leia – se: 
A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, INSCRITO NO 
CNPJ/MF SOB O Nº 02.977.362/0001-62 - R$ 1.393.174,00, DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS EIRELI – EPP, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 16.970.999/0001-31 – R$ 
12.529,20, LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, INSCRITO NO CNPJ/MF 
SOB O Nº 26.419.311/0001-83 – R$ 123.535,50, EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - ME, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 26.156.932/0001-20 – R$ 17.500,00. 

Lagoa Seca - PB, 26 de Junho de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 00008/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, através da sua Pregoeira Oficial, torna público a 

todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial da Paraíba, pagina 26, 
Diário Oficial da União, na pagina 209, Jornal a União, Pagina 18, ambos do dia 19/06/2020, onde se 
lê: A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, INSCRITO NO 
CNPJ/MF SOB O Nº 02.977.362/0001-62 - R$ 1.339.899,00, DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS EIRELI – EPP, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 16.970.999/0001-31 – R$ 
12.528,00, LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, INSCRITO NO CNPJ/MF 
SOB O Nº 26.419.311/0001-83 – R$ 124.735,50, EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - ME, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 26.156.932/0001-20 – R$ 17.630,00, leia – se: 
A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, INSCRITO NO 
CNPJ/MF SOB O Nº 02.977.362/0001-62 - R$ 1.393.174,00, DMC DISTRIBUIDORA COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS EIRELI – EPP, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 16.970.999/0001-31 – R$ 
12.529,20, LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, INSCRITO NO CNPJ/MF 
SOB O Nº 26.419.311/0001-83 – R$ 123.535,50, EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - ME, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 26.156.932/0001-20 – R$ 17.500,00. 

Lagoa Seca - PB, 26 de Junho de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF. MANOEL GOMES DE 
SOUZA - SÍTIO UTINGA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA EDFFICAR 
EIRELI – CNPJ: 17.440.965/0001-06 – VALOR: R$ 116.114,95 (cento e dezesseis mil e cento e 
quatorze reais e noventa e cinco centavos).

Mulungu - PB, 19 de Junho de 2020
MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020 
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00014/2020, para o dia 

30 de Junho de 2020 às 10h10min, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João Pessoa, 
182 - Centro - Mulungu - PB. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, 
no referido endereço. 

Mulungu - PB, 26 de Junho de 2020
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF. 
MANOEL GOMES DE SOUZA - SÍTIO UTINGA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios/
MDE do Município de Mulungu: 27 812 2014 1025 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES 
E QUADRA POLIESPORTIVA - 4490.51 01 001 OBRAS E INSTALAÇÕES - 4490.51 01 124 
OBRAS E INSTALAÇÕES.. VIGÊNCIA: até 13/09/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Mulungu e: CT Nº 063/2020 - 15.06.20 - CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - CNPJ: 
17.440.965/0001-06 – VALOR CONTRATADO: R$ 116.114,95 (cento e dezesseis mil e cento e 
quatorze reais e noventa e cinco centavos).

MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

Tomada de Preços n. 002/2020
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MARI, no 

uso de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após 
análise dos documentos de habilitação foi apurado o seguinte: as empresas PLANENG ENGE-
NHARIA LTDA – CNPJ 27.700.986/0001-69, CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA-
-EPP – CNPJ: 17.490.708/0001-70, GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 
30.676.883/0001-15, ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI 
– CNPJ 05.881.170/0001-46, MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP – CNPJ: 
20.010.332/0001-64, COPEME CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ 24.414.236/0001-32, ALTPLAN 
CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 36.007.259/0001-01 e MOC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-
-EPP – CNPJ: 01.088.740/0001-94, foram HABILITADAS, por cumprir de forma integral os itens 
5 e 6 do edital. Já as empresas, D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E CIVIL EIRELI – CNPJ: 
32.666.677/0001-50, não atendeu ao item 5.5.2, onde foi INABILITADA, por descumprirem as 
exigências do edital, abrindo-se o prazo recursal e vistas ao processo aos interessados. Maiores 
informações através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com ou no endereço, Rua Antônio de Luna 
Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 25 de junho de 2020
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

Trata-se de Requerimento protocolado pôr Pessoa Física (Adriano Pereira de Figueiredo, CPF: 
579.360.802-87), recebido por a Comissão de Licitação em 16.06.20, aqual resolveDEFERIR o 
pedido. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3492-1032. 
E-mail: montehorebecpl@gmail.com.

Monte Horebe - PB, 25 de Junho de 2020
DELIALDO JOSÉ SILVA DE MARIZ

Presidente da CPL.

