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Afetado pelos efeitos 
da covid-19, PIB tem 
queda recorde de 9,7%
Dentre os segmentos econômicos, o setor industrial foi o que registrou maior derrocada, 
de 12,3%; segundo o IBGE, taxa é a baixa histórica mais intensa desde 1996. Página 4
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Governo publica livro digital com protocolos de enfrentamento da covid-19. Veja 
aqui como fazer o download. Página 7

UFPB Universidade divulga, nesta quarta, relatório sobre 
suposta irregularidade na eleição para reitor. Página 3

Eleições: partidos começam a 
agendar convenções na Paraíba
TRE-PB lembra que resolução eleitoral determina regras 
sanitárias para modalidade presencial. Página 13

Auxílio Emergencial terá mais 
quatro parcelas de R$ 300
Prorrogação com valor reduzido vai custar ao Governo 
Federal algo em torno de R$ 90 bilhões. Página 14

Foto: Marcus Antonius

Esportes

Brasil-Mundo

Casas de festas estão liberadas para retomar suas atividades em 
João Pessoa, com capacidade reduzida. Página 5

Idosa de 114 anos é internada na Maternidade Frei Damião com 
suspeita de covid-19. Página 7

Foto: Arquivo

Políticas

Paraíba
Setembro Amarelo: CVV mantém 
atendimento, de modo remoto
Por conta da pandemia, este ano a campanha não contará 
com palestras em escolas e distribuição de panfletos. Página 7

Após acordo, a paz volta a 
reinar no Botafogo da Paraíba
Situação e oposição se acertam e Alexandre Cavalcanti passa 
a responder pela vice-presidência do clube. Página 16

Pintura objeto José Rufino aproveita isolamento 
social para criar a série ‘Phantasmagoria’. Página 9

Foto: Divulgação

Cultura

Alta do gás prejudica pequenos negócios
Proprietários de pequenos restaurantes e consumidores paraibanos sentem o impacto do aumento do botijão de gás, que desde ontem chega a custar até R$ 90. Página 5

Foto: Marcus Antonius

Dnit realiza obras na BR-230 durante todo o mês
Para fazer os reparos, trechos da estrada estão sendo interditados provisoriamente; confira a programação e evite ficar preso em engarrafamentos. Página 5

Geral
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Um fato da maior gravidade a existência, na cidade do 
Rio de Janeiro, de um grupo de funcionários públicos muni-
cipais - devidamente remunerados com dinheiro público -, 
no entanto, orientados para inibir jornalistas e atrapalhar 
reportagens sobre os serviços de saúde prestados à popula-
ção pela prefeitura da capital f luminense, hoje sob a admi-
nistração de Marcelo Crivella.

Denominada de “Guardiões do Crivella”, essa nova modalidade 
de milícia carioca também tenta impedir que pessoas sejam ouvi-
das pelos repórteres, conforme denúncia feita pela Rede Globo de 
Televisão, por meio de seus veículos de comunicação. Ao que tudo 
leva crer, um caso inédito na história da imprensa brasileira, e que 
merece total repúdio da sociedade.

A ação dos “Guardiões do Crivella” é nociva em todos os sen-
tidos. Em primeiro lugar, por representar um atentado contra 
o direito constitucional à informação, portanto, à liberdade de 
imprensa. Em segundo, porque está mais que evidente o des-
vio de finalidade, haja vista que os servidores aliciados para 
integrar essa milícia prestam, na verdade, um grande desser-
viço à população.

Outra consequência perniciosa, relacionada aos “Guardiões do 
Crivella”, é que a agressividade dos milicianos para com os repór-
teres acaba incentivando pessoas a denegrir o trabalho da impren-
sa, o que pode resultar em uma inaceitável escalada de violência 
contra jornalistas, de modo especial, no momento em que estão 
cumprindo sua missão profissional.

A resposta da prefeitura do Rio de Janeiro é de rir para não cho-
rar, pois o argumento de que os funcionários públicos que agem 
nas portas dos hospitais estão ali para “melhor informar a popu-
lação” não convence ninguém com o mínimo de bom senso. “Guar-
diões do Crivella” é um nome pomposo, pois o mais acertado seria 
“Cães de Guarda” da prefeitura.

A sociedade organizada reagiu contra esse absurdo. Entida-
des como a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) formalizaram 
queixas contra o prefeito Marcelo Crivella, e parlamentares daque-
le Estado também estão interpelando judicialmente o gestor cario-
ca, exigindo a imediata desarticulação dos “Guardiões do Crivella”, 
organização típica dos regimes de exceção. 

Novos milicianos
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Procrastinar x Reorganizar

Artigo Anne K. Rodrigues
anne@institutok.cc  | Colaboradora

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

E, às vésperas de entregar o meu 
artigo, me pergunto quanto tempo eu 
ainda tenho antes de começar a escre-
ver. Isso seria procrastinação? Como 
identificar se você está adiando ou se 
está precisando organizar melhor o 
seu tempo. Existe sim, uma grande di-
ferença entre os dois temas.

Organização do tempo está rela-
cionado com entender as prioridades 
do contexto que você está vivendo, já 
a procrastinação está relacionada com 
a falta de conexão com um propósito 
maior, o que faz com que algumas ta-
refas não tenham força 
suficiente para serem 
executadas.

Voltando ao tema 
da organização do tem-
po: O que não se per-
cebe muitas vezes é 
que nossos contextos 
vão mudando de forma 
orgânica, e em algum 
momento é necessário 
fazer-se um balanço in-
termediário, termo que 
o Alemão Günther Sch-
midt usa para nomear intervenções 
nos nossos padrões de comportamen-
to que vão trazer mais flow para o nos-
so cotidiano.

Um exemplo típico: Com a pan-
demia, houveram muitas mudanças 
abruptas, e isso influenciou o dia a 
dia das pessoas: Crianças ficaram em 
casa, profissionais não puderam ocu-
par o seu local de trabalho, empresas 
pararam o seu funcionamento. Depois 
de um certo tempo, as coisas foram se 
reorganizando nesse novo contexto, e 
a volta às atividades normais, ou pelo 
menos a volta parcial a essas atividades 
também voltou a influenciar a rotina.

É um vai e vem de ações, ajus-
tes, novas ações e novos ajustes. Esse 
movimento exige que as prioridades 
sejam reorganizadas, assim como o 
tempo que será disponibilizado para 
elas. 

Já a falta de conexão com um pro-
pósito maior causa um outro tipo de 
sensação: Falta de disposição e ener-
gia para determinadas atividades, que 
parecem ser tão importantes. Narra-
tivas são construídas com belas his-
tórias, elas são contadas, o interlocu-
tor se convence de que essa história é 

perfeita, sendo que há 
um detalhe importan-
te: A história não sai 
do imaginário. Ela não 
acontece.

Se conectar com 
um propósito é algo 
que exige coragem. 
Coragem de se despir. 
Coragem de esvaziar 
e deixar ir narrativas 
que já não servem. O 
cientista americano 
Roberto Dilts defende 

a tese de que a motivação está dire-
tamente relacionada ao propósito. 
Segundo ele, quando há um propósi-
to (para que eu estou fazendo isso?), 
ou seja, um sentido, tarefas enfado-
nhas são feitas, pois são importantes 
para algo maior, que faz sentido e 
tem força.

Eu vou escrever um livro sobre a 
aplicação da visão sistêmica no dia a 
dia das pessoas, e por essa razão eu 
me sento semanalmente, ainda que 
reconheça a necessidade de organizar 
melhor o meu tempo, para escrever, 
com prazer e disciplina, o meu artigo 
semanal. Faz muito sentido!

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
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Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com  | Colaborador

Aprenderam a pedir
Prioridade é um vocábulo de gabinete 

de origem estranha à fala popular; sem li-
gação direta ou carnal com os portadores 
de imposições vitais como as de saúde e as 
da fome. Tanto é verdade que, os que têm 
tratado a fome como prioridade nunca a er-
radicaram, sequer a amainaram. 

Precisa sentir a sua fome e a da sua 
classe para chegar à cúpula, ao mais alto e 
disputado dos cargos de elite, sob os holo-
fotes do mundo, e começar o discurso pelo 
raio x  mais vergonhoso de uma nação ci-
vilizada: “Não vou sossegar enquanto não 
acabar com a fome do meu povo.” O minis-
tro Evandro Lins e Silva, 
com os olhos na sacada, 
não acreditou. 

Foi dito assim aos 
olhos e ouvidos de países 
que já tratavam o Brasil 
como a 7ª ou 8ª potência 
comercial do mundo, as-
sim acolhida com as hon-
ras do Fórum dos gran-
des, em Davos. Deu de 
comer a quem tinha fome, investiu como 
nenhum outro no acesso dos excluídos à 
escola, inventou o Fundeb para melhorar 
a ninharia do professor da escola pública, 
tentou descontar o atraso secular do ne-
gro fazendo a cor valer como ponto auxi-
liar no acesso à escola, aproximou o ensino 
técnico das vocações mais desenganadas, 
deu um jeito para que a filha da lavadeira 
tivesse outra opção e, como não podia ser 
preso por vagabundagem nem por insul-
to à boa ordem, terminou trancafiado por 
corrupção passiva e ladroagem. 

É de que me lembro, agora, vendo a 
seletividade de indicações do Orçamento 
Programa mandado direto para a caderne-
ta de campo do governador João Azevêdo, 
na largada do próximo ano. Não há uma só 
consulta, de um extremo a outro, que não 
aponte educação como a grande exigência. 
Educação alternando com saúde. Mas saúde 
não é prioridade, não é escolha, é questão 
de vida ou morte. Escolha é Educação, que 
denota consciência, ânsia de formação, es-
timulada pelo exemplo bem próximo, bem 
vizinho, que os sociólogos se apressaram 
em classificar como “ascensão social”. 

Das outras vezes, 
salvo engano, sempre 
pesou na consulta a in-
fraestrutura de estradas 
e de recursos hídricos, 
bem atendidas. Com a es-
trada, tudo parece ficar 
mais perto. 

Faz algum tempo, 
indaguei do secretário 
João Azevêdo, sem sair 

do clima de velório que acabávamos de dei-
xar, até quando o Estado iria manter em dia 
as folhas, os programas e serviços? Todo o 
país estava em crise enfrentada altaneira-
mente pela cara risonha de Lula. Mas nos-
sos vizinhos do Norte e do Sul em dificul-
dade: “Qual é o segredo, dr. João?” Ele me 
respondeu sem tecnicismo, com a simplici-
dade do rapaz que conheci saindo do antigo 
Ipep para as pranchetas da Prefeitura: “É só 
não gastar mais do que arrecada”. Com essa 
história de ontem o rapaz deve estar minis-
trando o riscado de hoje. 

 Não há uma só 
consulta, de um extremo 
a outro, que não aponte 

educação como a  
grande exigência.   

 É um vai e vem de ações, 
ajustes, novas ações e novos 

ajustes. Esse movimento exige 
que as prioridades sejam 

reorganizadas, assim como 
o tempo que será 

disponibilizado para elas.   

 Errata Erramos 1 – Na página 3 da edição no último sábado (29), titulamos erroneamen-
te Escritório Social do Nordeste, quando o correto é Escritório Social da Paraíba. 

Erramos 2 – Na matéria "Estado vai investir R$ 9,5 mi na recuperação de rodovias", publi-
cada na pág. 5 da edição de ontem (1°), a informação correta é os recursos serão aplica-
dos na abertura de novas estradas erro que, infelizmente, se repetiu na manchete do jornal. 
Aos leitores, nossas sinceras desculpas.
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Número é resultado de operações do BPAmb realizadas este ano para combater o tráfico, a caça e a criação irregular

De janeiro a agosto de 
2020, o Batalhão de Polícia 
Ambiental (BPAmb) da Pa-
raíba apreendeu 3.768 ani-
mais silvestres na Paraíba, 
seja por tráfico de animais, 
caça ilegal ou criação de ani-
mais em cativeiro. Entre os 
animais mais visados para 
a prática da caça ilegal no 
Estado destacam-se as aves 
lambus e arribaçãs e os ma-
míferos tatus, preás e mocós.

Segundo informações 
do BPAmb, as regiões do 
Agreste ao Sertão são as 
áreas onde se encontram os 
maiores registros da caça 
ilegal de animais. As pes-
soas que forem flagradas 
cometendo crime ambien-
tal contra animais silvestres 
poderão ser responsabiliza-
das penalmente, sob deten-
ção de seis meses a um ano, 
e administrativamente, com 
aplicabilidade de multa. O 
infrator deve pagar uma 
multa de R$ 500 por cada 

animal apreendido, poden-
do chegar a R$ 5 mil, caso 
esteja na lista de ameaçados 
de extinção.

De acordo com o tenen-
te Welligton Aragão, porta 
-voz do Batalhão de Polícia 
Ambiental da Paraíba, o cri-
me de caça é um dos crimes 
ambientais contra a fauna 
brasileira. 

“A caça é uma prática 
ilegal sempre que não há 
autorização do órgão com-
petente. É importante des-
tacar que a criação, a co-
mercialização, o transporte 
irregular e a caça de animais 
silvestres são crimes puní-
veis. Vale ressaltar também 
que toda prática abusiva 
ao meio ambiente deve ser 
denunciada, não só a caça a 
animais silvestres, mas tam-
bém, a captação irregular de 
recursos hídricos, minérios 
e madeira florestal, entre 
outros crimes ambientais”, 
afirmou o oficial.

A caça a animal silves-
tre só é permitida com a de-
vida autorização do órgão 

ambiental competente. A 
população pode denunciar 
qualquer crime ambiental 
através do telefone 190 da 
Polícia Militar.

O que diz a lei
De acordo com a Lei nº 

9.605/98 são considerados 
crimes ambientais contra 
a fauna “matar, perseguir, 
caçar, apanhar, utilizar es-
pécimes da fauna silvestre, 
nativos ou em rota migrató-
ria, sem a devida permissão, 
licença ou autorização da 
autoridade competente”, é o 
que diz o artigo 29.

Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com

Polícia Ambiental apreendeu 
mais de 3,7 mil animais na PB

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Semana passada, a imprensa re-
gistrou que uma das exigências 
de Bolsonaro para voltar ao PSL 
era a expulsão dos deputados 
Júnior Bozella, Joice Hasselmann 
e Julian Lemos. Dias depois, sur-
giu a informação de que Lemos 
foi retirado da lista de ‘persona 
non grata’. Cabe aqui registrar, 
novamente, o que Lemos disse, 
dias atrás: “Sou o maior aliado 
de Bolsonaro na Paraíba”.  

Não é ‘persoNa NoN grata’ 
O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) virá à Paraíba, 
mas a data ainda será defini-
da pela Secretaria de Governo, 
confirma o deputado Efraim Fi-
lho (DEM), coordenador da ban-
cada paraibana no Congresso. 
“Está na pré-agenda do presi-
dente. Mas até por uma ques-
tão de segurança, foi o que me 
disseram, eles não confirmam a 
data com tanta antecedência”.  

Nesta quarta-feira, haverá controle 
rígido na entrada da Câmara Munici-
pal de João Pessoa, quando ocorrerá 
o retorno das sessões de modo pre-
sencial. Os profissionais de imprensa 
serão orientados a fazer a coleta de 
imagens e entrevistas por um perío-
do específico, de maneira a manter 
a alternância no ambiente, evitando 
aglomerações.   

CoNtrole rígido Na eNtrada  

preveNção à Covid-19: sessões preseNCiais  

Na alpB podem Não ser retomadas este aNo 

“por questão de seguraNça” 

Dificilmente, as sessões presenciais voltarão a ocorrer este ano na ALPB – elas foram suspensas após o 
início da pandemia de covid-19, em março, quando os deputados passaram a participar de sessões 
online. Essa possibilidade ainda não é admitida, expressamente, pelo presidente do Legislativo es-
tadual, Adriano Galdino (foto), porém, ele mesmo considera praticamente inviável esse retorno das 
atividades parlamentares no prédio-sede da Praça João Pessoa. “Não existe previsão [para o retor-

no]. Nosso plenário é um fosso, está abaixo do nível da rua. Consultei especialistas e eles disse-
ram que basta uma pessoa com o vírus para contaminar todos que estiverem em volta”, explicou 
Galdino. O problema é que, estando localizado na área térrea, o plenário não tem a ventilação 

adequada para impedir a possibilidade de contaminação por covid-19, na hipótese de algum indi-
víduo presente ao ambiente estar com a doença – a circulação de ar é feita por tubulação de 

ar-condicionado, o que é uma condição propícia para a disseminação do vírus. Gal-
dino disse que solicitou uma posição da Secretaria Estadual de Saúde para tomar 
uma decisão definitiva sobre o assunto. “Pode acontecer [o retorno], mas apenas 

se a gente tiver a segurança necessária”, argumentou. Adotando protocolos sa-
nitários, a parte administrativa da ALPB voltou à atividade presencial, ontem. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

À coluna, a presidente do diretório do PT de 
João Pessoa, Giucélia Figueiredo, informa que 
a convenção para oficializar Anísio Maia como 
candidato a prefeito está marcada para o dia 
16, na sede do partido, no Centro da capital. De 
acordo com ela, o ex-presidente Lula e a presi-
dente nacional, Gleisi Hoffmann, vão participar 
por videoconferência.

lula partiCipará de CoNveNção 
do pt por videoCoNferêNCia 

No CeNtro de CoNveNções 

“Não foi iNterveNção” 

Integrante da base governista, o Democra-
tas parece decidido a manter a sua pré-
-candidatura a prefeito de João Pessoa, com 
ex-deputado Raoni Mendes – mesmo após 
o Cidadania e outras legendas governistas 
anunciarem apoio a Cícero Lucena (PP). De-
finiu até data da convenção: 12 de setembro, 
no Centro de Convenções.   

Novo presidente do Avante em Campina Grande, 
Bruno Régis afirmou, numa emissora de rádio, que 
a mudança na direção da comissão provisória “não 
se tratou de uma intervenção [da direção estadual], 
mas de um realinhamento do partido com as diretri-
zes do comando estadual”. Na prática, quem coman-
da o Avante é Adriano Galdino (PSB). 
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A Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) 
informou que irá divul-
gar um relatório hoje, 
pela comissão organiza-
dora da consulta on-line 
presidida pelo professor 
Ângelo Melo, sobre as 
supostas irregularidades 
nas eleições para reito-
ria da universidade, que 

ocorreu no último dia 26 
de agosto. 

O documento será 
apreciado pelo Conselho 
Universitário (Consuni) 
da UFPB  após o feriado 
de 7 de setembro, come-
morado na próxima se-
gunda-feira.

Em nota, divulgada 
ontem, a UFPB esclareceu 
ainda que está esperando 
a conclusão das investi-
gações para se pronun-

ciar definitivamente, mas 
que, por ora, não há nuli-
dade no processo. “A fim 
de que não pairem quais-
quer dúvidas sobre a lisu-
ra da consulta on-line, em 
conformidade com a his-
tória de ética que marca 
a federal paraibana”, diz 
nota. 

A suposta fraude que 
teria ocorrido durante o 
processo de eleição para 
reitor da UFPB, levou o 

processo a ser investiga-
do pela Superintendência 
de Tecnologia da Infor-
mação (STI).  

A denúncia de frau-
de afirma que alguns es-
tudantes que estavam na 
lista de votantes seriam 
do Colégio Agrícola Vital 
de Negreiros (CAVN), do 
Campus de Bananeiras, e 
por esse motivo não esta-
riam aptos para votar. 

Foi a primeira vez 

que a UFPB realizou uma 
eleição online, realiza-
da devido ao período de 
pandemia. Ela ocorreu no 
último dia 26 de agosto e 
elegeu a Chapa 2, deno-
minada “Inovação com 
inclusão”, que tinha como 
candidatas aos cargos de 
reitora e de vice-reitora, 
as professoras Terezinha 
Domiciano Dantas Mar-
tins e Mônica Nóbrega, 
respectivamente.

UFPB divulga relatório sobre denúncia de fraude
A eleição realizada 

pela UFPB na semana 
passada para a escolha 

da lista tríplice para 
reitor foi a primeira feita 
pela instituição através 

da internet.

Pássaros, gaiolas e armas de caça 
apreendidos durante operações 

realizadas pelo Batalhão de Polícia 
Ambiental

Foto: BPAmb

Eleição para reitor

Os animais silvestres 
mais visados pelos 

caçadores ilegais na 
Paraíba são aves 

lambus e arribaçãs, 
além de tatus, preás 

e mocós.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 



Resultado é um comparativo com o primeiro trimestre; em relação ao mesmo período de 2019, a retração ficou em 11,4% 

O Produto Interno Bruto 
(PIB) teve uma queda de 9,7% 
no segundo trimestre de 2020 
em relação ao primeiro trimes-
tre do ano. Comparando com o 
mesmo período em 2019, a que-
da é ainda maior, contabilizando 
11,4%. Segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), responsável pelos dados, 
as duas taxas foram “as quedas 
mais intensas da série, iniciada 
em 1996”. Também houve queda 
no primeiro trimestre de 2020 
em comparação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior, a redução 
foi de 5,9%.

A principal razão para a 
queda são os efeitos da pande-
mia do novo coronavírus, mas, 
“não podemos esquecer que a 
economia brasileira vinha se re-
cuperando de uma forma lenta 
e quando a pandemia chegou, 
nós ainda estávamos a 4 de-
graus do que nós estávamos em 
2014, que foi a situação melhor 
do país. Agora, com essa queda, 
é como se nós estivéssemos a 
15 degraus do que estávamos 
antes”, conforme destacou o eco-

nomista e consultor empresarial, 
Francisco Barros.

Dentre os segmentos eco-
nômicos, o setor industrial foi o 
que registrou maior queda, de 
12,3%. O setor de serviços teve 
redução de 9,7% e a agrope-
cuária teve variação positiva de 
0,4%. Com relação ao setor de 
atividades industriais, “desta-
cam-se as quedas nas Indústrias 
de Transformação (-17,5%), na 
Construção (-5,7%), na atividade 
de Eletricidade e gás, água, esgo-
to, atividades de gestão de resí-
duos (-4,4%) e nas Indústrias 
Extrativas (-1,1%)”, de acordo 
com o IBGE.

O setor relacionado a pres-
tação de serviços apresentou 
quedas em: “outras atividades 
de serviços (-19,8%), Trans-
porte, armazenagem e correio 
(-19,3%), Comércio (-13,0%), 
Administração, defesa, saúde e 
educação públicas e seguridade 
social (-7,6%), Informação e co-
municação (-3,0%)”, conforme 
IBGE. Em contrapartida, apre-
sentou variação positiva em ati-
vidades financeiras, de seguros 
e serviços relacionados, com 
0,8%, e nas atividades imobiliá-
rias, com 0,5%.

Apesar do cenário de que-
da, o economista paraibano sen-
te esperança e perspectiva de 
melhor na economia nacional. 
“O Brasil tem grande potencial, 
mas tem que ser feita muita coi-
sa, principalmente por parte do 
setor público, do Governo, para 
poder criar mecanismos que 
estimulem a iniciativa privada 
a investir. Tem que investir em 
infraestrutura, saneamento, ha-
bitação e outras áreas que ge-
ram emprego e renda, porque a 
quantidade de desempregados 
fica difícil e não há como susten-
tar 60 milhões de pessoas que 
estão no auxílio emergencial”, 
enfatizou.

A queda de 11,4% que 
equivale ao segundo trimestre 
de 2020 comparado ao mesmo 
período em 2019 foi a maior 
contração trimestral registrada 
desde 1996, na série histórica 
do IBGE. “Entre as atividades, a 
Agropecuária cresceu 1,2%, em 
relação a igual período de 2019, 
o que pode ser explicado, princi-
palmente, pelo desempenho de 
alguns produtos da lavoura que 
possuem safra relevante no se-
gundo trimestre e pela produti-
vidade”, destacou o Instituto.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

PIB tem redução histórica de 
9,7% no segundo trimestre
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No segmento indústria, o setor Construção teve queda de 11,1%, a segunda maior, atrás apenas da Transformação

Foto: Ortilo Antônio

Covid-19

Comitê aponta tendência de 
queda de novos casos na PB

A Paraíba chegou a 
106.605 casos confirmados de 
contaminação pelo novo coro-
navírus. Do montante, 2.465 
não resistiram e vieram a óbi-
to em decorrência do agrava-
mento da doença e 77.026 são 
considerados recuperados. 
Ontem a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) registrou no-
vos 827 casos de covid-19 e 15 
falecimentos. Todas as cidades 
do município possuem casos 
da doença e 154 dos 223 regis-
tram óbitos.

De acordo com o Comitê 
Científico do Consórcio Nor-
deste, a Paraíba já atingiu um 
pico de casos e óbitos, apre-
sentando agora um decaimen-
to lento no número diário. 
Mesmo com o decaimento, o 
relatório mostra que o risco 

epidêmico segue sendo alto. 
Diante da redução de casos, 
os pesquisadores apontam 
com base em estatística que a 
concentração de casos ativos 
no intervalo de 14 dias conti-
nuou alta. Outro apontamento 
indica que um pico de hospita-
lizações ocorreu entre julho e 
agosto. A tendência, caso o rit-
mo de contágio se mantenha, é 
de queda.

Um total de 317.931 tes-
tes para o diagnóstico da doen-
ça já foram realizados no Esta-
do. Vinte cidades estão na lista 
das mais afetadas com concen-
tração de casos superior a mil. 
João Pessoa (26.935) e Campi-
na Grande (12.358) lideram.

Entre os 15 falecimentos 
registrados, três deles ocorre-
ram entre a segunda-feira e a 
terça-feira. Os demais foram 
ocorridos entre 18 de maio 
e 31 de agosto. A faixa etária 

entre as vítimas foi de 46 a 95 
anos, sendo 9 com menos de 
65 anos. Duas mortes acon-
teceram em hospitais priva-
dos, um em residência e os 
demais em hospitais públicos. 
No total, três pacientes não 
possuiam comorbidades e as 
demais apresentaram hiper-
tensão, diabetes, cardiopatia 
e obesidade como fatores de 
risco mais frequentes.

As mortes se dividiram 
entre oito cidades, sendo elas: 
Campina Grande (6), Guarabira 
e Queimadas (2 cada), João Pes-
soa, Caiçara, Juazeirinho, Pirpi-
rituba e Pitimbu. A ocupação de 
leitos de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) em todo o Estado 
é de 34%. A Região Metropoli-
tana de João Pessoa, Campina 
Grande e o Sertão possuem, 
respectivamente, 37%, 30% e 
36% de taxa de ocupação dos 
leitos de UTI adulto.

Câmara vota amanhã pedido 
de impeachment de Crivella

A Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro vai decidir na quinta-
feira, 3, se abre processo de im-
peachment contra o prefeito Mar-
celo Crivella (Republicanos), em 
função do uso de servidores pú-
blicos para tentar impedir a reali-
zação de reportagens na porta de 
hospitais municipais. A denúncia 
foi feita na segunda-feira pela TV 
Globo, em reportagens exibidas 
pelo “RJTV 2” e pelo “Jornal Na-
cional”. Marcada para às 15h, a 
sessão legislativa precisa ter a 
presença de pelo menos 26 ve-
readores para começar. A decisão 
será tomada por maioria simples.

Dois pedidos de impea-
chment foram protocolados 
na Câmara ontem, um deles 
pela deputada estadual e pré-
candidata a prefeita do Rio 
Renata Souza (PSOL) e outro 
pelo vereador Átila Nunes 
(DEM). Após pareceres fa-
voráveis da Procuradoria e 
da Secretaria Geral da Mesa 
Diretora, o presidente da Câ-
mara, vereador Jorge Felippe 
(DEM), decidiu submeter a 
votação o pedido de Renata 
Souza. A decisão de votar o 
pedido será publicado no Diá-
rio Oficial do Município hoje, 
e por isso só pode ser votado 
na sessão do dia seguinte. 

A denúncia
O motivo do pedido de 

impeachment é a organiza-
ção de grupos de funcionários 
públicos municipais que, con-
tratados em comissão (sem 
concurso), são orientados a fa-
zer plantões diários na frente 
de hospitais municipais para 
tentar impedir a realização de 
reportagens com denúncias so-
bre problemas das unidades de 
saúde. Conforme mostrou a TV 
Globo, havia uma escala de tra-
balho e os grupos tinham que 
comprovar presença no hospi-
tal enviando selfies para grupos 
de Whatsapp (o principal deles 
chama Guardiões do Crivella).

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Agência Estado

STF suspende ação aberta 
contra Vital do Rêgo Filho

A Segunda Turma do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
decidiu suspender a ação pe-
nal aberta na segunda-feira, 
dia 31, pela Justiça Federal em 
Curitiba contra o ministro do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) Vital do Rêgo Filho. 

O processo foi suspenso 
devido ao empate na votação 
de um recurso que a defesa 
do ministro apresentou ao 
STF no ano passado. Os advo-
gados alegaram que não há 
indícios mínimos para o pros-
seguimento das investigações. 
A suspensão terá validade até 
o julgamento final da questão 
pela Corte. 

Durante o julgamento, os 
ministros Gilmar Mendes e Ri-
cardo Lewandowski votaram 
pela suspensão do processo 
e o relator, Edson Fachin, e a 
ministra Cármen Lúcia se ma-
nifestaram contra a medida. 
Celso de Mello não participou 

da sessão porque está em li-
cença médica. Pelo regimen-
to interno do STF, em caso de 
empate na votação, prevalece 
a decisão mais benéfica ao in-
vestigado. 

Denúncia
Na segunda-feira, o juiz 

Luiz Antonio Bonat, da 13ª 
Vara Federal em Curitiba, acei-
tou denúncia apresentada pela 
força-tarefa da Operação Lava 
Jato contra Vital do Rêgo. Com 
a decisão, o ministro passou à 
condição de réu e iria respon-
der a uma ação penal pelo su-
posto cometimento dos crimes 
de corrupção e lavagem de di-
nheiro. Além do ministro, mais 
nove pessoas também viraram 
réus no processo. 

