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NA PARAÍBA

A crise em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

108.182
4.046.150

26.140.922

2.501
124.729
865.467

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

CASOS

Foto: Marcus Antonius

Semana Brasil: campanha procura aumentar as vendas no comércio e recu-
perar os prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus. Página 8

Cirurgiões vasculares e 
neurocirurgiões voltam 
a atuar no Trauma de JP
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Quinteto Convida Marcelo Jeneci se apresenta 
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Atendimento da Frei Damião, que integra a rede hospitalar do 
Estado, agora ocorre na avenida João Machado, no coração de 
João Pessoa, onde já funcionou o Hospital Santa Paula. Página 5

Geral

Últimas

Governo fala sobre projetos 
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Orlando Soares assume a 
presidência do Botafogo
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O isolamento social imposto pela pandemia do novo coro-
navírus teve algumas consequências positivas. Uma delas foi a 
diminuição do número de automóveis nas cidades e, evidente-
mente, de acidentes e engarrafamentos. Só não caiu o nível de 
poluição sonora devido às muitas motocicletas com escapes da-
nificados ou adulterados para produzir barulho desnecessário.

A vida cotidiana perdeu velocidade e, para muitas pessoas, 
as cidades tornaram-se mais visíveis para moradores e visi-
tantes, ou seja, suas riquezas - paisagísticas, arquitetônicas, 
estruturais... – foram alvos de olhares mais contemplativos, 
o que implicou em avaliações positivas e negativas de tudo 
o que configura as comunidades urbanas, no plano material.

A cobertura vegetal ganhou importância exatamente pela 
constatação do quanto se perdeu de verde com a especulação 
imobiliária. Do mesmo modo, a verticalização causou estragos 
no casario tradicional, acelerando o fim ou a transformação 
de costumes tradicionais. Conciliar desenvolvimento e pre-
servação da natureza continua sendo a melhor alternativa.

As desigualdades sociais também se tornaram mais evi-
dentes, inclusive porque foi nas comunidades mais carentes 
que o coronavírus disseminou-se com mais rapidez e o distan-
ciamento perdeu consistência, em virtude de vários fatores 
relacionados à pobreza. Fácil identificar nos bolsões de mora-
dias a continuidade da divisão nacional entre pobres e ricos.

Ninguém sabe ao certo ainda a configuração que as so-
ciedades irão tomar quando a descoberta da vacina colo-
car o ponto final na pandemia de coronavírus. Certamen-
te não será um mundo tão diferente assim, levando-se em 
conta que os problemas sociais não foram solucionados 
e continuam demandando respostas urgentes e eficazes 
dos poderes públicos.

Por enquanto, o essencial é obedecer às recomenda-
ções das autoridades sanitárias, para que a pandemia seja 
debelada e milhares de vida sejam poupadas. Insistir na 
desobediência civil, no caso da pandemia, desrespeitando 
o isolamento social e o uso de equipamentos de proteção 
individual, apenas torna mais distante a transformação 
social que se almeja.

Cidades visíveis
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O Brasil não é somente agro...

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

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Sete de setembro me desperta a memória 
de fatos que aconteceram na minha vida, além 
o do Grito do Ipiranga. Destaco uns marcantes, 
como aquele em que a professora Francinete, 
“que me ensinou o bê-a-bá”, no Grupo Escolar 
Doutor José Maria, de Pilar, fazia-me desenhar 
nossa amada bandeira, com lápis de cor verde, 
azul e amarela. Destaco também ser esse dia 
7, de 1966, quando parti de Guarabira para 
Roma, não a de Bananeiras, mas da Itália. Eram 
7 horas, na Praça da Av. Pedro II, quando tomei 
o Expresso Paraibano, de Gustavo Amorim, 
que me levou ao Rio de Janeiro, onde embar-
quei no navio Giulio Cesare, desembarcando 
em Napoli, no dia 27 de setembro, de São Cos-
me e Damião, então comemorado por ser meu 
aniversário onomástico. 
Essa data também festeja 
minha sobrinha, filha da 
querida irmã Marilene, a 
inteligente arquiteta Rais-
sa, que nasceu às 7 horas, 
de 7 de setembro de 1970: 
autêntica setembrina. 

Menino, desenhava 
nossa Bandeira, e a “pro-
fessorinha” fazia ecoar: “O verde que é ?” e nós 
bradejávamos: “Nossas matas!”. E ela continua-
va: “E o amarelo e o azul?”, então bradávamos: 
“Nosso ouro e nosso céu!”. Depois, no Colégio N. 
S. da Conceição, de Itabaiana, a Irmã Lenice ex-
plicitou que o ouro não era somente ouro, mas 
também outras riquezas, sobretudo o “ouro 
negro: o petróleo”. Ela nos fazia ler Monteiro 
Lobato, alertando que o Brasil tem muito desses 
recursos, verdade, bem antes da descoberta do 
Pré-sal. Nos anos 60, no Seminário Arquidioce-
sano da Paraíba, seu Reitor e depois Dom Luís 
Gonzaga Fernandes inteirava-nos que Getúlio 
Vargas creditou às palavras de Monteiro Lobato 
a criação da Petrobrás, em 1953. Padre Marcos 
Trindade discernia quem foi contra a existência 
do Petróleo e da Petrobrás; e o Padre Juarez 
Benício nos conscientizava das consequências 

dessa luta, inclusive a maquinação para Getúlio 
“sair da vida para entrar na História”... Juarez 
lembrava ainda que países árabes, com tanto 
petróleo como o Brasil, defendem tal imenso e 
perene tesouro, debaixo das suas terras e dos 
seus mares, com metralhadoras, canhões e re-
ligiosidade, para não dizer com ideologia. Por 
sua vez, Padre Francisco Pereira Nóbrega, filó-
sofo viajante, escritor e cronista, hoje imortal 
da cadeira 33 na APL, completava que em tais 
ricos países e exploradores de petróleo e de gás, 
como são os casos do Irã, Qatar, Arábia Saudita, 
Turcomenistão, Emirados Árabes e Argélia que 
compete com a Rússia como um dos maiores 
exportadores de gás natural, ninguém é visto 
morando nas ruas, passando fome e desempre-

gado, mostrando nos braços 
crianças para criar.

Aqui, às nossas vistas, 
desmontam a Petrobrás, no 
Rio Grande do Norte, entre-
gando a compradores estran-
geiros, poços de petróleo em 
terra e mar. Persegue-se a 
Petrobrás, tida no ranking in-
ternacional como uma empre-

sa de sucesso. Tais indicadores a consideram, 
“do poço ao posto”, uma empresa exitosa. Essa 
“epidemia” de interesses escusos está matando 
todas as refinarias da Petrobrás, no Nordeste... 
Por isso, deveríamos repetir Monteiro Loba-
to: “O petróleo é nosso”, e agora, a Petrobrás é 
nossa! Relembro, faixas das então “calouradas” 
universitárias, estampando esse amor às coi-
sas e à cultura da nossa Nação, sob os aplausos 
dos cidadãos brasileiros, fossem trabalhadores, 
estudantes, professores, religiosos, intelectuais 
ou militares, como o constitucionalista Ma-
rechal Henrique Teixeira Lott, que concorreu 
com Jânio Quadros à Presidência da República. 
Nesse dia 7, deveria ser nosso Grito da Indepen-
dência: o Brasil não é apenas agro, mas também 
é, sobretudo, sua gente, sua cultura, seus miné-
rios, petróleo, gás e pedras preciosas. 

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.

sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / 
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)

ASSINATURAS:  Anual ..... R$200,00  /  Semestral ..... R$100,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

William Costa
dirETor dE mÍdia imprEssa

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mÍdia imprEssa

Albiege Léa Fernandes
dirETora dE rÁdio E Tv

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A :
9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direçao e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.

Artigo Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br  | Colaboradora

Canto no escuro
Revolvendo forças para entender e 

enfrentar esses tempos sombrios, pou-
co encontro como seiva para alimen-
tar a esperança. Tempos sombrios em 
que o desânimo se apresenta como o 
sentimento mais presente em expres-
sões e falas de tantos. Expressões e 
falas que traduzem resignação, impo-
tência, desatino, determinismo. Sen-
timentos que sugam toda e qualquer 
possibilidade de reação e resistência 
por se depararem como movimen-
tos de força centrífuga avassaladora, 
fascista e autoritária, mas maquiada 
como natural e “democrática”.

Encontro, de sos-
laio, fragmentos do 
poema No Caminho, 
com Maiakóviski, do 
poeta carioca Edu-
ardo Alves da Costa. 
Poema escrito na dé-
cada de 1960 em que 
o autor ensaia uma 
conversa com Vladi-
mir Maiakóvski, poe-
ta russo, panfletário, que morreu em 
1930. Deparo-me com o trecho mais 
conhecido do poema, que foi repeti-
do e reproduzido em faixas, muros, 
camisetas, ou 
alardeados em 
tantas bocas de 
protestos e indigna-
ção contra a tirania. 
(...) Até que um dia,/ o mais 
frágil deles / entra sozinho 
em nossa casa, / rouba-nos 
a luz, e,/ conhecendo nosso 
medo,/ arranca-nos a voz da 
garganta. / E já não podemos 
dizer nada.

E mergulho em nossa recente 
história e vejo um movimento de 
descenso em nossa capacidade de 

indignação e rebeldia. Impeachment, 
reforma trabalhista, escola sem parti-
do, reforma da previdência, pandemia. 
São momentos que parecem arrancar 
de nossas gargantas a voz que articula 
subversão. E não mais dizemos nada. 
Ou quando muito, cochichamos entre 
frestas e muros, como a fugir da oni-
presença perniciosa e sorrateira de 
setores parciais da mídia, de uma jus-
tiça que, em recorrentes momentos, 
escancara sua filiação histórica aos 
dominantes e a casa grande. De se-
tores majoritários do legislativo que 
barganham votos e posições em tro-

ca de liberação de 
verbas que alimen-
tam curais e abate-
douros eleitoreiros, 
enquanto ovelhas 
morrem a míngua 
em filas de hospitais 
sucateados.

E os versos der-
radeiros do poema 
de Eduardo Alves da 

Costa, estes ignorados pelos muros, 
bocas e camisetas, contagiam pelo 
peito. (...) No silêncio de meu quarto / 
a ousadia me afogueia as faces / e eu 
fantasio um levante;/ mas amanhã.

E, no âmago, a desesperança se 
esvai, pois, no movimento do tempo, 

a página seguinte revela o po-
eta amazonense Thiago de 

Mello nos animando com 
sua Madrugada Campo-
nesa. (...) Breve há de ser 

/ sinto no ar / tempo de 
trigo maduro / vai ser 

tempo de ceifar. (...) 
faz escuro, mas 

eu canto / por-
que a manhã 
vai chegar.

 São momentos que 
parecem arrancar de nossas 
gargantas a voz que articula 

subversão. E não mais 
dizemos nada.   

 O Brasil não é apenas 
agro, mas também é, 

sobretudo, sua gente, sua 
cultura, seus minérios, petróleo, 

gás e pedras preciosas.   
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Auxiliar do governo participa de evento do BNB para traçar prioridades de investimentos do FNE no próximo ano

As aplicações dos re-
cursos do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do 
Nordeste (FNE) para 2021 
serão discutidas durante 
evento virtual, a partir das 
10 horas de hoje, realizado 
pelo Banco do Nordeste. Na 
ocasião, serão feitas análi-
ses econômicas da Paraíba 
para estabelecer priorida-
des aos investimentos do 
próximo ano.

O secretário de Estado 
de Planejamento e Gestão, 
Gilmar Martins, convidado 
do evento, apresentará o 
painel “Paraíba: Projetos e 
Oportunidades”, enquanto 
o gerente executivo da Su-
perintendência do BNB na 
Paraíba, Izidro Barreiro, 
abordará as “Diretrizes le-
gais da Programação FNE 
2021, histórico de aplica-
ções do FNE no Estado e 
proposta para 2021”.

Participam da reunião 
entidades ligadas ao setor 
de turismo, a exemplo de 
associações de restauran-
tes, agências de viagens e 
hotéis. Também estarão re-

unidos representantes de 
classes, centros de ensino 
e parceiros, como Serviço 
Nacional de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), Federação das 
Indústrias do Estado da 
Paraíba (Fiep), Empresa 
Paraibana de Pesquisa, Ex-
tensão Rural e Regulariza-
ção Fundiária (Empaer) e 
Governo Estadual.

Os trabalhos serão 
conduzidos pelo supe-
rintendente do BNB, João 
Nilton Castro Martins, a 
partir do auditório da Su-
perintendência Estadual do 
Banco do Nordeste, no em-
presarial Epitácio Pessoa. 
A transmissão do evento 
ocorrerá por meio da Pla-
taforma Teams para um 
grupo de mais de 40 ins-
tituições e representantes 
vinculados aos setores de 
agricultura, pecuária, in-
dústria, agroindústria, tu-
rismo, comércio e serviços 
e infraestrutura, além de 
instituições pertencentes à 
área de educação.

O professor doutor do 

Secretário Gilmar Martins fala 
sobre oportunidades no Estado

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Renata Ferreira

Departamento de Econo-
mia da Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB), Pau-
lo Cavalcanti Filho, também 
será um dos convidados e 
apresentará as “Perspec-
tivas para o Futuro do De-
senvolvimento da Paraíba”, 
a partir de análise socioe-
conômica e dos principais 
desafios para o Estado.

Os participantes pode-
rão intervir para apresen-

tar suas proposições de de-
mandas setoriais a compor 
a elaboração da programa-
ção do FNE em 2021.  

Investimentos
Somente no primeiro 

semestre de 2020, o Banco 
do Nordeste aplicou mais 
de R$ 1 bilhão em recur-
sos do FNE na economia 
paraibana, um crescimento 
de 20% em relação ao ano 

anterior. Na análise do su-
perintendente João Nilton 
Castro, a pandemia do Co-
vid-19 mudou a priorida-
de das empresas, que pas-
saram a acessar o recurso 
para cobrir necessidades 
emergenciais.