ESTADO DA PARAÍBA
Associação Cultural Pisa do Serão

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Adiamento - Pregão Presencial nº  00001/2020, 
onde se lê: “09h do dia 02 de junho de 2020”; leia-se: “09h do dia 03 de junho de 2020”. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Maria das Dores 
de Carvalho 156 Centro Poço de José de Moura - PB

no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. gestao@pisadadosertao.org
Poço de José de Moura - PB, 21 de Maio de 2020

Alicia Chagas dos Santos
Pregoeira Oficial

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00033/2020, em favor da empresaGRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI-ME; CNPJ nº 12.040.718/0001-90,tendo como objeto a Contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de Avental Cirúrgico Descartável para o enfrentamento da Covid-19 no 
município de Piancó-PB.Como valor global estimado de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), em 
consequência fica a mesmo convocada a assinar o termo contratual, conformeo Art. 4º, estabelece 
a Lei federal nº 13.979/2020, com a redação dada pela Medida Provisória nº 926/2020art. 64, 
caput, e da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 23 de junho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 
Republicado por incorreção  

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00033/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME; CNPJ nº 12.040.718/0001-90.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Avental Cirúrgico Des-

cartável para o enfrentamento da Covid-19 no município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais).

Piancó-PB, 23 dejunho de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
Republicado por incorreção

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços Nº 00007/2020

Objeto: Implantação de pavimentação em paralelepípedo nas ruas: Jonas Florentino, Getúlio 
Vargas, Bauduino de Carvalho, Francisco Claudino, rua Rosalice Jose de Sousa, Av. Solidonio 
Leite, no município de Pedra Branca-PB atendendo ao Contato de Repasse nº 885459/2019/MDR/
CAIXA e OPERAÇÃO Nº1064840-43.

Vencedoras: CABRAL CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ 29.505.771/0001-12 apre-
sentou proposta com o valor global de R$ 291.981,43 (duzentos e noventa e um mil novecentos e 
oitenta e um reais e quarenta e três centavos). Resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR, nos termos 
da Lei 8.666/93. Fica desde já convocada para assinar termo contratual. 

Pedra Branca-PB, 25 de Junho de 2020 
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 02.2020
OBJETO: Contratação de empresa nos serviços pertinentes para construção da praça na Rua 

Manoel Alves de Souza, conforme projeto técnico.
EMPRESAS HABILITADAS:
CP2 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI;
CÍCERO DOS SANTOS CALIXTO;
BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA.
LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Por atender a todos os requisitos de habilitação.
EMPRESAS INABILITADAS:
FM SERVIÇOS LTDA - Não apresentou a certidão de infrações trabalhistas conforme o subitem 

8.2.6.4. do edital
TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – Apresentou a declaração do subitem 8.2.5.4. 

do edital sem assinatura, apresentou o balanço patrimonial incompleto, conforme subitem 8.2.6.1 e 
não apresentou a certidão de infrações trabalhistas conforme o subitem 8.2.6.4. do edital

RARO CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA – Apresentou a certidão federal vencida, conforme 
subitem, 8.2.4.2. do edital e não apresentou a declaração do subitem 8.2.5.4. do edital.

CONSTRUTORA SF EIRELI - Não apresentou a certidão de infrações trabalhistas conforme o 
subitem 8.2.6.4. do edital.

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 06.07.2020, às 16h30min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Manoel Alvino de Moura, 56 – Centro - Pilõezinhos, no horário das 14h00min as 17h00min dos 
dias úteis. Email: administração@piloezinhos.pb.gov.br . Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 
presente Ata que vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Pilõezinhos-PB, 22 de junho de 2020.
FRANCINALDO FERREIRA ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, através da Comissão Permanente de Licitação, 

comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 14.07.2020 às 15h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Manoel Alvino de Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 04.2020, destinada a Contratação de empresa nos serviços perti-
nentes para reforma e melhoria do campo de futebol municipal, localizado na Avenida Antonio Alves 
Barbosa, conforme projeto técnico. Recursos Próprios / Emenda Federal. Dotação consignada no 
orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no 
endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 14h00min e 18h00min.

Pilõezinhos - PB, 26 de junho de 2020
FRANCINALDO FERREIRA ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino de Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB - PB, às 09h00min, do dia 10 de julho de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de materiais de construção em geral (itens faltosos) para melhor atender as necessidades da Ad-
ministração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2010. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: administracao@piloezinhos.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3627 1040.