A denúncia apresentada 
na semana passada pelo Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
no Paraná, em 2014, aponta 
que quando ocupou o cargo de 
senador e presidiu a Comissão 
Parlamentar Mista de Inquéri-

to (CPMI) da Petrobras, Vital 
teria recebido R$ 3 milhões 
do ex-executivo da empreitei-
ra OAS, Léo Pinheiro, para que 
pessoas ligadas à empresa não 
fossem convocadas para depor 
na comissão. Pinheiro foi um 
dos investigados que assina-
ram acordo de delação pre-
miada com a Lava Jato. 

Após ser denunciado, 
o ministro disse que foi sur-
preendido com a ação do MPF 
porque o inquérito está em 
tramitação há cinco anos sem 
que os ex-procuradores da Re-
pública Raquel Dodge e Rodri-
go Janot tenham encontrado 
elementos para denunciá-lo. 

Segundo Vital do Rêgo, 
“causa estranheza e indigna-
ção o fato de que a denúncia 
nasceu de um inquérito aberto 
sem autorização do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que 
ainda aprecia recurso contra a 
remessa da investigação para 
Curitiba, em uma clara usurpa-
ção da competência do STF”. 

A Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) retoma 
hoje as atividades presen-
ciais com a possibilidade de 
mudança na bancada de opo-
sição. Depois da formalização 
da união entre os partidos 
Cidadania e Progressistas 
para as eleições municipais 
de 2020, a expectativa é de 
que os parlamentares que 
integram a base do prefeito 
Luciano Cartaxo (PV) pos-
sam incorporar um novo dis-
curso.

“Depois dessa junção 
a tendência é que os verea-
dores venham a compor a 
bancada. Ainda não conver-
sei com eles, mas devemos 
fazer o chamamento durante 
a sessão”, explicou o verea-
dor Leo Bezerra (Cidadania).  
O convite será direcionado 
para os vereadores Damásio 
Franca, Helena Holanda, Eli-
za Virgínia, João Corujinha 
(presidente do Legislativo) e 
Mangueira. 

Nos últimos dias, a mo-
vimentação do cenário polí-
tico em João Pessoa em favor 
de Cícero Lucena (Progressi-

tas) para a campanha na Pre-
feitura Municipal envolveu 
a liderança do governador 
João Azevêdo (Cidadania), e 
resultou num abalo às bases 
da gestão pessoense. Procu-
rado para comentar as arti-
culações, o líder do prefeito 
na casa, Milanez Neto (PV), 
não atendeu às ligações. 

Enquanto isso, sobre a 
definição em relação a outras 
legendas que estão divergin-
do do apoio nas eleições, a 
exemplo do Avante, Leo Be-
zerra avaliou que vai aguar-
dar mais um pouco para for-
malizar novos convites. 

Vereadores de JP retomam 
hoje atividades presenciais

Agência Brasil

A maior queda entre os se-
tores ficou com a Indústria, re-
gistrando 12,7%. “A atividade In-
dústrias de Transformação teve 
o pior resultado (-20,0%), outro 
recorde negativo da série histó-

rica, influenciado, principalmen-
te, pelo recuo na fabricação de 
veículos; de outros produtos de 
transporte; de máquinas e equi-
pamentos; e na indústria têxtil e 
de artigos de vestuário”, segundo 

o IBGE. Em segundo lugar, o se-
tor de Construção teve queda de 
11,1%, “corroborada pela redu-
ção da ocupação e da produção 
de seus insumos”, justificou o 
Instituto.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com
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Atendimento no HU
Com retorno do atendimento médico ambulatorial, Hospital 
Universitário já reagendou pelo menos 30 mil consultas e 
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Quarta fase do projeto de reabertura permite retomada de eventos privados, mas com 50% da capacidade do lugar

As casas de festas e 
eventos privados já podem 
retomar suas atividades com 
50% de sua capacidade na ci-
dade de João Pessoa.  A medi-
da faz parte da quarta etapa 
do plano de flexibilização e 
estabelece novas medidas de 
enfrentamento e prevenção à 
covid-19.

Jéssica Gambarra é pro-
prietária de uma casa de re-
cepções que trabalha princi-
palmente com casamentos e 
ressaltou que já existem cele-
brações agendadas para este 
mês, além do grande conges-
tionamento de datas para o 
ano que vem, pois muitos rea-
gendaram as uniões 

“É ccm grande alegria 
que vamos retomar os even-
tos privados, os nossos ca-
samentos. Estamos muito 
felizes, tomamos todas as 
providências necessárias 
para atender o nosso público. 
É uma procura enorme que 
está tendo, sentimos uma de-

manda reprimida e vai ser um 
sucesso”, disse.

Já Alexsandra Carla tem 
uma empresa que organiza 
festas em vários bairros da-
cidade e conta que, durante a 
pandemia, teve que conseguir 
outras formas de manter o 
negócio.  Agora, já tem even-
tos marcados para os próxi-
mos dias. 

“Estou com a agenda 
já ficando bem ocupada. Os 
garçons quando são meus eu 
terei que mandar de máscara 
porque ninguém sabe quem 
ali está infectado ou não. Tem 
que prevenir”, acrescentou.

O distanciamento de 2 
metros entre a mesas deve 
ser respeitado nas casas de 
eventos e festas. Além disso,  
os estabelecimentos devem 
disponibilizar álcool gel e 
realizar serviços somente 
à francesa (empratados ou 
volantes).  

Praia
O banho de mar e a prá-

tica de atividades esportivas 
realizadas na faixa de areia da 

praia já estão liberados, utili-
zando-se a distância mínima 
entre pessoas de 1,5m. No 
entanto, permanece proibido 
o compartilhamento de obje-
tos, aparelhos de ginástica, 
bancos, cadeiras, mesas, par-
ques infantis, boias, dentre 
outros itens de uso coletivo 
na orla da praia ou na faixa 
de areia.

Apesar das flexibiliza-
ções, a principal recomenda-
ção da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) ainda 
é evitar aglomerações e man-
ter a fiscalização como medi-
da preventiva à propagação 
da doença. O decreto desta-
cou que a Secretaria da Saú-
de manterá monitoramento 
da evolução da pandemia do 
coronavírus na cidade.

A elaboração do decreto 
considerou a avaliação do ce-
nário epidemiológico do mu-
nicípio em relação à infecção 
pela covid-19, especialmente 
diante do registro de casos já 
confirmados até o momento 
pela SES-JP, além daqueles 
que estão sob análise.

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Plano de flexibilização libera 
casas de festa em João Pessoa

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Outras alterações estão previstas
Os estabelecimentos de comércio 

varejista, nesta nova etapa, também 
tiveram o horário de funcionamento 
alterado, podendo estar abertos das 
9h às 17h, respeitando as normas 
previstas em decretos anteriores 
quanto às medidas sanitárias, tais 
como, capacidade de pessoas, uso 
de máscaras, disponibilização de 
álcool gel.

Os passeios turísticos e visitações 
aos pontos turísticos de João Pessoa 
estão autorizados, obedecendo às 
normas de higienização. Os pontos 
turísticos em locais fechados pode-
rão abrir para visitação com 50% da 
capacidade física.

Já os shoppings centers e centros 
comerciais localizados no Bairro dos 
Estados podem funcionar no horário 
das 10h às 18h desde o dia 20 de 
agosto. Os espaços de alimentação, 
localizados em shoppings centers 
e centros comerciais e que tenham 

O comércio varejista terá horário 
ampliado; passeios turísticos 
e visitação a pontos turísticos 

também podem ser feitos 
seguindo os protocolos 

área própria de atendimento aos 
clientes, podem funcionar até 22h. 

As práticas de esportes indivi-
duais ou coletivos, incluindo escoli-
nhas esportivas para alunos, a partir 
de 11 anos de idade também podem 
acontecer, desde que sem torcida, 
evitando-se aglomerações e com 
atenção às medidas sanitárias. 

Além destas medidas, a circu-
lação de transporte público coletivo 
aos domingos e feriados passou a ser 
permitida em João Pessoa.

Manutenção

Obras interditam parte da 
faixa na BR-230 na capital

Durante todo o mês de 
setembro, o Departamento 
Nacional de Infraestrutu-
ra de Transportes (Dnit) 
realizará obras de manu-
tenção na BR-230. Ontem 
(1º) foi o primeiro dia de 
interdição e começou às 
9h, no km 27,7, próximo ao 
Viaduto Ivan Bichara, co-
nhecido como viaduto de 
Oitizeiro (Três Lagoas), na 
capital paraibana. Com a 
obra, foi necessária a inter-
rupção parcial do tráfego 
em 200m na pista da direi-
ta, no sentido João Pessoa- 
Campina Grande.

De acordo com o Dnit, 
está prevista a execução de 
ações de fresagem e recom-
posição do revestimento 
asfáltico no km 28, no local 
ao longo do mês de setem-
bro. Estes serviços de ma-
nutenção dão continuidade 
às atividades realizadas na 
BR-230 e serão executados 
por partes no viaduto. Ou 
seja, cada dia uma parte da 
rodovia será escolhida, se-
guindo uma programação 
específica.

Aumento no preço do gás 
afeta pequenos restaurantes

Proprietária de um pe-
queno restaurante no Mer-
cado da Torre, Josélia Sousa 
olha desanimada para o fo-
gão industrial de seis bocas. 
É que o almoço e o jantar 
servidos de domingo a do-
mingo não dão trégua ao 
equipamento, nem à chur-
rasqueira movidos a gás, são 
30 botijões por mês. “Pelo 
menos um botijão por dia 
a gente consome aqui e as-
sim... o preço devia era bai-
xar e não aumentar”. Essa é 
uma das consequências do 
sexto aumento de gás de co-
zinha em três meses.

A entrevistada, que tra-
balha há 28 anos no local, 
conta que a situação não é 
das melhores até porque 
o movimento já foi maior. 
“Nessa pandemia a gente 
teve uma queda no movi-
mento porque as pessoas 
ainda tão meio com medo 
e por cima ainda vem o au-
mento do gás”, reclama. No 
restaurante, a quentinha de 
R$ 10 reais precisou ser reti-
rada do cardápio. “A gente ti-
nha de R$ 10 e de R$ 12. Mas 
não tem mais condições de 
continuar com a de R$10”. 

Segundo o Sindicato dos 
Revendedores de Gás do Es-

Juliana Cavalcanti 
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

O órgão informou ainda 
que a intervenção será ape-
nas na faixa da obra duran-
te a realização dos serviços. 
Como eles acontecem em 
somente uma das duas pis-
tas, o que irá ocorrer é uma 
interdição parcial, não total, 
só no horário de trabalho.

Por isso, o Dnit re-
comenda aos condutores 
que fiquem atentos para a 
utilização de rotas alterna-
tivas para evitar engarrafa-
mentos, já que é necessária 
essa interrupção parcial do 

tráfego na faixa que passa-
rá por melhorias.

Os trabalhos têm pre-
visão de início às 8h da 
manhã, com liberação as-
sim que concluídos. Devi-
do à retenção no fluxo de 
trânsito, equipes da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
foram acionadas para pres-
tar apoio no local, caso 
seja necessário. Em caso 
de chuva ou outros impre-
vistos, as ações serão auto-
maticamente reagendadas 
para o dia seguinte.

Serviços estão programados para serem realizados  ao longo deste mês

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

tado (Sinregás -PB) o valor do 
botijão de 13 kg foi reajustado 
em quase 9%, para o bolso do 
consumidor o aumento vai 
girar em torno de cinco reais, 
podendo custar até R$ 90 no 
cartão de crédito. O primeiro 
dia de aumento do preço, que 
passou a valer em primeiro 
de setembro, já foi sentido 
pelo entregador de gás Jefer-
sson Linhares. Ele conta que 
os clientes compraram me-
nos e reclamaram mais. “Eu 
digo que a culpa não é mi-
nha! Que vão reclamar com 
o presidente”, brinca. 

Mesmo com preço di-
ferenciado, quem consome 
muito acaba sentindo o peso 
do gasto. “Como eu compro 
cerca de 45 botijões por mês 
eu pagava R$ 60, mas com 

esse aumento foi para R$ 
63”, contabiliza Carlos Al-
berto, dono de um pequeno 
restaurante self service tam-
bém no bairro da Torre. Para 
sustentar a clientela o entre-
vistado conta que vai man-
ter o preço que já vinha tra-
balhando, mas não consegue 
precisar até quando. “Pesa 
demais pro pequeno comer-
ciante. Até porque alimento, 
e principalmente a carne, 
vem subindo muito e agora 
vem o gás pra completar”. 

Na Paraíba a variação 
do preço do gás de cozinha é 
a sétima de 2020, em razão 
do repasse do dissídio cole-
tivo das distribuidoras. No 
cenário nacional, o preço do 
gás de cozinha sofre o sexto 
reajuste do ano. 

Estabelecimentos já estão começando a reduzir a produção de comida

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

Fo
to

: P
ix

ab
ay

Foto: Marcus Antonius

Foto: Marcus Antonius



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 2 de setembro de 2020

Operação atinge 81 empresas localizadas nos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte

Exército inspeciona empresas 
que negociam explosivos na PB

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

O delegado informou que o material recolhido será submetido a perícia no Instituto de Polícia Científica

As apreensões estão ocorrendo em comunidades da Região Metropolitana de João Pessoa, e nas ações estão sendo utilizados cães farejadores 

O Exército Brasileiro, 
através da 7ª Região Mili-
tar realiza até amanhã (3), 
a Operação Spártaco, com o 
objetivo de intensificar a fis-
calização de todo o ciclo de 
vida dos materiais explosi-
vos e correlatos, inclusive ni-
trato de amônia. Na Paraíba, 
14 empresas que comercia-
lizam explosivos estão sen-
do alvos da operação, além 
de empresas instaladas nos 
estados de Alagoas (8), Per-
nambuco (38) e Rio Grande 
do Norte (21), totalizando 

81, que também serão ins-
pecionadas.

Durante a operação 
serão verificadas, dentre 
outras, as condições de se-
gurança, controle da pro-
dução e estoque, armaze-
namento, comercialização 
e transporte de explosivos 
e correlatos.

A fiscalização poderá se 
estender a outros Produtos 
Controlados pelo Exército 
(PCE), observado a neces-
sidade e a conveniência, no 
decorrer da operação. Os 42 

militares que participam da 
operação atuam com poder 
de Polícia Administrativa, 
e recebem o apoio dos Ór-
gãos de Segurança e Ordem 
Pública (OSOP), bem como 
outras agências governa-
mentais.

O trabalho é um esforço 
conjunto, objetivando con-
tribuir para a segurança da 
sociedade, preservação da 
ordem pública, bem como, 
a prevenção de ilícitos com 
explosivos e demais produ-
tos controlados.

Plantação

‘Mudas’ de maconha são 
apreendidas em residência

Foragido da justiça é preso 
escondido em Catolé do Rocha

PM apreende mais armas em bairros 
da capital e prende dois suspeitos

A Polícia Civil da Pa-
raíba, após trabalho inves-
tigativo realizado pela De-
legacia de Belém, prendeu 
ontem, um homem de 24 
anos, suspeito de tráfico 
de drogas na região. Ele 
mantinha várias “mudas” 
de maconha em casa, na 
cidade de Guarabira, onde 
ocorreu a prisão. Segundo 
o delegado Fábio Facciolo, 
os agentes de investigação 
já vinham monitorando o 

suspeito e ontem, com o 
apoio do núcleo de homicí-
dios foram até o endereço 
dele em Guarabira, onde 
constataram o fato.

“O material apreendi-
do será submetido à aná-
lise pericial, mas todos os 
indícios apontam para uma 
plantação de maconha. 
Além disso, foram encon-
trados em poder do suspei-
to uma pequena balança de 
precisão, dinheiro trocado 

e certa quantidade de dro-
ga semelhante à maconha”, 
informou Facciolo.

Ainda segundo o de-
legado, o suspeito foi preso 
em flagrante e, ao ser ouvido 
pela Polícia Civil em Guarabi-
ra, alegou que seria usuário 
da droga e que plantava para 
consumo próprio. “Ele foi au-
tuado por tráfico de entorpe-
centes e será encaminhado 
ao presídio, onde ficará à dis-
posição da Justiça”, concluiu.

As ações para tirar de cir-
culação envolvidos com a cri-
minalidade na região de Cato-
lé do Rocha continuam sendo 
realizadas pelos órgãos de 
segurança da Paraíba. Na ma-
nhã de ontem, a Polícia Militar 
prendeu mais um foragido da 
Justiça no sertão do Estado. 

O acusado, de 55 anos 
de idade e que era procurado 
pelos crimes de tráfico de dro-
gas e porte ilegal de arma de 

fogo, estava escondido em um 
sítio na zona rural de Catolé 
do Rocha.

A prisão do foragido foi 
realizada pelos policiais do 
12º Batalhão, que receberam 
informações sobre a possível 
localização do foragido. 

Contra o acusado havia 
um mandado de prisão em 
aberto, expedido pela 1ª Vara 
Mista da Comarca de Catolé 
do Rocha, pelos crimes de trá-

fico e porte ilegal. Ele foi en-
caminhado para a Delegacia 
da Polícia Civil local, e ficará à 
disposição da Justiça.

De acordo com o delega-
do Sylvio Rabello, o trabalho 
dos órgãos de segurança está 
acontecendo em todos os mu-
nicípios do Sertão paraibano, 
principalmente naqueles que 
fazem divisa com estados vi-
zinhos - Pernambuco e Rio 
Grande do Norte.

Após apreender quatro 
revólveres e drogas em uma 
operação na comunidade 
do Gadanhe, no bairro Pa-
dre Zé, policiais do 1º Bata-
lhão realizaram mais duas 
apreensões nos bairros do 
Alto do Mateus e Jardim Pla-
nalto, na noite de segunda-
feira (31), na zona norte de 
João Pessoa.

No Alto do Mateus, 
a apreensão aconteceu 
após uma troca de tiros 

entre a Força Tática e sus-
peitos de atuar no tráfico, 
na comunidade Jardim da 
Mônica. Em uma incursão 
realizada numa área de 
mata que fica na localida-
de, os policiais surpreen-
deram os acusados e um 
deles, de 19 anos, foi pre-
so com um revólver cali-
bre 38 e quarenta trouxas 
de maconha. Companhei-
ros dele conseguiram fu-
gir.

No Jardim Planalto, a 
arma apreendida foi um 
revólver calibre 32 e estava 
escondido em um campo 
de futebol, na rua Valêncio 
Lins de Mendonça. A arma 
teria sido abandonada por 
bandidos, quando percebe-
ram a presença das equi-
pes da Força Tática naquela 
área.

As duas apreensões fo-
ram levados para a Central 
de Flagrantes, no Geisel.

Gadanhe 
Quatro revólveres, 2 kg 

de maconha, 17 papelotes 
com cocaína, munições, com-
primidos de artane e mais de 
1 mil reais em dinheiro. Esse 
foi o saldo final da operação 
de combate ao tráfico de dro-
gas realizada na comunidade 
do Gadanhe, no fim da manhã 
dessa segunda-feira (31), no 
bairro do Padre Zé, em João 
Pessoa. Um suspeito de 29 
anos foi preso em flagrante.

Foto: Polícia Civil

A influencer digital 
alagoana Karoline Calhei-
ros, ex-noiva do cantor Ga-
briel Diniz postou em rede 
social o seu agradecimen-
to as polícias civis de Ala-
goas e Pará que prende-
ram nessa segunda-feira 
(31), na cidade paraense 
de Castanhal, um homem 
suspeito de criar cerca de 
150 perfis falsos na inter-
net para atacar a jovem. 

“Me sinto aliviada e 
em paz”. Postou Karol após 
tomar conhecimento da 
prisão do suspeito, através 
do delegado José Carlos, 
Seção de Crimes Ciberné-
ticos, da Divisão Especial 
de Investigação e Captu-
ras (DEIC) da Polícia Civil 
de Alagoas. E ainda pediu 
para que os fãs fiquem 
tranquilos “pois tenho cer-
teza que ele não vai mais 
me importunar” acrescen-
tou. Ela agora espera que o 
suspeito esclareça melhor 
toda a situação.

As ameaças sofrida 
pela influencer veio a 
público após Karolline 
usar seu perfil no Ins-
tagram para relatar que 
estava sofrendo ataques 
e ameaças desde o faleci-
mento do cantor Gabriel 
Diniz, após sofrer um 
trágico acidente aéreo 
no interior do Estado de 
Sergipe, em maio do ano 
passado.

De posse dos ataques 
e ameaças através de 
rede social, a jovem pre-
feriu denunciar o caso à 
Polícia Civil de Alagoas, 
tendo o delegado José 
Carlos assumido as in-
vestigações. Ela resolveu 
procurar as autoridades 
alagoanas a cerca de dois 
meses. “Não paramos um 
só instante e consegui-
mos identificar o suspei-
to após trabalho técnico 
conjunto das polícias de 
Alagoas e do Pará”, escla-
receu o delegado.

A prisão
O suspeito foi preso 

pelo Núcleo de Apoio a 
Investigação (NAI/Casta-
nhal), sob coordenação do 
delegado Francisco Alair-
ton Marinho Júnior, em 
cumprimento a um man-
dado de prisão e busca 
domiciliar por crimes de 
ameaça, injúria, difamação 
e importunação sexual. 
O homem, que não teve o 
nome revelado, confessou 
as ameaças e disse que 
agia sozinho. Ele teve a 
prisão temporária decre-
tada por cinco dias pelo 
Juízo da 10ª Vara Criminal 
de Maceió (AL). 

O investigado segue 
preso na cidade de Cas-
tanhal à disposição da 
Justiça”, esclareceu o dele-
gado José Carlos da PC de 
Alagoas. O delegado José 
Carlos, em entrevista a 
imprensa alagoana, disse 
que os ataques aconteciam 
diariamente.

Preso suspeito de ameaçar  
ex-noiva de Gabriel Diniz

A Terceira Câmara Cí-
vel do Tribunal de Justiça da 
Paraíba negou provimento 
à Apelação Cível, interposta 
pela Fibra Construtora e In-
corporadora Ltda e manteve 
condenação a empresa im-
posta pela 15ª Vara Cível da 
Capital que deverá pagar in-
denização, a título de danos 
morais, no valor de R$ 10 
mil, bem como multa contra-
tual de R$ 5 mil.

Consta no processo que 
a parte autora adquiriu um 
imóvel por meio de contra-
to de promessa de compra 
e venda com previsão de en-
trega para agosto de 2014. 
No entanto, até maio de 2015 
(data do ajuizamento da de-
manda) ainda não havia sido 
entregue. Por isso, ajuizou 
Ação de Obrigação de Fazer, 
com a finalidade de obter a 
declaração de nulidade da 
cláusula que estabelece 180 
dias de tolerância, multa por 
atraso, aluguéis referentes 
ao período de atraso, devo-
lução em dobro dos juros de 
obra, danos morais e hono-
rários de 20%.

A construtora alegou 

que houve atraso de apenas 
três meses. Expôs que, após 
a assinatura do contrato de 
promessa de compra e ven-
da, houve a assinatura do 
contrato de compra e venda 
e que este se sobrepõe as es-
tipulações anteriores. Salien-
ta que a multa não encontra 
previsão no contrato e que 
é vedada a cumulação da in-
denização com pena conven-
cional dos juros de obra. Por 
fim, justificou que o atraso se 
deu diante da necessidade 
de alteração do projeto elé-
trico outrora aprovado pela 
Caixa Econômica, razão pela 
qual, entende que houve cul-
pa exclusiva da instituição 
bancária.

O relator do processo 
foi o juiz convocado Gustavo 
Leite Urquiza. Ele conside-
rou que houve nove meses 
de atraso por parte da cons-
trutora, ou seja, três meses 
somado ao prazo de tolerân-
cia de 180 dias, o que carac-
teriza falha na prestação do 
serviço, a teor do que dispõe 
o artigo 14, caput e § 1º, do 
Código de Defesa do Consu-
midor (CDC).

Construtora condenada 
a pagar indenização

Foto: Polícia Militar
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Livro digital divulgado pela SES torna uniformes para todo o estado os procedimentos nos serviços de saúde

O Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), divulgou nessa 
terça-feira (1°) um livro digital 
com protocolos assistenciais 
para o enfrentamento da co-
vid-19 nos serviços de saúde. 
O material foi produzido pelo 
Centro Estadual de Dissemi-
nação de Evidências em Saú-
de do Covid-19 (Cedes) e do 
Centro Formador de Recursos 
Humanos (Cefor-RH), com 
artigos escritos pelas equipes 
dos dois serviços hospitalares 
referências no Estado: Hospital 
Metropolitano Dom José Maria 
Pires e Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga. 

De acordo com a diretora 
do Cefor, Vanessa Cintra, o pro-
tocolo foi uma iniciativa da SES 
a partir da necessidade de trei-
namento e aprimoramento da 
assistência da enfermagem, da 
fisioterapia e dos médicos para 
enfrentamento da covid-19. 
Ela explica que era necessário 
um tipo de atendimento uni-
forme para todo o Estado. 

“Esse movimento foi mul-
tidisciplinar, interdisciplinar 
entre hospitais de referências 
e técnicos da secretaria, com 
o intuito de trabalhar coletiva-
mente, colegiadamente e cola-
borativamente na elaboração 
deste instrumento. O material 
passa a ser referência de assis-
tência e também para treina-
mento de todos os hospitais” 
destaca.

Além disso, Vanessa tam-
bém afirma que uma portaria 
do Ministério da Saúde corro-
borou com o trabalho da SES, 
que estimula os entes da Fede-
ração a elaborarem protocolos 
clínicos e o Estado da Paraíba 
traz essa perspectiva com o 
material divulgado. A direto-
ra pontua que o trabalho foi 
baseado em uma série de re-
uniões clínicas e científicas de 
discussão dos temas, aborda-
gem e escrita do material por 
meio do Cefor e dos hospitais 
de referência. 

Segundo o secretário de 
Saúde da Paraíba, Geraldo Me-

deiros, o material contempla 
medidas de classificação, diag-
nóstico, tratamento e critérios 
para alta, com foco maior no 
manejo clínico médico, res-
saltando a necessidade de 
definição de diretrizes para 
padronizar as condutas dos 
profissionais de saúde.

“Alinhando conteúdo 
técnico, este documento ba-
seia-se nas mais recentes evi-
dências científicas, bem como 
considerou os Procedimen-
tos Operacionais Padrão de 
duas unidades de referência 
no atendimento à covid-19 no 
Estado. Foi uma construção co-
letiva envolvendo profissionais 
da secretaria e dos dois servi-
ços, com o apoio pedagógico 
do Cefor”, explica.

Alguns dos temas aborda-
dos nos 14 protocolos são os 
cuidados e medidas de precau-
ção no uso dos equipamentos 
de proteção individual, desin-
fecção de ambientes, práticas 
seguras para administração de 
medicamentos para pacientes 
com covid-19, protocolo de 
ventilação mecânica no pa-
ciente, entre outros. O livro traz 
conceitos e práticas que serão 
adotados e seguidos na Rede 
de Atenção à Saúde, visando 
uma maior segurança possível 
para pacientes, profissionais e 
toda comunidade.

O material completo está 
disponível no site do Governo 
da Paraíba, no link: https://
paraiba.pb.gov.br/diretas/
saude/coronavirus/arquivos/
protocolos-assistenciais-pa-
ra-o-enfrentamento-da-co-
vid_19-9.pdf-

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

E-book reúne protocolos para  
o enfrentamento da covid-19

Editoração: Lênin BrazEdição: Emmanuel Noronha

Através do QR-Code, baixe o e-book

Idosa é moradora da Aspan e foi levada para a Frei Damião com queixas de dispnéia, febre e diarréia há cinco dias, além de outros sintomas

Foto: Divulgação

Frei Damião

Maternidade recebe paciente de 
114 anos com suspeita de covid-19

A Maternidade Frei 
Damião, que integra a 
rede hospitalar do Esta-
do, recebeu na segunda-
feira (31), a paciente mais 
velha da sua história. Tra-
ta-se de uma senhora de 
114 anos que deu entrada 
no serviço com suspeita 
de covid-19.

A paciente estava na 
Associação Promocio-
nal do Ancião (Aspan) 
no bairro do Cristo em 
João Pessoa e foi trazida 
pelo Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu). A idosa apresen-
tava queixas de dispnéia, 

febre e diarréia há cinco 
dias, além de outras co-
morbidades. Ela foi sub-
metida a vários exames 
sorológicos e de imagem, 
inclusive para detectar a 
covid-19 e segue interna-
da com estado de saúde 
estável.

Nessa terça-feira, 
(1º), a Frei Damião teve 
motivos de sobra para 
comemorar a recupera-
ção da bebê mais nova 
da unidade de saúde.  
“Luna” nasceu com 26 
semanas de gestação 
e pesando 900 gramas 
e ontem ela completou 

quatro meses de vida e 
está saudável.

“São casos como es-
ses que servem de motivo 
e como e um incentivo a 
mais para continuarmos 
com a nossa missão de 
fazermos saúde pública, 
uma missão nada fácil nos 
dias de hoje”, comentou a 
diretora geral da Materni-
dade Frei Damião, Selda 
Gomes.

Selda Gomes disse 
que “nesse dia 1º de se-
tembro de 2020, nós da 
Maternidade Frei Da-
mião podemos dizer que 
estamos vivendo um 

novo tempo! É  a Prima-
vera,  a estação das flores 
que nos enche de espe-
rança de dias melhores, 
onde por um lado pode-
mos contemplar a nos-
sa pequenina guerreira 
Luna, que e está cada dia 
mais próxima de conhe-
cer o seu lar. Por outro 
lado, conhecemos uma 
senhora centenária com 
114 anos, Dona Olindina, 
que, mesmo estando aco-
metida com a covid-19 e 
com todas dificuldades 
da senescência, não per-
deu a alegria de viver”, 
comentou.