“Estamos em um ano 
completamente atípico e 
que trouxe o desafio de 
convivência com o corona-
vírus e a adaptação a esse 

novo contexto. O que é ne-
cessário para o momento é 
absorver as indicações dos 
nossos diversos parceiros e 
contribuir de forma que as 
tecnologias e os recursos 
cheguem aos agentes pro-
dutivos. E assim o Banco do 
Nordeste mantém o com-
promisso com a Paraíba”, 
destacou o superintenden-
te estadual do BNB, João 
Nilton Castro.

Secretário de Estado 
de Planejamento e 
Gestão, Gilmar Martins, 
vai apresentar o 
painel “Paraíba: 
Projetos e 
Oportunidades”

Foto: Edson Matos

Banco do Nordeste realiza “feirão” de negociação de dívidas
O Banco do Nordeste rea-

liza o Feirão da Retomada du-
rante a Semana Brasil, evento 
organizado pelo Governo 
Federal para levar ofertas es-
peciais a consumidores a partir 
de hoje até o próximo dia 13. 
O Feirão traz oportunidades 
para clientes do Crediamigo 
do Banco do Nordeste aderi-
rem à renegociação de dívidas, 
de operações com ou sem 
atraso, em condições diferen-
ciadas. 

O pagamento da primeira 
parcela da nova operação re-
negociada terá prazo de até 

60 dias e o cliente poderá tam-
bém financiar Taxa de Abertu-
ra de Crédito (TAC) e seguro 
prestamista. As renegociações 
ocorrerão em encontros vir-
tuais, com agendamento feito 
pelas unidades Crediamigo. 
O atendimento será realizado 
por agentes de microcrédito 
por meio de videochamadas.

Na Semana Brasil, o BNB 
realizará também o Webinar 
Crediamigo, a ser transmitido 
pelo canal BancodoNordes-
teOficial, no YouTube, com 
conteúdos especiais para mi-
croempreendedores. Nos dias 

4, 8, 9, 10 e 11 deste mês, 
serão debatidos os temas: 
Empreendendo como MEI; 
Atender o cliente por meios 
digitais: como ganhar, fideli-
zar e lucrar mais; A retomada 
das atividades é o momento 
certo para crescer; Dicas para 
a retomada das vendas de ar-
tesanato e alimentação; Use 
as redes sociais para alavan-
car o seu negócio; Modelo de 
vendas por delivery; Atendi-
mento ao cliente em tempos 
de pandemia; Dê um grande 
salto para seu negócio: for-
malize-se.

As palestras serão feitas 
por especialistas de institui-
ções parceiras como Sebrae 
e ONGs. Participarão dos de-
bates gerentes do Crediamigo 
da Bahia, Ceará, Maranhão, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí e 
Rio Grande do Norte.

FNE Emergencial
Durante a Semana Brasil, 

o Banco do Nordeste também 
ampliará o atendimento aos 
clientes interessados em con-
tratação de crédito pelo FNE 
Emergencial, linha especial 
vigente enquanto perdurarem 

os decretos de calamidade pú-
blica em razão da pandemia 
da covid-19. A linha operacio-
nalizada exclusivamente pelo 
BNB foi lançada pelo Governo 
Federal em março deste ano. 

O FNE Emergencial be-
neficia pessoas físicas, profis-
sionais liberais e empreende-
dores individuais (MEIs) com 
atividades produtivas localiza-
das em municípios em estado 
de calamidade declarada por 
autoridades públicas. As taxas 
de juros são de 2,5% a.a., com 
prazos e carências especiais.

Município de médio porte, 
Patos tem número excessivo 
de postulantes ao cargo de 
prefeito. No total, são sete: o 
atual prefeito interino, Ivanes 
Lacerda (PRB); Lenildo Mo-
rais (PT), que também já foi 
interino; Edjane Araújo (PDT); 
Dr. Ramonilson Alves (Patrio-
ta); Lucinha Peixoto (PCdoB); 
Prof. Jacob Souto (Rede) e 
Héber Tiburtino (DC). 

Sete eStão na diSputa em patoS 
Tendência entre pré-candidatos 
no país, a convenção que vai 
confirmar a chapa Vítor Hugo 
(DEM) e Mercinho Lucena (Re-
publicanos) para a disputa em 
Cabedelo ocorrerá em formato 
drive-in, no estacionamento da 
Uniesp, na BR-230, domingo. 
Apenas carros adesivados pela 
coordenação do evento terão 
acesso ao local. O uso de más-
cara será obrigatório. 

Partidos pequenos, à esquerda, já 
anunciaram suas chapas majoritárias 
para a eleição em João Pessoa. A do 
PSOL é formada por Pablo Honorato 
e Soraya, pré-candidatos a prefeito e 
a vice, respectivamente. O PSTU, pri-
meira legenda a marcar convenção – 
ocorrerá amanhã – também tem chapa 
formada: Rama Dantas, pré-candidata 
a prefeita, e Lissandro Saraiva. 

pequenoS têm chapa formada 

por eStratégia, partidoS procraStinam a 

indicação de candidatoS a vice-prefeito 

em formato drive-in 

Em um passado nem tão distante assim, a vaga de vice-prefeito numa chapa majoritária era definida bem 
antes das convenções partidárias que oficializam as candidaturas, praticamente no mesmo período em 
que eram anunciados os nomes da cabeça de chapa. Na eleição deste ano, porém, essa tendência não 
vem se confirmando. Os partidos considerados maiores, portanto, com maior estrutura, estão deixan-
do o anúncio dos candidatos a vice para a undécima hora. Isso tem um quê de estratégia. Servirá para 
que sejam celebradas alianças e acordos até as vésperas da eleição, daí a necessidade que sentem os 

dirigentes partidários de procrastinar, ao máximo, a indicação do candidato a vice em suas respectivas 
coligações – essa planejada espera também está relacionada a outro aspecto: a retirada de alguma pré-
-candidatura posta.  Neste caso, vale a máxima popular: quem tem prazo, não tem pressa – as legendas 
têm até o dia 16, último dia para realizar convenções, para anunciar os nomes que complementarão a 

chapa majoritária – o prazo final para registro de candidaturas é o dia 26. Em João Pessoa, 
por exemplo, ainda não anunciaram seus respectivos vices os pré-candidatos Cícero Lu-
cena (PP); Edilma Freire (PV); Nilvan Ferreira (MDB); Ruy Carneiro (PSDB), Anísio Maia 
(foto), do PT; Raoni Mendes (Democratas); Eduardo Carneiro (PRTB); Julian Lemos (PSL); 

Wallber Virgolino (Patriotas) e João Almeida (Solidariedade).  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Presidente do Avante em João Pessoa, o depu-
tado estadual Felipe Leitão foi ao município de 
Sousa declarar o apoio do seu partido à reelei-
ção de Fabio Tyrone (Cidadania) e Zenildo Oli-
veira (PTB). E usou uma máxima muito comum 
em competições esportivas para justificar a de-
cisão: “Vim dizer à população que em time que 
está ganhando, não se mexe”. 

avante declara apoio a tyrone: 
“é time que eStá ganhando”  

Julian e efraim: o encontro 

“é poSSível, Sim” 

O Democratas, que tem Raoni Mendes como 
pré-candidato a prefeito, já anunciou o próximo 
dia 12 como data de sua convenção, em João 
Pessoa, enquanto que o PSL do pré-candidato 
Julian Lemos ainda não definiu nem data nem 
local. O leitor deve estar se perguntando: qual 
a relação dessas duas informações? Bem, Le-
mos e Efraim Morais se reuniram, ontem. 

Provocado a falar sobre o teor do encontro com 
Efraim Morais, Julian Lemos afirmou que as eleições 
em João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras es-
tiveram entre os temas tratados. O Democratas e o 
PSL podem se unir na capital? Lemos não negou essa 
possibilidade. Ao contrário, até estimulou esse enten-
dimento: “É possível, sim”. 
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Estado confirmou mais 18 óbitos no boletim divulgado ontem pela SES, totalizando 2.501 falecimentos

Novos 798 casos de co-
vid-19 e 18 mortes ocorri-
dos em decorrência do agra-
vamento da doença, foram 
confirmados pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) on-
tem. Com a atualização, o Es-
tado registra 108.182 casos 
de contaminação pelo novo 
coronavírus sendo 78.720 
considerados recuperados e 
2.501 óbitos. Com todas as 
cidades com casos do vírus já 
confirmados, o número dos 
municípios que registram 
falecimentos da doença se-
gue subindo e chegou, nesta 
quinta-feira, ao montante de 
156, representando 69,96% 
do território paraibano. 

As cidades que concen-
tram o maior número de fa-
lecimentos segue a lista de 
municípios que lideram com 
maiores concentração da 
doença. João Pessoa tem 839 
mortes confirmadas e Cam-
pina Grande registrou 325. 
Juntas, as cidades concen-

tram 46,54% do número to-
tal dos falecimentos. Depois 
das duas, Bayeux é a que tem 
maior concentração com 99 
falecimentos. 

Entre os 18 óbitos regis-
trados ontem, oito ocorreram 
no intervalo de tempo entre a 
a quarta-feira e a quinta-feira. 
Os demais ocorreram entre 
18 de maio e 3 de setembro, 
distribuídos em 1 município, 
foram eles: Campina Grande 
(4), João Pessoa e Sapé (2), 
Guarabira, Bayeux, Sousa, 
Igaracy, Patos, Itaporanga, 
Serra Branca, Itatuba, São 
José de Espinharas e Logra-
douro com um caso cada.

A faixa etária entre os 
pacientes foi de 55 a 90 anos, 
sendo três deles com menos 
de 65 anos. Dois deles não 
possuiam comorbidades e 
os demais apresentaram dia-
betes, hipertensão e cardio-
patia como fatores de risco 
mais frequentes. Dois faleci-
mentos ocorreram em hospi-
tais privados e os demais em 
hospitais públicos.

Foram aplicados, em 

todo o Estado, 323.713 testes 
para o diagnóstico da doen-
ça em todos os municípios. 
Vinte cidades estão na lista 
das mais afetadas com con-
centração de casos superior 
a mil. João Pessoa (27.269) 
e Campina Grande (12.403) 
lideram o ranking., 

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) em todo o 
Estado é de 35%. A Região 
Metropolitana de João Pes-
soa, Campina Grande e o 
Sertão possuem, respectiva-
mente, 35%, 34% e 41% de 
taxa de ocupação dos leitos 
de UTI adulto.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

70% dos municípios da Paraíba
registraram mortes por covid-19
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Giro Nordeste

Felipe Santa Cruz: “Não temos 
ódio, mas não temos medo”

O presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), Felipe Santa Cruz, foi 
o entrevistado de ontem do 
programa Giro Nordeste que, 
dentre os principais temas 
abordados, reforçou a impor-
tância da manutenção e do 
respeito à democracia. Apre-
sentado diretamente da Bahia 
pelo âncora, Juraci Santana, o 
GN conta com a participação 
de jornalistas dos demais esta-
dos da região. Representando 
a Paraíba, a jornalista Naná 
Garcez, diretora presidente da 
Empresa Paraibana (EPC) de 
Comunicação, participou da 
sabatina.

Durante a entrevista, 
Naná Garcez questionou Feli-
pe Santa Cruz se houve agili-
dade do Judiciário brasileiro 
frente aos recursos dos gover-
nos estaduais acerca das me-
didas para conter e prevenir o 
contágio ao novo coronavírus. 
O presidente da OAB ressaltou 
o trabalho em conjunto dos ór-
gãos de Justiça, a retomada dos 
processos eletrônicos e que o 
Brasil conseguiu, durante esse 

período, “índices de produti-
vidade superiores a países da 
Europa que não tem uma es-
trutura de processo eletrôni-
co”, exemplificou.

Felipe Santa Cruz tam-
bém falou sobre a crítica da 
juventude atual acerca das 
notas de repúdio. “Acho que a 
democracia no Brasil correu e 
corre risco, ela corre risco no 
mundo. E elas [democracias] 
morrem cotidianamente. En-
tão, para nós da Ordem que 
temos compromisso com o Es-
tado Democrático de Direito, é 
importante pontuar sempre, 
com muita dureza”, afirmou.

O presidente da OAB re-
forçou a importância da defesa 
à democracia durante a sabati-
na, quando perguntado pela di-
retora presidente da EPC, Naná 
Garcez, sobre qual a grande 
luta da Ordem dos Advogados 
atualmente. Na ocasião, Naná 
relembrou que a OAB já trava 
lutas a favor da democracia, dos 
Direitos Humanos e pela Liber-
dade de Imprensa.

Para Felipe, a grande luta 
de hoje é “a defesa do Estado 
Democrático de Direito”, afir-
mou. “Todo adversário da de-
mocracia é nosso adversário. 

Todo ataque à democracia terá 
um nosso contrário. É nosso 
papel (...). O advogado quando 
recebe a carteira vermelha, ele 
jura defender o Estado Demo-
crático de Direito, o meio am-
biente, os direitos humanos, 
etc. Nós não temos ódio, mas 
também não temos medo”, 
disse.

Com relação a pandemia 
do novo coronavírus, Felipe 
criticou a postura do presi-
dente Jair Bolsonaro em ir de 
encontro à Ciência. “Não é pos-
sível que a gente não veja que 
está dando errado esse en-
frentamento à ciência. O afas-
tamento do ministro Mandetta 
foi um erro grosseiro. A ausên-
cia de um médico especialista 
no SUS na frente do Ministério 
da Saúde, por mais que o inte-
rino seja um homem correto, é 
um sinal de ataque a própria 
ciência e isso é muito grave”, 
disse o presidente da OAB.

O Giro Nordeste acontece 
às quintas-feiras, a partir das 
19h, com transmissão pela 
TVE Bahia e através das redes 
sociais. Na Paraíba, a trans-
missão acontece através do 
Facebook e YouTube da Rádio 
Tabajara, emissora da EPC.

A presidente da EPC, Naná Garcez, participou da entrevista com o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz

Câmara de Taperoá já pode 
marcar as eleições indiretas

O Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB) publicou ontem, no 
diário eletrônico, o acór-
dão referente à cassação do 
prefeito e vice de Taperoá, 
respectivamente, Juran-
di Gouveia Farias (MDB) e 
Francisco Antônio da Silva 
Filho (Patriota). A partir de 
agora, a Câmara Municipal 
pode convocar as eleições 
indiretas para a escolha dos 
novos gestores.