Pilõezinhos – PB, 25 de junho de 2020.
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO, EPI (NR10) E MATERIAL 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.010 SECRE-
TARIA DE GESTÃO 02010 04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE GESTÃO 02.040 SECRETARIA DE SAÚDE 02040 10 301 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.050 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02050 12 361 
1001 2008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 02050 12 361 1001 2014 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
02070 08 122 2002 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-
MENTO SOCIAL 02.080 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02080 15 122 2002 
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE 
ATENÇÃO BÁSICA 02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA 
E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 02.120 SECRETARIA DE CULTURA, 
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02120 13 392 1005 2041 PROMOÇÃO DE 
EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS 02.130 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 02130 27 122 
2002 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 02.140 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02140 08 244 1003 2046 MANUTENÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE 
RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS 1111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFE-
RENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 1113 TRANSFERENCIAS FUNDEB 40% 1211 RECEITAS 
DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE 1214 TRANSFERENCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE 
CUSTEIO 1311 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - FNAS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00144/2020 - 17.06.20 - BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - R$ 79.774,50; CT Nº 00145/2020 - 17.06.20 - CENTER LED 
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP - R$ 64.037,00; CT Nº 00146/2020 - 17.06.20 - ELETRICA 
LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 12.169,60; CT Nº 00147/2020 - 17.06.20 
- GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - R$ 4.565,00; CT Nº 00148/2020 - 17.06.20 - JOSE 
ARLINDO OLIVEIRA SILVA - R$ 1.174,00; CT Nº 00149/2020 - 17.06.20 - L. A. D. COM. E SERVICOS 
EIRELI - R$ 9.606,00; CT Nº 00150/2020 - 17.06.20 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA - R$ 50.225,85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00023/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.140 FUNDO MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02140 08 244 1003 2045 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS 
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS OFERTADOS OU REFERENCIADOS AO CRAS E 
BENEFICIOS EVENTUAIS 3390 32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA FONTE DE RECUR-
SOS: 1311 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- FNAS. VIGÊNCIA: até 19/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: 
CT Nº 00151/2020 - 22.06.20 - MERILUCIA DA SILVA - CNPJ: 12.673.901/0001-23 - R$ 22.985,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00024/2020

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 DP00024/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA KITS DE TRABALHO NA SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: MERILUCIA DA SILVA - R$ 4.038,00.

Remigio - PB, 22 de Junho de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00023/2020. OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊ-

NEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Desenvolvimento Social. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22/06/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00023/2020

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 DP00023/2020, 
que objetiva: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSIS-
TÊNCA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: MERILUCIA DA SILVA - R$ 22.985,00.

Remigio - PB, 22 de Junho de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2020, que objetiva: Aquisição de 
equipamentos para implantação de Academias ao Ar Livre, Playground no município de Riacho 
de Santo Antonio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: WAGNER 
VITOR VIANA DE OLIVEIRA 12114143457 - R$ 42.150,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 23 de Junho de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de equipamentos para implantação de Academias ao Ar Livre, Playground no 

município de Riacho de Santo Antonio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02040.04.122.1003.1027 
- 02060.12.361.2005.1028 - 02080.10.301.2015.1009 - 02100.15.451.2019.1044 - 4.4.90.52.00.00 
- EQUIPAMENTOS E METERIAL PERMENETE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 
00052/2020 - 23.06.20 - WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA 12114143457 - R$ 42.150,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BRAZ MANOEL DA SILVA 
FILHO 84457120120 - R$ 127.962,60; RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 
EIRELI - R$ 23.121,50.

Riacho de Santo Antônio - PB, 23 de Junho de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA FORNECI-

MENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 00023/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo 
Antônio: 02040.04.123.1003.2003 - 02050.20.608.2001.2004 -02060.12.361.2005.2007 
- 02060.12.361.2005.2058 - 02060.12.365.2009.2013 - 02080.10.302.2015.2022 
- 02080.10.302.2015.2032 - 02090.08.244.2018.2028 -  02090.08.244.2018.2047 - 
02100.15.122.2019.2029 - 02150.15.541.0003.2064 -  3390.30.0000  - MATERIAL DE CONSU-
MO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00053/2020 - 23.06.20 - BRAZ MANOEL DA SILVA 
FILHO 84457120120 - R$ 127.962,60; CT Nº 00054/2020 - 23.06.20 - RFF COMERCIO DE MA-
TERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - R$ 23.121,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS PRAÇAS E QUADRAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO 
DE REFERENCIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: WAGNER 
VITOR VIANA DE OLIVEIRA 12114143457 - R$ 46.469,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 23 de Junho de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS PRAÇAS E QUADRAS 

MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00024/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo 
Antônio: 02040.04.122.1003.1027 - 02060.12.361.2005.1028 -02080.10.301.2015.1009 - 
02090.08.244.2018.1041 - 02100.15.451.2019.1044 - ELEMENTO DE DESPESA:4.4.90.52.00.00 
- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 
00055/2020 - 23.06.20 - WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA 12114143457 - R$ 46.469,00.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa (s) multimarcas para fornecimento de forma parcelada de peças para veículos leves, médio 
e sistema elétrico para manutenção da frota pertencente à Prefeitura Municipal de São Sebastião 
de Lagoa de Roça, conforme especificações constantes no edital e seus anexos; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: Hermano Jose de Araújo ME - R$ 144.556,41; 
GRAN PEÇAS COMERCIO E DIST. DE PREÇAS - R$ 40.576,90; Ideal Pneus Peças e Serviços - R$ 
59.688,59; MMCB Serviço de Oficina Eirelle me - R$ 60.972,90; O CEARENSE DISTRIBUIDORA 
DE PEÇAS LTDA - R$ 31.844,14; SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS 
LTDA - R$ 62.159,08.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 26 de Junho de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obras e 

serviços remanescentes de construção de um Edifício em Alvenaria de Unidade Básica de Saúde 
- Projeto Padronizado Padrão TIPO 1, Conforme Proposta Aprovada pelo Ministério da Saúde de 
Nº.11143891000113001. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2019. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/Convenio Ministério da Saúde: 
02110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02110.10.301.2007.1110 - 4490.51.0000 002,014,051,054. 
VIGÊNCIA: até 22/06/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de 
Lagoa de Roça e: CT Nº 00043/2020 - 22.06.20 - B2 CONSTRUCOES EIRELI - R$ 238.970,67.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

 A Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Luzia/PB, através da sua Presi-
dente, torna público aos interessados que a referida licitação que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para implantação de pavimentação em vias públicas no Município de Santa Luzia-PB, 
conforme Contrato de Repasse N° 885809/2019/MDR/CAIXA, foi declarada FRACASSADA. Tendo 
em vista que todos os licitantes foram desclassificados por suas propostas não atenderem as exi-
gências contidas no instrumento convocatório, após observado a fase recursal e decidido recurso 
administrativo. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
na sede temporária da Prefeitura Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio 
Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000, no horário 08:00 às 12:00hs dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia-PB, 26 de junho de 2020.
MARIA DO SOCORRO NÓBREGA CABRAL

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 09 de Julho de 2020, por meio 
do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, para: Aquisição de suplementos alimentares. 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) 3353-2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br; https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 

Sumé - PB, 26 de Junho de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 09 de Julho de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353-2274. E-
-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 26 de Junho de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

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

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, HOSPITALARES E MATERIAIS MÉ-

DICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE, ESF, FARMÁCIA BÁSICA, SAMU, CAPS, CENTRO DE REABILITAÇÃO E HOSPITAL 
CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe. 
VIGÊNCIA: até 25/06/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio 
do Peixe e: CT Nº 00080/2020 - 26.06.20 - BIOMED DIST. HOSPITALAR E LAB NOSSA SENHORA 
CONCEIÇÃO - R$ 152.451,80; CT Nº 00081/2020 - 26.06.20 - DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 1.645.678,28; CT Nº 00082/2020 - 26.06.20 - 
JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 67.426,00.

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS BÁSICOS, HOSPITALARES E MATERIAIS MÉDICO PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF, FARMÁCIA 
BÁSICA, SAMU, CAPS, CENTRO DE REABILITAÇÃO E HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS 
ROTHEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: BIOMED DIST. HOSPITALAR E LAB NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO - R$ 152.451,80; 
DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 1.645.678,28; 
JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 67.426,00.

São João Rio do Peixe - PB, 26 de Junho de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO 

TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2020
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Serra da Raiz, 

torna público o resultado do julgamento dos Recursos Administrativos interpostos pelas empresas 
que foram inabilitadas:COEN – CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME(para a construção 
de uma Escola com quatro salas de aulas), por não apresentar certidões que constam no rol de 
documentos exigidos, quais sejam: certidões negativas de débitos trabalhistas dos sócios, no entanto 
a empresa é beneficiária da LC 123/2006;inabilitação das empresas EKS – CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA e MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP(para a construção 
de uma Escola com quatro salas de aulas), por não apresentar certidão de execução fiscal que fazem 
parte das certidões de concordata e falência. Edital em desacordo com os ditames da lei. Empresa 
COEN–CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME, não apresentou as certidões exigidas mesmo 
com restrições. Art.43, §1ª da LC 123/2006; as empresas: EKS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA e MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP,não impugnaram as exigências 
postas no edital, no momento oportuno (art. 41, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e alterações posterio-
res, entendimento opinativo do parecer jurídico nesse sentido.CONCLUSÃO: Diante de todos os 
motivos expostos acima, resta INDEFERIR, os recursos interpostos pelas empresas citadas acima, 
mantendo inalterada a decisão da Comissão de Licitação.