“Setembro Amarelo”: CVV faz atendimento remoto

No mês do Setembro Amarelo, 
campanha que reforça as ações que 
primam pela vida e a saúde mental, 
o Centro de Valorização da Vida 
(CVV) estará, mesmo em época de 
covid-19, disponibilizando volun-
tários para prestar atendimento si-
giloso e gratuito à população, atra-
vés do 188 e outros canais. Durante 
o isolamento social, a equipe do 
CVV passou por ajustes. Se antes da 
pandemia somente 10% dos volun-
tários trabalhavam de forma remo-
ta, depois do novo coronavírus, em 
menos de dois meses, esse modelo 
de atendimento saltou para 60%.

A adaptação colaborou para 
manter as cerca de 250 mil ligações 
no Brasil, que totalizam aproxima-
damente 3.000 horas de atendi-
mento ao mês. O mesmo modelo 
será garantido em setembro. “O 
tema pandemia está bem latente. 
Nos atendimentos, fala-se muito 
em medo da morte e de ansiedade. 
Mas, continuamos prestando nosso 
serviço de escuta empática, de aco-
lhimento e conforto”, frisou o coor-

denador do CVV em João Pessoa, 
Luiz Carlos Dias Oliveira.

Segundo ele, na campanha do 
Setembro Amarelo de 2020, não 
haverá as tradicionais palestras nas 
escolas, distribuição de panfletos 
e nem outras atividades externas 
na capital paraibana, por conta da 
pandemia. Tudo será feito de for-
ma on-line, com transmissões ao 
vivo na internet por meio de lives, 
seguindo a programação do CVV 
nacional.  

Quem se interessar, pode con-
ferir a programação completa no 
Instagram do CVV que é o @cvv-
joaopessoa. As atividades inicia-
ram ontem e serão distribuídas ao 
longo do mês, até o dia 29. Todas as 
palestras serão no período da noi-
te. Entre os temas estão Jovens e 
Adolescentes na Pandemia, Saúde 
Emocional dos Idosos na Pandemia 
e a Importância da Escuta. 

Atendimento
Para contar com o serviço do 

CVV basta ligar, gratuitamente, 
para o 188 ou acessar o www.cvv.
org.br e obter mais informações so-
bre o atendimento via chat e e-mail.

Voluntariado trabalhando em prol da vida
O CVV é uma associa-

ção civil sem fins lucrativos, 
filantrópica, reconhecida 
desde 1973 como de Utili-
dade Pública Federal, que 
presta apoio emocional e 
de prevenção às pessoas 
com depressão, ansiedade 
e pensamentos que não 
valorizam a vida. Em todo 
o Brasil, são 4.200 volun-
tários, sendo 17 em João 
Pessoa. 

Segundo o coordena-
dor do CVV na capital, Luiz 
Carlos Dias Oliveira, este 
ano, devido à pandemia, 
foi feito apenas um curso 
preparatório para voluntá-
rio, que começou de forma 
presencial e seguiu de ma-
neira on-line. 

Até o final do ano, mais 
cinco voluntários devem 

integrar a equipe em João 
Pessoa. Quem quiser ser 
voluntário do CVV, pode 
entrar em contato por meio 
do e-mail joaopessoa@cvv.
org.br ou pelo Whats App 
98834.3987. 

A estimativa é de que, 
no próximo ano, a rotina 
normal de cursos seja re-
tomada. Para 2020. O CVV 
João Pessoa ainda preten-
de estrear o serviço voltado 
para parentes e amigos 
das vítimas de suicídio, por 
meio do Grupo de Apoio 
aos Sobreviventes do Sui-
cídio (Gass), que já existe 
em outras CVVs do país. O 
serviço ocorrerá de forma 
presencial, mas ainda não 
há data para o início da ati-
vidade. A sede do Centro, 
na capital, funciona em um 

ambiente do Lactário da 
Torre, no bairro da Torre. O 
Gass também deverá aten-
der pessoas que tentaram 
tirar a própria vida.

Luiz Carlos, coordenador do CVV na capital

Foto: Divulgação
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Pelo menos 30 mil consultas e exames começaram a ser reagendados no hospital durante o mês de agosto

Com atendimento pré
-agendado, barreiras físicas, 
adesivos demarcando distan-
ciamento e álcool gel para hi-
gienização, o Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley da 
Universidade Federal da Paraí-
ba (HULW- UFPB) prossegue 
com a retomada do atendi-
mento ambulatorial, suspenso 
em março devido à pandemia 
de covid-19. “Passamos dos 
cinco mil atendimentos reali-
zados em agosto, nessa reto-
mada que está sendo gradual”, 
explica Leonardo de Figueire-
do, chefe do Setor de Regula-
ção e Avaliação em Saúde. 

São pelo menos 30 mil con-
sultas e exames ambulatoriais 
sendo reagendados dentro de 
um plano que prioriza a segu-
rança dos pacientes. “Estamos 
seguindo um cronograma e re-
marcando primeiro os pacien-
tes que tinham agendamentos 
para os meses de março, abril e 
maio”, acrescenta Leonardo de 
Figueiredo que reforçou a aten-
ção às prioridades. 

“O SUS trabalha o prin-
cípio da equidade, que consi-
dera atender primeiro quem 
mais necessita, e é o que acon-
tece quando temos conheci-
mento dessas necessidades”. 
Lembrando que os próprios 
pacientes podem entrar em 
contato com o HULW para re-
marcar as consultas. 

Foi o que fez Simone Te-
nório. Há quatro anos se tra-
tando de lúpus no ambulató-
rio, a aposentada de 49 anos 

Ambulatório do HULW faz 5 mil 
atendimentos após reabertura

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

No Podcast
da Tabajara
você encontra:
        Rádio Tabajara 
        (as matérias especiais)

        Colunas Rádio Tabajara
                Tabajara em Revista
        Crônicas da Cidade
        Jornal Estadual
        Fala Paraíba
        Tabajara Esportes

Disponível nas mais
diversas plataformas:
      Spotify              Tuneln      
      Deezer              Stitcher      
     Castbox           RadioPublic       
      Apple Podcasts           
            Google Podcasts      
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UMA SELEÇÃO 
DAS MELHORES 
OPNIÕES E 
INFORMAÇÕES

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), por meio 
da Coordenação Estadual 
de Saúde Mental, em parce-
ria com a Residência Mul-
tiprofissional em Saúde 
Mental (Resmem/UFPB), 
promove em setembro vá-
rias ações na campanha 
“Porque todo cuidado em 
saúde mental é coletivo”. 
O objetivo é mapear, di-
vulgar e valorizar ações e 
serviços públicos e gratui-
tos de cuidados contínuos 
com a saúde mental.

Entre as atividades, 
está o projeto ‘Hora da Fala’, 
para acolhimento e escuta 
multiprofissional, que co-
meça hoje, das 14h30 às 
16h. A população pode par-
ticipar remotamente por 
meio do link: https://meet.
google.com/pzz-qzgi-qiv

“Será oferecido um 
grupo on-line e aberto à 
população para cuidado 
em saúde mental todas as 
quartas-feiras deste mês, 
durante uma hora e meia”, 
informou a coordenadora 
de Saúde Mental da (SES), 
Iaciara Mendes.

Ela destacou a impor-
tância dos gestores munici-
pais organizarem a agenda, 
promoverem e divulgarem 
ainda mais os serviços da 

Campanha divulga 
ações de saúde mental

Rede de Atenção Psicos-
social da Paraíba. “A ideia 
é que não somente em se-
tembro, mas durante todo 
o ano, as equipes desenvol-
vam ações como rodas de 
conversa, palestras, even-
tos abertos à sociedade, no 
sentido de criar espaços de 
escuta e cuidado e, assim, 
promover o cuidado em 
saúde mental nos territó-
rios”, acrescentou.

Acesse o QRcode acima para 
participar das atividades do 

projeto ‘Hora da Fala’

Entre as atividades, 
está o projeto ‘Hora 

da Fala’, para 
acolhimento e escuta 

multiprofissional

estava preparada para um dia 
de consultas. “Eu liguei e con-
segui marcar reumatologista, 
cardiologista, hematologista e 
pneumologista”. A bateria de 
consultas e exames necessá-
rios para o acompanhamento 
da doença era aguardada com 
ansiedade pela paciente, que 
vinha sendo acompanhada 
através do teleatendimento. 
“Foi importante pra nos acom-
panhar durante esse período, 
mas eu estava mesmo que-
rendo a consulta presencial”. 
Simone conta que perdeu um 
irmão vítima da covid-19 e 
que por ser do grupo de risco 
não abre mão dos cuidados 
de prevenção. “E aqui a gen-
te vê que não tem mais gente 
aglomerando e que existe toda 
uma preocupação”. 

Já no caso de Tânia Muniz, 
foi o próprio ambulatório que 
fez o contato. “Eu tava numa fila 
pra pagar uma conta, fiquei tão 
feliz que gritei e todo mundo 
olhou pra mim”. A dona de casa 
estava acompanhando o filho 
portador de dermatite crônica 
e asma grave. “Dando graças a 
Deus pelo retorno, porque esse 
serviço aqui é muito importan-
te pra gente”.  

Atualmente, a média diá-
ria é de 400 atendimentos e 
a expectativa, segundo Leo-
nardo de Figueiredo, é que 
no próximo mês o ambulató-
rio atinja 50% da capacidade 
mensal. “Com segurança e 
cuidado eu acredito que em 
outubro estaremos atingindo 
cerca de 6 mil consultas”. 

O gestor lembra que não 

SERVIÇO 
O reagendamento 
de consultas é feitos 
através dos contatos: 
3206-0606, 3206-
0609, 3206-0652, 
3206–0656 e 3206-
0689 das 8h às 12h e 
das 14h às 16h.

estão sendo realizadas mar-
cações presenciais e que os 
teleatendimentos continuam. 
“Nós estamos vivendo um 
dia de cada vez para poder ir 
aumentando gradativamente 
esse retorno mantendo pa-
ciente e profissionais resguar-
dados. Nesse momento nossa 
preocupação é atender com 
segurança e qualidade”.

Atendimento no Hospital Universitário está obedecendo os protocolos de segurança para prevenir contaminação

Foto: Marcus Antonius

Laura Luna
Npon npo nop pno npo



Viagem fatal
Jornalista Nonato Nunes lança o livro ‘Bandeira de Sangue - Nem 
heróis nem vilões’, no qual mapeia o roteiro do então presidente 
João Pessoa no dia da sua morte, há 90 anos. Página 11
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Trabalhando diariamente no isolamento social, José Rufino cria uma série que denomina de “pintura objeto” 

“Talvez seja o período mais 
produtivo da minha carreira”

“Paradoxalmente, tal-
vez seja o período mais pro-
dutivo da minha carreira”, 
confessou o artista visual 
José Rufino. Durante o iso-
lamento social a que está 
submetido, iniciado em 
março por causa da pan-
demia, o paraibano tem se 
dedicado a produzir, em um 
anexo instalado na casa dos 
seus pais, no Bairro dos Es-
tados, em João Pessoa, a sé-
rie Phantasmagoria.

Até agora, ele já criou 
cerca de 40 novas obras, que 
denomina de “pintura obje-
to”, por utilizar elementos 
tridimensionais – por exem-
plos, cadeiras, galhos, cor-
das, correntes e luvas – nas 
composições de quadros. É 
uma rotina diária, que co-
meça no final da tarde e se 
estende até as 23h. “Nor-
malmente cumpro esse ho-
rário porque, quando acabo, 
fico extenuado. É como se ti-
vesse usado uma esteira. Do 
jeito que termino a obra, ela 
fica. Não dou retoque e nem 
ajeito, pois não é uma cons-
trução formal”, disse.

Rufino compara o mo-
mento como se ele tivesse 
sido arrancado da sua vida 
cotidiana e entrado numa 
espécie de túnel para en-
contrar com fantasmas do 
passado e fazer o enfrenta-
mento com o futuro. “Esses 
fantasmas não são de pes-
soas, mas significam todas 
as coisas que nos cercam 
no dia a dia. A vida está 
circunscrita à vida bioló-
gica, humanitária, criati-
va compartilhada com os 
outros, com a natureza e 
a arte. Esse é o sentido de 
vida para mim. Não tenho 
um pós-vida. Mas, apesar 
de ser ateu, isso não signi-
fica que meus sentimentos 
não estejam contaminados 
por camadas de sensações 
e que não consiga identifi-
car algumas coisas, como o 
inconsciente coletivo”, afir-
mou José Rufino.

Diante da pandemia, o 
artista deixou seu atelier na 
cidade de Bayeux para mo-
rar com seus pais, com o ob-
jetivo de cuidar de ambos 
e trabalhar. Ao se referir à 
série Phantasmagoria, José 
Rufino contou que algumas 
obras foram pré-produzi-
das mentalmente, como 
construções formais. “Po-
rém, todas as vezes que fui 
para a frente da obra, a pin-
tura saiu totalmente dife-
rente, quase como se fosse 
um produto de performan-
ces silenciosas e íntima. O 

que está comunicando não 
é o procedimento racional. 
A imagem é dinâmica e 
aflorava no momento. São 
pinturas violentas, brutais. 
Sujo quase todo o espaço 
em que trabalho, como se 
estivesse numa espécie de 
açougue. Foi um jogo dife-
rente, como se tivesse me 
manifestado em cada tela, 
mas sabia o que estava pro-
duzindo. Existia acordo en-
tre essa energia visceral e 
virulenta e o conhecimento 
real da produção com arte. 
Não era uma coisa aleató-
ria”, apontou.

Duas pandemias
Pela sua definição, as 

obras são de intenso ges-
tual com sentido metafori-
camente de réquiem. “Uma 
espécie de epitáfio, como 
se não soubesse o que se-
ria da vida e se iria poder 
expor essas obras. Eu estou 
produzindo, mas sem a pre-
tensão ou o compromisso 
de realizar exposições com 
elas, o que muda a dinâmica 
e diferencia de outras expo-
sições que já realizei”.

Segundo ele, não houve 
planejamento para as pintu-
ras. “Sempre tive problema 
não resolvido entre pintura 
e objeto. Na pintura, você 
pode fazer um objeto inven-
tado. Posso pintar o globo 
terrestre. Isso abriu, para 
mim, uma janela gigante, 
juntar um objeto, que é real; 
na pintura, que é ficção. Foi 
mais um acordo”. 

Além de ter lhe “obri-
gado” a se recolher na casa 
dos pais, Rufino também 
admitiu que a crise sani-
tária revigorou as forças 
artísticas. “Preso como se 
estivesse numa cela, passei 
a ter muito tempo dispo-
nível para produzir. Já tive 
outras fases, como há cinco 
anos, quando passei três 
meses na cidade do Porto, 
em Portugal, participando 
de residência artística. Na-
quele período, produzi 160 
obras. No entanto, 95%, ou 
mais, eram desenhos. E, na 
pandemia, são grandes pin-
turas, outras dimensões. 
Essa pandemia tem me tra-
zido a energia da juventude, 
quando – aos 19 anos de 
idade – eu estudava Geolo-
gia na Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), em 
Recife, e, inspirado por um 
grupo japonês de perfor-
mance chamado Gutai, fazia 
o mesmo que eles, que era 
pular em cima das pinturas. 
Tenho sonhado com aquela 
época de aluno e, por coin-
cidência, recebi ligação de 
uma ex-professora queren-
do saber como eu estava”.

No entanto, por incrí-
vel que possa parecer, até 
se encontrar nesse atual 
momento de prolífica pro-
dução, que pretende con-
tinuar, Rufino enfrentou 
momento da falta de inspi-
ração. “Interessante é que, a 
exemplo de outros artistas, 
também senti um branco 
total. Mas depois foi como 
se tivesse destampado algo 
que estava retido”, analisou. 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Novo projeto envolve 
o município de Areia

Atualmente, José Rufino tem planejado 
alguns projetos para um futuro não tão dis-
tante. Um exemplo é o de produzir obras de 
grande escala no município de Areia, cidade 
onde seu pai nasceu. “A ideia é realizar, após a 
pandemia, uma exposição-ação, com pinturas 
criadas com objetos recolhidos de engenhos 
desativados. E, na ocasião do dia da abertura, 
produzir uma obra, numa performance ao vivo 
para o público ver”, argumentou ele, não des-
cartando, inclusive, a possibilidade de incluir 
a série Phantasmagoria nesse mesmo evento, 
ainda sem data. “Seria meu grito de liberdade 
da pandemia”.

“Phantasmagoria, que já tenho publicado 
nas redes sociais, já gerou dois textos críticos e 
dois convites para exposição, mas não aceitei 
para não afetar a rotina dos trabalhos. Para 
se ter uma ideia, ao receber um dos convites, 
passei quase uma semana sem produzir. Faz 
diferença estar produzindo com liberdade e 
produzir para ter que realizar exposição, pois 
interfere no trabalho”, analisou Rufino.

É também em Areia que ele está desen-
volvendo outro projeto: trata-se de uma obra 
pública defronte ao cemitério onde está o mau-
soléu do pintor Pedro Américo (1843-1905), que 
está sendo produzida a convite do secretário de 
Cultura do Município, Gérson Paulino, e da re-
presentante do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) na cidade, Natália 
Azevedo. José Rufino comentou que está fazen-
do com a colaboração de pessoas que estão 
no município, enquanto vai elaborando uma 
maquete virtual em 3D da escultura, além de 
manter os contatos por via remota.

A partir do próximo dia 13, ele participará 
de uma exposição coletiva no Museu de Arte do 
Rio de Janeiro (MAR), com um painel batizado 
de Ligas, que mede 2 metros de largura por 
um pouco mais de 3 metros de altura, formado 
por 40 facões que chegaram a ser utilizados 
por trabalhadores, no corte da cana-de-açúcar, 
recolhidos em usinas.

Sobre os espaços de exposições e mostras 
artísticas, José Rufino admitiu que o advento da 
crise sanitária mundial trouxe mudanças nesse 
sentido. “Se tem algo de bom nesta pandemia 
é que surgiram novos formatos de relaciona-
mento entre artistas, produtores e galerias”, 
apontou. “Com a transmissão virtual, é possível 
ver trabalhos ao vivo. A galeria era o filtro, o 
anteparo entre o artista e o público. Com a 
exposição virtual, deu certa informalidade do 
artista com o público”, avaliou ele, que também 
considera necessária a realização de eventos 
presenciais. “O toque e o abraço são muito 
importantes”, justificou Rufino.

Paraibano em uma das novas produções, que são divulgadas via web
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“A pandemia nos trouxe, na 
área da saúde, limitações 
para a própria vida, como 
a liberdade de poder se 
locomover e a compra de 
materiais. E também esta-

mos vivendo um retrocesso 
nacional na cultura. É como 
se estivesse vivendo duas 
pandemias, sendo uma a 
política e a outra biológica”, 
comparou ele.

 A imagem é 
dinâmica e aflorava no 
momento. São pinturas 
violentas, brutais. Sujo 
quase todo o espaço em 
que trabalho, como se 
estivesse numa espécie 

de açougue 
Em ‘Phantasmagoria’, artista visual utiliza elementos tridimensionais como 
cadeiras, galhos, cordas, correntes e luvas nas composições dos quadros

Fotos: Divulgação
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Anne Hathaway em um dos contos reais da 
série ‘Modern Love’: fórmula bem acertada 
de como se contar uma boa história de amor, 
independente do ‘happy end’

O isolamento social (os 15 dias que viraram seis meses) 
tem despertado alguns extremos em mim. Picos de produti-
vidade que duram semanas são seguidos de dias onde fico de 
parabéns pela completa inutilidade. A tempestade vem forte 
e a calmaria é “zen” até demais. Como de praxe, o meu estado 
de espírito vem acompanhado de séries e filmes sob medida: 
às vezes, um “true crime” bem pesado, outras vezes mais uma 
história de amor. É sobre elas que quero falar hoje. 

Eu tinha provavelmente oito anos de idade quando me 
apaixonei pela primeira vez. Aquela paixão que nos é ensi-
nada, sabe? Não era ainda a avassaladora paixão adolescen-
te que tira o sono e dá frio na barriga. Era um sentimento 
esquisitinho que eu sentia por um garoto da escola chamado 
Andrei. Nessa minha paixonite platônica, não haviam metas 
de relacionamento, nem um simples segurar de mãos. Ele só 
existia ali como figura de admiração. Isso até que minha irmã 
leu no meu diário a passagem sobre o paquerinha e passou 
a cantarolar, dia e noite, “Andrei, Andrei, Andrei até encon-
trar…” parodiando a música de Chitãozinho & Xororó. Aí, a 
paixão foi-se. Assim, do nada. Tempos fáceis.

Se eu fosse traçar uma linha do tempo começando em 
Andrei e vindo até onde me encontro hoje, meu ponto final 
“e viveram felizes para sempre”, ela seria um pouco trê-
mula e torta além de relativamente bem curta. Vivi minhas 
poucas e nem sempre boas histórias de amor enquanto 
colecionava causos de pessoas ao meu redor. Gostava de me 
imaginar como onipresente em cada um deles, observando 
de cima o desenrolar positivo das coisas e tomando partido 
ferrenho quando minhas amigas eram sacaneadas. Poucas 
histórias, até as bem-sucedidas, são como nos filmes. São os 
encontros desengonçados da vida real que nos deixam com 
os pés no chão – é justamente quando nós, os mais român-
ticos, ouvimos aquelas poucas e boas histórias de roteiro 
de filme que as asinhas de Hermes crescem em nossos pés 
em caso de batidas erradas no peito (foi na minha própria 

história-de-amor-roteiro-de-filme que todas as minhas 
esperanças foram renovadas). 

Se você é como eu e gosta do equilíbrio entre os contos de 
fadas e os contos cotidianos, indico fortemente a série Modern 
Love, uma produção original Amazon Prime Video que estreou 
em outubro de 2019. Astros como Anne Hathaway, Dev Patel, 
Tina Fey e Catherine Keener estão no elenco da série de oito 
episódios que fazem parte da primeira temporada, escrita e di-
rigida por John Carney (diretor de Once - Apenas Uma Vez e Sing 
Street). A série é baseada na coluna de mesmo nome publicada 
semanalmente, desde 2004, no jornal The New York Times. Não 
à toa, esta é uma das colunas mais populares do jornal: mais de 
99% dos textos submetidos são rejeitados e é mais fácil você 
entrar 20 vezes na Universidade de Harvard do que ter um texto 
publicado no espaço. Crème de la crème.

Amor próprio, amor romântico, amor fraternal e amor 
impossível. Tem de (quase) tudo ao longo dos capítulos (devo 
registrar um carinho especial pelos episódios com Hathaway e 
Patel, que devo ter assistido pelo menos três vezes cada). Algu-
mas dessas melhores histórias foram levadas para o streaming 
e o resultado é apaixonante. Para a nossa sorte, uma segunda 
temporada já foi confirmada pela plataforma. 

Mas se você está órfão de Modern Love há alguns meses, 
uma outra dica de ouro: existe também a coluna em versão 
podcast, que vem publicando desde 2016 episódios na qual 
textos favoritos do público são interpretados por artistas do 
meio hollywoodiano, como Jake Gyllenhaal, Sarah Paulson, Colin 
Farrell e Saoirse Ronan. Infelizmente, não existe tradução dos 
episódios para o português.

Os contos reais de Modern Love, sejam eles apresentados 
ao público em forma de texto, série televisiva ou podcast, são 
provas de que não existe manual de instruções ou fórmulas exa-
tas para relacionamentos. Com fabulosas narrativas, considero 
Modern Love, sim, uma fórmula certeira de como se contar uma 
boa história de amor, independente de um final feliz.

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Mais uma de amor

Estou na rede
contemplando a cereja
da tarde
(Hildeberto Barbosa Filho, Contemplação, in O 

solene sabor das coisas inúteis, 2020)

Estava eu, posta no meu repouso dominical, 
pandêmico, quando a campainha soa e vou conferir 
quem é.

Ninguém menos que o amigo, o poeta Hildeber-
to Barbosa Filho, que vinha me presentear com sua 
mais recente criação poética: O solene sabor das coi-
sas inúteis (Ideia, 2020). Hildeberto é um poeta que 
nos prende a partir dos títulos de suas obras: A geo-
metria da paixão (Unigraf, 1986), Eros no Aquário 
(Ideia, 2002), Doze cantigas de amigo (Ideia 2019), 
A comarca das Pedras (Manufatura, 1997), São teus 
esses boleros  (Ideia, 1992), Ofertório dos bens natu-
rais (Manufatura, 1998), As palavras me escrevem 
(Mondrongo, 2019), só para citar alguns de seus 
maravilhosos e impactantes títulos. Antes d’ele 
chegar e sem saber que viria, já estava predispos-
ta, entrando no “estado de poesia” de que fala Chico 
César. É como se estivesse me preparando para re-
ceber esse presente poético. Já estava imersa num 
“estado de saudade” que é o meu estado natural há 
alguns meses, principalmente aos domingos. Já visi-
tara o quarto da minha neta Marina, e de lá resgata-
ra alguns dos seus livros para saborear o gostinho 
da sua sentida ausência: Um boi pastando nas nuvens 
(Editora Ideia, 2005), de Águia Mendes, Chá de sumi-
ço e outros poemas assombrados (Editora Autêntica, 
2013), de André Ricardo Aguiar, e O país dos Dedos 
Gordos (Edições Loyola, 2010), de Rubem Alves.  
Quando me aventuro por aquele território prenhe 
de memórias e saudade, nunca saio de lá ilesa. Às 
vezes, até durmo lá, na sua cama, para não ficar tão 
só. Mas não faço isso com muita frequência, pois de 
lá saio mais só do que entrei...

E o livro de Hildeberto me lançou num terreno 
poético que me é familiar e por onde gosto de pe-
rambular, “sem lenço e sem documento”. E esse seu 
livro me conduziu pelo inefável, e, por vezes, áspe-
ros caminhos da poesia.  

Chego ao poema Domingo (página 63), que diz:

Domingo chuvoso
dia bom para vasculhar
velhas gavetas,
rastrear vestígios daquilo
que não aconteceu.

Embora não se tratasse exatamente de um do-
mingo chuvoso, brotou-me imediatamente, da alma, 
do coração ou da mente, sei lá, um poeminha espon-
tâneo, rastreado do âmago de mim mesma:

Nesta casa, 
no Miramar,
cabem
 o amor, 
e a dor
do parto
e das partidas.
Aqui amei, ganhei
e perdi pai, mãe, filho, 
amores, amigos.
 cães e gatos.

Viver é isso:
ganhar e perder;
só nos cabe
aprender.

Em Estado de 
Poesia

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Poeta Hildeberto Barbosa Filho, autor de ‘O solene sabor das coisas inúteis’

Foto: Edson Matos

Essa menina, democracia,
seria uma mulher paraibana?

Carismática, forte, sedutora e que 
acolhe. Nasceu para ser como o sol e bri-
lhar para todos. Veste renda renascença e 
caminha com os pés livres e descalços. É 
uma jovem aventureira, mas sabe que seu 
destino revela um ato contínuo. Por isso, 
todo dia, trata de aproveitar cada segundo 
que move seus caminhos. 

Seu parto foi sofrido, difícil. Perdu-
rou por 21 anos, nos corredores do Hos-
pital Pátria Não Livre. A sala de parto fi-
cou cheia de sangue. Muitas enfermeiras, 
enfermeiros e doulas, que ajudaram no 
nascimento da menina, não puderam co-
nhecê-la. A via de parto não foi a sonhada 
por sua mãe, mas foi a possível, para que 
ela nascesse saudável. 

Herdou todos os paninhos de sua 
irmã mais velha, a Anistia. Era um en-
xoval de algodão colorido, puro, costu-
rado por muitas tias. Seu nascimento 
foi um dia de muita festa. Nas casas, 
todos sorriam, e, nos quartéis, alguns 
choraram. E até do estrangeiro, veio 
gente para (re)encontrá-la. 

Nascida em 1985, ofereceu seus 
primeiros passos a um país cheio de 
medo e desigualdades. Os artistas ain-
da não se sentiam seguros para criar 
livremente. Aos poucos, as cores volta-
ram a colorir as cidades. Com esse so-
pro inicial de liberdade, as notícias co-
meçaram a chegar nas salas das casas, 
nas calçadas e, nos bares, a dose podia 
ser acompanhada de qualquer comen-
tário político, sem ocorrer nenhuma 

prisão por isso. Depois que ela chegou, 
muita coisa foi transformada. 

Corajosa e valente, a menina é filha 
da Resistência. É, ainda, muito jovem, mas 
sua mãe tem a esperança de que ela con-
serve o ímpeto juvenil, aquele que os jo-
vens têm, utópico, de transformar o mun-
do, de torná-lo menos desigual. 

Com pele escura, de legítima cabocla, 
conserva um cravo ao lado da orelha, a 
adornar seus cabelos soltos e encaracola-
dos. Bem sabe chegar em qualquer lugar e 
cativar cada espaço com seu completo de-
sembaraço. Tem estatura média, mas cres-
ce a olhos vistos, sem precisar se exibir. A 
menina, a cada dia, se vê transformada em 
mulher-fêmea. E do Litoral ao Sertão, quer 
alcançar a todos com suas garantias de li-
berdade e proteção. Ela veio para trazer a 
verdadeira Segurança Nacional.