Para esta ação, o TRE 
entendeu que não haveria 
necessidade de esperar o 
trânsito em julgado, bastan-
do apenas a publicação do 
acórdão. Ambos foram acu-
sados de conduta vedada, 
abuso de poder econômico 

e captação ilícita de sufrágio. 
Em voto do relator do pro-
cesso, juiz Arthur Monteiro 
Lins Fialho, a decisão tem 
cumprimento imediato após 
a publicação do acórdão. 

A convocação de novas 
eleições está prevista no ar-
tigo 224 do Código Eleitoral 
determinando que decisão 
da Justiça Eleitoral que im-
porte na cassação do diplo-
ma ou a perda do mandato 
de candidato eleito em pleito 
majoritário acarreta a reali-
zação de novas eleições, in-
dependentemente do núme-
ro de votos anulados.

Além da cassação dos 
diplomas, com realização de 
novas eleições, a sentença 
incluiu aos gestores multa 

no valor de 101 mil Ufirs e 
pena de inelegibilidade do 
prefeito Jurandi Gouveia 
pelo prazo de oito anos. Em 
recurso, o TER-PB, no en-
tanto, decidiu manter ape-
nas as penas de cassação e 
de multa.

 

Esse mês a Energisa volta 
a atuar com o projeto Nossa 
Energia promovendo a troca 
de lâmpadas incendestes e 
fluorescentes por Led, e gela-
deiras usadas por aparelhos 
novos e mais eficientes. Duran-
te o mês de setembro, as equi-
pes da Energisa vão passar 
por 12 cidades beneficiando 
famílias carentes de 15 comu-
nidades. Ontem foram realiza-
das ações em João Pessoa, nas 
comunidade do Timbó e João 
Paulo II, com troca de lâmpa-
das e cadastro na Tarifa Social 
de Energia Elétrica.

O projeto Nossa energia 
faz parte do Programa de Efi-
ciência Energética (PEE), re-
gulado pela Aneel, e realizado 

pela Energisa na Paraíba.
Dentro da programação, a 

Energisa vai promover a troca 
de 100 geladeiras para famílias 
carentes da comunidade do 
Muçumagro, em João Pessoa. 
“Com essa ação pretendemos 
contribuir com o combate ao 
desperdício de energia elétrica 
através da substituição de ele-
trodomésticos antigos por mo-
delos mais novos e eficientes. 
Assim, as famílias vão consu-
mir menos e reduzir o valor da 
conta de luz”, explica Carla Pe-
trucci, especialista em eficiên-
cia energética, da Energisa. 

A equipe do Nossa Ener-
gia também vai promover o 
cadastro das famílias que pos-
suírem o perfil na Tarifa Social 

de Energia Elétrica (TSEE), ga-
rantindo desconto de até 65% 
na tarifa de energia.

Além da troca de geladei-
ras na comunidade do Muçu-
magro, em João Pessoa, a Ener-
gisa vai promover as demais 
ações do projeto nas cidades 
de Pitimbu, Coremas, Alagoa 
Grande, Bayeux, Cabedelo, Pi-
lar, São Miguel de Taipu, Mari, 
Cajá, Caldas Brandão, Mulungu 
e Gurinhém.

Para realizar a troca de 
lâmpadas é preciso compro-
var residência em comunida-
de de baixo poder aquisitivo e 
apresentar os seguintes docu-
mentos originais: identidade, 
CPF e última conta de energia 
paga. 

Energisa retoma atividades 
do projeto ‘Nossa Energia’

A cidade de João Pessoa 
acumula o maior 

número de mortes, com 
839 vítimas da covid-19, 

seguida de Campina 
Grande com 325 óbitos.

O TRE-PB decidiu 
afastar o prefeito 
e vice de Taperoá, 
Jurandir Farias e 

Francisco da Silva Filho 
por prática de crimes 

eleitorais. 

Foto: Reprodução

Agência Brasil

A Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro negou 
o pedido de abertura de 
impeachment contra o 
prefeito, Marcelo Crivella. 
A sessão realizada ontem 
terminou com um placar 
de 25 votos contra e 23 
votos a favor. Para ser 
aprovado, o pedido pre-
cisava de maioria sim-
ples, de 26 votos, do total 
de 51 parlamentares.

O pedido de im-
peachment se baseou 
em denúncias de que 
funcionários públicos 
estariam na porta dos 
hospitais municipais 
impedindo a ação de re-
pórteres da TV Globo de 
entrevistarem pacientes. 
Reportagem exibida pela 
emissora mostra vários 
servidores municipais 
do Rio de Janeiro atrapa-

lhando entrevistas feitas 
com usuários dos hospi-
tais.

Os vereadores das 
bancadas de oposição 
sustentaram que era ne-
cessário abrir o processo 

de impeachment a fim de 
investigar a participação 
do prefeito junto a esses 
grupos, que se organi-
zavam através do What-
sapp. Já os parlamenta-
res da base do governo 

argumentaram que não 
cabia abrir um processo 
do tipo às vésperas do 
início da campanha elei-
toral deste ano, dizendo 
que o julgamento seria 
feito pelos eleitores nas 
urnas.

Um vereador não 
conseguiu votar, mas pe-
diu para consignar o voto 
favorável à abertura do 
processo. O ato elevou de 
22 para 23 o número de 
votos a favor do impeach-
ment.

Parte dos vereadores 
cariocas participou da 
sessão presencialmente 
e outra parte, de forma 
remota. Com a rejeição 
em Plenário, o pedido foi 
arquivado.

Em nota, a prefeitu-
ra do Rio alegou que os 
funcionários ficavam na 
porta dos hospitais para 
orientar os pacientes.

Câmara do RJ nega pedido de 
impeachment contra Crivella

Foram 25 votos de 
vereadores desfavoráveis 
a abertura de processo de 
impeachment contra 23 
no caso dos “Guardiões 

de Crivella”.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União
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Auxílio Emergencial
Prorrogado por 4 meses, novo auxílio emergencial de R$ 300 
restringe beneficiários, como detentos em regime fechado, quem 
mora no exterior e alguns dependentes.  Página 7
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Governo adota novo formato de contratação e profissionais retomam plantão no hospital em João Pessoa

Neurocirurgiões e cirurgiões 
vasculares voltam ao Trauma

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@gmail.com

Os médicos neurocirur-
giões e cirurgiões vasculares 
que aderiram ao chamamen-
to público do Governo da 
Paraíba para prestação de 
serviço no Hospital de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena (HTSHL), 
em João Pessoa, retomaram 
o plantão em escala comple-
ta desde a noite de ontem. 
O secretário de Saúde do 
Estado, Geraldo Medeiros, 
destacou o novo formato 
das contratações dos pro-
fissionais que já prestavam 
serviço na unidade, através 
de uma cooperativa, o que 
garante a continuidade do 
atendimento nas áreas de 
neurocirurgia e cirurgia 
vascular. 

“Os neurocirurgiões e 
cirurgiões vasculares, que 
eram as lacunas que exis-
tiam nas escolas, reinicia-
ram seus trabalhos às 19h 
da quarta-feira. Até o dia 10 
de setembro, eles poderão 
trabalhar de acordo com o 
TAC com o Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT). A 
partir de então, eles mani-
festaram o desejo de formar 
uma Pessoa Jurídica (PJ) e 
manterem os serviços pres-
tados ao hospital. Então, o 
serviço não sofrerá mais 
descontinuidade e, desde 
quarta-feira, às 19h, está 
sendo executado como era 
antes”, explicou. Até o dia 10, 
eles continuam vinculados 
à Cooperativa e, a partir de 
então, passam a atuar como 
Pessoa Jurídica. 

O secretário explicou 
que o reforço vai manter o 
atendimento que já era pres-
tado por esses médicos na 

unidade hospitalar. “A pre-
ocupação que nós tivemos é 
que a população não ficasse 
desassistida nesse período. 
Nós estávamos obedecendo 
a uma determinação do Mi-
nistério Público do Trabalho. 
Já existe uma ação na Justiça 
antiga, transitado e julgado 
no Supremo que impede a 
contratação de cooperativas 
no Estado. Daí a atitude do 
Estado em promover o cha-
mamento público”, disse.

Geraldo Medeiros lem-
brou que o processo seletivo 
simplificado inicial não ob-
teve o resultado esperado, 
que era para pessoa jurídi-
ca. Por isso, foi realizado um 
novo chamamento público 
com Pessoa Física, com 21 
profissionais habilitados. 
Mesmo assim, a maioria 
desistiu, restando apenas 
nove que assumiram e se 
habilitaram para trabalhar 
no hospital. Os profissionais, 
conforme o secretário, serão 
contratados como Pessoa Ju-
rídica, conforme determina, 
no momento, a legislação.

Ele garantiu que, a par-
tir do dia 10, os profissionais 
manterão o atendimento. 
“Acreditamos que não ha-
verá nenhum problema em 
relação a esse vínculo”, afir-
mou o secretário. Ele garan-
tiu, inclusive, que o número 
de profissionais é suficiente. 

Esquema de plantão garante atendimentos
A escala de plantão dos neu-

rologistas não foi interrompida 
em nenhum momento, aten-
dendo 24h por dia, conforme o 
diretor geral do HETSHL, Laecio 
Bragante. “As cirurgias vascula-
res permanecem como antes, ou 
seja, um cirurgião vascular pre-
sencial e um de sobreaviso. Toda 
vez que precisar de uma cirurgia 
de maior porte, que precise da 
atuação dos dois, o segundo, de 
sobreaviso, virá para o hospital”, 
garantiu. 

A situação do hospital, se-

gundo ele, está plenamen-
te regularizada. “Queremos 
transmitir para a população a 
tranquilidade, porque o hos-
pital continua porta aberta, 
atendendo plenamente a todos, 
sem distinção”, acrescentou. 
Ele explicou que, na transição 
da cooperativa para a empresa 
contratada não haverá, em ne-
nhum momento a interrupção 
do atendimento. Ao todo são 12 
cirurgiões vasculares e 12 cirur-
giões torácicos que se revezam 
em escala.

“E não houve interrupção 
do atendimento. Nesse período 
(a partir do dia 27 até o dia 2 
quando começou a valer a nova 
escala) foram 117 pacientes 
avaliados pela neurocirurgia do 
Hospital Metropolitano. Destes, 
76 tiveram alta pela neuroci-
rurgia, 41 permaneceram no 
hospital e, desses 41, dez foram 
operados. O restante continua 
em observação. Continuamos 
como antes, prestando esse ser-
viço de qualidade à população”, 
reforçou o diretor. 

O secretário de Saúde, Geraldo Medeiros (D), informou que, como Pessoa Jurídica, os profissionais continuarão a fazer o serviço sem nenhuma interrupção

Este reforço na equipe 
médica vai manter 
a realização dos 

procedimentos que 
já eram feitos pelos 

médicos especialistas.

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), está 
realizando uma Chamada 
Pública para a contratação 
de médicos para atuação 
no Hospital de Emergência 
e Trauma Dom Luiz Gon-
zaga Fernandes. O edital, 
publicado no Diário Oficial 
do Estado dessa quinta-
-feira (3), prevê a presta-
ção de serviços de pessoas 
jurídicas, credenciadas ao 
SUS, especificamente para 
prestação de serviços mé-
dicos nas especialidades 
de neurocirurgia, cirurgia 
vascular e cirurgia torácica.

A contratação visa 
atender a demanda de ur-
gência e emergência em 
traumatologia da unidade 
de saúde, em virtude da 
chamada anterior ter apre-
sentado insuficiência de 
inscritos. O valor estima-
do para a contratação dos 
serviços especializados 
será de R$ 793.520,00. 
Os plantões variam entre 
6h e 12h e as remunera-

ções entre R$ 600,00 e 
R$ 2.200,00.

As pessoas jurídicas 
que atendam aos requisi-
tos especificados no edital 
e que desejam participar 
da Chamada Pública deve-
rão acessar o link: https: 
//www.cognitoforms.
com / SecretariaDeEstado 
DaSa %C3% BA de / EDI-
TAL062020, preencher os 
dados solicitados e anexar 
toda a documentação so-
licitada até as 23h59 do 
dia 09/09/2020. 

O edital completo pode 
ser acessado no site https://
auniao.pb.gov.br/doe

Governo lança edital 
para hospital em CG

Referência para grávidas

Maternidade Frei Damião atende 
em novo endereço em Jaguaribe

A Maternidade Frei 
Damião, que integra a 
rede hospitalar do Esta-
do, conta agora com uma 
segunda unidade já aten-
dendo em seu novo en-
dereço, na Avenida João 
Machado, 212, Jaguaribe 
(antigo Hospital Santa 
Paula), em João Pessoa.  
Para quaisquer dúvidas, 
os usuários podem ligar 
para aos telefones: (83) 
3612-2802/2840.

 De acordo com a 
diretora geral da mater-
nidade, Selda Gomes, na 
antiga unidade em Cruz 
das Armas vão permane-
cer funcionando apenas 
os serviços de teste do 
pezinho e da orelhinha, 
ultrassonografia, ambu-
latório de pré-natal de 
alto risco e planejamento 
familiar, que são serviços 
agendados.  

“Depois que esses 
serviços forem transferi-
dos para a nova unidade, 

o antigo prédio será demolido para dar 
lugar ao Hospital da Mulher, que será 
construído pelo Governo do Estado”, 
explicou Selda Gomes.

Estrutura
Com a abertura da Unidade II, mais 

104 leitos, sendo 17 de UTI,  estão dispo-
níveis para população de 64 municípios 
paraibanos, que integram a 1ª macror-
região de Saúde do Estado.  

O novo serviço possui posto de En-
fermagem e Farmácia; duas recepções; 
sala de espera; refeitório; cozinha; des-
pensa; e banheiros.   

“Esse serviço está completamente 
equipado com tudo que tem que ter, 
tudo de alto padrão, de alta tecnologia”, 
afirmou a diretora.  A Unidade II conta 
com uma ampla estrutura e novos equi-
pamentos para atender pacientes diag-
nosticadas com a covid-19.