Serra da Raiz(PB), 26 de junho de 2020.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS

Presidente da Comissão

DECISÃO: Acolho a decisão da referida Comissão, que INDEFERIU os recursos interpostos 
pelas empresas referidas supra, com base em todos os motivos expostos acima. Restituindo o 
processo a comissão de licitação para prosseguimento dos feitos posteriores. 

Serra da Raiz(PB), 26 de junho de 2020. 
ADAIMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00043/2020
PREGÃO PRESENCIAL N°: 00023/2020 

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

 OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de um Veículo Zero Quilo-
metro destinado ao atendimento da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB.      

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

 Salgadinho-PB, 26 de Junho de 2020. 
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00044/2020
PREGÃO PRESENCIAL N°: 00024/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520/02, 
por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa, que fará no dia 10 
de Agosto de 2020, 13h00min (Treze Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.          

 OBJETO: Aquisição Parcelada de Peças Preventivas para Veículos Leves Destinados à Frota 
Pública de Veículos do Município de Salgadinho-PB.      

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

 Salgadinho-PB, 26 de Junho de 2020. 
 José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
A prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público que estar realizando licitação 

sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 02 (dois) veículos 0km 
tipo passeio destinados as Secretarias de Assistência Social (Bolsa Família) e Secretaria de Saúde do 
município de São José de Espinharas/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:15 
horas do dia 09/07/2020. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 09/07/2020. Recur-
sos: 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, 26 de junho de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público que estar realizando licitação 

sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Equipamentos para as 
Escolas Municipais, conforme Plano de Trabalho e Convênio Estadual nº 522/2019 do Município 
de São José de Espinharas/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 13:15 horas 
do dia 09/07/2020. Data e horário do início da disputa: 13:30 horas do dia 09/07/2020. 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, 26 de junho de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-

to licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de 
equipamentos de ginástica ao ar livre para atender as demandas de diversas Secretarias Municipal 
da Prefeitura de São José de Piranhas – PB. Abertura das propostas: dia 10de Julho de 2020 às 
09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônicowww.tce.pb.gov.bree-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 26 de Junho de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preço n° 003/2020

Processo nº 054/2020
O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSDO MUNICÍPIO 

DE SANTA RITA, PB no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO a deliberação da Co-
missão Permanente de Licitação -CPL/PMSR, no procedimento referente à Tomada de Preço nº 
003/2020 - CPL/PMSR;CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade, resolve:

I - HOMOLOGAR o resultado da Tomada de Preço nº 003/2020, Processo nº 054/2020 - PMSR, 
que tem por objeto aContratação de Empresa para Construção do Mercado Público do Heitel 
Santiago no Município de Santa Rita/PB, a empresa a seguir relacionada com o respectivo valor: 

CMS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ: 12.059.469/0001-
85- Valor R$: 916.086,06 (novecentos e dezesseis mil, oitenta e seis reais e seis centavos);

II – ADJUDICAR em favorda empresa CMS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERVIÇOS 
LTDA – ME, CNPJ: 12.059.469/0001-85a execução das obras e serviços, conforme disposto no 
objeto do presente processo licitatório;

III - DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura 
do contrato, nos termos da legislação pátria vigente.

Santa Rita - PB, 26de junho de 2020.
KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE

Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 054/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o proce-

dimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO 
EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE DO TIPO: JOGO DE BARRAS, SURF DUPLO, 
PUXADOR PEITORAL, ROTAÇÃO VERTICAL C/ DIAG. DUPLO, PRESSÃO DE PERNAS CLE-
AN, BICICLETA ELÍPTICA, CAVALGADA TRIPLA, ESQUI DUPLO, BARRA PARALELA, ESCADA 
VERTICAL, REMADA SENTADA, SIMULADOR DE CAMINHADA, ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE 
PERNAS DUPLO, ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB, conforme condições do Edital e seus 
anexos. Abertura das propostas: dia 09 de JULHO de 2020, às 09h00 (horário de Brasília), através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do 
edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.brewww.sousa.pb.gov.br(1.Transparência, 
2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).Obs: Os licitantes 
dobrem a atenção na hora de cotar o preço no sistema.

Sousa, 26 de junhode 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa de construção civil, para execução dos serviços de construção do Ginásio 
de Esportes Maria Barbosa de Sousa, localizado no distrito Alecrim, na zona rural do Município de 
Umbuzeiro - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME - R$ 428.934,23.