Ao oferecer afetivas boas-vindas, a 
Fundação Casa de José Américo recebe 
de braços abertos o projeto de criação do 
Memorial da Democracia da Paraíba, a ser 
partilhado em 2021. A nova instituição mu-
seológica tem lugar no pomar da Casa de 
Zé, diante do olhar do escritor, que cresceu 
e encantou a todos com seu amor à litera-
tura e por seus sinceros gestos apontados 
em direção à liberdade.  

Agora, em setembro, esse enlace 
de amor democrático promove o II Ci-
clo de Debates Diálogos Presentes, ao 
trazer, de forma virtual, quatro roda-
das de conversações entre os fios des-
ses caminhos. Estão, desde já, todas e 
todos convidados para participar e re-
fletir sobre responsabilidade política e 
cidadania consciente.

Esse novo “normal”, trazido pela 
pandemia, transformou as redes sociais 
em praças, bancos e calçadas. As pági-
nas de reuniões on-line viraram nossos 
postos de trabalho e a luz branca da tela 
do computador – ou do celular – invadiu 
nosso cotidiano como uma necessidade 
vital. É a nova água do milênio. 

No entanto, em isolamento social, os 
privilegiados com equipamentos eletrô-
nicos, Internet e tempo, nunca ficaram. 
Então, vamos nos juntar, virtualmente, 
para falar sobre essa menina mulher. Po-
deria ela, ser uma mulher paraibana?

***
Um abraço para ti, grandona. Para to-

das as Margaridas, Elizabethes e Anaydes, 
que lutaram e seguem lutando em defesa 
dessa jovem cabocla brasileira. 

Nos ouvidos, Cátia de França, me 
lembrando de se segurar nesse galo-
pe e se livrar desse golpe, afinal, nossa 
vida é uma rede. No amanhecer, o luxo 
do suco de caju, com meu cuscuz com 
queijo. No coração, o orgulho de ser 
uma mulher paraibana que fortalece 
a Democracia. E você? O que tem feito 
por essa menina?

Ana Paula Brito  A Fundação Casa de José Américo 
recebe de braços abertos o projeto de 

criação do Memorial da Democracia da 
PB, a ser partilhado em 2021 

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 2 de setembro de 2020 11
Cultura

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Livro traça roteiro realizado por 
João Pessoa no dia da sua morte

Neste mês, os leitores deverão en-
contrar, nas bancas e livrarias de João 
Pessoa e das principais cidades do Es-
tado, o livro Bandeira de Sangue - Nem 
heróis nem vilões (Editora Moderna, 200 
páginas, R$ 35), do jornalista e pesquisa-
dor paraibano Nonato Nunes.

Segundo o autor, a obra lança “novas 
luzes” sobre os fatos ocorridos na Paraíba, 
há nove décadas, e que contribuíram para 
a deflagração da chamada Revolução de 
1930, além de traçar o roteiro da viagem 
feita pelo então presidente João Pessoa 
Cavalcanti na época, e que o levou a ser as-
sassinado a tiros pelo advogado João Dan-
tas, na Confeitaria Glória, em Recife (PE), 
no dia 26 de julho daquele ano. 

“A palavra bandeira, que está no tí-
tulo do livro, não significa a bandeira do 
Estado, mas, isso sim, tem o sentido de 
luta e com derramamento de sangue. E 
não vi nem heróis nem vilões nessa his-
tória, mas pessoas comuns, que comete-
ram erros e pagaram por isso”, explicou 
Nonato Nunes. “Já me perguntaram se 
ainda haveria alguma coisa a se dizer 
sobre os fatos que levaram à morte do 
presidente João Pessoa e eu, agora com 
57 anos de idade, resolvi buscar a ori-
gem dessa briga entre duas famílias que 
completou 90 anos em julho – Pessoa 
Cavalcanti e do coronel José Pereira, 
com repercussão nos Dantas”.

No intuito de escrever o livro, No-
nato Nunes visitou, durante o ano pas-
sado,  locais como o Instituto Histórico 
e Geográfico Paraibano (IHGP) e sebos. 
“O objetivo principal da pesquisa era 
descobrir o roteiro feito à época, pelo 
presidente paraibano, quando deixou 
sua casa, na Praça da Independência, 
na então cidade de Parahyba, hoje João 
Pessoa, no dia 26 de julho de 1930, para 
empreender uma viagem desaconselha-
da por todos”, ressaltou ele.

Durante essa garimpagem, Nunes 
encontrou afinidades entre eventos ocor-
ridos nas primeiras três décadas do sécu-
lo passado com os da atualidade. “Hoje se 
fala muito em fake news, bullying e Lava 
Jato. O leitor vai ver que tudo isso já era 
praticado naquela época, num tempo em 
que não havia internet e nem redes so-
ciais”, observou.

Além de se surpreender com tais 
semelhanças, o autor conseguiu chegar 
mais além. “Acabei encontrando expli-
cações para algumas das dúvidas que 
há tempos me aguçavam a curiosidade”, 
comentou o jornalista, esclarecendo que 
sua obra não é uma biografia do presi-
dente João Pessoa. “Longe disso. Busquei, 
antes de mais nada, a essência de uma 
briga política que culminaria com um as-
sassinato e, consequentemente, com uma 
revolução que criaria o conceito de Repú-
blica Velha”.

Conhecer com exatidão o roteiro 
feito pelo governante paraibano foi sem-

pre um desafio para Nunes. “Ninguém 
havia dito ou despertado para isso. Por 
onde viajavam a Recife aqueles que dei-
xavam a capital paraibana, numa época 
de estradas de terra, estreitas e inse-
guras? Essa pergunta, feita nos dias de 
hoje, seria até motivo de risos, por isso 
que o leitor vai se surpreender quando 
conhecer o real trajeto feito pelo presi-
dente João Pessoa quando viajou até a 
capital pernambucana, para fazer aque-
la que seria a sua última viagem”, garan-
tiu o paraibano, para quem “o mesmo 
trajeto, atualmente, seria considerado 
como completamente sem propósito e 
fora de qualquer sentido ou lógica”.

Nonato Nunes ainda incluiu, no 
livro, fotos e mapas. “O leitor vai en-
contrar muitas outras informações que 
considero bem pertinentes para que se 
entenda como fora construído o enredo 
que culminou em mortes de uma revolu-
ção”, garantiu.

O jornalista pretendia lançar a obra 
no dia 19 de abril, na cidade de Guarabi-
ra, mas devido à pandemia foi suspenso 
o evento. Ele informou que, quando for 
possível de forma presencial, tem a ideia 
de realizar o lançamento no auditório 
da Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), sediada em João Pessoa.

Nonato Nunes também é autor de 
outros livros, a exemplo de Os filhos da 
Virgem (EDUEPB, 2008) e João Pedro 
Teixeira - Um mártir do latifúndio (edito-
ra Ideia, 2013).
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‘Bandeira de Sangue - Nem heróis nem vilões’, do jornalista 
Nonato Nunes, lança “novas luzes” sobre fatos ocorridos na 
Paraíba, há 90 anos, que contribuíram para a Revolução de 1930

Guilherme Cabral
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O programa ‘De Repente 
na Rede’, realizado pela Fu-
nesc através do seu canal no 
Youtube, presta uma home-
nagem hoje, às 19h, ao poeta 
Pedro Bandeira, morto no úl-
timo dia 24, aos 82 anos.

Será a primeira homena-
gem póstuma a um cantador 
no programa, como afirma o 
idealizador do projeto, Ipo-
nax Vila Nova. “Iríamos gra-
var com ele, era uma edição 
programada para o final deste 
mês”, lamenta o apresentador, 
apontando Bandeira como 
“um dos maiores repentistas 
de todos os tempos”.

Pedro Bandeira nasceu 
e viveu em São José de Pira-
nhas até o início da vida adul-
ta, quando se mudou para 
Juazeiro do Norte, no Ceará. 
Lá, ele se formou em Direito 
e seguiu com a cantoria. “A 
tradicional Missa do Vaqueiro 

foi fundada por ele com Luiz 
Gonzaga”, comenta Vila Nova, 
mencionando o tradicional 
evento religioso que ocorre 
em Serrita (PE) anualmente, 
em sufrágio da alma de Rai-
mundo Jacó.

Considerando a impor-
tância do cantador, Iponax 
adianta estar satisfeito com o 
resultado do ‘De Repente na 
Rede’ desta noite, destacando

-o entre os melhores progra-
mas desde o início do formato 
on-line, em julho.

A preocupação da equi-
pe é em continuar comen-
tando sobre as histórias de 
vida dos repentistas parai-
banos. “A intenção é montar 
um arquivo para futuros pes-
quisadores terem acesso a 
informações mais confiáveis, 
pois tem gente que coloca 

informação diferente. Como 
eu nasci e cresci no meio dos 
cantadores, eu vou direto na 
fonte e confirmo os dados”, 
explica Iponax.

‘De Repente na Rede’ 
deve continuar em formato 
on-line e periodicidade se-
manal até a possibilidade 
de realização do evento pre-
sencialmente. O propósito 
principal do projeto é enal-
tecer figuras paraibanas 
que contribuíram e contri-
buem para o gênero.

‘De Repente na Rede’ faz homenagem 
póstuma ao poeta Pedro Bandeira

Através do QR Code acima, acesse o 
canal da Funesc no Youtube

Cantador de São José de Piranhas morreu no último dia 24, aos 82 anos

Foto: Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Uns anos lá para trás, perdi o emprego e com ele 
perdi meus bares. Fiquei uns meses nessas estatísti-
cas sombrias dos que estão no contrapé da dignida-
de humana. Eita coisinha desagradável! As reservas 
vão se esvaindo e os horizontes escurecendo. Ainda 
bem que durou pouco. Mas enquanto durou... Nessas 
horas os amigos desaparecem ou quando muito vêm 
com aquela conversa fiada do “se precisar de alguma 
coisa”. Mas diga a eles que você está precisando mes-
mo é o tal do vil metal. Pronto! Cadê os amigos do 
peito? Escafedem-se.

Além disso, quando a grana rareia, tem-se que 
buscar alternativas mais baratas para afogar algumas 
mágoas. Não dá para frequentar os mesmos botequins 
dos tempos de abastança. Sente-se o rejeitado da tribo, 
sua conversa fica com um zero a menos. Suas possibi-
lidades etílicas ou gastronômicas ficam divididas por 
dez. Entenderam ou preciso desenhar?

Quando troquei de lado nas estatísticas e o IBGE 
me jogou na turma dos que na época deviam ser uns 
dez milhões de enjeitados, morava eu na Roberto Frei-
re, a menor rua da cidade, ali em Manaíra. Foi então 
que achei o Bar da Contramão que ficava no finzinho 
da Neusely Fabrício de Sousa, bem onde essa via de-
semboca nas quebradas do buraco da onça, quero 
dizer, na comunidade São José. Pois ali, acreditem, 
encontrei gente da melhor qualidade: Parafuso, Chico 
Rolha, Tião Bacuri, Alzira, Tonho Das Ventas, Fátima 
Tanajura, Cidinha Cuscuz e outros tantos. Loguinho 
me enturmei. Tratavam-me com muito respeito e diria 
com uma indisfarçável estima. Era um tal de professor 
pra cá, professor pra lá. Gostavam da deferência que eu 
tinha para com eles por saber me fazer igual.

Apreciava mesmo era de aparecer por lá aos sá-
bados depois da soneca que sucedia ao almoço. Coisa 
de três da tarde começava o fandango. Ficava eu en-
tre um copo e outro, jogando conversa fora e apre-
ciando os pés-de-valsa que balançavam o esqueleto 
naquela cafua. Mas ninguém como Pé de Pano. Ma-
grão nos seu um e setenta, sempre bem aprumado 
em roupa social já de muito uso, mas impecável. Sa-
pato brilhoso de tanta graxa, cabelos ralos e puxa-
dos de banda pela força de muita brilhantina. Anel 
de pedra vermelha na mão direita, cordão de ouro 
(ele jurava que era ouro mesmo) no pescoço. Bigode 
fininho a Rodolfo Valentino. Sempre de sorriso fácil 
mostrando a terceira dentição e o cangote recenden-
do leite de rosas. Assim era Pé de Pano. Eu disse, era. 
Pé de Pano não é mais. Vou contar.

Gostava de ver Pé de Pano dançar. Ele com Alzira 
encaravam  o que se pusesse na caixa de som. Nunca vi 
coisa igual. Quem os visse ali naqueles requebros jura-
ria que era coisa de muito ensaio, de muito treino. Mas 
não era. Todo mundo parava para ver. Não sei ainda ve-
rei nesses anos que me restam um dançarino como ele. 
Duvido. Pé de Pano era um danado. Também me chama-
va de professor e gostava de puxar prosa comigo.

Morava ali na comunidade. Tinha muita ascen-
dência sobre os que frequentavam o Contramão. Um 
dia me disse:

– Gosto de você, professor. Enquanto eu estiver 
aqui nas paradas, pode dormir de janela aberta que 
ninguém vai bulir nas suas coisas.

Estranhei aquela autoridade toda, mas sabem 
como é. Por via das dúvidas...

– Agradeço muito, Pé de Pano.
Tivemos muitas conversas. Soube que fora casado, 

mas perdera a família. Mulher e três filhos foram fa-
lar com Deus antes do combinado. Não quis me contar 
nem como e nem o porquê.

Numa dessas conversas contei a ele que no sábado 
seguinte eu não viria para molhar a palavra, era ani-
versário da patroa.

Realmente não apareci. Fiquei em casa ouvindo 
conversa de parentes até que alguém tocou a campa-
inha. Muro alto não dava para ver. Abri o portão. Quem 
era? Pé de Pano. Na mão um pequeno buquê com três 
rosas amarelas e outras florzinhas menores que nem 
desconfio o nome e mais um embrulhozinho de pre-
sente preso a fita encarnada e muito chique.

– Trouxe para sua patroa.
– Não precisava, Pé de Pano – e chamei a mulher 

para receber o regalo.
– Precisava sim. É coisa de muita consideração. 

Tenho estima pelo seu marido. Passei aqui só para 
entregar. Fiquem com Deus – e foi embora tão rápido 
quanto chegou.

Abrimos o pacotinho. Um pingente muito elegante.
Nem deu uma semana, abro ao jornal e a manche-

te: MORTO EM CONFRONTO COM A POLÍCIA. Estirado 
em decúbito dorsal, varado de balas, ele, Pé de Pano. 
Nem quis mostrar o noticiário para minha mulher. 
Achei muito estranho aquela gazeta estar cheirando 
leite de rosas. Muito estranho mesmo! Muito!

Pé de Pano

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador



Segundo o aplicativo “Preço da Hora”, a diferença de preço em relação à gasolina chega a 40% em JP e 36% em CG

Carro movido a GNV pode 
economizar R$ 453 por mês 

Após a queda no pre-
ço do Gás Natural Veicular 
(GNV) e os sucessivos au-
mentos no preço da gasolina, 
o patamar de economia para 
quem roda no gás natural 
chega a 40% em João Pessoa 
e 36% em Campina Grande.  
A competitividade leva em 
conta a relação do valor do 
combustível, desempenho 
médio do veículo e distância 
percorrida com a gasolina e 
o gás natural.

Segundo dados do apli-
cativo “Preço da Hora” de 
ontem, o menor preço no 
GNV pode ser encontrado 
a R$ 2,99, enquanto o da 
gasolina, após os últimos 
reajustes repassados para 
o consumidor, é de R$ 4,09.  
Neste contexto, a economia 
para quem roda em média 
100km por dia, no GNV, 
pode chegar a R$ 453,00 em 
João Pessoa e R$ 4,07 em 
Campina ao mês no compa-
rativo com a gasolina.

O diretor técnico e co-
mercial da PBGás, Paulo 
Campos, destacou que o mer-
cado já demonstra uma com-
petitividade de 40% do GNV 

em relação à gasolina, o que é 
significativo, neste momento 
de pós-pandemia, principal-
mente para motoristas de 
táxi e de aplicativos.  

“A PBGás tem feito um 
esforço para a redução da 
tarifa do gás natural para 
os postos de combustíveis 
e para a retomada da com-
petitividade do GNV neste 
momento delicado da eco-
nomia. Acreditamos na con-
tinuidade da recuperação 
do segmento GNV na Para-
íba, o que refletirá em uma 
maior renda para quem tra-
balha com o carro e para 
toda cadeia do gás natural”, 
comentou.
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O menor preço do GNV pode ser encontrado a R$ 2,99, enquanto o da gasolina, após os últimos reajustes repassados para o consumidor, é de R$ 4,09
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O Sebrae Paraíba iniciou, 
na manhã de ontem, as ativi-
dades da 16ª edição da Feira 
de Turismo Rural (RuralTur), 
evento que reúne empresá-
rios, produtores rurais, estu-
dantes e artesãos de diversos 
estados brasileiros, com o 
objetivo de promover e for-
talecer os negócios e os desti-
nos do turismo rural no país. 
Este ano, o evento tem como 
tema central “A Inteligência 
do Turismo Rural” e oferece 
uma série de capacitações e 
atividades gratuitas para o 
público.

Realizada pela primeira 
vez de forma 100% digital, 
por conta da pandemia do 
coronavírus, a RuralTur tam-
bém proporciona visibilidade 
para o ano do turismo rural, 
celebrado em 2020 pela Or-
ganização Mundial do Turis-
mo (OMT). Ao participar da 
abertura do evento, o supe-

rintendente do Sebrae Paraí-
ba, Walter Aguiar, destacou o 
potencial do turismo rural no 
Brasil.

“Façamos da RuralTur 
um dos eventos que irão mar-
car esse momento tão difícil 
que estamos passando, um 
momento em que o mundo, 
mais do que nunca, necessi-
ta de ousadias no empreen-
dedorismo. Acredito que o 
mundo rural pode contribuir 
bastante nesse processo tão 
danoso para a humanidade, 
mas que nós vamos saber re-
verter. Vamos estar mais do 
que nunca juntos, como es-
tamos nesse encontro”, afir-
mou. 

Por sua vez, o gerente de 
competitividade do Sebrae 
Nacional, César Rissete, pon-
tuou a importância econômi-
ca e social do segmento rural 
para o Brasil. “O Sebrae Na-
cional fica muito feliz de pro-

mover esse segmento impor-
tante que é o turismo rural. 
Ele mostra como nós somos 
capazes de darmos respostas 
à situação que estamos viven-
do, a partir da construção de 
convergência e de uma atua-
ção conjunta. A RuralTur, as-
sim como outros eventos, tem 
de fato agregado muito valor 
aos produtores e a esse seg-
mento capaz de mudar uma 
realidade”, declarou.

Já a presidente do Ins-
tituto Brasil Rural, Andréia 
Roque, ressaltou a celebração 
do ano do turismo rural. “O 
ano do turismo rural começa 
hoje. Tenhamos a ciência de 
que nós temos que fazer um 
mundo diferente, melhor, es-
tratégico e inteligente, sendo 
o turismo rural o caminho 
para unir o mundo rural pro-
dutivo e o mundo do turis-
mo”, afirmou.

Também participaram 

da abertura do evento a presi-
dente da PBTur, Ruth Avelino, 
o superintendente do Sebrae 
Bahia, Jorge Khoury, além de 
outros representantes do Se-
brae e da cadeia produtiva do 
turismo. O início da 16ª Rural-
Tur também marcou a aber-
tura da II Conferência Inter-
continental de Turismo Rural 
(CINTURR), que contará com 
palestrantes de vários países. 

O evento contará com 
mais de 60 palestras, 16 visi-
tas técnicas, 4 rodadas de ne-
gócios, marketplace com mais 
de 300 lojas virtuais e Sala de 
Cinema, com 60 filmes dispo-
níveis para serem acessados 
das 22h às 00h. Para realizar 
o credenciamento e conferir 
mais detalhes da programa-
ção, que segue até o próximo 
dia 4, os interessados devem 
acessar o site oficial do even-
to, no endereço https://rural-
turdigital.com.br/.

Sebrae Paraíba inicia atividades da 
16a edição da Feira de Turismo Rural

No Shopping Luiza Motta

Detran reabre Posto 
de Trânsito em CG

Com a finalidade de 
ampliar o atendimento 
ao usuário em Campina 
Grande, o Departamen-
to Estadual de Trânsito 
(Detran-PB), por meio 
da 1ª Ciretran, reabriu 
o Posto de Trânsito 
instalado no Shopping 
Luiza Motta, naquela 
cidade. 

Desde ontem, me-
diante agendamento, 
estão sendo oferecidos 
os serviços de altera-
ção de dados da CNH, 

captura online, agen-
damento para exame 
médico e renovação da 
CNH com alteração de 
dados.

O horário de aten-
dimento acompanha 
o mesmo do funciona-
mento do shopping, 
ou seja, das 9h às 15h. 
Como nas demais uni-
dades, o agendamento 
deve ser feito por meio 
do site detran.pb.gov.br, 
escolhendo aquele local 
para ser atendido.

A competitividade leva 
em conta a relação do 
valor do combustível, 
desempenho médio 

do veículo e distância 
percorrida com a 

gasolina e o gás natural

Yoko Ono, compositora, artista 
plástica, viúva do beatle pacifista John 
Lennon, disse numa entrevista publicada 
em setembro de 1995 (que tenho arqui-
vada): “Quando eu e John saíamos, as 
pessoas se aproximavam e perguntavam: 
‘John, o que você anda fazendo?’. Mas 
nunca perguntavam a mim, pois, como 
sou mulher, nunca se espera que eu faça 
alguma coisa”.

Em tempo: a sensível “Woman is the 
nigger of the world” talvez tenha sido 
mal traduzida para o português porque 
existem os que têm medo de traduzir 
a palavra “nigger”. Todas as traduções 
para o português usam a palavra “negro”, 
o que não é exatamente o que ele queria 
expressar.

Lennon não usou a palavra em 
inglês que corresponderia a negro. Usou 
um termo ofensivo e racista, propo-
sitadamente, para fazer uma crítica e 
dizer que a mulher é considerada assim, 
perante o mundo.

Quando se quer ofender um negro, 
usa-se a palavra “nigger”. Por isso ele 
fez essa crítica.

Há uma canção de Lennon com esta 

Mulheres livres; nunca “as escravas dos escravos”
estrofe: “A mulher é a escuridão do mun-
do. A mulher é a escrava dos escravos. 
Se ela tenta ser livre, tu dizes que ela 
não te ama. Se ela pensa, tu dizes que 
ela quer ser homem”. A composição é 
“Woman is the nigger of the world”.

nnnnnnnnnn

Negro, da música de Lennon, está no 
sentido não da cor, mas de escuri-
dão, de escravidão, lembrando que, 
em certo sentido, o “martelo das 
feiticeiras” continuava a existir na 
década de 1970. Continua ainda.

A frase foi cunhada original-
mente por Yoko Ono durante uma 
entrevista em 1969. 

Lennon estava orgulhoso porque 
era a música dos primeiros direitos 
das mulheres antes de “I am woman”.

O ex-beatle havia citado o 
livro “O martelo das feiticeiras”. É 
um livro escrito em 1484 por dois 
inquisidores, cujo prefácio na 
edição brasileira, feito pela sau-
dosa feminista Rose Marie Mu-
raro (foto), revela que as bruxas 
queimadas vivas na Idade Média 

foram mais de 100 mil, número muito 
superior ao dos homens condenados 
na Inquisição.

Transcrevo trechos do prefácio:
“Essas bruxas eram queimadas por 

significarem a liderança da mulher. A 
mulher do campo era parteira, mexia 
com ervas, curava doenças dos mais po-
bres. Começou a incomodar a Igreja, que 
criou aquele movimento, página negra 

na história do cristianismo. A Inquisição só 
servia à classe dominante, que queria castrar a 
liderança da mulher. Acho que ‘O martelo das 
feiticeiras’ dever ser lido e meditado. Todas as 
torturas, aquela caça famigerada às mulheres, 
tudo isso continua hoje. Também não posso 
negar que aconteceram conquistas, que a gente 
não possa cantar alvíssaras em algumas coisas. 
Mas, no geral a discriminação continua”.

nnnnnnnnnn

Lembro de imagens da IV Conferência Mun-
dial Sobre a Mulher. Como a da africana Gertru-
de Mongella, secretária-geral do evento. 

Nascida na Tanzânia, negra, de origem 
humilde, sempre envolta em panos coloridos 
de estamparia étnica, Gertrude passou da ativi-
dade de professora à de ministra da Educação 
de seu país (uma Tanzânia atormentada pelo 
analfabetismo).

Passando da Tanzânia para o Nordeste 
brasileiro, concluo: mulheres paraibanas 
de categorias socioeconômicas mais baixas 
precisam se organizar no cotidiano, fora das 
diferenças partidárias, profissionais, econô-
micas, etc. Afinal, pensam e amam, pensam e 
amam. Devem ser livres e nunca “as escravas 
dos escravos”.
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Resolução da Justiça Eleitoral determina regras sanitárias para a modalidade presencial nos eventos partidários

A secretária judiciária do 
Tribunal Regional Eleitoral na 
Paraíba (TRE-PB), Aline Vilar, 
alertou ontem para que, mes-
mo o modelo presencial não 
estar sendo proibido pela Jus-
tiça Eleitoral na realização das 
convenções municipais, os par-
tidos políticos devem observar 
a pandemia sanitária e levarem 
em conta as regras de combate 
ao novo coronavírus impostas 
pelos órgãos de saúde.

Essa e outras advertências da 
Justiça Eleitoral estão na Resolução 
23.623 que o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) aprovou e divulgou 
há poucos dias e precisam ser se-
guidas à risca pelos pré-candidatos 
e pelas agremiações partidárias 
que estão entrando na disputa elei-
toral.

Pela resolução, além das re-
gras sanitárias para a modalidade 
presencial das convenções partidá-
rias liberadas desde a segunda-fei-
ra (31), e que deverão ocorrer até o 
próximo dia 16, os partidos podem 
definir suas candidaturas majoritá-
ria e proporcionais, mas, para tan-
to, precisam estar registrados no 
TRE até a data da convenção. Após 
os eventos, passado o prazo de um 
dia, precisam encaminhar a ata da 
convenção à Justiça Eleitoral pela 
internet, por meio do sistema Can-
dex, que está disponível no site do 
TRE paraibano.

Para a transmissão da 
ata, no entanto, é necessário 
que o partido tenha a chave 
de acesso que é gerada pela 
agremiação no Sistema de Ge-
renciamento de Informações 
Partidárias (SGIP), disponibili-

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Partidos começam a agendar 
convenções e TRE faz alerta

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende
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Política em Movimento

Cotações de produtos
O Tribunal de Contas do Estado da Pa-
raíba (TCE-PB) realizou um monitora-
mento na base de dados na plataforma 
‘Preço de Referência’ e identificou que, 
desde o seu lançamento, em abril deste 
ano, já foram gerados quase cinco mil 
Certificados Eletrônicos de Cotação. 
Nome dado ao documento eletrônico 
contendo cotações de vários produtos 
de uma licitação. É a primeira ferramen-
ta do país capaz de fazer cotações de 
preços, em tempo real, considerando os 
três perfis de consumidor: pessoa física, 
pessoa jurídica e órgãos públicos.

Contatos com o Sebrae
O Sebrae Paraíba agora conta com um 
número único para contatar equipes 
na sede e nas agências regionais: o (83) 
2108-1100. O cliente escolhe, durante a 
ligação, a agência e opção de atendimen-
to desejados. O contato também pode 
ser por meio da Central de Relaciona-
mento (0800-570-0800) e do Whatsapp 
(83-99193-3372). Atualmente, o horá-
rio de funcionamento de todas as agên-
cias é das 8h às 12h. Apenas na Agência 
Sul, em João Pessoa, no Mangabeira Sho-
pping, é das 14h às 18h.

Novo comando
O Avante em Campina Grande está com 
novo comando. Na nova comissão provi-
sória, o advogado Bruno Régis é o novo 
presidente da sigla; Josibel de Oliveira é 
o primeiro-vice-presidente; e Pedro Má-
rio, o secretário-geral. O novo presiden-
te da comissão provisória disse que o 
principal objetivo do Avante nas eleições 
de Campina Grande é o de mostrar posi-
ção para que não seja visto como mero 
coadjuvante. “Estamos trabalhando no 
campo das oposições (...) por uma candi-
datura que possa sair vitoriosa”.

Leitura e escrita
A Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) se tornou a única sede da Cáte-
dra de Leitura e Escritura, da Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco), no Brasil. 
Com a renovação do convênio de coo-
peração entre as Universidade del Valle 
(Colômbia) e a UFPB, a federal paraiba-
na visa melhorar a excelência no ensino, 
especialmente nas atividades de leitura 
e de escrita na América Latina.

PTC de Bayeux
O médico Fernando Ramalho Diniz foi 
nomeado presidente do diretório do PTC 
de Bayeux, assumindo o lugar de José 
Paulo. Ele foi escolhido pelo presidente 
nacional da legenda, Fábio Bernardino. 
O médico recebeu apoio do deputado es-
tadual Felipe Leitão (Avante), que tam-
bém esteve presente na nomeação. Ra-
malho foi um dos nomes apresentados 
para concorrer como vice-prefeito na 
eleição indireta para prefeito de Bayeux, 
na Chapa 6, encabeçada pelo vereador 
Roni Alencar (PMN).

Pessoas com deficiência
O pré-candidato a prefeito da capital 
paraibana e deputado estadual Anísio 
Maia (PT), se comprometeu a discutir a 
elaboração de políticas públicas para as 
pessoas com deficiência e a implementa-
ção do Estatuto da Pessoa com Deficiên-
cia de João Pessoa. O compromisso foi 
firmado com a assinatura do documento 
‘Plataforma Política de Inclusão da Pes-
soa com Deficiência’, apresentado pelo 
Fórum Paraibano de Luta da Pessoa com 
Deficiência Inclusão e Cidadania.

zado no site do tribunal.