Segunda unidade 
da Maternidade 
está funcionando 
na Avenida 
João Machado, 
em João Pessoa

O edital pode ser conferido 
através do QR Code acima

Foto: Secom-PB

Foto: Marcus Antonius
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Foragidos têm extensa ficha criminal e devem ser transferidos para a PB na próxima semana, onde ficarão à disposição da Justiça

Presos em MG suspeitos de 
mortes em Catolé do Rocha

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Foto:  Arquivo

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

A estudante do curso 
de Medicina, de 23 anos, 
suspeita de participar de 
um esquema de venda de 
vagas em cursos de Medi-
cina se encontra no Presí-
dio Feminino de Campina 
Grande, onde cumpre a 
prisão temporária expedi-
da pela Justiça. 

Segundo o delegado 
Demétrius Patrício, ela 
deverá ser posta em liber-
dade, por ter colaborado 
com as investigações. A 
prisão da universitária 
aconteceu terça-feira em 
Camipna Grande, na 2ª 

fase da Operação Asclé-
pio, desencadeada pela 
Polícia Civil de Assis (SP). 
A estudante confessou ter 
realizado provas em lu-
gar de outras pessoas. Ela 
disse que o grupo cobrava 
entre R$ 80 mil e R$ 120 
mil por vaga.

Ela ainda revelou que 
obteve êxito em sete pro-
vas, das cerca de 15 que 
participou. Após o térmi-
no da prisão temporária, 
a estudante universitária, 
que reside em Campina 
Grande, vai responder o 
processo em liberdade. 

Estudante é levada 
para presídio de CG

PRF flagra carro com três homens e 
mais onze cabras no porta-malas

Uma ação integrada en-
tre a Polícia Civil da Paraíba 
e a Polícia Rodoviária Federal 
prendeu ontem, na cidade de 
Sete Lagoas, em Minas Ge-
rais, três homens foragidos 
de Catolé do Rocha. Fábio 
Dantas da Silva (Uau); José 
Carlos da Silva (Xirido) e Bru-
no da Silva Dantas, conhecido 
por Bruninho, estavam em 
um veículo Van e tentavam 
fugir para São Paulo quando 
foram abordados pelos poli-
ciais rodoviários federais, na 
BR-040. Um quarto homem 
também foi preso, mais está 
sendo investigado para saber 
se tem participação com as 
ações do trio.

Segundo a policial rodo-
viária Keila Melo, da PRF da 
Paraíba, a abordagem ocor-
reu após a PRF em Minas 
Gerais receber informações 
do setor de inteligência do 
órgão na Paraíba e da Polícia 
Civil paraibana.

Com os presos foram 
apreendidas uma pistola ca-
libre ponto 380 com 27 mu-
nições intactas. Os homens 
detidos, de 23 anos, 27 anos, 
31 anos e 24 anos foram en-
caminhados à Polícia Civil de 
Sete Lagoas e deverão res-
ponder por porte ilegal de 
arma de fogo. Um deles tam-
bém apresentou documento 

falso e deverá responder pelo 
crime de falsidade ideológi-
ca. Eles serão encaminhados 
ao sistema prisional para o 
cumprimento dos mandados 
de prisão em aberto pelos 
crimes de homicídios prati-
cados no Sertão da Paraíba.

Segundo o delegado 
Sylvio Rabelo, superinten-
dente da 3ª Região de Polí-
cia Civil, o trio é responsável 
pela maioria dos homicídios 
ocorridos em Catolé do Ro-
cha, na Paraíba, entre eles a 
chacina ocorrida no dia 21 
de junho deste ano quan-
do quatro pessoas foram 
assassinadas no Sítio Can-
tinho, zona rural de Catolé 
do Rocha. No dia anterior, 
um servidor público da Se-
cretaria de Saúde da Paraí-
ba também foi morto pelos 
criminosos. 

Além dessas mortes, 
eles também são aponta-
dos como autores de outros 
vinte homicídios ocorri-
dos na região, inclusive de 
duas jovens em plena praça 
pública daquela cidade do 
Sertão paraibano. Contra o 
trio, que tem uma extensa fi-
cha criminal existem vários 
mandados de prisões, repre-
sentados pelas autoridades 
policiais da Paraíba. Sylvio 
Rabelo acredita que na pró-
xima semana o trio deve ser 
transferido para a Paraíba e 
responder pelos crimes pra-
ticados.

Desde o mês de junho 
quando ocorreram as cinco 
mortes em menos de 24 horas 
uma força-tarefa formada por 
policiais civis, militares e Cor-
po de Bombeiros começou a 
agir na região de Catolé do Ro-
cha com a realização de barrei-
ras policiais, principalmente 
nas rodovias que fazem divisa 
com o Rio Grande do Norte.

Durante as ações, vários 
envolvidos com o tráfico de 
drogas e outros crimes foram 
presos, como também houve 
apreensão de entorpecentes 
e armas. “Passamos cerca de 
70 dias sem um assassinato.

Um advogado, Flávio 
Márcio Júnior foi preso sus-
peito de envolvimento com a 
quadrilha. Ele foi transferido 

para um quartel da Polícia 
Militar em Campina Gran-
de. Em São Paulo também a 
prisão de outro suspeito e, 
na semana passada houve 
a prisão de Marcos da Silva, 
ex-presidiário, também co-
nhecido por V. Marquinhos e 
MS, de 26 anos que já está no 
Presídio Regional de Catolé 
do Rocha.

“Com isso, estão pre-
sos os homens responsáveis 
pela maioria dos homicídios 
de Catolé do Rocha. A força-
-tarefa da Polícia Civil, Polícia 
Militar e Bombeiros Militar 
da Paraíba ainda continua na 
região. São mais de 70 dias, 
com apenas um homicídio 
em Catolé do Rocha”, refor-
çou Sylvio Rabelo.

O delegado Sylvio Rabelo informou que os homens estavam fugindo para São Paulo após praticarem a série de assassinatos na região de Catolé do Rocha

A Polícia Rodoviária Fe-
deral prendeu nessa quarta-
-feira (2), três homens por 
maus-tratos a animais. Um 
deles era foragido da Justiça 
acusado de um estupro em 
João Pessoa. O trio estava em 
um veículo Toyota Corolla e 
foi flagrado com onze cabras 
no interior do carro. A ocor-
rência foi registrada no km 
69, da BR-230, no município 
de Cruz do Espírito Santo.

A Central de Informa-
ções da PRF recebeu denún-
cia sobre um veículo trans-
portando vários animais de 
grande porte. 

No carro alguns animais 
estavam no banco traseiro 
e a maior parte no porta-
-malas, caracterizando maus 
-tratos aos animais já que 
eles estavam sendo trans-
portados sem qualquer tipo 
de ventilação e sem espaço 
físico adequado. Os homens 
de 40, 24 e 21 anos alega-
ram serem feirantes e que 
estavam levando os animais 
para uma feira em Campina 
Grande. 

Os animais foram enca-
minhados para o Centro de 
Manejo de Animais de João 
Pessoa. Um deles já estava 
em estado de sofrimento 
devido ao transporte inade-
quado e terá que ser sacrifi-
cado. A polícia não descarta 
a hipótese dos animais te-
rem sido furtados de alguma 
propriedade rural. 

Os homens foram deti-
dos e deverão responder por 
maus-tratos a animais, com 
pena prevista de três meses 
a um ano. 

As ações da Polícia Mili-
tar no Litoral Norte do Esta-
do resultaram na apreensão 
de cerca de dois quilos de 
drogas, a prisão de um sus-
peito de tráfico e captura de 
um homem foragido da Justi-
ça nessa quarta-feira (2), em 
Mamanguape.

Em uma delas, um ho-
mem de 29 anos foi abor-
dado nas proximidades de 
um posto de combustível e, 
durante a revista, foram lo-
calizadas quatro embalagens 
com drogas. No total, foram 
cerca de dois quilos de ma-
conha, que estava guardada 
na mochila do suspeito. Com 
ele, a PM encontrou ainda 
uma maquineta de cartão de 

débito e crédito.
De acordo com a PM, o 

suspeito confessou que tra-
zia os entorpecentes do Rio 
Grande do Norte e que a in-
tenção era a distribuição em 
João Pessoa, algo que deverá 
ser confirmado nas investi-
gações. 

Ainda em Mamanguape 
foi recapturado um foragido 
da Justiça acusado de rou-
bo, que tinha um mandado 
de prisão em aberto. Contra 
o homem, de 43 anos havia 
um mandado contra ele ex-
pedido pela Vara Única da 
Comarca de Rio Tinto. O ho-
mem foi preso e levado para 
a delegacia, onde está à dis-
posição da Justiça.

Droga é apreendida 
no Litoral Norte da PB

Alguns animais estavam no porta-malas do Toyota Corolla sem qualquer tipo de ventilação e sem espaço físico

Foto:  PRF

A partir de hoje (4), até a 
meia-noite de segunda-feira 
(7) a Polícia Rodoviária Fede-
ral inicia a Operação Indepen-
dência nas rodovias federais 
da Paraíba, reforçando o po-
liciamento ostensivo para ga-
rantir a segurança e a fluidez 
do trânsito no feriado. 

Este é o primeiro feriado 
prolongado após o início do 
isolamento social provocado 
pela pandemia que deverá 
impactar no aumento de veí-
culos circulando nas rodovias 
federais. 

Para reduzir o número de 
acidentes, a PRF priorizará as 
ações preventivas para a dimi-
nuição da violência no trânsi-
to e de acidentes relacionados 
ao consumo de bebidas alcoó-

licas associados à direção de 
veículos, às ultrapassagens 
proibidas e acidentes envol-
vendo motocicletas e ciclomo-
tores. O planejamento da PRF 
faz parte de esforços para a re-
dução da violência no trânsito.

Serão intensificadas as 
fiscalizações com o uso de eti-
lômetros, bem como de exces-
so de passageiros nos veícu-
los, uso de cinto de segurança 
para os condutores e passa-
geiros, averiguação do estado 
de conservação dos veículos, 
tais como dos pneus, estepe e 
sistema de iluminação.  

As fiscalizações de moto-
cicletas também serão inten-
sificadas durante a operação. 
As ações de combate ao cri-
me também serão reforçadas 

com fiscalizações específicas 
a automóveis, motocicletas e 
ônibus que circulam entre os 
estados.

Durante o feriado, have-
rá restrição de tráfego para 
alguns veículos de carga nas 
rodovias federais, em trechos 
de pista simples.

Não será permitido o 
trânsito de veículos ou combi-
nação de veículos, cujos pesos 
e dimensões excedam os se-
guintes limites: 2,6m de lar-
gura; 4,4m de altura; 19,8m 
de comprimento e  57 tone-
ladas  de Peso Bruto Total. A 
restrição seguirá conforme os 
dias e horários a seguir:

4 (sexta-feira) – 16h às 
22h; 5 (sábado) – 6h às 12h; 7 
(segunda-feira) – 16h às 22h.

Operação Independência começa hoje
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MP exclui certos dependentes, beneficiados anteriormente, presos em regime fechado e quem mora no exterior

O governo publicou no 
Diário Oficial da União de on-
tem uma Medida Provisória 
com as novas regras do pa-
gamento do auxílio emergen-
cial, que foi prorrogado por 
quatro meses. O novo valor, 
de R$ 300, foi anunciado na 
última terça (1º) pelo presi-
dente Jair Bolsonaro. Agora, 
o texto proíbe que alguns de-
pendentes - que antes tinham 
direito às parcelas -, presos 
em regime fechado e mora-
dores no exterior recebam 
o benefício. Também veta a 
abertura de novas inscrições. 
O governo estima gastar até 
R$ 67,6 bilhões com os paga-
mentos.    

A MP define que as qua-
tro parcelas correspondem 
ao auxílio emergencial resi-
dual.

Quem já recebe o auxí-
lio não precisa se inscrever 
novamente, contanto que 
atenda aos critérios previs-
tos. O calendário dos novos 
pagamentos do auxílio emer-
gencial residual ainda não foi 
divulgado pelo governo. A 
MP mantém a quantidade de 
benefícios a dois por família. 
A mãe que for chefe de famí-
lia tem direito a duas cotas 
por mês.

Para receber o pagamen-
to, está prevista uma reavalia-
ção mensal dos beneficiários 

aprovados. As novas parcelas 
do auxílio emergencial resi-
dual serão pagas da mesma 
forma que as anteriores: no 
calendário e da mesma ma-
neira que o Bolsa Família 
para os beneficiários ou por 
meio de crédito em poupança 
social digital da Caixa nos de-
mais casos.

Força-tarefa 
Na Paraíba, vários ór-

gãos firmaram um convênio 
para dar conta do enorme 
volume de queixas contra a 
União por corte no recebi-
mento: Ministério Público 
Federal, Defensorias Públicas 
da União e do Estado e a Or-
dem dos Advogados do Brasil, 
que conquistou a adesão de 
advogados de várias cidades 
numa força-tarefa voluntária. 
A pouca quantidade de servi-
dores da DPU (só três defen-
sores) para um número cada 
vez maior de ações foi a razão 
determinante da celebração 
do convênio. Na última se-
gunda (31 de agosto), repre-
sentantes dos órgãos se reu-
niram, preocupados com uma 
segunda avalanche de ações.

Hoje, o interessado pre-
judicado pode procurar o site 
da Justiça Federal no Esta-
do (jfpb.jus.br) e ir direto ao 
link do auxílio emergencial 
(na página inicial) preencher 
um formulário, que será ana-
lisado por um juiz – procedi-
mento conhecido por ater-

mação. Pode também optar 
por acessar a página do MPF 
ou baixar o aplicativo MPF 
Serviços (disponível para 
Android e iPhone), anexar os 
documentos pessoais e fa-
zer a reclamação. Segundo o 
presidente da Comissão Pro 
Bono da OAB-PB, Carlos Die-
go Filgueiras, o tempo médio 
de espera até o atendimento é 
de 15 dias.