Umbuzeiro - PB, 17 de Junho de 2020
JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil, para execução dos serviços de construção 

do Ginásio de Esportes Maria Barbosa de Sousa, localizado no distrito Alecrim, na zona rural do 
Município de Umbuzeiro - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. DOTAÇÃO: 
Convênio nº 527/2019 com a Secretaria de Educação e da Ciência Tecnologica do Estado da Paraíba 
e Recursos Próprios do Município de Umbuzeiro: 02060.12.812.2005.1085 - CONSTRUÇÃO DE 
GINASIO E QUADRA DE ESPORTES 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES, FONTE 125.. 
VIGÊNCIA: até 17/11/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Umbuzeiro e: CT 
Nº 00046/2020 - 17.06.20 - FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME - R$ 428.934,23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
Comissão de Licitação

Aviso de Licitação
Concorrência  Pública  Nº 001/2020
Processo Administrativo 0090-2020

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  30 de julho de 2020 as 09:00hs 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. site www.tce.gov.pb.br

Vista Serrana - PB, 25 de junho de 2020
Tamires Pinheiro Xavier
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Locação de imóveis para funcionamento de Departamentos Públicos diversos perten-

centes a esta Entidade. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DP00003/2017. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Sertãozinho e: CT Nº 00072/2017 - Luis Pedro da Costa - 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais 
12 meses. ASSINATURA: 26.06.20

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REMARCAÇÃODE LICITAÇÕES
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. 

Min. José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL,que as seguintes licitações do tipo Menor Preço, anteriormente suspensas, e, de  
acordo com a RESOLUÇÃO CE Nº 020/2020em seu Art. 1º(veja no endereçohttps://der.pb.gov.br/
informacoes/licitacoes/2020-1/resolucao-ce-no-020-2020),terão o seguinte calendário de realizações:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIANº 02/2020
Registro CGE Nº 20-00652-7 28/07/2020 15:00

Obras deImplantação e Pavimenta-
ção da Rodovia PB-141, Trecho: En-
troncamento BR230/Nazaré(Distrito 
do Município de Pocinhos)
Valor  es t imado da obra:  R$ 
4.078.018,50
Prazo de execução: 180 dias

CONCORRÊNCIANº 06/2020
Registro CGE Nº 20-00651-9 30/07/2020 15:00

Obras de Pavimentação Asfáltica em 
Projeto de Obras de
Restauração da PB-323, Trecho: 
Divisa PB-RN/Brejo do Cruz/Catolé 
do Rocha.
Valor  es t imado da obra:  R$ 
17.815.757,16
Prazo de execução: 300 dias

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como tambémoutras informações., 
exclusivamente, pelo email:cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa soli-
citante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail As reuniões das referidas 
.licitações poderão serem acompanhadas online através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 26 de junho de 2020.
EngºSebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO NORTE/NORDESTE
CENTRAL SICREDI NORTE/NORDESTE

Rua Dr. Antonio Moacir Dantas Cavalcanti, 110 – Parque Esperança – Cabedelo/PB
CNPJ 70.119.680/0001-42

NIRE 25400004161
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - (IN/DREI Nº 79/20)
O Presidente da COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO NORTE/NORDESTE - CENTRAL 

SICREDI NORTE/NORDESTE, no uso das suas atribuições estatutárias, CONVOCA os representan-
tes legais das suas 21 (vinte e uma) Filiadas, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária - a 
ser realizada de forma Digital, no dia 09/07/2020, às 12h, em primeira convocação, com a presença 
de 2/3 (dois terços) das filiadas em condições de votar; às 13h, em segunda convocação, com a 
presença de metade mais uma das filiadas em condições de votar; ou às 14h em terceira e última 
convocação, com qualquer número de filiadas em condições de votar, para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA:

1) Apreciação do Balanço Geral e Demonstrativo de Sobras, acompanhados dos Pareceres do 
Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, relativos ao exercício de 2019;

2) Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2019;
3) Destinação dos Juros ao Capital do exercício de 2019;
4) Plano de Ação 2020;
5) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
6) Fixação do valor dos honorários, diárias e os benefícios de previdência privada, plano de 

saúde e de medicamentos da Diretoria Executiva, extensivo aos seus dependentes e cédula de 
presença dos Membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;

O representante legal interessado em participar da assembleia deverá acessar a sala virtual 
da Assembleia através do link enviado exclusivamente para o seu endereço de e-mail institucional 
cadastrado na Central Sicredi N/NE.

Havendo necessidade de substituição do representante legal cadastrado na Central Sicredi N/NE, 
a cooperativa associada deverá informa-la com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do início 
da assembleia, através do e-mail Secretaria-SICREDINNE@sicredi.com.br   informando o nome, o 
CPF e o cargo do represente, bem como anexando os instrumentos que autorizam sua representação.

O representante legal cadastrado e que acessar a sala virtual da assembleia no momento da 
sua realização poderá se manifestar e votar por escrito, via chat, ou verbalmente, garantindo-se 
assim sua plena participação no ato assemblear.

A Assembleia será gravada eletronicamente e poderá ser solicitada pelas autoridades reguladoras 
e/ou associadas, mediante requerimento formal.