Convenções marcadas
Acoordenação de campanha 

do DEM de João Pessoa, que tem 
como pré-candidato a prefeito o 
ex-deputado estadual Raoni Men-
des, ficou de se reunir ontem para 
discutir, decidir e anunciar a data 
de realização da sua convenção. A 
informação é do próprio pré-can-
didato, ao salientar que o encontro 
também serviria para a definição da 
modalidade da convenção, se pre-
sencial ou se via internet, como tem 
acontecido com as lives da agremia-
ção partidária desde março do ano.

O vereador João Almeida, 
pré-candidato do Solidariedade à 
prefeitura da capital, disse que seu 
partido estará fazendo a mesma 
coisa, mas em reunião que deve 
acontecer hoje, e que todas as pre-

cauções da Justiça Eleitoral serão 
levadas em conta.

Coordenador da campanha 
do PSDB, Gustavo Nogueira, disse 
que ainda não havia nada definido 
a esse respeito, mas que ainda no 
decorrer desta semana o próprio 
pré-candidato, deputado federal 
Ruy Carneiro, vai sentar para tratar 
do assunto com seus auxiliares. “In-
clusive sobre o nome do vice”, disse.

Gerson Vasconcelos, do Rede 
Sustentabilidade, também infor-
mou que a data e o local da con-
venção serão anunciados ainda no 
meio da semana, e que a previsão é 
para entre os dias 12 e 16. “Quanto 
ao candidato a vice,  estamos fazen-
do uma construção coletiva”, com-
pletou.

O PSoL, do pré-candidato Car-
los Monteiro, também tem reunião 
do diretório municipal marcada 

para definir a data da convenção no 
decorrer desta semana. Ainda na 
capital paraibana, o MDB e o Pro-
gressistas já definiram as datas de 
suas convenções. O evento do MDB 
acontecerá no dia 15 de setembro. 
Em João Pessoa, a sigla disputa a 
prefeitura com o pré-candidato 
Nilvan Ferreira. No dia 16 de se-
tembro será a vez do Progressistas, 
que apresenta o ex-prefeito Cícero 
Lucena como pré-candidato.

Em outras regiões da Paraí-
ba, alguns partidos também já 
anunciaram as datas de realização 
de suas convenções, a exemplo 
do MDB em Guarabira, no dia 15; 
PSDB, também de Guarabira, no dia 
9; MDB em Campina Grande, no dia 
16; PCdoB em Campina Grande, dia 
16; Patriota em Campina Grande, 
dia 12; e o Progressistas em Sole-
dade, no dia 11 de setembro.

Foto: Divulgação

As advertências do TRE paraibano estão na Resolução 23.623 do Tribunal Superior Eleitoral, divulgada há poucos dias

O deputado estadual Wilson 
Filho (PTB) confirmou ontem que 
está propenso a atender à sugestão 
do governador João Azevêdo (Cida-
dania), em retirar sua pré-candida-
tura a prefeito de João Pessoa para 
apoiar o também pré-candidato 
Cícero Lucena (Progressistas). Ele 
adianta que decisão ainda depen-
de de uma reunião com o diretório 
municipal do seu partido.

“A garantia de uma política 
de controle dos preços das passa-
gens de transporte público é uma 
das bandeiras que o PTB não abre 
mão, por isso precisamos conver-
sar para saber até que ponto pode 
ser considerada por um candidato 
de composição”, alegou Wilson, ao 
projetar que até o final desta sema-
na seu partido terá uma posição.

Reconhecendo que isso não 
pode demorar muito porque já 
está sendo contado o período das 
convenções, Wilson explicou que já 
teve contato com o próprio Cícero 
Lucena, mas que não é candidato 
de si mesmo e depende de pelo 
menos duas reuniões: uma com o 
pré-candidato dos Progressistas e 
outra com o PTB municipal.

“Quando meu nome foi lança-
do não foi ideia só minha, não. Um 
grupo de pessoas esteve envolvido 
nas articulações”, explicou o depu-
tado, entendendo como normal a 
sugestão do governador sobre a 
composição.

Pré-candidato à 
prefeitura de JP 
admite retirada 
do seu nome 
Ademilson José  
ademilson2019jose@gmail.com

A Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação 
(CCJ) da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou, na manhã de on-
tem, mais dois projetos de 
lei que visam a prevenção 
e o combate à violência do-
méstica e crimes sexuais. 
A votação foi realizada du-
rante a sessão remota da 
comissão e contou com a 
participação da deputada 
Camila Toscano (PSDB), 
e dos deputados Ricardo 
Barbosa (PSB), Edmilson 
Soares (PSB), Júnior Araú-
jo (Avante), Taciano Diniz 
(Avante), e Cabo Gilberto 
(PSL), além da presidente 
da comissão, a deputada 
Pollyanna Dutra (PSB).

O primeiro projeto, 
1.245/2019, aprovado por 
unanimidade, é de autoria 
da deputada Camila Tosca-
no. A iniciativa, que prevê 
a inclusão no calendário 
oficial de eventos do Esta-
do da Paraíba a campanha 
‘16 dias de ativismo pelo 
fim da violência contra as 
mulheres’, tem como fina-
lidade ampliar a discussão 
do tema e aprofundar e di-
fundir informações sobre o 
assunto.

“Nesse período de pan-

CCJ aprova projetos contra 
violência doméstica na PB

demia, tem sido muito im-
portante combater a vio-
lência doméstica. Acho que 
é necessário colocarmos 
alguns dias para discutir-
mos a violência”, defendeu 
a deputada Pollyanna Du-
tra, também relatora do 
projeto.

Já o projeto 1.406/2019, 
do deputado Eduardo Car-
neiro (PRTB), também pre-
tende prevenir a violência 
doméstica, com a inclusão 
do tema combate à violên-
cia contra a mulher, como 
tema transversal e especial, 

no currículo do Ensino Fun-
damental e Médio, junto à 
rede de escolas públicas e 
privadas da Paraíba.

Garantir a segurança de 
mulheres, crianças e ado-
lescentes durante a pande-
mia é uma das prioridades 
da Assembleia Legislativa 
da Paraíba. Desde março, 
início do isolamento social 
na Paraíba e do decreto de 
calamidade pública no Es-
tado, a Casa vem mantendo 
em pauta o debate e apro-
vação de diversos projetos 
para esse segmento.

Mais uma vez, os integrantes da CCJ se reuniram por meio de sessão remota

Foto: Agência-ALPB

No Botafogo, o tão sonhado acordo entre situação e 
oposição foi assinado, após reunião entre Sérgio Meira, 
Breno Morais, Afonso Pereira e Fábio Rangel. Página 16
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Auxílio emergencial segue até 
dezembro com valor reduzido
Serão pagas, agora, quatro parcelas de R$ 300 para amenizar os efeitos sociais e econômicos da pandemia de covid-19

Julia Lindner e 
Jussara Soares
Agência Estado

Ao lado do ministro 
Paulo Guedes e de líderes do 
‘centrão’, o presidente Jair 
Bolsonaro confirmou, na ma-
nhã de ontem, 1º de setem-
bro, a prorrogação do auxílio 
emergencial até dezembro 
deste ano e serão mais qua-
tro parcelas de R$ 300. O be-
nefício começou a ser pago 
em abril e foi estabelecido 
em três parcelas de R$ 600.

“Nós decidimos aqui, 
atendendo a Economia, em 
cima da responsabilidade 
fiscal, fixá-lo (o auxílio) em 
300 reais”, disse o presi-
dente.

Ao redor de Bolsonaro, 
estavam nomes como o pre-
sidente do PP, Ciro Nogueira 
(PI), e os líderes do governo 
na Câmara, Ricardo Barros 
(PP-PR), e no Senado, Fer-
nando Bezerra (MDB-PE).

O pronunciamento foi 
feito logo após Bolsonaro 
oferecer um café da manhã, 
no Palácio da Alvorada, a 
líderes do Congresso para 
acertar os últimos ajustes da 
prorrogação do benefício.

A iniciativa de conversar 
com os congressistas antes 
de finalizar a proposta é mais 
um gesto de aproximação do 
presidente com o Legislativo. 
O anúncio, inclusive, foi ante-
cipado no último final de se-
mana por um dos principais 
líderes do centrão, o deputa-
do Arthur Lira (PP-AL), que 
também estava ontem perto 
de Bolsonaro.

Entre os participantes 
do encontro também esta-
vam os ministros da Econo-
mia, Paulo Guedes, da Secre-
taria-Geral, Jorge Oliveira, do 
Gabinete de Segurança Insti-
tucional (GSI), Augusto He-
leno, e da Casa Civil, Walter 
Braga Netto. Foram convida-
dos cerca de 20 parlamenta-
res do chamado ‘centrão’ e 
outros alinhados ao governo.

Custo adicional
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, informou on-
tem que a extensão do auxílio 
emergencial por mais quatro 
meses - com o pagamento 
menor, de R$ 300 - deve cus-
tar ao governo cerca de R$ 
90 bilhões adicionais dentro 
do chamado “Orçamento de 
Guerra” de enfrentamento à 
pandemia da covid-19.

“Estamos fazendo uma 
tentativa de aterrissagem sua-
ve do auxílio emergencial. Se-
rão mais quase R$ 90 bilhões 
dentro o orçamento de guerra, 
é bastante”, afirmou Guedes, 
em audiência pública na co-
missão mista do Congresso 
Nacional que acompanha a 
execução das medidas de en-
frentamento à pandemia de 
covid-19. “Além disso, o das 
medidas de crédito finalmente 
chegou na ponta”, completou.

O auxílio emergencial 
foi criado originalmente 
para durar três meses (tendo 
como base os meses de abril, 
maio e junho).

Depois, o governo pror-
rogou por duas parcelas (ju-
lho e agosto) por meio de 
um decreto.

 Bolsonaro ofereceu um café da manhã, no Palácio da Alvorada, a líderes do Congresso para acertar os últimos ajustes da prorrogação do  auxílio emergencial 

Foto: Marcos Corrêa-PR

Expectativa entre servidores

Presidente envia amanhã ao Congresso 
a proposta de reforma administrativa
Julia Lindner e
Jussara Soares
Agência Estado

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, afirmou  
ontem que enviará nesta 
quinta-feira, 3, ao Congresso 
a proposta de reforma admi-
nistrativa, que pretende rees-
truturar o RH do Estado.

Ao lado do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e 
de líderes partidários do cha-
mado ‘Centrão’, Bolsonaro fez 
questão de ressaltar que as 
novas regras devem atingir 
apenas os futuros servidores.

“Tivemos uma reunião 
muito produtiva com os líde-
res e tomamos duas decisões, 
a primeira é encaminhar na 
quinta-feira a reforma ad-
ministrativa, que fique bem 
claro não atingirá nenhum 
dos atuais servidores. Ela se 
aplicará apenas aos futuros 
servidores concursados”, dis-
se Bolsonaro.

No ano passado, a equi-
pe econômica apresentou ao 
presidente uma proposta de 
reforma administrativa, mas 
Bolsonaro preferiu engave-
tá-la. Pelo que foi divulgado, 
a ideia era propor menores 

salários de entrada no ser-
viço público e colocar “mais 
degraus” para a ascensão nas 
carreiras do funcionalismo, 
cuja escada hoje chegaria ao 
topo rápido demais.

Além disso, novos con-
cursados devem ter mais exi-
gências de tempo e qualidade 
do serviço antes de conquis-
tarem estabilidade nos car-
gos.

Após o presidente Jair 
Bolsonaro anunciar o envio 
da reforma administrativa ao 
Congresso ainda esta sema-
na, o ministro Paulo Guedes 
(Economia) afirmou que a 

proposta é “importante” e a 
decisão busca passar uma si-
nalização positiva para o futu-
ro. Assim como Bolsonaro, ele 
ressaltou que a reforma não 
atinge os atuais servidores.

“Importante, sinalizando 
para o futuro, a retomada das 
reformas. A reforma adminis-
trativa é importante, como 
o presidente deixou claro, 
desde o início, não atinge os 
direitos dos servidores públi-
cos atuais, mas redefine toda 
a trajetória do serviço público 
para o futuro, serviço de qua-
lidade, com meritocracia”, dis-
se Guedes.

Luciano Nascimento
Agência Brasil

A Câmara dos Depu-
tados decidiu retomar o 
trabalho do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamen-
tar. A decisão foi tomada 
na manhã de ontem pela 
Mesa Diretora da Casa. 
Além do Conselho de Ética, 
também deverão retomar 
as atividades as comissões 
de Constituição e Justiça, 
de Finanças e Tributação e 
de Fiscalização Financeira 
e Controle.

Com a reabertura, o 
colegiado deve analisar o 
pedido de representação 
contra a deputada Florde-
lis (PSD-RJ), acusada de 
ser a mandante do assas-
sinato do marido, o pas-
tor Anderson do Carmo, 
morto a tiros em junho de 
2019, em Niterói (RJ).

Como as atividades 
presenciais da Câmara es-
tão suspensas desde mar-
ço, em razão da pande-
mia do novo coronavírus, 
o corregedor, deputado 
Paulo Bengtson (PTB-PA), 
apresentou um projeto de 
resolução para permitir 
a realização das reuniões 
do Conselho de Ética por 
meio de videoconferência.

Nos próximos dias 
deve ser publicada no Di-
ário Oficial da Câmara a 
autorização para a volta 
do funcionamento dos co-
legiados. A expectativa é 
que eles possam funcionar 
de maneira remota a partir 
da semana que vem.

Antes de encaminhar 
o caso ao Conselho de 
Ética, a Mesa Diretora vai 
mandar a representação 
para a corregedoria da 
Casa, que notificará a de-
putada para que apresen-
te, no prazo de até cinco 
duas úteis, a sua defesa. 
Após ouvida a defesa, será 
elaborado um parecer so-
bre a continuidade ou não 
do procedimento.

Conselho
O Conselho de Ética é 

formado por 42 deputados 
(21 titulares e 21 suplen-
tes). Após o recebimento 
da representação no Con-
selho de Ética, o regimento 
interno da Câmara deter-
mina o prazo de cinco ses-
sões ordinárias para que 
Flordelis apresente sua 
defesa por escrito.

Caberá ao presidente 
do colegiado, deputado 
Juscelino Filho (DEM-
-MA), definir o relator a 
partir de um sorteio de 
uma lista tríplice, da qual 
são excluídos os deputa-
dos do mesmo partido e 
do mesmo Estado do alvo 
da representação.

Após a definição, o 
relator terá o prazo de 
dez dias para apresentar 
um parecer no qual de-
verá recomendar o segui-
mento ou o arquivamento 
do processo.

Câmara vai
reativar o 
Conselho 
de Ética

Deltan Dallagnol anuncia saída da
força-tarefa da Operação Lava Jato
Breno Pires
Agência Estado

Após anos de atuação na 
Lava Jato, que levou à prisão 
e aos bancos dos réus alguns 
dos mais poderosos nomes do 
Executivo e do Legislativo no 
país, o procurador da Repúbli-
ca, Deltan Dallagnol, vai deixar 
a força-tarefa da operação, que 
comanda desde o início das in-
vestigações, em 2014.

O motivo alegado é ter 
mais tempo para cuidar da 
saúde da família, segundo 
procuradores próximos. Em 
seu lugar, deve assumir o 
procurador Alessandro José 
Fernandes de Oliveira, que 
atualmente faz parte do gru-
po de trabalho da Lava Jato 
da Procuradoria-Geral da 
República (PGR), chefiado 
pela subprocuradora-geral 
Lindôra Maria Araújo. Ela é 
uma das principais aliadas do 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras.

Deltan postou um comu-
nicado em seu perfil no Twit-
ter explicando os motivos de 
sua saída da força-tarefa.

O pedido de Deltan para 
deixar a Lava Jato foi proto-
colado na segunda-feira (31), 
no MPF-PR. A permuta deve 
ser confirmada após as 17h, 
quando encerra o prazo para 
contestações ao procedimen-
to interno. Se nenhum impre-
visto surgir, Deltan assumirá 
o posto original de Alessan-
dro no Ministério Público 
Federal (MPF) do Paraná - a 
atuação na PGR é uma desig-
nação temporária.

Em nota oficial, a força-
-tarefa confirmou as trata-
tivas para a substituição de 
Deltan Dallagnol por Ales-
sandro Oliveira.

Contestações
A atuação do coordena-

dor da principal operação 
contra corrupção no país tem 
sido alvo de diversas contesta-

ções no Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), 
órgão que fiscaliza o trabalho 
dos procuradores. Denúncias 
feitas por políticos como Ká-
tia Abreu (PDT-TO) e Renan 
Calheiros (MDB-AL) pediam 
seu afastamento do caso. Con-
tudo, o procurador vinha relu-
tando a deixar a Lava Jato.

“Qualquer um de nós 
teria saído antes na situação 
do Deltan. Por que trabalhar 
na LJ não é um exercício fácil. 
Todos nós temos que dedicar 
esforço extra para continuar 
trabalhando. Não havia como 
compatibilizar a Lava Jato 
com questões de saúde da 
família”, disse o procurador-
-regional da República Januá-
rio Paludo, que integra a Lava 
Jato. A informação sobre a 
saída de Deltan da equipe foi 
antecipada pela CNN Brasil.

A força-tarefa de Curitiba 
também tem sido alvo de Aras, 
que já disse ser preciso uma 
“correção de rumos” na ope-

ração para evitar o que chama 
de excessos. O procurador-
-geral foi ao Supremo Tribu-
nal Federal exige acesso ao 
banco de dados da operação, 
que contém informações sigi-
losas sobre os investigados. A 
investida, porém, foi barrada 
pelo ministro Edson Fachin, 
relator do caso na Corte.

No ano passado, a ima-
gem de Deltan sofreu desgas-
te após ter diversas mensa-
gens via aplicativo de celular 
expostas pelo site The Inter-
cept Brasil. O episódio, bati-
zado de Vaza Jato, mostrou 
que ele mantinha contato 
frequente com o então juiz da 
operação, Sérgio Moro, com 
quem trocava informações 
sobre o caso. As conversas 
levantaram suspeitas sobre 
uma possível imparcialida-
de do magistrado ao julgar 
os processos relacionados à 
operação. Eles negam a au-
tenticidade das mensagens 
divulgadas.
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Alguém imaginava um início tão complicado de 
nossos clubes na Série C do Campeonato o mais impor-
tante, o clube, patrimônio da cidade e de milhares de 
torcedores. Brasileiro? Obviamente que não, embora a 
desconfiança já vinha sendo desenhada  nos jogos finais 
do Campeonato Paraibano, quando o futebol apresen-
tado por Botafogo e Treze deixou a desejar e poucos 
enxergaram as deficiências. Só agora, depois de oito 
jogos disputados, sendo quatro pelo time da capital e 
três pela equipe de Campina Grande que se deu conta 
da precariedade dos elencos. Dos 21 pontos disputados 
pela Paraíba foram conquistados apenas dois, frutos de 
dois empates do Botafogo. Uma grande decepção.

Além dos problemas no campo com jogadores 
de baixo rendimento técnico, fora das quatro linhas 
a situação é preocupante. No Galo, o baixo fluxo de 
caixa impede maiores investimentos e, pelo visto, a 
diretoria não consegue colocar melhores jogadores 
à disposição do treinador. No Botafogo, decantado 
nos últimos anos como o clube saneado e candidato 
a dominar o futebol da Paraíba por muito tempo, a 
coisa mudou do dia pra noite. Perdeu o Estadual sem 
chegar às finais, ficando fora da Copa do Brasil, e pe-
los comentários não vive uma situação financeira tão 
tranquila como nos últimos anos. 

O Botafogo vai para o seu quinto jogo dos 18 a se-
rem cumpridos e necessita de uma reação, do contrário 
a crise vai aumentar. Volta a jogar fora de seus domínios, 
agora no Maranhão, contra o Imperatriz. O mesmo se 
aplica ao Treze que terá o seu quarto compromisso. Vol-
ta a jogar en casa diante do Remo e será a última chance 
do técnico Moacir Júnior. Os comentários no Presidente 
Vargas é de que a paciência acabou, Um novo tropeço e 
a troca no comando será inevitável. Por enquanto é real. 
O nosso futebol é mesmo de terceira divisão.

Futebol ainda de
terceira divisão

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

A pandemia do corononavírus mudou 
pra pior o futebol brasileiro - e não podia 
ser diferente - com jogos chatos, de 
péssimo nível técnico e até de dar sono. 
Os jogadores perderam a concentração, 
sentem falta dos gritos da arquibancada 
e muitos se desligam durante o jogo, tor-
nando muitos jogos tediosos. No domin-
go passado, felizmente, vimos um futebol 
de melhor nível no jogo Santos 0 x 1 
Flamengo. Duas equipes buscando o gol 
durante os 90 minutos, principalmente o 
alvinegro paulista, mas presente no ata-
que. O Flamengo com alguns lampejos 
de 2019. Um jogo bonito de se ver. Pena 
que o VAR atrapalhou tudo. A tecnologia 
está sendo muito mal conduzida.

Efeitos do VAR

Gol contra
A festa promovida pela 
Federação Paraibana de 
Futebol na última sexta-
feira, sem convidar a 
grande imprensa, para 
homenagear os melho-
res do Campeonato não 
pegou bem nos seg-
mentos esportivos. Em 
plena pandemia uma 
ação sem sentido.

Viva a saúde! 
A pandemia afetou 
muitas modalidades 
esportivas e a decisão 
de somente reabir a 
Vila Olímpica para 
atividades somente no 
início de janeiro tem 
de ser comemorada, 
afinal o vírus segue 
muito vivo. Saúde está 
em primeiro lugar.

A Federação Paraibana de Futebol vai ter muita 
dificuldade para realizar o Campeonato Paraibano 
Sub-19. Em plena pandemia está difícil organizá-lo 
e requer, além de dinheiro, protocolos rígidos para a 
realização dos jogos. Tudo está caminhando para a 
escolha voltar ao passado, quando a FPF fazia a indi-
cação sem a necessidade de realizar algum torneio. 

Copa São Paulo de JunioresO dia de hoje será re-
pleto de muito futebol com 
12 partidas diferentes ocor-
rendo a partir das 16h30. 
Pela Série A serão oito par-
tidas com destaque para o 
confronto entre Palmeiras, 
sexto colocado e o líder In-
ternacional, às 21h30 e o 
clássico cearense que será 
às 19h. Já na segunda divi-
são, o número de confron-
tos será menor, apenas qua-
tro embates, pois a rodada 
começou ainda na última 
segunda-feira.

Na primeira divisão, a 
rodada começa às 19h com 
o Clássico Rei entre Ceará 
(11º) e Fortaleza (7º) que 
fizeram uma das semifinais 
da Copa do Nordeste deste 

ano, onde o Vozão avançou 
para se sagrar campeão. 
Minutos depois, mais duas 
partidas devem começar às 
19h15 com as disputas en-
tre o Fluminense que está 
na quarta colocação e o lan-
terna Atlético Goianiense, 
no  Maracanã - os dois vão 
se enfrentar pela próxima 
fase da Copa do Brasil após 
o sorteio de ontem, na CBF, 
além de Goiás (18º) e Corin-
thians (16º) no Estádio Ser-
ra Dourada.

Já às 20h30, o Botafogo 
que está na décima quinta 
posição faz um confronto 
direto no Estádio Engenhão 
contra o Coritiba que está na 
décima quarta colocação. No 
mesmo horário, Bahia (8º) e 
Flamengo (9º) fazem mais 
um embate direto na tabela 
jogando no Estádio Pituaçu. 

Ainda às 20h30 o 
Athletico Paranaense (13º) 
recebe na Arena da Baixada 
o Bragantino primeiro na 
zona de rebaixamento. Fe-
chando os embates de hoje 
na Série A, o Santos, décimo 
colocado, jogará em casa, às 
21h30 contra o Vasco que 
está na terceira posição da 
tabela. Os demais confron-
tos da tabela serão realiza-
dos amanhã.

Na Série B serão qua-
tro jogos nesta quarta com 
duas partidas às 16h30. 
No Estádio da Ressacada o 
Avaí, décimo segundo colo-
cado, receberá o surpreen-
dente Operário que está na 
segunda posição da Série 
B. Enquanto isso, América 
Mineiro e CSA, sexto e dé-
cimo sexto colocados, res-
pectivamente, se enfrentam 

no Estádio Independência. 
Já às 19h, o CRB (5º) joga 
em casa contra o lanterna 
Sampaio Corrêa. Por fim, às 
21h30, o Brasil de Pelotas, 
décimo sétimo na tabela re-
cebe o Cruzeiro que amarga 
a décima quarta posição em 
sua primeira participação 
na segunda divisão.

Palmeiras x Internacional é o jogo
mais importante hoje do Brasileirão
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Na  Série B do 
Brasileiro, o número 
de confrontos será 

menor, apenas quatro 
embates, pois a rodada 

começou ainda na 
última segunda-feira

Nove jogadores já foram contratados depois do final do Paraibano e time segue treinando no Estádio Perpetão

Atlético de Cajazeiras investe
para ser destaque na Série D

O Atlético de Cajazeiras 
não quer ser um mero parti-
cipante na Série D. O projeto 
no clube é chegar à Série C, 
para se juntar ao Botafogo e 
o Treze. Após o final do Cam-
peonato Paraibano, já foram 
contratados 9 jogadores, al-
guns bastante experientes 
como Enercino, ex-Botafogo, 
e outros que tiveram grandes 
passagens pelo clube, como é 
o caso do atacante Bruno.

O Trovão Azul fez uma 
pré-temporada longa de 
aproximadamente 40 dias, 
com treinos no Higino Pires 
e no Perpetão. No momento, 
o clube procura adversários 
para realizar amistosos, mas 
está encontrando dificul-
dades. “Nós temos tentado 
sem sucesso encontrar um 
adversário para ver os joga-
dores em ação numa partida 
contra profissionais, mas o 
clube está no limite dos seus 
gastos e a despesa de um des-
locamento é em torno de R$ 
5 mil. Os clubes também que 
contactamos estão exigindo 

todas as despesas pagas, o 
que complica”, disse o técnico 
Ederson Araújo, em entrevis-
ta ao repórter Léo Feitosa, 
em Cajazeiras.

Segundo o treinador, o 
Atlético ainda vai contratar 
mais um zagueiro, que deverá 
chegar a qualquer momento, 
e aí fechar o elenco para as 
disputas da Série D. Ele está 
contente com as contratacões 
e acha que o Atlético vai fa-
zer uma grande campanha na 
competição nacional.

“Eu estou satisfeito com 
o grande esforço da diretoria 
para que consigamos refor-
ços. Infelizmente, temos que 
contratar atletas dentro da 
realidade financeira do clube, 
o que dificulta. Tem muitos jo-
gadores com talento no mer-
cado, mas com propostas aci-
ma do que podemos oferecer. 
Mas, tenho certeza que o gru-
po que está aí é de qualidade 
e vamos fazer uma grande 
campanha. Temos que ganhar 
os 7 jogos que teremos em 
casa”, disse Ederson alegando 
que as equipes visitantes vão 
estranhar o gramado do Per-
petão, que é alto e pesado.

Esta será a primeira vez 
que o Atlético disputa o Bra-
sileiro da Série D, mas o clube 
já disputou a Série C, nos anos 
de 2001 e 2007. Nesta última, 
o clube conseguiu chegar na 
segunda fase da competição. 
A estreia do Trovão Azul será 
no próximo dia 19, contra o 
Globo-RN, no Estádio Perpe-
tão em Cajazeiras.

Campinense
O atacante Quese Jones é 

o mais novo reforço do Cam-
pinense para o Campeonato 
Brasileiro da Série D. O atleta 
tem 25 anos e já passou por 
clubes como o Bahia de Feira 
de Santana, o ABC e Itumbia-
ra de Goiás. Jones também já 
teve uma passagem rápida 
pela Paraíba, defendendo o 
Serrano. Ele já está treinan-
do com o restante do grupo e 
deverá jogar na próxima sex-
ta-feira, às 16h, com o Central, 
no Amigão. Os dois clubes já 
jogaram no último sábado em 
Caruaru e a equipe pernam-
bucana venceu por 2 a 0.

“Para mim, é uma gran-
de satisfação vestir a cami-
sa do Campinense, um time 

de massa, uma camisa de 
peso, e espero corresponder 
a confiança de todos. Já co-
nheço alguns jogadores que 
jogaram comigo, outros que 
já joguei contra, então fica 
mais fácil o entrosamento. Se 
depender de mim, farei mui-
tos gols para dar alegria aos 
torcedores da Raposa”, disse 
Jones em sua primeira entre-
vista no clube.

A derrota para o Central 
no último sábado não pre-
ocupou o técnico Givanildo 
Sales, que viu pontos negati-
vos, mas alguns já positivos 
nesse começo de trabalho. 
“Nós tivemos algumas difi-
culdades com a falta de pro-
fundidade e de intensidade 
que vamos procurar corrigir. 
Esse primeiro teste foi váli-
do para ver em ação alguns 
jogadores em uma situa-
ção de jogo. Vários deles eu 
nem conhecia ainda. Vamos 
continuar este trabalho de 
observação no amistoso de 
sexta-feira, e a partir daí co-
meçar a definir o time para 
a estreia na Série D contra 
o América de Natal”, disse o 
treinador da Raposa.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Jogadores do Atlético seguem treinando no Estádio Perpetão e também no Higino Pires ansiosos para o jogo de estreia no próximo dia 19 contra o Globo
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Botafogo x Vasco
pela Copa do Brasil

A Confederação Brasileira 
de Futebol realizou, ontem 
pela manhã, o sorteio dos 
jogos da Copa do Brasil e o 
destaque ficou para o clás-
sico carioca entre Botafogo 
e Vasco. Os outros foram 
Ponte Preta x América-MG, 
Ceará x Brusque, Atlético-
GO x Fluminense e CRB x 
Juventude. Após os confron-
tos de ida e volta serão clas-
sificados cinco equipes pra 
se juntarem a Flamengo, 
Santos, Grêmio, Palmeiras, 
Internacional, Athlético-PR, 
Corinthians, Fortaleza, São 
Paulo, Cuiabá e Bragantino.