O professor de Direito 
Gênesis Cavalcanti integra a 
coordenação do Laboratório 
de Pesquisa e Extensão em 
Subjetividade e Segurança 
Pública (Lapsus), um proje-
to da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) desenvol-
vido há 10 anos nos presídios 
da capital, oferecendo um tra-
balho de educação aos pre-
sos e amparo aos familiares. 
Ele acha que a exclusão dos 
detentos do auxílio emergen-
cial reproduz a ideia de “pena 
compartilhada” que recai 
sobre as esposas dos encar-
cerados – ideia que ganhou 
sustento com a base de apoio 
do presidente. “Apesar de a 
nossa Constituição proibir o 
compartilhamento da pena 
para além do condenado, os 
parentes também são vistos 
como suspeitos – quando 
não como criminosos tam-
bém pela sociedade. É uma 
forma de descumprir direitos 
e garantias fundamentais e 
presentes na lei de execuções 
penais”, critica.

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

Novo auxílio emergencial de 
R$ 300 restringe beneficiários

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Emmanuel Noronha

Foto: Divulgação

Não podEm REcEbER

n Quem conseguiu emprego formal após o benefício;

n Quem foi contemplado com benefício previdenciário, seguro-desemprego ou programa de 
transferência de renda federal após o auxílio emergencial (salvo o Bolsa Família);

n Os que têm renda mensal acima de meio salário mínimo por pessoa ou renda familiar men-
sal total acima de três mínimos;

n Residentes no exterior;

n A pessoa que recebeu em 2019 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70;

n Quem possuía em 2019 bens ou direitos a partir de R$ 300 mil;

n Em 2019, recebeu rendimentos isentos não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fon-
te, acima de R$ 40 mil;

n O dependente no Imposto de Renda da pessoa que se enquadre nos itens 5, 6 ou 7; 

n Os presos em regime fechado;

n Os menores de 18 anos, exceto as mães adolescentes;

n Possua indicativo de óbito nas bases de dados do Governo Federal.

Quem já recebe o 
auxílio não precisa se 
inscrever novamente, 
contanto que atenda 
aos critérios previstos, 
sendo o benefício 
extensivo a duas 
pessoas por família. A 
mãe que for chefe de 
família tem direito a 
duas cotas por mês

Para quem está dis-
posto a abrir o próprio 
negócio, as facilidades au-
mentaram. As novas regras 
para o MEI, que significa 
Microempreendedor Indi-
vidual, já estão valendo-
desde o início deste mês e 
todos os interessados po-
dem se inscrever através do 
Portal do Empreendedor 
para serem dispensados de 
alvará. O objetivo é ajudar 
as pessoas que desejam fu-
gir da crise provocada pela 
pandemia do coronavírus. 

Parceria neste senti-
do entre o Sebrae-PB e o 
Governo do Estado já vem 
promovendo esse tipo de 
facilidade para os novos 
empreendedores desde o 
ano passado, em cerca de 
150 municípios paraiba-
nos. Com essa medida, a 
pessoa que busca uma vis-
toria dos Bombeiros para 
abrir sua microempresa, 
é feita automaticamente. 
Através do MEI, os Bom-
beiros fornecem um alvará 
provisório, e o estabeleci-
mento pode começar a fun-
cionar automaticamente. 

Para o diretor técnico 
do Sebrae-PB, Luiz Alber-
to Amorim, entrando no 
portal do Empreender, o 
interessado registra rapi-
damente sua empresa e, 
em seguida, recebe toda a 
documentação necessária 

para funcionamento”.
Ele disse ainda, que 

tudo isso representa um 
ganho de tempo extraordi-
nário, principalmente nes-
se período de crise que o 
mundo vive. Essa geração 
terá com o MEI novas opor-
tunidades de negócios, 
inclusive aquelas pessoas 
que perderam o trabalho. 

O MEI dá oportunida-
de a todos que foram afeta-
dos com a crise da pande-
mia a voltarem ao mercado 
de trabalho. Vai dar opor-
tunidade para que a pessoa 
possa empreender e ter de 
volta sua cidadania empre-
sarial assegurada. Trata-se 
de um ponto muito impor-
tante com aprovação do 
Comitê para a Gestão da 
Rede Nacional para Sim-
plificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e 
Negócios (CGSIM).

Na prática, as pessoas 
que queriam abrir o pró-
prio negócio tinham que 
apresentar uma série de do-
cumentos. Essa documen-
tação ainda é obrigatória, 
mas agora, com muito mais 
facilidade. A pessoa pode 
fazer a inscrição no site do 
Empreender e começar a 
trabalhar de forma provi-
sória, conforme o Código 
de Postura do Município. O 
MEI foi criado com o objeti-
vo de regularizar a situação 
de profissionais informais.

As principais regras 
entraram em vigor no dia 

1º de setembro para os em-
preendedores.

Os termos da Reso-
lução CGSIM possibilitam 
que empresas, median-
te autodeclaração de que 
cumprem os requisitos 
possam iniciar suas ativi-
dades sem a necessidade 
de vistoria prévia. 

A nova regra estabele-
ce a dispensa de alvarás e 
licenças ao Microempreen-
dedor Individual (MEI). 
Mobiliza órgãos estaduais 
e municipais envolvidos 
no processo a promove-
rem a desburocratização. 
Por fim, a Resolução CG-
SIM dispõe sobre um fluxo 
simplificado para abertura 
de empresas. A finalidade 
é fazer com que as Juntas 
Comerciais realizem uma 
coleta única de dados ne-
cessários para o registro e 
legalização, fazendo com 
que o empreendedor não 
precise informar dados em 
mais de um portal.

A medida almeja a 
promoção de agilidade ao 
processo de abertura e le-
galização de empresas, vis-
to que apenas as respostas 
imediatas e automáticas 
serão obrigatórias no pro-
cesso. E quando a coleta 
for realizada no âmbito da 
Junta Comercial, permiti-
rá que o cidadão prossiga 
rapidamente às etapas ne-
cessárias para a formaliza-
ção da empresa e início das 
atividades. 

mEI ganha novas regras 
e tem dispensa de alvará
José Alves
zavieira2@gmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

Crise no setor

pandemia fecha rede de 
motéis em João pessoa

O impacto provoca-
do pela pandemia disse-
minada pelo coronavírus 
provocou o fechamento 
de dois grandes motéis 
em João Pessoa. O Pigalle 
situado à margens da BR- 
230, próximo ao antigo 
Forrock, e o Parque Mo-
tel, instalado no bairro 
José Américo. Outros mo-
téis da cidade, a exemplo 
do Éden e o Union, fecha-
ram as portas tempora-
riamente no período mais 
crítico da pandemia, mas 
já voltaram a funcionar. 
Já o Trevo Motel, mesmo 
passando por grandes 
momentos de dificulda-
de, conseguiu manter as 
portas abertas atendendo 
os clientes. Cada um dos 
motéis fechados teve que 
demitir uma média de 15 
ou 20 trabalhadores.  

O Parque Motel que 
também tem uma unida-
de em Campina Grande, 
fechou apenas a de João 
Pessoa, depois de 23 anos 
de funcionamento. Os pro-
prietários aproveitaram o 
momento da pandemia, 
com o empreendimento 
sem público, e venderam 
o espaço para as novas 
instalações do Supermer-
cado Nordestão.  

Através das redes so-
ciais, a equipe do Parque 
Motel agradeceu a todos 
os clientes, amigos e cola-
boradores que estiveram 
junto a eles e anunciou 
o fechamento ressaltan-
do o apoio de todos que 
fizeram parte do motel 
durante os 23 anos de 
existência. Ainda de acor-
do com a nota publicada 
pela direção do Parque, 
eles disseram encerrar 
esse ciclo apenas em João 
Pessoa, informando que 
continua atendendo o pú-
blico na cidade de Campi-
na Grande.     

Pigalle 
O Motel Pigalle, na 

Grande João Pessoa, 
anunciou o encerramen-
to das atividades após 39 
anos de funcionamento 
por causa da pandemia. O 
anúncio também foi rea-
lizado através das redes 
sociais da empresa. Os 
dirigentes agradeceram 
todos os clientes, colabo-
radores, fornecedores e 
amigos que fizeram par-
te da trajetória do motel. 
Os empresários comuni-
caram o encerramento 
do Pigalle em definitivo, 
afirmando que foram 
muitos anos de história 
construídos com paixão 
por servir, e que vão se 

reinventar para conti-
nuar no mercado de tra-
balho.  

Trevo
Outros motéis, mes-

mo com a pandemia, não 
fecharam as portas nem 
mesmo no período mais 
crítico da covid-19 e se 
mantiveram em funcio-
namento, como foi o caso 
do Trevo Motel, situado às 
margens da BR-230, pró-
ximo à sede dos Correios. 
Segundo uma das gerentes 
do complexo, “nesta pan-
demia o Trevo passou por 
momentos difíceis, mas 
continuou atendendo os 
clientes. Agora com o pro-
cesso de flexibilização das 
atividades econômicas, o 
atendimento vem se nor-
malizando”, afirmou. 

Em Campina Grande, 
o Parque Motel não fe-
chou as portas por causa 
da pandemia e continua 
atendendo à clientela. A 
gerência local informou 
que no período mais crí-
tico das contaminações 
pela covid-19, o Parque 
Motel passou por grandes 
dificuldades, mas disse 
que atualmente a fre-
quência vem voltando à 
normalidade. Os motéis, a 
exemplo dos hotéis foram 
bastante afetados pela 
pandemia.
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Campanha nacional que visa aumentar as vendas e estimular a economia começou ontem e vai durar dez dias

A segunda edição da 
Campanha Semana Brasil, 
desenvolvida para estimu-
lar a economia através de 
descontos em lojas de todo 
o país, teve início ontem e 
vai até o próximo dia 13 de 
setembro. Os descontos, 
que serão proporcionados 
em parceria com diversas 
entidades e empresas, pode 
variar de acordo com cada 
estabelecimento e chegar a 
até 70%. Com o lema “Va-
mos em frente, com cuidado 
e confiança”, o dia D da cam-
panha ocorre na próxima se-
gunda-feira (7), com o obje-
tivo de aumentar as vendas 
na semana em que se come-
mora a independência do 
Brasil. Na Paraíba, a adesão 
das lojas à campanha é livre.

De acordo com o presi-
dente da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de João Pessoa, 
Nivaldo Vilar a expectativa é 
que a campanha ajude o co-
mércio a aumentar as vendas 
e recuperar o que foi perdido 
durante o período de pande-
mia. “É uma oportunidade 
que os lojistas têm de dar 
uma alavancada nas vendas 
e ir buscar o prejuízo que 
se teve nesses meses fecha-
dos. Com certeza serão feitas 
boas vendas”, comentou.

A adesão é espontânea 
e de acordo com a necessi-
dade e disponibilidade de 
cada empresa. Nivaldo Vi-
lar explicou que a CDL está 
disponibilizando todo o ma-
terial de divulgação para os 
lojistas que desejam parti-
cipar da campanha. “Qual-
quer empresa pode baixar 
o nosso material em nosso 
site, é grátis. Cada loja faz 
à sua maneira, pode dar até 
70% de desconto, mas fica a 
critério do lojista. Temos vá-
rias que já aderiram à cam-
panha, inclusive que estão 
anunciando”, disse. 

Uma das preocupações 
é a realização de descontos 
no período de pandemia da 
covid-19. Quanto maior as 
promoções, mais pessoas 
devem procurar o comér-
cio, aumentando os riscos 
de aglomerações. “Quan-
do você faz uma promoção 
para vender mais, vai atrair 
mais consumidores para 
dentro do estabelecimento 
e como existe um protocolo 
de quantidade de pessoas, 
complica um pouco. Mas 
isso não quer dizer que não 
vá melhorar as vendas de 
todo mundo. Os lojistas po-
dem criar estratégias, con-
tinuar no delivery, o drive 
thru, e melhorar as condi-
ções de vendas”, ressaltou o 
presidente da CDL. 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmailcom 

Comércio terá descontos de 
até 70% na “Semana Brasil”

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

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

A história da Paraíba está presente no município da 
Baia da Traição, onde em 1501 navegantes ancoravam 
no porto, cenário de batalhas sangrento entre os índios 
Potiguaras, habitantes da terra, e os portugueses que 
queriam colonizar o local. Município riquíssimo com 
vários roteiros ambientais é cenários em pontos para 
os turistas, a exemplo de falésias, arrecifes de corais, 
manguezais, praias paradisíacas, rios com águas 
cristalinas, ruínas históricas e a maior reserva indígena 
dos índios Potiguaras, cujos habitantes preservam e 
mantém os costumes. A gastronomia também é um 
dos grandes atrativos ao turista e agora conta com um 
novo produto que é o Quiosque da Ninha, um ambiente 
rústico a beira mar com deliciosos petiscos e música de 
qualidade.

Turismo

Sousa

Baía da Traição 

João PESSoa

O Centro Cultural São Francisco, no Centro Histórico de João Pessoa, retomou as suas ativida-
des de forma responsável no último dia primeiro, seguindo as orientações do decreto que autoriza 
os passeios turísticos e visitações aos pontos turísticos de João Pessoa, obedecendo às normas de 
higienização e demais exigências estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde.  A visitação está 
aberta ao público que também conta agora com a “Exposição Temporária: Parahyba: Ontem e Hoje”, 
através de um acervo fotográfico da cidade antiga e atual, bem como a apresentação de acervo docu-
mental, que remontam a história da Parahyba, a partir da sua fundação até os dias atuais, dentro do 
contexto das festividades dos 435 anos da criação Cidade Régia de Nossa Senhora das Neves.

Tabatinga

Despertar com esse visual é o início de um dia maravilhoso. E é assim que acordamos na 
Pousada dos Mundos em Tabatinga Litoral Sul da Paraíba, um lugar de boas energias propício para 
o lazer. Com apartamentos climatizados e direito a um delicioso café da manhã, a pousada destaca-
se pela sua atmosfera romântica e admirável natureza, com 2.700m² de área verde e rio, contendo 
ainda piscina e passeios de caiaque. Informações: (83) 98706-8884.