Cabedelo (PB), 27 de junho de 2020.
 Wilson Ribeiro de Moraes Filho

Presidente do Conselho de Administração 
Obs.: Tendo em vista o cenário nacional, em decorrência da pandemia global causada pela 

COVID-19, realizaremos a Assembleia Geral Ordinária, excepcionalmente, por meio eletrônico.

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

O Dr. KÉOPS DE VASCONCELOS AMARAL VIEIRA PIRES, MM. Juiz de Direito Da 15ª Vara 
Cível da Comarca de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em virtude da lei, etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, a quem 
possa interessar, que perante este Juízo e Cartório da 15ª Vara Cível, se processam os termos de 
uma AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL, processo nº 0852295-08.2017.8.15.2001, 
proposta por UNIMED JOÃO PESSOA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inscrita no CNPJ/
MF sob o n. 08.680.639/0001-77, com sede na Rua Marechal Deodoro, 420, Torre, nesta Capital, em 
face de ISABELLE PEDROSA MOTA SANTIAGO, brasileira, CPF n. 806.231.314-04, podendo ser 
encontrada na Av. Presidente Epitácio Pessoa, 2345, Bairro dos Estados, João Pessoa-PB, CEP: 
58.030-002. E, é o presente para CITAR a Executada ISABELLE PEDROSA MOTA SANTIAGO, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da ação e efetuar o pagamento 
da dívida, no prazo de 03 dias, no valor descrito na inicial de R$ 1.452,47 (hum mil, quatrocentos 
e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos) ou nomear bens a penhora, sob pena de lhe 
serem penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Podendo, no prazo de 
15 (quinze) dias, opor Embargos. Ficando advertida de que, não sendo opostos embargos no prazo 
legal, será nomeado Curador Especial, nos termos do art. 257, IV, do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento da interessada e não possa, no futuro, alegar ignorância, expedi o presente que 
será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta

Cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 20 dias do mês de abril de 2020. 
Eu, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevi.

KÉOPS DE VASCONCELOS AMARAL VIEIRA PIRES
Juiz(a) de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS: A DRA. GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO 
MARINHO, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, no uso de suas 
atribuições e de acordo com a lei. FAZ SABER aos que virem o presente edital ou dele notícia 
tiverem e a quem interessar possa, que tramita perante este Juízo, os autos da Ação de Monitória 
(Processo Nº. 0061044-52.2014.8.15.2001), ajuizada por UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO – CNPJ: 08.680.639/0001-77, em face de WASHINGTON RODRIGUES 
DA COSTA – CPF: 029.340.214-08, residente e domiciliado em local incerto e desconhecido. FI-
NALIDADE: Fica pelo presente edital, a ré, devidamente citada para, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, pagar o débito, no valor de R$ 2.044,69 (dois mil e quarenta e quatro reais e sessenta e nove 
centavos), acrescido de honorários advocatícios, no valor de 5% (cinco por cento) do valor atribuído a 
causa, caso em que ficara isento do pagamento das custas, ou, no mesmo prazo, oferecer Embargos 
a Ação Monitória. Se o réu, no prazo para cumprimento da obrigação, não realizar o pagamento e 
não oferecer Embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, caso em que lhe 
será nomeado curador especial na pessoa do defensor público. Para que não se alegue ignorância, 
é expedido o presente edital, indo publicado na forma da lei. Cumpra-se. João Pessoa/PB, 22 de 
Maio de 2020. Eu, Naiara Caroline de Negreiros Fracaro, técnico judiciário, o digitei.

Juíza GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO MARINO
2ª vara cível da capital

JOÃO PESSOA, 22 de maio de 2020
NAIARA CAROLINE DE NEGREIROS FRACARO

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE VALIDADE: 20 DIAS
O M.M. Juiz de Direito Carlos Eduardo Leite Lisboa, em virtude da lei, etc.
F A Z S A B E R a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que 

tramita no juízo da 11ª Vara Cível da Capital a Ação de Execução por Título Extrajudicial, Processo 
Judicial Eletrônico (PJE) 0816681-39.2017.8.15.2001, movida por UNIMED JOAO PESSOA CO-
OPERATIVA DETRABALHO MEDICO (EXEQUENTE) em face de WANESKA LIMA DE ARAUJO 
(EXECUTADO). Em razão das tentativas frustradas de citação do executado nos endereços infor-
mados, e desconhecimento de seu atual paradeiro pelo exequente, é considerado em local incerto 
ou ignorado, pelo que determinou-se a expedição do presente Edital, nos termos do art. 256, II e 
§ 3º, do CPC/2015, e por meio do qual FICA CITADA WANESKA LIMA DE ARAUJO, para pagar a 
dívida executada no valor de R$ 6.784,45 (seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta 
e cinco centavos), atualizada com correção monetária e juros de mora, mais custas da execução 
e honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor do débito, no prazo de 03 dias. Havendo o 
pagamento integral do débito nesse prazo, os honorários serão reduzidos pela metade. 

Poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, indepen-
dentemente de penhora, depósito ou caução para garantir o juízo. No prazo para embargos, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 
execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe 
seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária 
e de juros de um por cento ao mês. 

O prazo para defesa começará a fluir do primeiro dia útil após o término do prazo de validade 
do Edital, que possuiu prazo de 20 dias, iniciado na data de sua publicação. Caso o executado não 
atenda ao chamado para responder à ação será considerado revel, sendo-lhe nomeado curador 
especial, na figura de Defensor Público, para sua defesa.

Deste modo, com a publicação do presente edital em jornal local de ampla circulação, afasta-se 
alegação de desconhecimento da ação ajuizada.

Dado e passado na cidade de João Pessoa/PB, aos 09 dias do mês de junho do ano de 2020. 
Eu, Simon Abrantes Pinheiro Barbosa, Analista Judiciário, o redigi.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da Capital

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
PJE nº. 0841539-37.2017.8.15.2001

O DR. MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, MM JUÍZ DE DIREITO DESTA 3ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE

JOÃO PESSOA, CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital vierem a ter dele conhecimento tiverem ou interes-

sar possa, que perante este Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, situado na Av. 
João Machado, 532, Jaguaribe - João Pessoa, tramita uma ação de nº. 0841539-37.2017.815.2001 
em que são partes UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face 
de UNIMED CRUZEIROCOOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. Pelo presente, fica CITADA 
a UNIMED CRUZEIRO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, por seu representante legal, 
sendo ignorado ou incerto o lugar onde se encontra a parte promovida acima mencionada, para 
manifestarem-se, caso queira, acerca dos autos acima mencionados, com as advertências do art. 
344 do CPC, com fulcro nos arts. 257 e seguintes do CPC/2015. Fica fixado o prazo de 15dias 
para manifestação do promovido. Conforme despacho proferido nos autos acima mencionados. E 
para quenão alegue ignorância do fato, mandou o Juiz anexar cópia no Átrio do fórum, publicar em 
Jornal de grandecirculação local por duas vezes e publicar no Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dr. 
Miguel de Britto Lyra Filho –MM Juiz de Direito desta 3ª Vara Cível da Comarca da Capital. Dado e 
passado nesta Cidade de João Pessoa doze (12) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte 
(2020). Eu, Ana Cristina Pessoa Diniz, Técnica

Judiciária, o digitei.
Miguel de Britto Lyra Filho

Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO C/PRAZO DE 20 DIAS. A DRA. GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO 
MARINHO, MMa. Juíza de Direito em Exercício na Segunda Vara Cível, no uso de suas atribuições. 
CITANDO: MICHELLE PANTA ROLIM SOARES – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ n. 14.289.237/0001-49, atualmente sediada em local incerto e não sabido, através de seu 
representante legal. FINALIDADE: para pagar a dívida de R$ 4.413,41 (quatro mil, quatrocentos e 
treze reais e quarenta e um centavos) no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829). 
Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa que será 
reduzida pela metade caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 
827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme 
o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art.915). Cientifique-se a parte devedora de que, no 
prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 
trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 
requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Despacho: Cite o executado 
no endereço constante na petição inicial, para pagar, inclusive as custas, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de penhora de bens (art. 829 do NCPC). O devedor poderá oferecer embargos, no prazo 
de 15 (quinze) dias, a partir da juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de 
penhora, depósito ou caução (art. 914 e 915 do NCPC). Honorários advocatícios de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da dívida, que serão reduzidos à metade em caso de pagamento nos 03 (três) 
dias supramencionados (art. 827 § 1º do NCPC). Para que não se alegue ignorância, é expedido o 
presente edital, indo publicado na forma da lei. Cumpra-se. Jpa, 08/04/2020, Eu, JOSÉ ALBERTO 
A MELO – Chefe de Cartório. 

Juíza GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO MARINHO.

“A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, torna público que requereu da SEMAPA Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Renovação de Licença de Instalação para 
obra de Execução de Pavimentação e Drenagem de diversas ruas no entorno do Porto, no município 
de Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)”

DIMAS DA PENHA - ME, CNPJ Nº 20.442.581/0001-29,torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençaLP(LICENÇA PRÉVIA + 
LI (LICENÇA DE INSTALAÇÃO)paraCONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL,Situado à Av. 
José Ferreira de Moraes, SN – Renascer –Cabedelo-Pb.
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