Agressão de Jô é
denunciada na CBF

A diretoria do São Pau-
lo enviou na noite dessa 
segunda-feira uma re-
clamação junto à CBF e a 
Comissão de Arbitragem 
da entidade na qual ques-
tiona o lance em que o 
zagueiro Diego se desen-
tendeu com o atacante Jô, 
do Corinthians, durante o 
segundo tempo do clássico 
do último domingo, pelo 
Campeonato Brasileiro, 
no estádio do Morumbi. A 
ação, rápida, deixa a im-
pressão de que o centroa-
vante acerta o defensor 
com um soco pelas costas.

Vôlei de praia vai  
voltar no dia 17

A data de retorno do vôlei 
brasileiro já está definida. E, 
na abertura da temporada 
2020/2021 do Circuito Brasi-
leiro Open de vôlei de praia, 
novos times vão fazer a es-
treia e buscar suas primeiras 
vitórias. A competição será 
realizada no Centro de Desen-
volvimento de Voleibol (CDV), 
em Saquarema (RJ), a partir 
do dia 17 de setembro – pri-
meiro com o naipe feminino-, 
seguindo todo protocolo de 
segurança e prevenção contra 
a coronavírus. Todos os atletas 
farão um teste inicial para co-
vid-19 antes da competição.

Barcelona vende
Rakitic ao Sevilla

O meia croata Ivan Rakitic está 
de volta ao Sevilla. O Barcelo-
na confirmou, ontem, a venda 
do jogador de 32 anos, que 
retorna ao seu ex-clube depois 
de seis temporadas no time da 
Catalunha. A equipe de Sevi-
lha pagou R$ 9,7 milhões e as-
sinou um contrato com o atleta 
até 30 de junho de 2024. No 
Barcelona, Rakitic conquistou 
13 títulos entre Liga dos Cam-
peões da Europa, Campeo-
nato Espanhol, Supercopa da 
Espanha e Mundial de Clubes 
da Fifa. Em sua despedida, o 
clube agradeceu ao jogador 
pelas redes sociais.

Curtas

Situação e oposição marcham juntas e nomeação de Alexandre Cavalcanti para a Vice Presidência de Futebol é confirmada

Sérgio assina acordo e paz 
volta a reinar no Botafogo

As confusões nos bas-
tidores do Botafogo, ao que 
parece, estão para terminar. O 
tão sonhado acordo entre a si-
tuação e a oposição foi assina-
do ontem, após uma reunião 
entre Sérgio Meira, Breno 
Morais, Afonso Pereira e Fá-
bio Rangel. Na oportunidade, 
ficou definido que Alexandre 
Cavalcanti será o novo vice
-presidente de futebol. Tudo 
indica que a paz está selada e 
o torcedor pode esperar dias 
melhores a partir de agora.

Na última segunda-feira, 
parecia que o racha entre o 
grupo comandado pelo pre-
sidente Sérgio Meira e o ou-
tro pelo ex-vice presidente 
de futebol, Breno Morais, era 
definitivo, já que Sérgio Meira 
não tinha assinado um docu-
mento que definiria o acordo. 

Diante do gesto de Sér-
gio Meira, Breno Morais re-
agiu criticando severamente 
o presidente do clube, com 
denúncias graves, durante o 
programa Jogo Aberto da Rá-
dio Tabajara. Mas ontem, os 
dois grupos sentaram à mesa, 
e depois de 4 horas de muita 
conversa, o presidente Sérgio 
Meira aceitou a nomeação de 
Alexandre Cavalcanti para a 
vice-presidência de futebol. 

Após o acordo, o presi-
dente Sérgio Meira disse que 
espera dias melhores para o 
clube. Indagado se esta união 
iria se estender a ponto de ter 
uma administração conjunta, 
Sérgio não confirmou, mas se 
mostrou otimista. “Eu espero 
que a paz agora volte ao Bota-
fogo, para que a gente possa 
trabalhar em um só caminho e 
levar o Belo ao acesso à Série B.

Tudo indica que novas 
contratações virão por aí. Se-
gundo Breno Morais, o grupo 
da oposição já estava traba-
lhando, e até tinha acertado 
a vinda do volante Bruno Me-
nezes, que atuou pelo Sousa 
no Campeonato Paraibano 
deste ano.

“Eu tive uma ligeira con-
versa com à comissão técni-
ca, que alegou que um dos 
pontos fracos do time era 
volante. Nós fomos atrás de 
Bruno Menezes, destaque do 
Paraibano. O jogador estava 
para acertar com o River e 
conseguimos fechar com ele. 
Agora, o atleta está vindo 
para o clube.  É o meu presen-
te ao Botafogo, contribuindo 
para sair desse momento di-
fícil que atravessa o clube”, 
disse Breno no programa da 
Rádio Tabajara. 

O novo vice-presidente 
de futebol, Alexandre Caval-
canti, fez questão de agrade-
cer ao gesto de Sérgio em per-
mitir a união dos dois grupos.

“Foi um ato de sensibi-
lidade e de necessidade da 
parte do presidente Sérgio 
Meira, em me convidar para 
assumir este cargo tão im-
portante para o futebol do 
clube e ajudá-lo no que for 
preciso. Nós vamos primei-
ramente tomar pé de toda a 
situação financeira do clube 
e posteriormente, eu com 
a ajuda de Afonso Pereira e 
toda a diretoria do clube, va-
mos ver as necessidades da 
equipe e tentar formar um 
elenco mais forte”, enfatizou 
o advogado, que já ocupou 
o setor jurídico do clube na 
administração passada.

Ivo Marques
Ivo_esportes@yahoo.com. br

O presidente do Botafogo, Sérgio 
Meira (de camisa branca), entrega a 
portaria de nomeação de Alexan-
dre Cavalcanti, agora VP de Futebol

Foto: Reprodução/Twitter

Zero ponto na Série C

Treze reforça o time para se afastar da 
lanterna do Campeonato Brasileiro

Com três partidas 
disputadas na Série C do 
Campeonato Brasileiro e 
três derrotas acumuladas, 
o Treze detém, nesse mo-
mento, a pior campanha 
entre as 20 equipes da di-
visão. A fase do Galo ainda 
é pior, pois o time que ven-
ceu o Campeonato Paraiba-
no de 2020 e quebrou uma 
série de nove anos de jejum 
também acumula mais uma 
derrota na final do esta-
dual. Com isso, o alvinegro 
soma um retrospecto ne-
gativo de quatro derrotas 
seguidas. Buscando mudar 
esse momento ruim, a dire-
toria do clube está realizan-
do mudanças no elenco e 
anunciará dispensas, além 
de novas contratações ao 
longo da semana.

A equipe comandada 
por Moacir Júnior, que já 
não é visto com bons olhos 
por parte da diretoria tre-
zeana, retoma os treina-
mentos hoje visando o 
compromisso pela Série C 
contra o Remo no próximo 
dia 10, pela quinta rodada 
da disputa – o Treze tem 
um jogo a menos por con-
ta do adiamento da parti-
da contra o Imperatriz na 
primeira ronda da compe-
tição -. Com tempo para 
trabalhar até lá, o elenco 
ganhou um descanso nos 
últimos dias após perder 
para o Ferroviário por 3 
a 0 no Estádio Amigão no 
último domingo.

No entanto, o depar-
tamento de futebol do 
clube não parou desde 
então e o Galo tem con-
firmadas ao menos duas 
novas contratações que já 

estão em Campina Gran-
de. A primeira delas é o 
atacante Marion, jogador 
de 28 anos que estava no 
Al-Arabi do Kuwait e foi 
revelado pelo Atlético Mi-
neiro, o atleta chega como 
principal aposta ofensiva 
do clube para a continui-
dade da Série C. 

A outra novidade é o 
meia Marcos Vinícius que 
teve seu contrato rescin-
dido com o Botafogo da 
Paraíba na última segun-
da-feira e já no dia de on-
tem chegou à Rainha da 
Borborema para fechar 
contrato com o Treze. O 
jogador foi um dos des-
taques na campanha do 
Belo na Copa do Nordes-
te de 2019, mas desde a 
segunda metade do ano 
passado demonstrou uma 
queda em seu rendimento 
e vinha sendo utilizado 

como opção secundária 
no elenco do time de João 
Pessoa, por isso foi dis-
pensado. 

Além dessas duas 
contratações, a diretoria 
do clube deve anunciar 
ao menos mais três refor-
ços para o elenco, entre 
eles mais um atacante. Se 
chegam jogadores, outros 
estão de saída e ao me-
nos quatro atletas estão 
fora dos planos da equi-
pe comandada por Moa-
cir Júnior, todos no setor 
ofensivo, principal alvo 
de críticas nas últimas ro-
dadas. Assim, não fazem 
mais parte do elenco tre-
zeano os atacantes Caxi-
to, Edson Carioca, Júnior 
Fialho e Frontini. A expec-
tativa é que outros joga-
dores ainda tenham seus 
vínculos finalizados com 
o clube nos próximos dias.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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O time está há quatro jogos sem 
vencer, sendo três pelo Brasileiro 
da Série C e um pelo Paraibano, 
campanha que preocupa o torcedor
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 
008/2020“Dispõe sobre a convocação de candidatos classificados no Concurso Público da Prefeitura 
Municipal de Aroeiras.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE AROEIRAS, ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuições que 
lhe são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal, pelo presente edital, CONVOCA os candidatos 
abaixo relacionados, classificados no Concurso Público Municipal nº 001/2019, para os cargos de 
ENFERMEIRO PLANTONISTA, ENFERMEIRO SOCORRISTA PLANTONISTA, FONOAUDIÓLOGO, 
ENDODONTISTA, MÉDICO PLANTONISTA, MÉDICO SOCORRISTA PLANTONISTA, MOTORISTA 
CATEGORIA B, PROFESSOR - P2, PROFESSOR DE CIÊNCIAS – P3, PROFESSOR DE EDUCA-
ÇÃO FÍSICA – P3, PROFESSOR DE ÉTICA – P3, PROFESSOR DE PORTUGUÊS – P3, TÉCNICO 
EM ENFERMAGEM e TÉCNICO DE LABORATÓRIO  para se apresentarem, do dia 14/09/2020 a 
25/09/2020, no horário de 08:00 às 12:00 horas, na Secretaria de Administração desta Prefeitura, 
localizada na Rua Zeferino de Paula, nº 661, Centro, Aroeiras-PB, munido da documentação abaixo 
relacionada. Fica alertado que o não comparecimento do convocado até a data indicada implicará 
na perda do direito à posse e de qualquer outro direito inerente ao Concurso, conforme os termos 
do Edital. RELAÇÃO DE CONVOCADOS:

ENFERMEIRO PLANTONISTA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

4 RILVA MARIA DA SILVA 15/01/1988

5 ANDELLYHOSE CLÉBIA LIMA DOS SANTOS 06/06/1990

ENFERMEIRO SOCORRISTA PLANTONISTA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

5 WILLAMES BATISTA DA SILVA 20/04/1987

6 ANAILDA MARTA NASCIMENTO 19/10/1981

FONOAUDIÓLOGO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

1 ADRIÇA GONDIM DE LIMA 01/05/1988

ENDODONTISTA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

3 FELIPE AMERICO MOREIRA 04/09/1991

MÉDICO PLANTONISTA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

8 ANA KAROLINA GAMA DE HOLANDA 22/12/1994

9 LEANDRO RODRIGUES SALVADOR LEITE 17/10/1987

10 IVSON VINICIUS AVELINO GALDINO 11/06/1995

MÉDICO SOCORRISTA PLANTONISTA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

6 WAGNER DE MELO FALCÃO 07/05/1983

7 ISABELA MARIA CÂNDIDO FERREIRA DORNELAS 23/04/1992

8 GUSTAVO PALMEIRA SANTOS 04/11/1978

MOTORISTA CATEGORIA B

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

3 PRISCILA FERNANDA DUARTE FERNANDES OLIVEIRA 24/02/1992

4 RAUL DANTAS SILVA 23/11/1993

5 JOÃO PAULO BARBOSA 14/03/1983

PROFESSOR - P2

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

11 SANDRA CAETANO BORGES DE SOUZA 03/01/1990

12 ADALBERTO MENDES PEREIRA 17/08/1993

13 MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA 10/06/1979

14 TAISA BARBOSA DE SOUZA 15/08/1994

15 JAQUELINE FABLICIO MORAIS TAVEIRA 05/10/1979

16 RENATA MEDEIROS VIEIRA MARINHO 22/06/1987

17 SEVERINA DOS SANTOS SILVA BARBOSA 11/12/1974

18 REJANE ALVES DA SILVA 03/09/1992

19 ALYANNA PRISCILLA BARBOSA ARRUDA 03/03/1988

20 ADJANICE BARBOSA DA MATA 06/03/1995

21 DELMIRA MEIRELES DE ANDRADE ROMÃO 12/01/1990

22 DANIELLE GALDINO CABRAL 02/12/1983

23 MARIA PATRÍCIA DE ANDRADE SILVA 20/08/1983

24 RAQUEL FELIPE DA SILVA 28/04/1987

25 LUCILENE LINS PEREIRA 19/11/1987

PROFESSOR DE CIÊNCIAS – P3

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

1 PEDRO JOSÉ ALEIXO DOS SANTOS 28/06/1988

2 MAGNO FERREIRA DA SILVA 20/09/1988

3 JOSUÉ PAULINO BARBOSA 12/04/1987

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – P3

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

1 MARCIO KLEYSON DE SOUZA SILVA E SILVA 08/08/1993

2 GILBERTO JORGE DE MATOS 29/04/1994

3 THIAGO DANILLO ANDRADE ARAÚJO 09/10/1985

4 ALESSANDRO DA SILVA BATISTA 30/06/1974

PROFESSOR DE ÉTICA – P3

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

1 JOSINALDO CAVALCANTE 28/03/1971

PROFESSOR DE PORTUGUÊS – P3

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

2 ERIKA REGINA DOS SANTOS SILVA 11/11/1990

3 WILIANA DE ARAÚJO BORGES 25/01/1991

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

1 DARA TAMAR DA SILVA BENTO 22/02/1998

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO CONVOCADO DATA DE NASC.

1 MARIA JAIANE ANÍSIO DA SILVA 14/05/1997
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A POSSE:
1. Quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
2. Laudo médico de saúde física e mental de capacidade laboral para o exercício do CARGO, 

expedido pela junta médica do MUNICÍPIO, em data e horário a serem definidos no aceite da vaga;
3. Documento comprobatório de inscrição e regularidade do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
4. Documento de identidade; 
5. Documento hábil que comprove a permanência regular no País, para candidato estrangeiro; 
6. Comprovante de escolaridade; 
7. Certidão de nascimento para solteiros ou certidão de casamento para casados;
8. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
9. Título de eleitor;
10. 02 fotos 3/4 recentes;
11. Conta corrente Banco do Brasil S/A;
12. Tipo sanguíneo; 
13. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 
14. Inscrição no PIS/PASEP; 
15. Declaração de inexistência de antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de 

seus direitos civis e políticos; 
16. Declaração negativa de acumulação de cargo público; 
17. Certidão de Registro e de Regularidade nos órgãos de classe para os Cargos que possuem 

este requisito; 
18. Comprovante de residência atualizado.
Obs.: É necessária a apresentação dos originais para conferência.

Aroeiras – PB, 10 de Junho de 2020. 
Mylton Domingues de Aguiar Marques

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo nº 061/2020

Dispensa de licitação Nº 014/2020
OPrefeito Constitucional de Aroeiras - PB, no uso de suas atribuições legais, com base nas 

informações constantes no processo administrativo em epígrafe, com base no Art. 24, Inciso IV, 
da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, na Lei Federal nº 13.979/2020, já adequada às 
modificações introduzidas pela MP nº 926/2020 e MP nº 961/2020, RATIFICO E ADJUDICO o 
procedimento de dispensa de licitação, em caráter emergencial, pelo valor global estimado de R$ 
33.756,00 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais), em favor da empresa Pro Medicina 
– ME (CNPJ nº: 70.099.924/0001-72).Objeto:aquisição de materiais diversos, destinados ao uso nos 
procedimentos realizados nos exames de RAIO-X, visando o combate à pandemia do COVID-19 
no âmbito do município de Aroeiras. Diante os fatos, fica convocada a proponente para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

Aroeiras - PB, 20 de agosto de 2020.
Mylton Domingues de Aguiar Marques

- Prefeito Constitucional –
PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 062/2020
Processo Administrativo nº 061/2020

Dispensa Nº 014/2020
OBJETO: aquisição de materiais diversos, destinados ao uso nos procedimentos realizados 

nos exames de RAIO-X, visando o combate à pandemia do COVID-19 no âmbito do município de 
Aroeiras. JUSTIFICATIVA: Aquisição dos materiais, são de suma importância, visto que auxiliará 
no atendimento à população e juntamente aos profissionais de saúde no exercício de suas funções 
alinhados a outros cuidados e políticas já adotados por esse órgão, são equipamentos de extrema 
valia e relevância no atendimento e eficiência do diagnóstico dos casos de coronavírus (COVID-19). 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aroeiras. CNPJ Nº: 08.865.636/0001-08. CONTRATADO: 
Pro Medicina – ME. CNPJ Nº: 70.099.924/0001-72. VALOR R$: 33.756,00 (trinta e três mil, setecentos 
e cinquenta e seis reais). DA VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme 
orçamento vigente. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 13.979/2020, Lei nº 8.666/93, e demais 
normas de licitações e contratos administrativos e subsidiariamente, na Lei nº 8.078/90 – CDC. 

Aroeiras - PB, 20 de agosto de 2020. 
Mylton Domingues de Aguiar Marques

Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO N° 00201/2020, referente a TOMADA 
DE PREÇOS 00001/2020, PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA E Construtora IMPERIAL, 
CNPJ. n° 33.777.036/0001-35; OBJETO: PRORROGACÃO DE. PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: ART 57.I. §§ 1º E 2º DA LEI 8.665/93 e suas Alterações. SIGNATÁRIOS: João Francisco 
batista de Albuquerque e Daniele Nunes de Araújo: 15/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO

AVISO DE ERRATA
Tomada de Preços nº 005/2020

A Prefeitura Municipal de Aroeiras, torna público o aviso de errata daTomada de Preços nº 
005/2020. No objeto: onde se lê “Rua Monte Castelo”, leia-se “Rua João Evangelista”.O Edital e as 
demais informações em referência, permanecem inalterados. 

Aroeiras - PB, 31 de agosto de 2020. 
Mylton Domingues de Aguiar Marques

- Prefeito Constitucional –
PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2020, que objetiva: Aquisição de equipamentos 
administrativos para a Secretaria de Educação do Município de Areia-PB., HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME – R$ 46.190,00

Areia - PB, 31 de agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00096/2020
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 DP00096/2020, 
que objetiva: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para Locação de Veículos com Motorista, 
destinados as enfrentamento do Covid-19 - secretaria de Saúde - Areia/PB; RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Ricardo Lino de Santana - R$ 7.500,00.

Areia - PB, 31 de Agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00097/2020
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 DP00097/2020, 
que objetiva: Aquisição de Mobiliários para estruturação dos Serviços em Saúde ao Combate do 
Covid-19 - Secretaria de Saúde - Areia/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 3.890,00; KALCULU’S 
COM DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA - R$ 3.324,00.

Areia - PB, 31 de Agosto de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE - Prefeito

SEPARATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos de Vias na Vila Hermenegildo - Areia/
PB.FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00010/2020.

VIGÊNCIA: até 18/12/2020.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT 
Nº 00281/2020 - 18.08.20 – GRAMARECONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - R$ 72.209,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para realização de serviços de diagnóstico para 
acompanhamento e monitoramento de pacientes suspeitos ou positivos, bem como acompanha-
mentos de pacientes de riscos, destinados ao enfrentamento do COVID-19 conforme lei 13.979 
de 06 de fevereiro de 2020.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00095/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00296/2020 - 01.09.20 –EXI-

MAGEM LABORATÓRIOS CLINICOS LTDA- R$ 46.250,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO
- Licitação exclusiva para ME, EPP e MEI – Art. 48 da LC nº 147/2014 –
A Prefeitura Municipal de Aroeiras, torna público a alteração no Edital do Pregão Presencial 

nº 015/2020, do tipo “menor preço por item”. Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de realização de exames laboratoriais. Assim, nos termos do art. 21, § 4º da Lei Federal nº 
8.666/93, considerando que a alteração realizada afeta a formulação das propostas, fica reaberto o 
prazo inicialmente estabelecido para recebimento das propostas, adiando-se a abertura da licitação. 
Com data marcada para o dia 15 de setembro de 2020 às 08:30hs, 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, 01 de setembro de 2020. 
Mylton Domingues de Aguiar Marques

- Prefeito Constitucional –
PUBLIQUE-SE.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO
OBJETO: Obras de construção de duas academias de saúde no município.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 10001/2019, Cláusula Sétima do Contrato n.º 

10002/2020.
PRAZO: Prorrogado por mais 04 (quatro) meses, até 10 de janeiro de 2021.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande (André Fernandes da 

Silva) e Construtora SF EIRELI. (Alexandre Freitas da Silva). ASSINATURA: 01 de setembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 21.2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min, do dia 17.09.2020, licitação modali-
dade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para contratação de empresa do 
ramo pertinente para execução de serviços especializados na elaboração do “PLANO MUNICIPAL 
DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB” para o Município de Alagoinha/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 36/2010 
e demais legislações vigentes. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, 
no endereço supracitado. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 31 de agosto de 2020.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO SEM CONDUTOR, MOVIDO A DIESEL, 
TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, COMPUTADOR DE BORDO, DESEM-
BAÇADOR DE VIDRO TRASEIRO, FAROL COM TEMPORIZADOR, ODÔMETRO PARCIAL, 
CONTROLES ELETRÔNICOS DE INSTABILIDADE E TRAÇÃO, SISTEMA AUXILIAR BAS NAS 4 
RODAS E SISTEMA AUXILIAR EBD NAS QUATRO RODAS, SISTEMA DE FREIO ABS, COM AR 
CONDICIONADO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA TRANSPORTAR 05 (CINCO) PASSAGEIROS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS MDE / FUN-
DEB e QSE: 02.05 – 12.361.0015.2019 – 12.361.0015.2022 – 12.361.0015.2023 – 3390.39.00 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: CT 
Nº 132/2020 - 03.08.20 - LM LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI - R$ 28.500,00.

Alagoinha, 03 de agosto de 2020.
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
RATIFICAR, a Dispensa nº 00005/2020, em favor da empresa REALMED – COMÉRCIO DE 

PRODUTOSMÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI; CNPJ nº 02.896.042/0001-88, tendo como objeto 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB. Com o 
valor dos MEDICAMENTOS em R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais), com o valor dos 
MATERIAIS em R$ 125.018,00 (cento e vinte e cinco mil, dezoito reais), totalizando o valor global 
de R$ 152.718,00 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e dezoito reais), em consequência 
fica a mesma convocada a assinar o termo contratual, conforme Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, Lei nº 13.979/2020, Lei nº 14.035/2020, Medida Provisória nº 926/2020, Decreto Esta-
dual nº 40.122/2020, Decreto Estadual nº 40.354/020, Decreto Legislativo nº 257/2020, Decretos 
Municipais nº 02/2020, 03/2020,  04/2020, 07/2020,  08/2020 e Ata da 5ª reunião do Conselho 
Municipal de Saúde.

Publique-se.  
        Aguiar- PB, em 01 de setembro de 2020.

Lourival Lacerda Leite Filho
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00005/2020

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com Lei Fe-

deral nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 13.979/2020, Lei nº 14.035/2020, Medida Provisória nº 
926/2020, Decreto Estadual nº 40.122/2020, Decreto Estadual nº 40.354/020, Decreto Legislativo nº 
257/2020, Decretos Municipais nº 02/2020, 03/2020,  04/2020, 07/2020,  08/2020 e Ata da 5ª reunião 
do Conselho Municipal de Saúde, e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00005/2020, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 
AGUIAR-PB, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde, neste município, a empresa REALMED 
– COMÉRCIO DE PRODUTOSMÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI; CNPJ nº 02.896.042/0001-88, 
Com o valor dos MEDICAMENTOS em R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais), com o 
valor dos MATERIAIS em R$ 125.018,00 (cento e vinte e cinco mil e dezoito reais), totalizando o 
valor global em R$ 152.718,00 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e dezoito reais).

            Aguiar, em, 01 de Setembro de 2020.
                LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE  AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00074/2020, em 12.06.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento de veículos 

em trânsito.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Aguiar-PB, 01 de Setembro de 2020.

Lourival Lacerda Leite Filho
Prefeito                          

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições emergenciais de gêneros alimentícios para elaboração de kits de merenda 

escolar, para distribuição aos alunos da rede municipal de ensino inscritos dentro do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) como medida emergencial para o enfrentamento do 
estado de calamidade pública, em função da decretação de pandemia pela Organização Mundial 
de Saúde em razão do COVID–19 (coronavírus). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00002/2020. DOTAÇÃO: 05.00 SEC. EDUCAÇAO E CULTURA 12.306.2024.2011 MANTER 
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 001.000001 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATE-
RIAL DE CONSUMO 122.000001 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até 01/10/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00062/2020 
- 01.09.20 - M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI - CNPJ 12.810.943/0001-69 - R$ 223.506,00. 
LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00054/2020

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 DP00054/2020, 
que objetiva: Aquisição de fórmula de aminoácido (Neo Forte) sendo 17 (dezessete) latas ao mês, 
pelo período de 06 (seis) meses, para atender a decisão liminar proferida nos autos do processo n° 
0202455–82.2019.8.15.0441, promovida por Maria Cecília Nogueira Dourado, no ato representada 
por sua genitora Srª Rafaela Nogueira Guedes do Nascimento; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 
PARA SAUDE LTDA - R$ 21.420,00.

Conde - PB, 14 de Agosto de 2020
RENATA MARTINS DOMINGOS
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00054/2020. OBJETO: Aquisição de fórmula de 

aminoácido (Neo Forte) sendo 17 (dezessete) latas ao mês, pelo período de 06 (seis) meses, para 
atender a decisão liminar proferida nos autos do processo n° 0202455–82.2019.8.15.0441, promovida 
por Maria Cecília Nogueira Dourado, no ato representada por sua genitora Srª Rafaela Nogueira 
Guedes do Nascimento. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Secretária Municipal 
de Saúde, em 14/08/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de fórmula de aminoácido (Neo Forte) sendo 17 (dezessete) latas ao mês, 

pelo período de 06 (seis) meses, para atender a decisão liminar proferida nos autos do processo n° 
0202455–82.2019.8.15.0441, promovida por Maria Cecília Nogueira Dourado, no ato representada 
por sua genitora Srª Rafaela Nogueira Guedes do Nascimento. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00054/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva 
Orçamentária nº 00582 no valor de 21.420,00 (vinte e um mil, quatrocentos e vinte reais) na seguinte 
dotação orçamentária: Órgão: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 SAÚDE 
Subfunção: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO Progrma: 0034 CIDADE UNIDA E 
SAUDÁVEL – SUS Ação: 2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA Nat. da 
Despesa: 3090320000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte: 211 Receita de Impostos 
e de Transferência de Impostos – Saúde. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00155/2020 - 14.08.20 
- MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 21.420,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

RESULTADO DE PROPOSTA DE PREÇOS
 TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Conceição/PB, torna público, o 
RESULTADO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS da Tomada de Preços n.º 00002/2020, na forma abai-
xo especificada: Empresa: JOAQUIM LOPES VIEIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
CNPJ Nº 18.912.038/0001-04, pontuação final: 100 pontos; Empresa: BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS 
QUARTO NETO – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ Nº 27.337.536/0001-53, pon-
tuação final: 80 pontos. Diante da pontuação obtida na análise da proposta de preços a comissão 
conclui pela CLASSIFICAÇÃO das referidas empresas, sendo declarada vencedora a empresa 
JOAQUIM LOPES VIEIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, com o valor mensal de R$: 
3.800,00, totalizando assim R$ 26.600,00 (VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS). Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações desta forma fica aberto o prazo recursal. 

Conceição/PB, 31 de Agosto de 2020.
MARIA FRANCINEIDE ALVES 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2020
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob mo-

dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamento para atender as 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Conceição - PB. Data e horário do 
recebimento das propostas: até às 08:20 horas do dia 15/09/2020. Data e horário do início da disputa: 
08:30 horas do dia 15/09/2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e 
subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de 
Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro 
Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 31 de Agosto de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pú-
blica de Compra objetivando: contratação de empresas e profissionais especializado por meio de 
credenciamento para prestação de serviços médicos como consultas e entre outros serviços para 
o Município de Conceição/PB. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a docu-
mentação e respectiva propositura até as 09:30 horas do dia 22 de setembro de 2020, na sala da 
referida comissão, sediada na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para 
abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, legislação e normas pertinentes. Informações: 
no horário 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Conceição - PB, 01 de setembro de 2020.
JOSE IVANILDO GONÇALVES DA COSTA 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO – PB
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo Nº. TP. 02401/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Congo – PB/ 
Joaquim Quirino da Silva Júnior. Contratado: J P S DE LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ: 
03.338.440/0001-41). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURA-
ÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CONGO – PB (CONVÊNIO 
FUNASA 854141-2017). Valor Global: R$ 627.102,62 (seiscentos e vinte e sete mil cento e dois reais 
e sessenta e dois centavos). Recursos Financeiros: Convênio com a FUNASA e recursos próprios 
a título de contrapartida. Tomada de Preços nº 00004/2020. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Vigência: Até 20 de agosto de 2021. Data da Assinatura: 20/08/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO – PB
EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONGO, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores e conforme o que consta no Processo Licitatório nº. 00013/2020, resolve 
HOMOLOGAR o referido certame, na modalidade Tomada de Preços nº. 00004/2020, destinado a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES 
NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CONGO – PB (CONVÊNIO FUNASA 854141-2017), ato 
contínuo, ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa vencedora J P S DE LIMA CONSTRU-
ÇÕES EIRELI - CNPJ 03.338.440/0001-41, no valor global de R$ 627.102,62 (seiscentos e vinte 
e sete mil cento e dois reais e sessenta e dois centavos). Dê ciência aos interessados e determino 
que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de 
despesas pelo setor competente. 