Fotos: Teresa Duarte
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A Booking.com, cuja missão é facilitar que as pessoas conheçam o mundo, preparou uma lista 
de 5 destinos nacionais onde viajantes podem relaxar enquanto trabalham remotamente. A seleção 
foi feita a partir dos destinos mais recomendados para relaxar, de acordo com os viajantes brasileiros 
e internacionais da plataforma. João Pessoa está citada entre esses destinos sendo destacada como 
uma cidade portuária de clima quente e úmido, considerada uma das cidades mais antigas do Brasil. 
A Booking.com destaca ainda que a capital paraibana como a capital mais verde do país e uma das 
mais verdes do mundo, em parte graças ao Jardim Botânico localizado na região central da cidade, 
com 515 hectares de Mata Atlântica preservada. 

O Vale dos Dinossauros, no município de Sousa, foi reaberto ontem à visitação e algu-
mas restrições foram impostas como medida de segurança, a exemplo do uso de máscaras 
e de recipientes com álcool em gel que foram espalhados ao longo do parque. Além das 
30 pessoas por turno, poderão ser organizados também pequenas excursões, mas nestes 
casos a presença de um guia é obrigatório, que organizará a movimentação dos visitantes 
para evitar aglomerações. As visitas têm que ser agendadas previamente pelo telefone 
(83) 98812-3265 ou pelo portal da Superintendência de Administração do Meio Ambien-
te (Sudema) e apenas 30 pessoas poderão ter acesso ao local a cada turno. O horário de 
funcionamento se inicia às 8h e vai até 17h.

Na opinião do economis-
ta  Rafael Bernardino, a cam-
panha é uma forma inteligen-
te de associar o patriotismo 
a promoções comerciais. “O 
brasileiro precisa ser mais 
patriota e sugiro que os lo-
jistas, mesmo vindo de um 
período de grandes dificulda-
des em função do fechamento 
do comércio por algum tem-
po e a após a reabertura com 

vendas ainda em volume con-
siderados muito baixos, não 
deixem passar essa oportu-
nidade e procurar promover 
o seu negócio. Especialmente 
porque é possível utilizar as 
peças publicitárias disponi-
bilizadas gratuitamente e se 
comunicar com os seus clien-
tes utilizando, em especial, 
as redes sociais”, comentou o 
especialista. 

Sobre a campanha
A ação envolve lojas 

de todos os setores como 
alimentação, eletrônicos e 
eletrodomésticos de todo o 
país. A campanha foi desen-
volvida pela Secretaria de 
Comunicação do Governo 
Federal (Secom) em parceria 
com o Instituto para Desen-
volvimento do Varejo (IDV). 
Segundo dados da Ebit/Nel-

son. em sua primeira edição, 
a campanha proporcionou 
um aumento de 41% em 
transações online, enquanto 
as vendas presenciais cres-
ceram 11,3%, de acordo com 
a Cielo. 

Para ter acesso às cam-
panhas publicitárias, os lo-
jistas podem acessar o site 
da CDL João Pessoa: cdljp.
com.br

Adesão à campanha é espontânea e CDL afirma que muitos comerciantes já abraçaram a iniciativa; recomendação é também reforçar medidas de segurança, como o uso de máscaras

Foto: Roberto Guedes



Encontro virtual
Edição de hoje do ‘Quinteto Convida em Casa’ tem apresentação 
on-line do Quinteto da Paraíba e o músico Marcelo Jeneci, uma 
das referências na nova geração da MPB. Página 11
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Nascida em João Pessoa, Bellar 
é uma das vozes da nova MPB 
pop. Aos 17 anos, iniciou sua 
trajetória no teatro, atuando 
em espetáculos por cinco anos. 
Posteriormente, adentrou no 
universo da música, desenvol-
vendo os shows Elis Vive e Dona 
do Dom, nos quais interpretava 
canções do repertório de Elis Re-
gina e Maria Bethânia, respecti-
vamente, suas maiores referên-
cias. Sempre com interpretações 
marcantes, ela já ganhava des-
taque no cenário musical onde 
atuava, quando passou a se 
interessar também pelos escri-
tos. Em 2012, teve sua primei-
ra canção autoral, o blues pop 
‘Pra durar’, integrando o pro-
jeto Mostra Sesc de Música. Em 
2016, ‘Estranho mundo’, outra 
composição sua, integrou o time 
de novos autores do Music From 
Parahyba, trabalho coletivo que 
lança novos artistas brasileiros 
para mercados internacionais.

Honorato é cantor, compositor 
e instrumentista. Desde o início 
dos anos 2000, dedica-se à mú-
sica. Teve no avô, Joel Honora-
to, sambista de Belo Horizonte 
nos anos 1960, sua inspiração, 
e aprendeu sozinho as primei-
ras notas de violão no início da 
adolescência. Já se apresenta-
va, aos 15 anos, pelos bares 
da capital mineira e, de lá para 
cá, transitou pela Fundação de 
Educação Artística (FEA) e Uni-
versidade Estadual de Minas 
Gerais (UEMG), onde se formou 
no curso de Licenciatura em Mú-
sica, com habilitação em violão. 
Em 2017, lançou seu primeiro 
disco, batizado apenas com seu 
nome. O álbum é o resultado de 
toda sua vivência artística até 
aquele momento. O músico está 
em fase de produção de seu se-
gundo trabalho, que se chama 
+1’ (Mais Um Minuto), com 
previsão de lançamento para o 
primeiro semestre de 2021.

Nathalia 
Bellar

Cliver 
Honorato

Foto: Divulgação Foto: Jacyra Lage/Divulgação

Foto: DivulgaçãoFoto: Orlando Bento/DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Bruno Silva/Divulgação

Confira os convidados da apresentação desta noite:

Da esq. para dir.: conexão PB-MG terá participação das vertentes da MPB e manguebeat de Jota.pê (SP); a pegada de rock de Guga Limeira (PB); o ritmo do samba de Manu Dias (MG) e o swing urbano de Jeferson Gouveia (MG)

Nesta sexta-feira, edição do Ágora Sonora junta os músicos Nathalia Bellar e Cliver Honorato com convidados

Projeto faz intercâmbio cultural 
entre paraibanos e mineiros

O Ágora Sonora apre-
senta uma edição em novo 
formato nesta sexta-feira 
envolvendo uma artista da 
Paraíba. Esta será a segunda 
vez no projeto que dois mú-
sicos de cenários diferentes 
se unem no evento on-line 
com convidados, unindo pú-
blicos e estreitando distân-
cias entre as divisas.

Desta vez, a paraibana 
Nathalia Bellar e o mineiro 
Cliver Honorato se apresen-
tam através da plataforma 
Zoom, com convidados espe-
ciais: do lado de Minas, estão 
Manu Dias e Jeferson Gou-
veia; do lado nordestino, o 
conterrâneo da protagonista, 
Guga Limeira; e fora do eixo 
PB-MG, o paulistano Jota.pê 
(desse jeito mesmo, com pon-
to). Os ingressos custam R$ 
20 e podem ser adquiridos 
no site do evento (agorasono-
ra.com.br).

Cliver Honorato, que já 
realiza um projeto que une 
música, dança e literatura 
–  Somos Um – reconhece a 
Internet enquanto forte alia-
da no intercâmbio cultural. 

“Acredito que são iniciati-
vas necessárias para este 
momento, devido ao confi-
namento. A gente acaba re-
fletindo muito sobre outras 
questões e sobre empatia e 
troca”, afirma.

Além de expandir as re-
lações com outros artistas, o 
público também passa a ter 
acesso a novos sons e traba-
lhos. “Não é o cenário ideal, 
é quase unânime que a gen-
te preferia estar presencial-
mente dividindo palco, mas 
o meio virtual possibilita essa 
expansão de públicos. Ele 
abre horizontes, algo que não 
seria possível sem acesso ao 
meio virtual”, atesta Cliver.

O cantor e compositor 
mineiro conheceu Natha-
lia Bellar por intermédio do 
produtor Valério Lima. “A 
partir dele, a gente estabele-
ceu um contato para o Somos 
Um. Nós gostamos muito um 
do outro e começou a trocar 
ideias”, lembra.

A expectativa de Hono-
rato é poder ainda realizar 
shows presencialmente com 
Nathalia, tanto pela Paraíba 
como por Minas Gerais. Por 
enquanto, ele está animado 
para a apresentação on-line. 

“O Ágora Sonora é uma ex-
periência mais completa. O 
público interage diretamente 
com o artista e pode se fazer 
realmente presente, mesmo 
que através de uma tela. Isso 
transforma todo mundo em 
uma unidade, em um mesmo 
espaço, criando interação es-
pontânea”, opina. 

O repertório da noite 
será, entre Cliver e Nathalia, 
de obras autorais, releituras 
de canções um do outro e 
releituras de compositores 
originais de cada Estado da 
vivência de cada um. Embo-
ra o foco esteja nas canções 
próprias, foi construída o 
que Honorato chama de “teia 
com as músicas que temos 
conexão”, em relação às in-
fluências de Bellar. “A gente 
cria uma narrativa em cima 
dessas relações e da troca de 
influências”, explica.

Nathalia Bellar interpre-
tará canções de compositores 
mineiros e Cliver, de autores 
paraibanos. Ele adianta que 
realizará homenagem a Zé 
Ramalho e a Chico César, que 
foram muito presentes du-
rante sua adolescência. “Eles 
praticamente me fizeram 
descobrir a música brasileira. 

Vou fazer uma leitura mais in-
timista das canções”.

Para Nathalia, apesar de 
tudo o que envolve a pande-
mia, “algumas coisas boas 
aconteceram e as novas cone-
xões foram parte delas, como 
a com Cliver”.

Ela aponta que seu re-
pertório será focado no que 
vem buscando trabalhar ao 
longo deste ano, que é o seu 
primeiro álbum, Catavento, 
lançado em janeiro. “Além 
disso, vou conectar a música 
de compositores mineiros 
que eu amo, como Beto Gue-
des, que estará representado 
em duas canções. O diferen-
cial do repertório será este, 
não é todo dia que acontece 
esse tipo de troca”, comen-
ta. “Toda porta é necessária 
e nos traz mais força para a 
gente não desistir”.

A artista conta que o seu 
parceiro de palco virtual tem 
uma energia que se parece 
muito com a dela. “É por isso 
que eu gosto dessas cone-
xões, por mais que a gente 
nunca tenha se encontrado 
pessoalmente”.

 Além do projeto Somos 
Um, os compositores já se 
encontraram virtualmente 

na apresentação Reencontros, 
entre Nathalia e Titá Mou-
ra, ocorrido virtualmente no 
mês de julho. 

‘Fan base’ é da PB
O Ágora Sonora permite 

uma troca direta entre os ar-
tistas e o público. Criado pela 
pernambucana Twilla Bar-
bosa, hoje a ideia é comparti-
lhada com a produtora parai-
bana Faniquito Produções. A 
iniciativa teve início em abril 
e desde então já foram reali-
zadas mais de 100 salas vir-
tuais entre artistas pernam-
bucanos e paraibanos. 

De acordo com Dione 
Lima, produtora da Faniquito, 
o formato de conexão entre 
artistas de diferentes cená-
rios tem sido enriquecedor 
para todos os lados envolvi-
dos. “O processo é todo virtu-
al, mas a nossa fan base é pa-
raibana. Nesse novo formato, 
percebemos como movimen-
ta, como surge gente nova 
que não conhecia o projeto e 
reconhecem o uso da plata-
forma como essa alternativa”. 

Está sendo, portanto, 
uma experiência nova que 
tem dado certo, de acordo 
com a produtora. “Indepen-

dentemente da pandemia, é 
interessante perceber esse 
show pois segue um formato 
mais horizontal”.

O projeto tem sido pro-
veitoso também do ponto de 
vista da produção, que esta-
belece e firma novos contatos 
com profissionais de outras 
regiões. “Conhecer outra rea-
lidade e ver que, na verdade, 
no fim, é a mesma coisa. Mas 
conhecemos bastante gente e 
o público tem a possibilida-
de de ser apresentado para 
novos artistas. Como esta-
mos vivendo a vida ciberne-
ticamente, vamos aproveitar 
o que tem de mais potente. 
Quando fazemos essas cone-
xões, misturamos referências, 
sotaques e experiências”.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Ágora Sonora
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Colunista colaborador

“Santa” intolerância, Bátma!
Recebi, dia desses, um texto engraçadíssimo so-

bre  pessoas que falam “gratidão” ao invés de “obri-
gado”. Era realmente escrito com muita graça e hu-
mor. Mas no finalzinho da leitura eu já começava a 
sentir um certo desconforto.

Com tantas boas (no mau sentido, por assim di-
zer) razões para a gente exercitar a intolerância, por 
que iria me incomodar com quem fala “gratidão”?

Que mal isso me faz?
A gente pode ser tão arrogante, né?
Pessoas que agradecem dizendo “obrigado”, 

agora sentem-se incomodadas com aquelas que di-
zem “gratidão”.

O mundo passando por esse momento de com-
prometimentos éticos sem precedentes  e tem gente 
se irritando com quem fala “beijo no seu coração”.

Demonstrações cotidianas de racismo, homo-
fobia, misoginia e as pessoas brigando por causa da 
uva-passa. É Sério. Daqui a pouco os sinais, cada vez 
mais precoces, de que o ano está findando começam 
a surgir e os intolerantes de plantão começarão a 
fazer bullying com a cantora Simone e o seu álbum 
de canções natalinas, com Roberto Carlos, que será 
mostrado em memes saindo de algum freezer, direto 
para o show de fim de ano e com quem usa uvas-pas-
sas nas ceias de confraternização. Sim. Nem as uvas- 
passas escapam. Para ser sincero, eu nem sei que 
parte do filme perdi onde, de repente, as uvas-passas 
passaram – perdão pelo infame e involuntário troca-
dilho – a ser as vilãs do banquete natalino.

Meu amor, não gosta de uva-passa, não coma. 
Não gosta de Simone cantando ‘Então É Natal’, não 
ouça. Mude de canal no show do rei. Fique na sua.

Viva e deixe viver.
Outro dia, li um textão onde uma pessoa critica-

va alguém que botou farofa no macarrão. Eu já bo-
tei. Rita Lobo botou. Mas o rapaz que escreveu sobre 
isso, um desses “chefes” instantâneos, autoproduzi-
dos nas redes sociais, nos condenou pretinhos estur-
ricados, ao inferno dos demônios gourmet, por esse 
pecado mortal da culinária.