Congo – PB, 20/08/20. 
JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JÚNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

JULGAMENTO RECURSO HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO, TRA-
TAMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO 
MUNICÍPIO DE CAPIM.

A Prefeitura Municipal de Capim através da Comissão Permanente de Licitação, comunica que 
o recurso interposto pela Empresa: ECOSOLO Guarabira – Gestão Ambiental De Resíduos LTDA 
em 24/08/2020, foi recebido, tendo o Prefeito do Município de Capim, CONHEÇO O RECURSO e 
no mérito NEGO PROVIMENTO ao mesmo. Ficam franqueadas vistas ao processo. 

Capim, 31 de Agosto de 2020.
Antônio José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ

 TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
RESULTADO DE PROPOSTAS: A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Catu-

rité – PB, TORNA PUBLICO para conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento das 
Propostas de Preços, referente à Tomada de Preços em epigrafe. PROPOSTAS CLASSIFICADAS 
E VENCEDORA DO CERTAME: ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO 
EIRELI – CNPJ – 05.881.170/0001-46. com valor global da proposta de preços de R$ 104.466,36 
(cento e quatro mil cento e quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), conforme 
consta nos autos do processo administrativo.

 Caturité - PB, 01 de setembro de 2020
HELDER FRANCISCO NUNES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2020, 
que objetiva: prestação de serviços referem–se à defesa dos interesses do Município perante o 
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, análise de atos e contas de gestão pública, bem como 
consultoria e assessoria especializada ao gabinete do Prefeito referente às matérias supracitadas 
de interesse desta municipalidade, com base na Lei 8.666/93, artigo 13, III e V; RATIFICO o cor-
respondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS 
ASSOCIADOS - R$ 16.000,00.

Cubatí.. - PB, 01 de Setembro de 2020
EDUARDO RONIELLE GUIMARÃES MARTINS DANTAS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: prestação de serviços referem–se à defesa dos interesses do Município perante o 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, análise de atos e contas de gestão pública, bem como 
consultoria e assessoria especializada ao gabinete do Prefeito referente às matérias supracitadas 
de interesse desta municipalidade, com base na Lei 8.666/93, artigo 13, III e V. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2020. DOTAÇÃO: 02.004 – SECRETARIA DE FINAN-
ÇAS – 04.123.0002.2008 – ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS – 048.3390.39.00.001 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA – 001 – RECURSOS ORDINARIO.. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cubati e: CT Nº 00022/2020 - 01.09.20 - FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS 
ASSOCIADOS - R$ 16.000,00.
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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 00004/2020

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 00004/2020, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO, 
FEITAS EM METALON GALVANIZADO COM PINTURA PRETA E APLICAÇÃO DE ACRÍLICO 
CASTSING DE 2MM CRISTAL COM CORTES A LASER, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE; RATIFICO o correspondente procedimento e AD-
JUDICO o seu objeto a: JONATHAN ROGER FILGUEIRA FERREIRA 07260613440 - R$ 16.500,00

 Campina Grande - PB, 27 de Agosto de 2020
IVONETE ALMEIDA DE ANDRADE LUDGERIO

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE BARREIRAS DE PROTE-

ÇÃO, FEITAS EM METALON GALVANIZADO COM PINTURA PRETA E APLICAÇÃO DE ACRÍLICO 
CASTSING DE 2MM CRISTAL COM CORTES A LASER, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
00004/2020. DOTAÇÃO: 01.010 – Câmara Municipal de Vereadores 01 031 2001 2002 – Manuten-
ção das atividades administrativas da Câmara 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até 25/11/2020. PARTES CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CAM-
PINA GRANDE e: CT Nº 01701/2020 - 27.08.20 - JONATHAN ROGER FILGUEIRA FERREIRA 
07260613440 - R$ 16.500,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia  16 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de notebooks 
e capa kase, para os professores da Rede Municipal de Ensino deste Município. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30   horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Dona Ines - PB, 01 de Setembro de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para executar serviços de manutenção no prédio da 

Unidade de Pronto Atendimento – PA, desta cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês:15.150– 10.122.003
7.1034/10.302.2013.1037. ELEMENTO DE DESPESA. OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 
até 27/10/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 
00031/2020 - 28.08.20 - CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - R$ 30.525,40.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
CONTRATO Nº 0053/2020

 Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, torna público a rescisão amigável do Contrato nº 
0053/2020-CPL, cujo objeto era a Aquisição parcelada de pedras (paralelepípedos e meio fio), 
destinados à pavimentação de ruas desta cidade, em virtude do pedido de desistência do Contra-
tado e de não haver segundo colocado no pregão Presencial nº 0012/20, nos termos do art.  79, 
II da Lei nº 8.666/93.

Dona Inês - PB, 26 de Agosto de 2020
JOÃO IDALINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

EXTRATO DE CONTRATOS – ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR 

ACESSÍVEL ONUREA PISO ALTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1108/2020-CGCOM/DIRAD/
FNDE. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a ata de Registro de Preços nº 0001/2020, decorrente da 
Ata de Registro de Preços Nº 07/2019, Pregão Eletrônico Nº 11/2019/FNDE/MEC. DOTAÇÃO: 
PROGRAMA DE TRABALHO: 123611002. ELEMENTO DE DESPESA: 449053. FONTE: FNDE.
VIGÊNCIA: 23.07.2020 a 23.07.2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Emas e: 
CT Nº 00040/2020 –23.07.20 –MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS 
LTDA, CNPJ nº 09.020.318/0001-10 - R$ 222.900,00 (duzentos e vinte e dois mil e novecentos reais).

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 00015/2020

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 00015/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para execução dos serviços de extensão de rede elétrica 
e iluminação em diferentes localidades do município de Emas-PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SBC CONSTRUÇÃO SERIÇOS E LOCAÇÕES EIRE-
LI - R$ 26.763,88 (vinte e seis mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Emas - PB, 26 de agosto de 2020
JOSÉ WILLIAM SEGUNDO MADRUGA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Especial de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente aTomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva aCON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 
NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto à empresaANTONIO GOMES EIRELI - R$ 268.369,87.

Esperança - PB, 01 de setembrode 2020.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00071/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00071/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
(mão de obra) para instalação de sinalização horizontal e vertical e instalação de tachões nas vias 
públicas de Guarabira/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
WESLEY BERNARDINO PEREIRA - R$ 66.050,00. Fica o licitante convocado para assinatura do 
contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 28 de Agosto de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00027/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00027/2020, DO TIPO MENOR 
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de serviços de divulgação de matérias diversas, 
avisos, comunicados e eventos promovidos pela Prefeitura de Ingá, em veículo tipo carro de som 
volante, no dia 15/09/2020 às 9:00 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do 
Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: licitacaoinga@gmail.com, 
até o dia 14/09/2020.

 Ingá(PB), 01 de setembro de 2020.

MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA 
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00024/2020

O Prefeito Municipal de Ingá, Estado da Paraíba, usando as atribuições que lhe confere a Lei, 
resolve REVOGAR a licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00024/2020, cujo objeto é a 
locação de dois veículos Ambulância Tipo A - Simples Remoção, para serem usados no transporte 
de pacientes, no combate a pandemia da Covid-19, no Município de Ingá, por ter sido constatado 
erro na descrição do objeto.

 Ingá(PB), 01 de setembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00022/2020

A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o resultado 
da licitação Pregão Presencial nº 00022/2020, cujo objeto é aquisição de pneus, para os veículos 
pertencentes a Prefeitura de Ingá. 

EMPRESA VENCEDORA: REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA, CNPJ nº 
31.374.233/0001-88.

VALOR TOTAL: R$ 121.510,00 (Cento e vinte e um mil quinhentos e dez reais).
 Ingá(PB), 01 de setembro de 2020.

MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA
PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00020/2020. OBJETO: Locação de veículo com 

motorista e capacidade para 07 (Sete) passageiros, com motor mínimo 1.8 Flex, direção hidráulica, 
câmbio automático, Kit multimídia, ano fabricação a partir de 2016, porta malas a partir de 500 LT, 
para ficar à disposição da equipe de monitoramento e combate ao vírus COVID19 (corona vírus) 
no município de Igaracy–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas 
alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, 
em 01/09/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00020/2020

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 DP00020/2020, 
que objetiva: Locação de veículo com motorista e capacidade para 07 (Sete) passageiros, com 
motor mínimo 1.8 Flex, direção hidráulica, câmbio automático, Kit multimídia, ano fabricação a 
partir de 2016, porta malas a partir de 500 LT, para ficar à disposição da equipe de monitoramento 
e combate ao vírus COVID19 (corona vírus) no município de Igaracy–PB; RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA LIANI LEONARDO – ME - R$ 20.800,00.

Igaracy - PB, 01 de Setembro de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Setembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Postes de Concreto 
para atender as demandas operacionais do município de Itatuba – PB. Recursos: previstos no or-
çamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@
itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 25 de Agosto de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.043/2018/SEPLAN              
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.074/2019/SEDEC/SEINFRA – Para execução de serviços de 

Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambien-
tes na EMEF Carlos Neves (LOTE 02) Localizada no Bairro José Américo em João Pessoa – PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: SFX Construções e Serviços Eireli-Epp
OBJETO: É objeto do presente aditivo o Acréscimos de serviços. Valor acrescido R$ 95.454,03. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo, Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Roxanne Blenda 

Soares de Lacerda/ SFX Construções e Serviços Eireli-Epp.
Data da Assinatura:   20/08/2020

João Pessoa,  20 de agosto de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretario Municipal de Educação
Sachenka Bandeira da Hora

Secretaria Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.013/2019/SEINFRA              
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.006/2020/SEINFRA – Execução de Serviços de Recuperação 

de Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedos em diversas Ruas da Cidade de João Pessoa -PB. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: 3C Engenharia Ltda.
OBJETO: É objeto do presente ADITIVO, o Acréscimo de serviços, com alteração do valor 

contratual. O Valor será Acrescido de R$ 1.363.283,13.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Eduardo Marques Carrilho/3C Engenharia.
Data da Assinatura: 31/08/2020

João Pessoa, 31 de agosto de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33011/2019/SEPLAN              
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.004/2020 – Construção do Centro de Educação Integrada – 

CEI – FASE II, em João Pessoa – PB.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Itay Ltda - Eireli.
OBJETO: É objeto do presente termo aditivo o Acréscimo de serviços. Valor acrescido R$ 

317.444,38.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sr. Gilberto Cruz de Araújo/ Sra. Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e o Sr. 

Ivonaldo Dias de Araújo/ Itay
Data da Assinatura: 31/08/2020

João Pessoa, 31 de agosto de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário Municipal de Educação
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra-Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71005/2020
HOMOLOGO a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 71005/2020, Processo Administrativo 

nº 2020/040108, que teve como objeto a “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
PARA A ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL, FINANCIADO 
COM RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421), FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVI-
MENTO – BID”, para o item 02 (Scanner): em favor da empresa NADJA MARINA PIRES, CNPJ nº 
12.130.958/0001-86, no valor total de R$ 1.398,00 (mil trezentos e noventa e oito reais); Item 03 
(Projetor) em favor da empresa CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ nº 11.142.525/0001-88, 
no valor total de 1.700,00 (mil e setecentos reais); Item 05 (Aparelho de Audioconferência), em favor 
da empresa ELETROPECAS TI COMERCIAL – EIRELI, CNPJ nº 16.501.916/0001-65, no valor total 
de 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais); e Item 06 (Caixa de Som) em favor da empresa 
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, CNPJ nº 11.142.525/0001-88, no valor total de R$ 1.398,00 
(mil, trezentos e noventa e oito reais). Os documentos atinentes ao certame estão disponíveis 
no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, link: https://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/#/licitacoes?id=4985. Qualquer informação será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 25 de agosto de 2020.
Lucélio Cartaxo Pires de Sá

Cargo: Secretário Chefe de Gabinete do Município de João Pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 019243/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.013/2020
DATA DE ABERTURA: 21/09/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que reabrirá a presente licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
831801, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Con-
sultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 
14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamen-
tação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 01 de Setembro de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO
Este documento tem por objetivo retificar o Aviso de Licitação (Chave n° 832961) publicado 

no dia 01 de setembro de 2020 no Diário Oficial da União (seção 3, fl. 197), no Diário Oficial do 
Estado (fl. 16) e Jornal A União (fl. 18), que tem por objeto o registro de preços para de embalagens 
descartáveis de marmita (Processo Adm. n° 2020/064793).

Onde se lê: 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 09056/2020 – SRP
Leia-se:
PREGÃO ELETRÔNICO N° 09059/2020 – SRP
As demais informações, incluindo as datas e horários estipulados para acolhimento e abertura 

das propostas, permanecem inalteradas.
João Pessoa, 01 de setembro de 2020.

Yuri Medeiros Maia de Araújo
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 060628/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.030/2020
DATA DE ABERTURA: 09/09/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR - LUVAS LATEX E SILICONE PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através da Pregoeira Oficial, Srª Rafaela Pontes Savino, nomeada 

pela Portaria nº 035/2020, vem por meio deste, tornar público, o adiamento da sessão que estava 
prevista para o dia 09/09/2020 às 09h:30min, remarcando a sessão para o dia 16/09/2020 às 
09h:30min, por motivos administrativos.. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o novo número da licitação 
833180 e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas com a Pregoeira 
e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min, 
no Fone: 83. 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com.

João Pessoa, 01 de Setembro de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CSL

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO – CONTRATO Nº 33003/2020
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 33003/2020 – FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS EQUI-

PAMENTOS DO MOBILIÁRIO URBANO DENOMINADO “ABRIGO DE ÔNIBUS”, NA AV. EPITÁCIO 
PESSOA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 33001/2020.
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: KG2 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 21.720.062/0001-48.
OBJETO: Alterar a dotação orçamentária constante na Cláusula Quarta do Contrato nº 

33003/2019, com a substituição da Classificação Orçamentária 08.108.15.451.5365.1290, vinculada 
à SEPLAN, pela 02.202.26.782.5020.2099, vinculada à SEMOB, bem como alterar a representação 
do Município de João Pessoa no contrato, que passa a ser representado pela Superintendência 
Executiva de Mobilidade Urbana e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, retirando-se da 
relação contratual a Secretaria Municipal de Planejamento.

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 27 de agosto de 2020

João Pessoa, 27 de agosto de 2020.
DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

WALLACE ALBUQUERQUE MASSINI
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

SACHENKA BANDEIRA DA HORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N. 005/2020
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MARI, no uso 

de suas atribuições legais, torna público à população e a para quem interessar que, após análise 
da PROPOSTA DE PREÇOS apesentada em reunião realizada em 19 de junho de 2020, apurou-
-se o seguinte: Em 1º lugar PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME, com o valor total R$ 219.770,87 
(duzentos e dezenove mil, setecentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), 2º COPEME 
CONSTRUTORA EIRELI, com o valor total R$ 221.017,90 (duzentos e vinte e um mil, dezessete 
reais e noventa centavos), 3º ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA, com o valor total R$ 222.906,08 
(duzentos e vinte mil e dois mil, noventa e seis reais e oito centavos), 4º CONSTRUTORA E LO-
CADORA ALEXANDRE LTDA EPP, com o valor total R$ 223.408,50 (duzentos e vinte e três mil, 
quatrocentos e oito reais e cinquenta centavos), 5º GRAMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, com o valor total R$ 226.837,11 (duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e sete 
reais, onze centavos), 6º ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES 
EIRELI, com o valor total R$ 254.423,53 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte 
e três reais, cinquenta e três centavos), 7º R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, com 
o valor total  R$ 260.118,16 (duzentos e sessenta mil, cento e dezoito reais e dezesseis centavos), 
8º D2 R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, com o valor total  R$ 302.449,48 (trezentos e dois 
mil, quatrocentos e quarenta e nove reais, quarenta e oito centavos), por cumprir fielmente com 
todas as exigência do presente edital, em especial ao item 8, já a empresa DIAS CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP – CNPJ: 17.421.938/0001-88, teve sua proposta desclassificada por não atender 
as exigência do presente edital. Maiores informações no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 
146 – Centro – Mari-Pb ou através do e-mail: cpl.mari.207@gmail.com, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 01 de setembro de 2020
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

(RETIFICADO)
TOMADA DE PREÇOS: 001/2020.

A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público para 
o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar possa que o resultado da 
análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 001/2020 
foi o seguinte: onde se lê: AWG ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 20.975.997/0001-02; CONSTRU-
TORA INVEZT LTDA – CNPJ Nº 23.708.289/0001-01,  ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIREI – CNPJ Nº 17.427.653/0001-33, NV CONSTRUÇÕES EIREI – CNPJ N 28.307.865/0001-14, 
ANTUNES ENGENHARIA EIREI – CNPJ Nº 22.455.563/0001-07, S&L CONSTRUÇÕES E INCOR-
PORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 04.326.123/0001-78, MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 
ME – CNPJ Nº 19.503.944/0001-00 e EMPROTEC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIREI – CNPJ N 
10.465.480/0001-10 foram consideradas HABILITADAS para a fase de PROPOSTA pelo cumprimento 
dos ditames do edital. Já as empresas, JOSÉ LUIZ DA SILVA ANDRADE-ME – 24.621.931/0001-
75, AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA ME – CNPJ Nº 12.072.392/0001-83, foram 
consideradas INABILITADAS; leia-se: AWG ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 20.975.997/0001-02; 
CONSTRUTORA INVEZT LTDA – CNPJ Nº 23.708.289/0001-01,  ENGEMAIS CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIREI – CNPJ Nº 17.427.653/0001-33, NV CONSTRUÇÕES EIREI – CNPJ N 
28.307.865/0001-14, ANTUNES ENGENHARIA EIREI – CNPJ Nº 22.455.563/0001-07, S&L CONS-
TRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 04.326.123/0001-78 e EMPROTEC CONSTRU-
ÇOES E SERVIÇOS EIREI – CNPJ N 10.465.480/0001-10 foram consideradas HABILITADAS para 
a fase de PROPOSTA pelo cumprimento dos ditames do edital. Já as empresas, JOSÉ LUIZ DA 
SILVA ANDRADE-ME – 24.621.931/0001-75, AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA 
ME – CNPJ Nº 12.072.392/0001-83, foram consideradas INABILITADAS para a fase de proposta 
de preço por descumprimento de algum(s) condição(es) de habilitação exigidas nos item(s) 5 e/ou 
6 do edital. Maiores informações e o DETALHAMENTO do julgamento da comissão será obtido na 
sala da COPELI ou através do site www.mamanguape.pb.gpv.br.

MAMANGUAPE, 01 de Setembro de 2020.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 26 de Agosto de 2020 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM – ME com o valor 

total de R$ 105.820,00 (Cento e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte Reais) a empresa LUCIELMA MARIA 
OLIVEIRA DA SILVA – EPP com o valor total de R$ 77.820,00 (Setenta e Sete Mil, Oitocentos e 
Vinte Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 27 de Agosto de 2020
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA

Prefeita
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 023/2020, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Presencial para as Empresas: ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM – ME com o valor total de R$ 
105.820,00 (Cento e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte Reais) a empresa LUCIELMA MARIA OLIVEIRA 
DA SILVA – EPP com o valor total de R$ 77.820,00 (Setenta e Sete Mil, Oitocentos e Vinte Reais).

Mamanguape - PB, 27 de Agosto de 2020.
MARÍLIA MAGDALA TOSCANO MÁXIMO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2020
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANU-

TENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE MAMANGUAPE.
EMPRESAS: ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM – ME
CNPJ: 26.601.495/0001-06
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA – EPP 
CNPJ: 26.290.355/0001-56
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM – ME

CNPJ: 26.601.495/0001-06

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

1

AÇÚCAR CRISTAL – obtido da 
cana de açúcar, com aspecto 

cor, cheiro próprios, sabor 
doce, isento de sujidades, 

parasitas, materiais terrosos e 
detritos animais ou vegetais, 

acondicionado em saco plástico, 
pesando 1 kg.

COWBOY KG 4000  R$ 2,74  R$10.960,00 

4
CAFÉ EM PÓ – embalagem 

primária: pacote de 250 g; emba-
lagem secundária: caixa / fardo.

NORDESTINO UND 4000  R$ 3,82  R$15.280,00 

6

FEIJÃO CARIOCA ou MULATI-
NHO Tipo 1, novo, constituído 

de grãos inteiros e sadios, isento 
de material terroso, sujidades 

e mistura de outras variedades 
e espécies, acondicionado em 

saco plástico de 1 kq.

NETINHO KG 4000  R$ 6,39  R$25.560,00 

7

FLOCOS DE MILHO PRÉ–
COZIDO, grão de milho moído, 
cor amarela, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, com 

ausência de umidade, fermenta-
ção, ranço, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, acondiciona-
do em saco de PLÁSTICO trans-

parente e atóxico com 500 g.

SÃO BRAS UND 8000  R$ 1,38  R$11.040,00 

10

MASSA ALIMENTÍCIA Tipo seca 
para macarronada, formatos 

espaguete, cor amarela, obtida 
pelo amassamento da farinha 

de trigo especial e demais 
substâncias permitidas, isenta 

de corantes artificiais, sujidades, 
parasitas, acondicionada em 

saco de plástico transparente, 
atóxico, embalagem primária: 

500 g.

SANTA CLARA UND 6000  R$ 2,52  R$15.120,00 

11

ÓLEO comestível de soja, obtido 
de espécie vegetal, isento de 

ranço e substancias estranhas, 
acondicionado em frasco plásti-

co com 900 ml.

LIZA GRF 2000  R$ 5,35  R$10.700,00 

12

OVOS – ovos brancos de 
galinha, tamanho grande, de 
primeira qualidade, frescos, 

acomodados em cartelas 
contendo 12 unidades. Sendo 
estas em perfeitas condições 
estruturais, padronizadas e 

lacradas.

BOM TODO UND 2000  R$ 4,89  R$  9.780,00 

14
SARDINHA em conserva, em-

balagem primária: lata de 125 g; 
embalagem secundária: caixa.

PALMERA LATA 2000  R$ 3,69  R$  7.380,00 

 TOTAL: R$105.820,00

VENCEDOR:  LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA – EPP

CNPJ: 26.290.355/0001-56

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

2

ARROZ PARBOLIZADO Tipo 
1, longo, constituídos de grãos 
inteiros, isento de sujidades e 

materiais estranhos, acondiciona-
do em saco plástico atóxico 

de 1 kg.

KIKA KG 4000 R$ 3,99 R$15.960,00

3

BISCOITO SALGADO COM 
SAL – tipo CREAM CRACKER, 
composição básica aromatizado 
artificialmente, farinha de trigo, 

gordura vegetal hidrogenada, sal, 
extrato de malte e fermento bioló-
gico, acondicionado em pacotes 

de 400 g.

VITABONO UND 6000 R$ 2,87 R$17.220,00

5

FRANGO do tipo inteiro 
congelado, com aspectos 

próprios, não amolecidos e nem 
pegajosos, cor própria sem 

manchas esverdeadas, cheiro 
e sabor próprio, com ausência 

de sujidades, parasitas e larvas, 
acondicionadas em embalagens 

plásticas individuais

MAURICÊA KG 2000 R$ 7,03 R$14.060,00

8

LEITE EM PÓ integral, envasa-
do em recipientes herméticos 
em saco aluminizado com 200 
g. Com a seguinte informação 
nutricional em porção variando 

de 25 a 27 g: valor calórico 
120 a 130 kcal, carboidratos 
91 a 10. g, proteínas 6 a 7 g, 
gorduras totais máximos 7 g, 
gorduras saturadas 3,5 a 5g, 

colesterol 15 a 25 g, cálcio 230 
a 245 g, ferro 0,2 a 2,10 mg, 
sódio 80 a 90 mg. Não será 

aceito leite modificado.

ITALAC UND 4000 R$ 5,53 R$22.120,00

9

MARGARINA vegetal com sal, 
com 60 % de lipídeos, composta 

de gordura e leite, podendo 
conter vitamina e outras subs-

tâncias permitidas, com aspecto 
cor, cheiro e sabor próprios, 

acondicionado em pote plástico 
atóxico com 500 g–

PURO SABOR POTE 2000 R$ 3,29 R$  6.580,00

13

SAL refinado, iodado, cloreto de 
sódio e sais de iodo, acondicio-
nado em saco de polietileno, re-

sistente e vedado. Acondicionado 
em embalagem de 1 kg.

PUREZA KG 2000 R$      
0,94 R$  1.880,00

 TOTAL: R$ 77.820,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 27 de Agosto de 2020.

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

(RETIFICADO)
TOMADA DE PREÇOS: 002/2020.

A presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 
para o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar possa que o resul-
tado da análise dos envelopes de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços nº 
001/2020 foi o seguinte: onde se lê: ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ 
Nº 02.349.757/0001-10, NV CONSTRUÇÕES EIREI – CNPJ Nº 28.307.865/0001-14, S&L CONS-
TRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 04.326.123/0001-78, CONSTRUTORA COSTA 
DO SOL EIRELI EPP – CNPJ Nº 01.945.326/0001-54, CONSTRUTORA ANTENAS EIREI – CNPJ 
Nº 21.961.145/0001-29, LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP – CNPJ Nº 
03.263.984/0001-91, AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA-ME – CNPJ Nº 23.587.584/0001-
49, PINHEIRO E BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME – CNPJ Nº 22.885.188/0001-
35, FC-FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 13.570.141/0001-91, ENGE-
MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ N 17.427.953/0001-33, TGB ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME – CNPJ Nº 09.580.934/0001-14, T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS 
LTDA – CNPJ Nº 12.096.959/0001-51 e AWG ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 20.975.997/0001-
02  foram consideradas HABILITADAS para a fase de PROPOSTA pelo cumprimento dos dita-
mes do edital. Já as empresas, AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 
12.072.392/0001-83, JOZÉ LUIZ DA SILVA ANDRADE LTDA – CNPJ Nº 24.621.961/0001-75, 
ROQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP – CNPJ Nº 32.892.707/0001-46 e foram 
consideradas INABILITADAS leia-se: ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ 
Nº 02.349.757/0001-10, NV CONSTRUÇÕES EIREI – CNPJ Nº 28.307.865/0001-14, S&L CONS-
TRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ Nº 04.326.123/0001-78, CONSTRUTORA COSTA 
DO SOL EIRELI EPP – CNPJ Nº 01.945.326/0001-54, CONSTRUTORA ANTENAS EIREI – CNPJ 
Nº 21.961.145/0001-29, LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI-EPP – CNPJ Nº 
03.263.984/0001-91, AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA-ME – CNPJ Nº 23.587.584/0001-
49, PINHEIRO E BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME – CNPJ Nº 22.885.188/0001-
35, FC-FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 13.570.141/0001-91, ENGE-
MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ N 17.427.953/0001-33, TGB ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME – CNPJ Nº 09.580.934/0001-14, T4 ENGENHARIA E SERVIÇOS 
LTDA – CNPJ Nº 12.096.959/0001-51, AWG ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 20.975.997/0001-
02  e  MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME – CNPJ Nº 19.503.944/0001-00 foram 
consideradas HABILITADAS para a fase de PROPOSTA pelo cumprimento dos ditames do edital. 
Já as empresas, AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 12.072.392/0001-83, 
JOZÉ LUIZ DA SILVA ANDRADE LTDA – CNPJ Nº 24.621.961/0001-75, ROQUE CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI-EPP – CNPJ Nº 32.892.707/0001-46 e foram consideradas INABILITADAS 
para a fase de proposta de preço por descumprimento de algum(s) condição(es) de habilitação 
exigidas nos item(s) 5 e/ou 6 do edital. Maiores informações e o DETALHAMENTO do julgamento 
da comissão será obtido na sala da COPELI ou através do site www.mamanguape.pb.gpv.br.

MAMANGUAPE, 01 de Setembro de 2020.

Jozélia Maria Silva de Lima
Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Piancó 
Aviso de Errata doNúmero do Pregão 

O pregoeiro oficial torna público ERRATA sobre o aviso do edital de Pregão Presencial, com 
objeto: Serviços de manutenção de equipamentos da saúde. A matéria foi veiculada no DOE e Jornal 
de grande circulação A União, ambas, no dia 29/08/2020, pag. 19.Onde se lê Pregão Presencial nº. 
0049/2020, leia-se Pregão Presencial nº 0050/2020.

Piancó -PB,01 de Setembro de 2020.
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00051/2020, em favor da empresaCIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS 
LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA; CNPJ nº 10.833.520/0001-39,tendo como objeto a 
Aquisição de equipamentos odontológicos para atender as unidades básicas de saúde do Município 
de Piancó-PB.Como valor global estimado de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), 
em consequência fica a mesmo convocada a assinar o termo contratual, conforme art. 64, caput, 
da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 01 de setembro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00051/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 

LTDA; CNPJ nº 10.833.520/0001-39.
OBJETIVO: Aquisição de equipamentos odontológicos para atender as unidades básicas de 

saúde do Município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Piancó-PB, 01 de setembro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00050/2020, em favor da empresaACSSERVIÇOS E COMERCIO DE 
MAQUINAS E PRODUTOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS EIRELLI - 
EPP; CNPJ nº 24.976.859/0001-07,tendo como objeto a Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de Material Médico Hospitalar de Emergência destinado ao combate da pandemia do 
COVID-19 no município de Piancó-PB.Como valor global estimado de R$ 42.747,00 (quarenta e 
dois mil, setecentos e quarenta e sete 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, 01 de setembro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO: Dispensa Nº 00050/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADOACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS HOSPITALARES 

ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS EIRELLI - EPP; CNPJ nº 24.976.859/0001-07.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material Médico Hospi-

talar de Emergência destinado ao combate da pandemia do COVID-19 no município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 42.747,00 (quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e sete reais).

Piancó-PB, 01 de setembro de 2020.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão Presencial de nº 0003/2020.
CONTRATO N°: 01.007/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó 
CONTRATADO: MARIA EUGENIO TOMAZ-ME, CNPJ: 09.312.075/0001-82
DECISÃO: Rescindo amigavelmente este contrato nos termos do art. 79 inciso II da Lei 8.666/93

Piancó-PB, 01 de setembro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 15 de setembro de 
2020, por meio do site https://bll.org.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOS-
PITALAR. 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) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/; https://bll.org.br/.

Queimadas - PB, 01 de setembro de 2020
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SETOR DE COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES NO MERCADO 

PÚBLICO DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00048/2020 - Sena Construções Eireli - CNPJ: 
22.759.235/0001-02 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 01.09.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CUMPRINDO NOVAS 

EXIGÊNCIAS DO PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ONDE OS MESMOS VÁO SERVIR 
PARA AJUDAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID–19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Lici-
tação nº DP00036/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 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 10.302.1002.2058 PROGRAMA FEDERATIVO 
DE ENFRENTAMENTO AO COVID–19 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECUR-
SOS: 1214 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFE-
RENCIAS DE IMPOSTOS – SAUDE 1992 AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS 
(SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – INCISO I DO ART. 5O DA LC NO 173/2020. VIGÊNCIA: até 
26/10/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00183/2020 
- 31.08.20 - DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA - CNPJ 36.716.788/0001-84 - R$ 47.220,00. 
LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00036/2020. OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUI-

PAMENTOS ODONTOLÓGICOS CUMPRINDO NOVAS EXIGÊNCIAS DO PROTOCOLO DO MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE, ONDE OS MESMOS VÁO SERVIR PARA AJUDAR NO ENFRENTAMENTO 
AO COVID–19. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 31/08/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00037/2020

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 DP00037/2020, 
que objetiva: CONFECÇÃO DE ADESIVOS, FAIXAS E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO, INDICAÇÃO 
E MARCAÇÃO DE LUGARES, PARA ENFRENTAMENTO A COVID–19; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARCELO ARAUJO DOS SANTOS – ME - R$ 15.640,00.

Remígio - PB, 01 de Setembro de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00037/2020. OBJETO: CONFECÇÃO DE ADESIVOS, 

FAIXAS E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO, INDICAÇÃO E MARCAÇÃO DE LUGARES, PARA 
ENFRENTAMENTO A COVID–19. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e 
suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 01/09/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONFECÇÃO DE ADESIVOS, FAIXAS E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO, INDI-

CAÇÃO E MARCAÇÃO DE LUGARES, PARA ENFRENTAMENTO A COVID–19. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00037/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Remígio: 02.040 SECRETARIA DE SAÚDE 02040 10 301 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 3390 32 MATE-
RIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS. 
VIGÊNCIA: até 02/11/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00190/2020 - 01.09.20 - MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME - CNPJ 19.367.885/0001-90 - R$ 
15.640,00. LOCAL DE EXECUÇÃO: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00036/2020

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 DP00036/2020, 
que objetiva: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS CUMPRINDO NOVAS 
EXIGÊNCIAS DO PROTOCOLO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ONDE OS MESMOS VÁO SERVIR 
PARA AJUDAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID–19; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA - R$ 47.220,00.

Remígio - PB, 31 de Agosto de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

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

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO DE VALOR PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO

Apostilamento ao contrato de nº0001/2020. Pref. Mun. de São Seb. de Lagoa de Roça e Posto 
de Combustíveis Noberto Lagoa de Roça Ltda, CNPJ nº 18.709.157/0001-56 objeto: contratação 
de Empresa para fornecimento de forma parcelada de combustíveis e GPL.  Fundamento legal: 
Pregão Presencial nº00007/2019, dotação: recursos próprios do município, o que se ref. Adição 
de valor para equilíbrio econômico financeiro. Que ficará com os seguintes preços: a Gasolina R$ 
4,16; mantendo as demais cláusulas inalteradas, com fulcro no inciso XXI, do art. 37 da consti-
tuição federal e no. Artigo. 65, II, “d” da lei 8.666/93, com suas posteriores e vigentes alterações. 
ASSINAM: SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO e POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO 
LAGOA DE ROÇA LTDA. 01/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/20

OBJETO: Execução dos serviços de construção de uma quadra esportiva no Bairro Nova 
Brasília, neste Município. EMPRESAS HABILITADAS: Catão Bongiovi Comércio e Serviços Eireli 
- ME; FM Serviços Ltda. - ME; e WJX Construções e Serviços Ltda. - EPP. EMPRESAS INABILI-
TADAS: Não houve licitante inabilitado. A CPL comunica que a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 11.09.20, às 10:00 horas, no mesmo local da 
primeira reunião. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no 
horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 01 de setembro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/20

OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de cinco ruas, neste 
Município. EMPRESAS HABILITADAS: Catão Bongiovi Comércio e Serviços Eireli - ME; FM Serviços 
Ltda. - ME; e WJX Construções e Serviços Ltda. - EPP. EMPRESAS INABILITADAS: Não houve 
licitante inabilitado. A CPL comunica que a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 11.09.20, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 
às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 01 de setembro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/20

OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de dez ruas, neste Muni-
cípio. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - FM Serviços Ltda. - ME - R$.235.331,32. Maiores informações 
e vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, 
na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 01 de setembro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
equipamentos de informática diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.
sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 01 de Setembro de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
mobiliário diversos – quadros brancos, móveis de aço e em madeira, fogões industriais, conjunto 
coletivo infantil e conjunto para professo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.
sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 01 de Setembro de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Setembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de 
segurança desarmada em prédios públicos e eventos promovidos pela Secretaria de Saúde deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
2.051/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 01 de Setembro de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
equipamentos de informática diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.
sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 01 de Setembro de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Setembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços mecânicos 
diversos destinados a manutenção corretiva dos veículos pertencentes a frota municipal. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 8146–1430. 
E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 01 de Setembro de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças 
diversas destinadas aos veículos pertencentes a frota municipal. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. 
Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 01 de Setembro de 2020
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 03 de 
Setembro de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00037/2020, que objetiva: Prestação de serviços de locação de equipamentos (concentradores de 
oxigenoterapia) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste Município. Justificativa: 
em razão de impugnação interposta pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, onde foi constatado 
que no procedimento licitatório não consta a especificação correta dos concentradores. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Pernambuco, S/N 
- Centro - Solânea - PB. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 01 de Setembro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 00119/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB.
CONTRATADA: JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. CNPJ nº 04.320.189/0001-50.
DISPOSIÇÕES DA RECISÃO: Fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura do termo 

de rescisão contratual, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 109, da 
Lei Federal nº 8.666/93.

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação da E.M.E.I.F. 
Antônio Lacerda Neto, no município de São José de Piranhas – PB.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 00112/2020
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020
OBJETO: contratação de empresa especializada para construção de escola na Zona Urbana - 

Escola 12 salas - Padrão FNDE, no Município de Santa Luzia/PB, através do Termo de Compromisso 
PAR Nº. 202002870-1/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

PARTES: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, CNPJ n° 09.090.689/0001-67 e a empresa 
CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, com 
sede na Rua Doze Irmãos, n° 40 Sala A, Bairro Jardim Vila Nova - Santa Luzia/PB - CEP n° 58.600-
000, inscrita no CNPJ nº 02.069.012/0001-06, por seu representante legal, o Sr. Leonidio de Lima 
Gomes, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 270.172 SSP/PB (2ª 
via) e CPF sob o nº 109.635.884-00.

Dotação Orçamentária: Termo de Compromisso PAR N° 202002870-1 - Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação-FNDE.

02.040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.1043.1015 - Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais
Elementos de Despesa:
4490.51 - 1111 - Obras e Instalações
4490.51 - 1124 - Obras e Instalações
4490.52 - 1111 - Equipamentos e Material Permanente
4490.52 - 1124 - Equipamentos e Material Permanente
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.124.398,13 (três milhões, cento e vinte e quatro mil, trezentos 

e noventa e oito reais e treze centavos).
Prazo de Execução: 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14 (catorze) meses, (01/09/2020 a 31/10/2021).

Santa Luzia-PB, 01 de setembro de 2020.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO – LEILÃO Nº 02/2020
OBJETO: Alienação de veículos e bens móveis inservíveis, conforme anexo I do Edital. Data e 

Local, às 09:00 horas do dia 17/09/2020, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o Senhor José 
Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015, na sede da Prefeitura Municipal, com endereço 
na Rua Projetada, S/N - Centro - São Domingos - PB.

São Domingos - PB, 01 de setembro de 2020.
JOABE DE SÁ LOURENÇO.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020

OBJETO: Aquisição de materiais para a manutenção de bens e imóveis, de forma parcelada, 
destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes 
do Município de Poço José de Moura. Data e Local, às 08:30 horas do dia 16/09/2020, no Plenário 
da Câmara Municipal de Poço de José de Moura, Avenida Frei Damião, Centro – Poço de José 
De Moura/PB.

Poço José de Moura/PB, 01 de setembro de 2020.
 TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, zero quilômetro, tipo utilitário, ano/modelo 
2020 ou versão mais atualizada para a Secretaria de Assistência Social do Município de Santa 
Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 16/09/2020 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, 

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

Santa Luzia/PB, 01 de setembro de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DA SECRETÁRIA
            Santa Rita - PB, 01 de setembro de 2020. 

A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00016/2020, que 

objetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 
SOCIAL NO MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- ANDERTON CAVALCANTE SOUTO 
CNPJ: 32.056.101/0001-70
Valor R$: 350.708,97
- META COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 29.903.019/0001-20
Valor R$: 10.897,60
- MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 07.631.411/0001-24
Valor R$: 33.800,75
- N. T. LUIZE
CNPJ: 93.577.427/0001-38
Valor R$: 160.180,58
- PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA
CNPJ: 24.116.337/0001-27
Valor R$: 58.068,39
- S D DE A FERREIRA & CIA LTDA
CNPJ: 26.889.181/0001-42
Valor R$ 183.740,52
- TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 05.301.712/0001-64
Valor R$: 71.656,62
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2020, que objetiva: Contratação de pessoa(s) 
física(s) para locação de veículos diversos em atendimento das necessidades das secretarias do 
município de Santa Cecília–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA - R$ 12.400,00.

Santa Cecília - PB, 01 de Setembro de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

OBJETO: Contratação de pessoa(s) física(s) para locação de veículos diversos em atendimento 
das necessidades das secretarias do município de Santa Cecília–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00024/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília: 
07.007 Fundo Municipal de Saude 10 301 0007 2023 Manut. do Fundo Munc. de Saúde 000022 
3390.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10 301 0007 2024 Desenvolver as Atividades 
do PSF 000022 3390.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 08.008 Fundo Municipal de 
Assistência Social 08 244 0009 2034 Fundo Munc. de Assistencia Social 000022 3390.36 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Física 0824400092035 Manutenção das atividades do conselho 
tutelar, crianças e adolecentes. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00074/2020 - 01.09.20 - ANTONIO 
SILVA DE OLIVEIRA - R$ 12.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2020, que objetiva: Aquisição Emergencial 
de material médico hospitalar destinados ao enfrentamento da pandemia mundial ocasionada 
pelo Corona Vírus (COVID–19) no atendimento das necessidades urgentes dos profissionais da 
saúde e a população atingidas pela pandemia, com fulcro no Decreto Legislativo nº 06/2020 do 
Congresso Nacional que reconheceu o estado de calamidade pública, bem como, nos termos da 
OMS que instituiu Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), e ainda com 
base na Lei nº 13.9; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DENTAL 
COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA – EPP - R$ 136.840,00; SILVANDRO DIEGO DE 
ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 5.160,00.

Santa Cecília - PB, 01 de Setembro de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

OBJETO: Aquisição Emergencial de material médico hospitalar destinados ao enfrentamento da 
pandemia mundial ocasionada pelo Corona Vírus (COVID–19) no atendimento das necessidades 
urgentes dos profissionais da saúde e a população atingidas pela pandemia, com fulcro no Decreto 
Legislativo nº 06/2020 do Congresso Nacional que reconheceu o estado de calamidade pública, bem 
como, nos termos da OMS que instituiu Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
(ESPII), e ainda com base na Lei nº 13.9. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília: 07.007 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 10 3010007 2023 Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saúde 3390.39 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00075/2020 - 01.09.20 
- DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP - CNPJ 11.054.242/0001-84 - R$ 
136.840,00; CT Nº 00076/2020 - 01.09.20 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 
E CIA LTDA - CNPJ 33.613.876/0001-62 - R$ 5.160,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletronico nº 00002/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório em favor de: GLOBAL COMERCIAL EIRELI – ME - R$ 3.075,00; ODONTOMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 44.505,00; SAUBER MED COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICO–HOSPITALARES LTDA - R$ 14.495,00; TARCAL COMERCIO DE 
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 7.200,00.

Soledade - PB, 31 de Agosto de 2020
GERALDO MOURA RAMOS 

Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletronico nº 00002/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE - PB; ADJUDICO o seu objeto a GLOBAL COMERCIAL 
EIRELI – ME - R$ 3.075,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDA - R$ 44.505,00; SAUBER MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO–HOSPITALARES 
LTDA - R$ 14.495,00; TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI - R$ 7.200,00.

Soledade - PB, 31 de Agosto de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2020

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  MÉDICOS DESTINADOS AS 
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE - PB; DESIGNO as servidoras Larissa 
Correia Moura Ramos, Secretária de Saúde, como Gestora; e Gilvanira Maria Gomes Lucena 
Sampaio, Controladora Geral, para Fiscal, dos contratos decorrentes da licitação, modalidade 
Pregão Eletronico nº 00002/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
referidos contratos, respectivamente.

Soledade - PB, 31 de Agosto de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletronico nº 00002/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE SOLEDADE – PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da 
cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: GLOBAL 
COMERCIAL EIRELI – ME  - CNPJ 17.892.706/0001-08. ODONTOMED COMERCIO DE PRODU-
TOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ 09.478.023/0001-80. SAUBER MED COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICO–HOSPITALARES LTDA  - CNPJ 34.639.324/0001-96. TARCAL COMERCIO 
DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ 24.237.168/0001-83 INFOR-
MAÇÕES: na sede da CPL, Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Centro Administrativo - 
Soledade - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3383-1725/1094.

Soledade - PB, 01 de Setembro de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

PREFEITO
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletronico nº 00003/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE TESTE RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPOR-
TÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID–19; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: SAUBER MED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICO–HOSPITALARES LTDA - R$ 23.988,00.

Soledade - PB, 31 de Agosto de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2020, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE SAÚDE PÚBLICA 
DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID–19; ADJU-
DICO o seu objeto a: SAUBER MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO–HOSPITALARES 
LTDA - R$ 23.988,00.

Soledade - PB, 31 de Agosto de 2020
RAFAEL LUIZ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE SAÚDE PÚBLICA 
DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID–19; DESIGNO 
as servidoras Larissa Correia Moura Ramos, Secretária de Saúde, como Gestora; e Gilvanira Maria 
Gomes Lucena Sampaio, Controladora Geral, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 00003/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução 
do referido contrato, respectivamente.

Soledade - PB, 31 de Agosto de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00003/2020. OBJETO: Aquisição de Teste Rápido para En-

frentamento da Pandemia de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus 
– Covid–19. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Sauber Med Comercio 
de Produtos Medico-hospitalares Ltda - CNPJ 34.639.324/0001-96. INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL, Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Centro Administrativo - Soledade - PB, no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3383-1725/1094.

Soledade - PB, 01 de Setembro de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.144/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 

para Aquisição parcelada de material elétrico destinados aas atividades de todas as secretarias do 
município de vista serrana, conforme termo de referência anexo I do edital. 

A reunião será no dia 17 de setembro de 2020 ás 13:00hs na sala da CPL, Informação no Sala 
de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal de VISTA SERRANA, 
localizada a Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, de 
segunda a sexta de 07 as 12;00hs. vistaserranacpl@gmail.com - www.tce.gov.pb

Vista Serrana, PB, 01 de setembro de 2020.
Tamires Pinheiro Xavier
Pregoeira Oficial/PMVS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
TOMADA DE PREÇO Nº.009/2020

Processo Administrativo nº.125/2020 
objeto: Contratação dos serviços de obras especializadas para reforma da Unidade Básica de 

Saúde MARLUCIA GOMES DE ARAUJO, conforme termo de referência Anexo I do edital, proposta 
nº.114288530001/20- e lei 8666/93.

Analisados a documentação das licitantes, à luz das exigências editalícias e da legislação vi-
gente, e feitas a diligências necessárias a Comissão Permanente de Licitação chegou ao seguinte 
resultado que:

EMPRESAS HABILITADA: FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI, 
CNPJ nº. 28.851.670/0001-30

EMPRESA INABILITADAS: B&N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA, CNPJ nº. 
24.263.536/0001-68, Não apresentou as declarações solicitadas no item 5.5.5 alíneas “b,c,d,e ,f”  
ficando inabilitada.

Fica aberto o prazo recursal nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93, encontrando-se os autos 
disponíveis, na sala da CPL, no prédio da Prefeitura Municipal de Vista Serrana, caso não  haja 
recurso fica marcado a  ABERTURA das propostas para o dia 10  Setembro de 2020, as 11:00 hs, 
a Rua João Francisco filho, 225 – Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba. E-mail, vistaser-
ranacpl@gmail.com, os autos do processo encontram-se a disposição dos interessados em todos 
os dias úteis das 08:00 às 12:00 horas no prédio da prefeitura.

 Vista Serrana – PB  01 de setembro de 2020
 TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.143/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta lici-

tação para aquisição parcelada de material de construção para todas as secretarias do município, 
conforme termo de referência anexo I do edital.

 A reunião será no dia 17 de setembro de 2020, às 08:00hs, Informação na sala da Comissão 
Permanente de Licitação no Endereço Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro - E-mail: vistaser-
ranacpl@gmail.com, www.tce.gov.pb, de segunda a sexta de 07 as 12;00hs.

Vista Serrana-PB, 01 de setembro de 2020.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial/PMVS    

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 02/2020 – Tânia Maria Dornelas 
de Melo, Oficiala de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, na forma da lei, faz saber a 
tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serven-
tia um requerimento, pelo qual LUCELENA RIBEIRO DE CARVALHO, brasileira, solteira, RG nº 
155.612 – SSP/PI, CPF nº 096.036.463-34, residente e domiciliada na Av. Oceano Atlântico, 1074, 
apartamento 201, Intermares, Cabedelo/PB, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade 
através da usucapião extrajudicial (extraordinário), nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, 
referente ao APARTAMENTO RESIDENCIAL Nº 201, DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL WEMBLEY, 
SITUADO NA AVENIDA OCEANO ATLÂNTICO, 1074, INTERMARES, NESTA CIDADE LOTES 
DE TERRENO PRÓPRIOS SOB Nº 26 E 27, AMBOS DA QUADRA 19, DO LOTEAMENTO BELA 
VISTA II, NESTA CIDADE DE CABEDELO/PB, objeto da matrícula 15.888 deste Cartório, assim 
caracterizado: edificado no lote de terreno próprio, sob nº 02 da quadra 13 do loteamento Intermares, 
na Praia Ponta de Campina, neste Município de Cabedelo-PB, com as dependencias: sala para dois 
ambientes, três quartos sendo um suíte, wc social, cozinha, área de serviço, depósito com wc de 
serviço, duas varandas, circulação e uma vaga de garagem, com as áreas: área real privativa de 
119,4400m2, área de uso comum de 68,0306m2, área real global de 187,4706m2, fração ideal de 
0,1646% e cota ideal do terreno de 86,4150m2. Na matrícula, consta como proprietário o senhor 
PASI KALERVO KAARTINEN, finlandês, médico, que declara ser casado na Finlândia, portador 
do passaporte nº 1461189. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados 
e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação 
escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) 
dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião 
extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Cabedelo/PB, 07/08/2020. Oficial.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
A Diretoria do SINDGM-PB (Sindicato dos Guardas Municipais do Estado da Paraíba), por meio 

do seu Presidente, convoca todos os seus sócios-filiados para Assembleia Geral Extraordinária e ato, 
a serem realizados no dia 01/10/2020, às 15h, na Av. Monsenhor Walfredo Leal, 607, Tambiá, João 
Pessoa/PB, com a seguinte ordem do dia: Deliberação e aprovação de autorização expressa para 
ajuizamento de ações em benefício de todos os Guardas Municipais do Estado da Paraíba, para: 
Pagamento de adicional noturno, adicional de insalubridade, fornecimento de uniforme, fornecimento 
de equipamentos de proteção individual, cobrança e revisão referente aos valores pagos a titulo de 
férias, terço de férias e décimo terceiro, curso de capacitação/treinamento para uso de armas de 
fogo, fornecimento de arma de fogo, cobrança quinquênios, Deliberação e aprovação de autoriza-

ção expressa para destaque dos honorários de 20% (vinte por cento) do proveito econômico que 
o sócio/filiado vier a obter em cada demanda (judicial ou administrativa), cobrança de quinquênios, 
Deliberação e aprovação de autorização expressa de reforma do Estatuto Social do Sindicado. Terá 
direito a voto o sócio/filiado que estiver em dia com suas obrigações sindicais. Informa-se, desde já, 
que só estarão representados na ação os associados/filiados na data da propositura da inicial, de 
modo que, mesmo que algum guarda, vigilante e vigia, se associe após o ajuizamento da ação, não 
será beneficiário pelos efeitos desta, conforme decisão de lavra do Supremo Tribunal Federal, nos 
autos da RE 573.232.       

João Pessoa/PB, 31 de agosto de 2020
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A II ASSEMBLEIA DE ADQUIRENTES DE UNIDADES 
IMOBILIÁRIAS NO EDIFÍCIO JARDINS DE MAIO 

Através do presente edital, ficam os senhores adquirentes de unidades imobiliárias do Empreen-
dimento Imobiliário denominado JARDINS DE MAIO, localizado na Rua Prof. Amélia Falcone, 267, 
Bairro Treze de Maio, João Pessoa/PB, Cep: 58025-110, incorporado e construído pela EUROBRASIL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ n. 05.008.681/0001-58, CON-
VOCADOS para comparecer à II Assembleia Geral, pessoalmente ou representados por bastante 
procuradores, a ser realizada através da plataforma Google Meet, às 19:00 horas do dia 08 de 
setembro de 2020 em primeira convocação e às 19:30 horas do mesmo dia em segunda convoca-
ção, a fim de citar oficialmente os últimos acontecimentos relatados pela Comissão de Adquirentes, 
analisar a possibilidade de acompanhamento jurídico e deliberar os encaminhamentos que surgirem. 

Os interessados em comparecer à reunião deverão entrar em contato com a comissão através 
do e-mail compradoresjardinsdemaio@gmail.com, para recebimento do link de acesso à reunião.

João Pessoa/PB, 02 de setembro de 2020.
Comissão de Adquirentes do Edifício Jardins de Maio

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 351/2019 

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 903512019
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através do 
site https://www.gov.br/compras, no dia 16/09/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00005-3
João Pessoa, 01 de setembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 41

A Comissão de Sindicância, instada pela portaria nº 529 de 17 de junho de 2020, publicada no 
Diário Oficial do Estado em 20de junho de 2020, nos termos do Art. 149, § 1° da Lei complementar 
nº 58/2003 resolve:

CITAR o (a)servidor (a) Alexsandro Farias,matrícula nº 635.105-1, para apresentar na Comissão 
Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento deste, 
DEFESA ESCRITAem relação aos fatos que lhe são imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO 
(cópia em anexo).

É assegurado ao servidorvistasaos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h.

João Pessoa, 01desetembro de2020
Bel. Cláudio Roberto Tôledo de Santana

Presidente da CPI/SEECT-PB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 282/2019 – UASG 925302                    
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 16/09/2020 
às 13h30min (treze  horas e trinta minutos - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, destinado 
à FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA – FUNESC e SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  – SEAP, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar,  Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 19-01285-8
João Pessoa, 01 de setembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CINATA CORDEIRO SERVIÇOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ nº. 04.989.322/0001-66 
torna público que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença para a Atividade 
de CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS situado à Avenida Sapé 
nº. 610 - Sala 01 - CEP 58038-381 - Manaira – João Pessoa/PB.

Comarca João Pessoa - 11ª Vara Cível da Capital – Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo 
nº 0002218-33.2014.8.15.2001. Ação:MONITÓRIA. O Dr. CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA,  
MM. Juiz(a) de Direito do(a) 11ª Vara Cível da Capital, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos 
quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por este Cartório e Juízo tramita a 
ação acima mencionada, promovida por: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO 
MEDICO em face de LUZIA DOS SANTOS ARAÚJO e LENIRA DOS SANTOS ARAÚJO, que através 
do presente Edital manda o MM. Juiz de Direito da Vara supra, CITAR o(a) promovido(a) LENIRA 
DOS SANTOS ARAÚJO, portadora do CPF nº. 394.883.064-91, atualmente em local incerto e não 
sabido, para, no prazode 15 (quinze) dias (Art. 1.102 B), efetuar o pagamento da quantia constante 
da inicial no valor de R$1.146,51 (mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), em 
face do promovente UNIMED JOÃO PESSOA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, hipótese 
em que ficará isento de custas processuais e honorários advocatícios,fixados em 5%(cinco por 
cento). Poderá oferecer embargos no mesmo prazo (art. 702 do NCP), que suspenderão a eficácia 
do mandado inicial, tudo em obediência ao despacho proferido pelo magistrado. Fica advertida 
a parte, de que se não adotar nenhuma das providências acima, constituir-se-á de pleno direito 
o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, seguindo-se o processo 
na forma do art. 523 do NCPC. cujo prazo se iniciará a partir do termino do prazo do edital, que 
será publicado em jornal de maior circulação e afixado no local de costume. CUMPRA-SE. DADO 
e passado nesta Cidade de João Pessoa, aos 04 dias do mês de agosto de 2020. Eu, Josineide 
Barbosa de Vasconcelos, analista, (ad) Carlos Eduardo Leite Lisboa – Juiz de Direito.

Comarca da 1ª Vara Cível da Capital – PB. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processo nº0005397-
38.2015.8.15.2001. Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
do(a) 1ª Vara Cível da Capital, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiverem 
conhecimento do presente Edital, que por este Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada, 
promovida por EXEQUENTE: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI-
CO, CNPJ: 08.680.639/0001-77 em face de CAMELO E RAMOS WEB SERVICE LTDA – CNPJ: 

10.874.658/0001-86, que através do presente Edital manda o MM. Juiz de Direito da Vara supra 
CITAR o(a) promovido(a) acima referido(a), atualmente em local incerto e não sabido, para pagar 
a dívida de R$ 538,44 (Quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), no prazo de 
03 (três) dias, ou apresentar embargos em 15 dias. Para a provável hipótese de revelia, nomeio o 
Dr. Antônio de Oliveira Alves como curador (art. 9º, II, CPC), defensor público em exercício nesta 
unidade judiciária, que deve ter vista pessoal. E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente 
Edital deverá ser publicado em jornal de circulação local, bem como, afixado no local de costume e 
publicado no Diário da Justiça. 1ª Vara Cível da Capital-Pb, 28 de julho de 2020.

Eu, Técnico Judiciário desta vara, o digitei. Dr. Josivaldo Félix de Oliveira, Juiz(a) de Direito.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2020

REGISTRO Nº 20-01073-8
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA – CINEP – através de seu Presidente 

da Comissão Permanente de Licitação (Portaria nº 055/2019) vem convocar os interessados em 
participar do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 002/2020 cujo objeto consiste na Contratação de 
empresa especializada em Serviços Topográficos de “Abertura de Picadas”, “Levantamento Planial-
timétrico” e “Demarcação de Lotes” em áreas de propriedade da Companhia de Desenvolvimento 
da Paraíba – CINEP.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 
Cirne, n° 50, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3214-3421. A retirada do edital 
e seus anexos se dará através do e-mail: cineplicitacao@gmail.com, ou através do portal http://
www.cinep.pb.gov.br/portal/, na aba Serviços/Editais e Licitações. Entrega das Propostas: 23 de 
setembro de 2020 às 10h00hrs, no auditório da Cinep.

João Pessoa, 01 de setembro de 2020.
Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros

Presidente da CPL

ITALO ROGÉRIO ARNAUD REINALDO, CPF 012.924.564-00, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU 
A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, À 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, 
SITUADO NA AVEVIDA LITORÂNIA QUADRA E, LOTE 25, CONDOMINIO VILLAS DE PONTA DE 
CAMPINA, BAIRRO PONTA DE CAMPINA, CABEDELO PB.

A SRG Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Com CNPJ 20.682.801/0001-91, torna público 
que em 20 de Agosto de 2020, recebeu o processo número 003/2020, da Coordenadoria de Meio 
Ambiente e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina 
Grande, referente a Autorização Ambiental para limpeza de Área de acesso para a realização de 
Serviços Planialtimétricos, com supressão vegetal, em uma extensão de 2,45 Km Localizado na 
Vila Cabral, em Campina Grande - PB.
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