O coentro, coitado, no universo dos que destilam 
a intolerância inocente de cada dia, virou o terror dos 
temperos. A erva maldita. Particularmente acho que 
quem não aprendeu a apreciá-lo, ainda não saiu da 
primeira infância, no processo de amadurecimento 
do paladar. Acho isso. Mas como cada um come o que 
quer, não me sinto no direito de expressar essa opi-
nião. Portanto, não está mais aqui quem falou.

Sim, tenho minhas opiniões negativas (com di-
reito a revisão) a respeito de roupas, comidas, músi-
ca, comportamentos etc, mas só me sinto no direito 
de expressá-las quando representam um incômodo 
real, algum prejuízo ao outro.

Se a pessoa está ouvindo sertanejo no seu 
quadrado, fone de ouvido, caixinha discreta, tô 
nem aí! Agora, se abre a traseira do carro no bar-
zinho e obriga todos que estão ali a ouvir a música 
que ele gosta, a coisa muda de figura. E nesse caso 
tanto faz se é pagode, funk, jazz ou clássico. Se 
bem que nunca vi quem gosta de jazz ou clássico 
fazer esse tipo de coisa.

Quer botar gelo no vinho? À vontade, meu irmão. 
Camisa floral com calça listrada? Beleza. Arroz por 
cima do feijão, feijão por cima do arroz? E eu com 
isso? Quer elogiar dizendo “top”? Valeu! O treino está 
pago por hoje? Parabéns, guerreiro! Culto, missa, ses-
são, gira? Aleluia, amém, axé para você! Namastê!

E, sim, também sou intolerante.
Sou intolerante com pessoas que tentam impor 

suas crenças, sobretudo religiosas. Com racistas, 
homofóbicos, fofoqueiros, “caga-regras”, apresenta-
dores sensacionalistas que fazem espetáculo da dor 
alheia, gente que trata mal garçom, que dá carteira-
da, que fura fila, não liga a seta, usa máscara com o 
nariz de fora, cola chiclete (ou o que é pior, catota) 
embaixo da mesa, conversa alto no cinema, fica com 
o celular apontado para o show, interrompendo as-
sim minha visão.

A relação com o outro, sabe?
Desconsiderar ou se achar superior.
Com essas coisas sou intolerante.
E já que “sextou”, vamos aproveitar para ali-

nhar os chacras. Beijos de raio ultravioleta em vocês, 
“serumaninhos” queridos. Na segunda, já sabem, né? 
Suquinho detox de coentro.

“Gratiluz”!

Trilha Sonora
‘A Banca do Distinto’ - Elis Regina;
‘Namastê’ - Kátia Eulília;
‘Que Maravilha Viver’ - Simone (do álbum de Natal);
‘Dê Um Rolê’ - Gal Costa;
‘É Preciso Saber Viver’ - Roberto Carlos

Intolerâncias...

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Fundar uma rádio web, 
com o intuito de atingir o 
público de forma mais dire-
ta. Era essa a ideia que o ve-
terano radialista paraibano 
Sérgio de Andrade já matu-
rava na cabeça, quando ain-
da trabalhava na Rádio Ta-
bajara. A ocasião chegou há 
três anos, quando deixou a 
emissora oficial  para criar a 
Rádio Mangabeira Tropical, 
cujo estúdio fica instalado 
em sua própria residência, 
no Conjunto Mangabeira II, 
em João Pessoa.

A concretização do pro-
jeto revelou-se numa medida 
acertada, pois a programação 
vem alcançando ouvintes não 
apenas no Brasil, mas tam-
bém em outros países. “O re-
sultado tem correspondido 
muito a mim, ao longo desse 
tempo. Eu imagino que a rá-
dio web será a rádio do futu-
ro, pois a tendência tem sido 
de crescimento”, profetizou 
o radialista, que atualmente 
está aposentado.

Nascido em João Pes-
soa, dos 65 anos de idade, 42 
são dedicados à profissão. A 
principal atração da Rádio 
Mangabeira Tropical é o pro-
grama Em Ritmo de Aventura, 
que ele apresenta aos sába-
dos, das 11h às 13h. “Faço a 
locução e meu filho, Sérgio 
Everton, é quem me ajuda na 
parte operacional. O repertó-
rio é de músicas lançadas nas 
décadas de 1960 a 1990, com 
canções de paraibanos, pois 
valorizo os talentos da nossa 
terra, além de nacionais como 
MPB  e internacionais.

Segundo ele, a resposta 
do público ouvinte tem sido 
muito boa. Além do programa 
semanal, o resto do tempo é 
para divulgar mais músicas, 
além de chamadas e vinhetas. 
Outros programas estão sen-

do estruturados, de acordo 
com o idealizador.

Sérgio de Andrade apon-
tou que os jovens não sin-
tonizam mais as emissoras 
radiofônicas, pois preferem 
usar computador e celular. 
Ele toma como exemplo o 
ambiente familiar: seus dois 
filhos, Sérgio Everton, de 23 
anos, que lhe auxilia no es-
túdio, Lucas Andrade, de 17 
anos, e uma neta, com 18 
anos, não ouvem rádios e 
preferem os smartphones. “A 
juventude de hoje não se liga 
mais em rádio como era an-
tigamente, como quando eu 
comecei. Na minha época, a 
diversão era o rádio”.

Um dos pontos positivos 
de uma rádio web é a econo-

mia. “Eu utilizo, basicamente, 
uma mesa de som pequena, 
compacta, um microfone e 
dois computadores do tipo 
notebook, sendo um para a 
playlist e o outro para colocá
-la no ar. Não tem a preocupa 
ção com discoteca, pois tem 
o HD. Se o ouvinte pede uma 
música que não tenho, bai-
xo cópia no computador e a 
toco. E se escuta em qualquer 
parte do Brasil e pelo mundo, 
havendo Internet e celular. É 
completamente diferente de 
uma rádio grande”.

Na opinião de Sérgio de 
Andrade, a rádio web surgiu 
para ser uma opção a mais 
para o público. “Veio para 
somar”, comentou ele, cuja 
emissora na Internet é sin-

tonizada por ouvintes de ou-
tras partes do Brasil, como os 
estados de Pernambuco, São 
Paulo e Bahia, e em outros 
países, a exemplo de Portu-
gal, França e EUA, o que lhe 
causou surpresa quando sou-
be dessa audiência.  

Rádio web de Mangabeira faz 
um passeio por músicas da PB

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Radialista relata experiência de trazer duas 
apresentações de Roberto Carlos a João Pessoa

Nos anos 1970, o radialista 
Sérgio de Andrade protagonizou 
momentos com Roberto Carlos 
que qualquer outro fã do cantor e 
compositor também gostaria. Na 
época, quando estava trabalhando 
na Rádio Arapuan, o paraibano 
promoveu a vinda do Rei para a 
realização de dois shows em João 
Pessoa: em 1977 e 1978.

“Estava apresentando o progra-
ma Comando Geral da Noite, que 
abria o microfone para a participa-
ção do público pelo telefone. Num 
dia, quem ligou foi o empresário de 
Roberto Carlos, da Pinga Produções, 
oferecendo shows de vários artistas. 
Eu me interessei logo pelo Rei, que 
tinha vontade de conhecer pessoal-
mente. O cachê era de 160 milhões 
de Cruzeiros, que era o dinheiro 
da época. Contratei na hora, por 
telefone”, lembrou Sérgio.

Durante o encontro para a assi-
natura do contrato, o empresário do 
cantor mostrou todas as exigências a 
Sérgio de Andrade. “Na época, ra-
dialistas como Airton José e Enoque 
Pelágio diziam que eu estava louco 
por pagar uma importância daque-
la. Mas José Eudes do Nascimento, 
diretor dos operadores da Arapuan, 
me ajudou muito naquele primeiro 
show, que foi realizado no dia 5 de 
dezembro, no Estádio Almeidão, no 
Cristo Redentor. Metade do valor do 

cachê tinha que ser pago ao meio-
dia e os 50% restantes duas horas 
antes do show, quando já estávamos 
no estádio, o que foi cumprido”.

Foi espalhado várias bilheterias 
e pontos de venda dos ingressos 
pela cidade. “Fechamos contrato 
com o jornal A União e Rádio Ta-
bajara para divulgarmos o evento 
e pagamos 10% de toda a renda 
do show para o Governo do Esta-
do, pelo uso do Almeidão. Foi um 
grande show, realizado num lado do 
estádio, o da sombra, tomado pelo 
público. Tive a alegria e a honra de 
receber Roberto Carlos”.

A segunda apresentação de 
Roberto Carlos em João Pessoa foi 
realizado no Clube Astrea, no bairro 
de Tambiá, no dia 28 de agosto de 
1978. “Fui avisado que não colocas-
se o show no Astrea pela facilidade 
muito grande de se invadir o giná-
sio, mas não queria pagar os 10% 
pelo uso do Estádio Almeidão. O 
contrato foi assinado com o mesmo 
empresário da Pinga Produções, o 
José Carlos Mendonça, conhecido 
como o ‘Rei do Show Business’. Só 
que o valor do cachê foi de 220 
milhões de Cruzeiros, ou seja, um 
aumento de 60 milhões de Cruzei-
ros”, contou o radialista. “Roberto 
Carlos é uma pessoa fantástica, 
simples e na dele, mas conversa 
muito bem”, recordou.

A propósito, Sérgio de Andrade 
também apresentou, durante os 
anos de 2012 até 2019, o programa 
Detalhes 105.5, na Rádio Tabajara 
FM. “Era só sobre Roberto Carlos, 
no qual falava sobre a vida do Rei e 
tocava suas músicas, além de aten-
der pedido dos ouvintes”.

Ele também comandou, na 
mesma emissora, o tradicional E 
Por Falar em Saudades, apresentado 
ao longo de 32 anos por Spencer 
Hartmann, que morreu em 2012, 
aos 76 anos. “Spencer Hartmann 
era um exímio apresentador e a au-
diência, com minha apresentação, 
permaneceu muito boa”.

Roberto Carlos recebendo ao palco Sérgio de 
Andrade em um dos shows na década de 1970 
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Radialista aposentado, Sérgio de Andrade comanda 
a Rádio Mangabeira Tropical: o ‘carro-chefe’ é um 
programa que toca desde MPB, passando pelos 
artistas locais, até hits intenacionais

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Rádio Mangabeira Tropical
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Cantor e compositor paulista fala sobre suas influências e laços sonoros com o Quinteto da Paraíba e a cultura nordestina

‘Quinteto Convida em Casa’ 
recebe o músico Marcelo Jeneci

O projeto ‘Quinteto 
Convida em Casa’ tem mais 
uma transmissão ao vivo 
hoje, e desta vez quem in-
tegra o encontro virtual é 
o músico paulista Marcelo 
Jeneci, uma das referências 
na nova geração da MPB. O 
evento é uma realização do 
Sindicato dos Professores 
da Universidade Federal da 
Paraíba em parceria com o 
Terraço Cultural da Adufpb, 
e é transmitido pelo Youtu-
be no canal da associação, a 
partir das 18h.

Jeneci tem um pé em 
São Paulo, onde nasceu, e 
um fincado em Sairé, mu-
nicípio de Pernambuco, de 
onde vêm seus avós e seu 
pai. Há cinco anos, o cantor 
e compositor mora no Rio 
de Janeiro. “Nasci na rota 
migratória dos jovens nor-
destinos que vinham para o 
Sudeste em busca da moe-
da. Sou da terceira geração 
desse homem/mulher nor-
destino canonizado nos for-
rós de Luiz Gonzaga”, define 
ele em entrevista ao Jornal 
A União. 

O músico tem sentido, 
inclusive, uma necessidade 
de contribuição para o re-
pertório para atualizar as 
figuras que sempre foram 
muito sábias e que hoje 
ocupam muitos lugares, 
segundo ele. “Sei que o pa-

raibano, o pernambucano, 
o baiano e o cearense têm 
forças diferentes, mas te-
nho sentido, aos poucos, um 
chamado para contribuir na 
atualização desse estereóti-
po”, aponta, com intenções 
de explorar essa nova lin-
guagem em seus próximos 
trabalhos, afastando-se da 
relação entre o nordestino e 
o seu sofrimento. 

Para ele, o encontro vir-
tual com o Quinteto da Pa-
raíba já significa uma pista 
nessa direção. O repertório 
desta noite será uma mes-
cla entre o disco A Pedra do 
Reino (1996), do Quinteto 
da Paraíba, com as com-
posições próprias dos três 
álbuns de Jeneci: Feito Pra 
Acabar (2010), De Graça 

(2013) e Guaia (2019), além 
de composições inéditas.

“Xisto (Medeiros, in-
tegrante do Quinteto) é 
alguém que eu chamo e a 
quem sou chamado por ‘ir-
mão’. Temos um forte elo. 
Muitas vezes, a gente acaba 
olhando mais para fora do 
que para dentro, intencio-
nando a criação para fazer 
parte e ter pertencimento 
de algo de fora. Quando a 
gente intenciona muito a 
criação, a gente se afasta da 
força da potência máxima 
dela”, analisa.

O paulista integrou a 
banda de outro paraibano, 
Chico César, por seis anos 
e revela que o artista tem 
“uma importância mitoló-
gica” em sua vida. “Minha 

saga existencial começou a 
ter um passeio e um deslo-
camento de diversos atra-
vessamentos que, onde 
eu morava, na periferia de 
São Paulo, jamais teria. Aos 
poucos fui entrando no 
universo de Chico e fui co-
nhecendo mais a Paraíba: 
João Pessoa, Patos, Catolé 
do Rocha e outros locais. 
Foi quando conheci Xisto 
Medeiros e ganhei o disco A 
Pedra do Reino. Foi quando 
ouvi, pela primeira vez, a 
música armorial”.

O cantor e compositor 
comenta ainda sobre o sig-
nificado da descoberta em 
relação ao gênero. “Tinha 
muito interesse pela mú-
sica camerística, sinfônica. 
No movimento armorial, eu 

pude ver aquilo sendo feito 
de um jeito único. O Quin-
teto deveria ser patrimônio 
cultural do Brasil e do mun-
do. Ele reluz algo que só é 
capaz através dele, que re-
vela toda a ancestralidade e 
riqueza de linguagens. Eles 
simbolizam uma árvore mi-
lenar, no simbólico da resis-
tência”, justifica.

Na apresentação ao 
vivo pela Internet de hoje, 
ele deverá incorporar, além 
das canções já conhecidas 
e gravadas em álbuns, al-
gumas inéditas, nunca gra-
vadas por ele ou por outros 
artistas. “Estou querendo 
sempre andar por onde não 
andei”, adianta.

No repertório está ‘Gra-
vitacional’, gravada por Elba 

Ramalho, e ‘Palavra Amor’, 
composta em parceria com 
ex-Titã Arnaldo Antunes. 
“Costumo temperar minhas 
apresentações com canções 
já conhecidas e as inéditas”, 
admite o artista.

Animado pelo reen-
contro com os amigos e a 
música, mesmo que virtual, 
Marcelo Jeneci reforça sua 
saudade da terra nordestina. 
“Vivo morrendo de saudade 
de tudo que vive em mim e 
que vem dela. Eu carrego 
uma imensa falta de não es-
tar no Nordeste agora, com 
meus avós. Já que sou fruto 
dessa rota migratória em 
busca da sobrevivência, ain-
da estou entrelaçado nela. 
Ontem caminhando, resol-
vendo questões do dia a dia, 
tudo o que eu mais queria 
era estar em Sairé. Os en-
contros com o Quinteto me 
nutrem desse lugar de onde 
eu também me sinto perten-
cente”, revela.

Com avós e pai per-
nambucanos, Jeneci ainda 
carrega uma história de sua 
infância, de quando morava 
no interior de Pernambuco 
e convivia com seu pai, que 
consertava aparelhos eletrô-
nicos e instrumentos musi-
cais, através de quem tam-
bém se aproximou da arte. 
Ele conta que ganhou uma 
sanfona de um dos clientes 
do pai: ninguém mais, nin-
guém menos que Domingui-
nhos (1942-2013).

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Adufpb no Youtube

Até o final do mês os 
amantes da Sétima Arte po-
dem conferir um pequeno 
panorama do cinema inter-
nacional gratuitamente. A 
primeira edição da Mostra 
Internacional de Cinema Vir-
tual de São Paulo está com 
uma programação de 33 fil-
mes de 21 países, entre lon-
gas e curta-metragens.

As produções estão sen-
do exibidas diariamente pela 
plataforma #CulturaEmCa-
sa, sempre às 19h e às 22h. A 
mostra apresentará uma se-
leção de filmes produzidos 
nos últimos cinco anos nas 
categorias de ficção, anima-
ção e documentário.

Hoje serão exibidos o 
curta russo O Conto do Czar 
Saltan, às 19h, e o longa in-
diano Hindi Medium, a par-
tir das 22h.

Dirigido por Aleksan-
dr Ptushko e baseado em 
um conto popular russo, o 
curta de 1966 acompanha 
uma czarina traída por suas 
irmãs invejosas, que aporta 

numa ilha mágica depois 
de ter sido lançada ao mar 
com seu filho, o príncipe 
Gvidon, dentro de um barril 
selado. Com a ajuda de um 
cisne encantado que realiza 
os seus desejos, o príncipe 
inicia uma fantástica aven-

tura que o levará ao encon-
tro do pai e ao desmascara-
mento das farsantes.

Já Hindi Medium é uma 
comédia dramática de 2017 
estrelada por Irrfan Khan, 
que o público brasileiro 
deve reconhecê-lo de produ-

ções hollywoodianas como 
A Vida de Pi (2012), Juras-
sic World (2015) e Inferno 
(2016). Uma das maiores 
bilheterias da Índia e inédi-
to no Brasil, o filme dirigido 
por Saket Chaudhary fala so-
bre um casal que sonha em 

ser aceito pela elite de Delhi 
e, para isso, aspira dar a me-
lhor educação para a filha.

Dentro da programa-
ção geral, um dos destaques 
é o único representante do 
Canadá, Pequenos Gigantes 
(2018), de Keith Behrman. 
O filme mostra dois adoles-
centes que têm uma vida 
perfeita no ensino médio, 
onde são populares entre as 
garotas. Até a noite da festa 
de aniversário de 17 anos 
de um deles, quando os ami-
gos se veem envolvidos em 
um incidente inesperado 
que muda suas vidas para 
sempre. O longa foi desta-
que no Festival de Toronto 
e ganhou os prêmios de Me-
lhor Roteiro Para Um Filme 
Canadense e Melhor Ator no 
Vancouver Film Critics Cir-
cle em 2019. Ele tem duas 
exibições únicas: nos dias 
11, às 22h, e 19, às 19h.

Além do O Conto do 
Czar Saltan, a programação 
inclui várias produções da 
Rússia, a exemplo de Ana 

Karenina - A História de 
Vronsky, Braço de Diaman-
te, O Caminho de Berlim e 
12 Cadeiras. Outros filmes 
vêm da Alemanha (O Mar-
co Invisível, Férias), Cabo 
Verde (Djon Africa), Índia 
(Pink, Vizir), Itália (Dafne), 
Japão (Espelho Triplo Asiá-
tico), Moldávia (Mamaliga 
Blues) e também de países 
da América Latina, como 
Argentina (Procurando 
Tita), Equador (Fronteira), 
Nicarágua (Lubaran) e Pa-
raguai (Guarani).

Mostra de Cinema Virtual conta com obras de 21 países
Foto: Divulgação

Irrfan Khan protagoniza a comédia dramática inédita no Brasil ‘Hindi Medium’, que será exibida hoje na mostra

Através do QR Code acima, 
acesse a programação da 
Mostra de Cinema Virtual

Foto: Divulgação

Repertório será uma mescla entre ‘A Pedra 
do Reino’, disco do Quinteto, com os álbuns 
‘Feito Pra Acabar’, ‘De Graça’ e ‘Guaia’, de 
Jeneci, além de canções inéditas

 O Quinteto deveria 
ser patrimônio cultural 
do Brasil e do mundo. 
Ele reluz algo que só é 
capaz através dele, que 

revela toda a 
ancestralidade e riqueza 

de linguagens 
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Não lembro qual o filósofo, poeta ou 
dramaturgo que considerou a inexis-
tência do bem puro no estado puro. 
Eles não existiriam no princípio de 
tudo, a não ser que o pensamento o(s) 
tornasse(m) assim. 
       Desde que saí da adolescência, come-
cei a entender que o mal nada mais era 
do que ausência do bem.
       Procuro sempre a gente, a “galera 
do bem”, o povo de “sangue bom”, sem 
com isso desejar excluir os que apa-
rentemente são “do mal”. Pacifista, não 
concordo com exclusões definitivas de 
pessoas. 
      O fato de procurar permanentemente 
a “minha tribo” é causado pela necessi-
dade de fortalecimento de uma corrente 
de pensamento, de uma energia concen-
trada para que o mundo melhore. 
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       O planeta, “in totum”, só pode melho-
rar a partir das evoluções e revoluções 
individuais. Reunindo-se indivíduos, 
grupos podem ser formados. 

A enorme capacidade da raça humana  Os que exercem os 
poderes públicos - de 
assessores de secretarias 
municipais e estaduais 
aos ocupantes da Espla-
nada dos Ministérios e 
do Palácio do Planalto 
- são gerentes de desejos 
nossos.
      Somos os tais 
milhares de cidadãos que 
os colocamos nos gabi-
netes que usam. Assim 
devem nos tratar bem em 
cada gesto, pronuncia-
mento, encaminhamento, 
decisão. As canetas e os 
teclados que usam devem 
ser extensões de nossas 
verdades - nunca absur-
das, mas naturais sonhos 
de lazer, saúde, educação, 
emprego, cultura...
      Um chefe de alguns 
dos setores das máqui-
nas administrativas das 
Prefeituras, dos Governos 
Estaduais e Federal, deve 
entender que está na 
função por causa de nós, 
que elegemos a pessoa 
que o nomeou. Precisa 
compreender também 
que, por exercer cargo 
público, é obrigado a 
atender a todos sem 
distinções partidárias, 

o que inclui um cidadão 
que porventura não tenha 
votado no responsável 
por sua nomeação.     
       Os Municípios, os 
Estados e a União não são 
empresas privadas, onde 
seus proprietários podem 
mandar de acordo com 
os objetivos particulares. 
Mesmo assim, o privado 
procura atender bem ao 
público, para ter êxito.
        Nada há de utópico 
no que escrevo. Com o 
exercício pleno da de-
mocracia, por exemplo, o 
então presidente Barack 
Obama conseguiu com 
que o projeto de reforma 
da saúde fosse aprovado, 
derrubando históricos 
interesses em meio a 
intensos debates. Se Don-
ald Trump tenta desman-
char em definitivo coisas 
que Obama fez, são outros 
quinhentos, que a democra-
cia sabe impedir.
      Obama soube ser um 
gerente de desejos públi-
cos. No Brasil, infelizmente, 
inúmeros gestores públi-
cos preferem ser gerentes 
de interesses privados. 
Nós podemos dar um freio 
nisso. Sim, nós podemos.

Dar um freio

       Um exemplo disto está nos “twittei-
ros culturais”, que estão utilizando um 
miniblog coletivo (uma rede social) 
numa luta pela educação e cultura 
no Brasil, a partir do hábito da boa 
leitura. 
       Grupos desenvolvidos intelectual-
mente, filosoficamente, 
podem mudar uma ci-
dade, depois um Estado. 
Afinal, um país. Por que 
não? E se vários países 
forem beneficiados com 
mudanças paralelas? 
       O apelo da canção 
“Save the Earth”, gravada 
por Michael Jackson (foto), 
poderia ser atendido.
      Um gesto de afeto leva 
ao pleno amor. Isto não é 
uma utopia. Não é virtual, 
apenas para “delírio” iso-
lado frente ao monitor do 
PC, em casa. 
       É realidade plena, 
pois as pessoas entram 
nos shoppings, nos par-
ques, nas escolas, nas 

universidades, nos restaurantes... As 
pessoas encontram-se e buscam, sim.
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       Sei que a violência em cada dia que 
passa é mais exacerbada e banalizada. 

       Sei do grande 
problema que é o 
enfraquecimento 
das relações fami-
liares. 
       Sei do quanto 
a política alia-se 
ao reducionismo 
da economia para 
colocar em plano 
inferior a saúde, 
a educação, a 
cultura.
      Sei também, en-
tretanto, que a raça 
humana tem uma 
enorme capacida-
de de reciclar-se e 
projetar-se para um 
futuro bem melhor. 
       Eu creio.

Jailson Galvão assume a companhia com a missão de superar a crise gerada pela pandemia e expandir o mercado na PB

O engenheiro Jailson 
Galvão é o novo diretor-pre-
sidente da Companhia Parai-
bana de Gás (PBGás). Jailson 
foi eleito pelo Conselho de 
Administração da companhia 
na manhã de ontem e tomou 
posse como missão, junta-
mente com a diretoria cole-
giada da empresa, de recupe-
rar e fazer crescer o mercado 
do gás natural na Paraíba nes-
te momento de crise ocasio-
nada pela pandemia. 

A posse contou com a 
presença do secretário de 
infraestrutura, dos Recur-
sos Hídricos e do Meio Am-
biente, Deusdete Queiroga, 
do presidente do Conselho 
de Administração da PBGás, 
Marcelo Cavalcante e de co-
laboradores da companhia 
que utilizaram máscaras e 
respeitaram o distanciamen-
to social.  Deusdete Queiroga 
deu as boas vindas a Jailson 
Galvão destacando a sua ex-
periência para fazer a PBGás 
crescer neste momento de 

mudanças com a aprovação 
pelo Congresso da nova Lei 
do gás.   

Ex-funcionário da Pe-
trobras, empresa onde atuou 
por 35 anos, Jailson Galvão 
é engenheiro mecânico e de 
segurança no trabalho e tam-
bém advogado, com mba em 
gestão de negócios. Atuou 
por 14 anos como diretor 
Técnico Comercial da Com-
panhia de Gás de Pernambu-
co (Copergás) e também pas-
sou pela mesma diretoria na 
PBGás em 2018, acumulando 
larga experiência no merca-
do de gás canalizado.

A diretoria executiva da 
PBGás passa a ser formada 
pelo diretor presidente, Jail-
son Galvão, que representa 
o acionista  Estado da Pa-
raíba, pelo diretor Técnico 
Comercial, Paulo Campos, 
que representa a Gaspetro, e 
pela Diretora Administrativa 
Financeira, Taciana Amaral, 
representante da Mitsui Gás.

O novo diretor-presi-

Novo diretor-presidente da 
PBGás é eleito e empossado

O “Sefaz Sem autuação”, 
programa inovador de regu-
larização fiscal do Governo 
da Paraíba, será aberto na 
próxima terça-feira (8). O 
programa tem objetivo de 
regularizar todos os débitos 
fiscais dos contribuintes pa-
raibanos, perante o Estado, 
oriundos do imposto ICMS, 
do Fundo Estadual de Equi-
líbrio Fiscal (FEEF) e do 
Fundo de Combate e Erradi-
cação da Pobreza no Estado 
da Paraíba (Funcep) com fa-
tos geradores entre janeiro 
e julho de 2020.

 O programa foi lançado 
pelo Governo da Paraíba, no 
último mês, para amenizar 
os impactos econômicos e 
financeiros, causados pela 
pandemia da covid-19, que 

afetaram os caixas das em-
presas paraibanas em de-
corrência da redução abrup-
ta da atividade econômica.

 Com a adesão ao "Se-
faz Sem autuação”, o contri-
buinte vai evitar também a 
lavratura de auto de infra-
ção, com multas que podem 
chegar até a 100% do valor 
do tributo, representação 
para fins penais e represen-
tação fiscal, além de permi-
tir à manutenção dos regi-
mes especiais e benefícios 
fiscais vigentes dos contri-
buintes. 

Caso fosse aplicada a 
multa por infração, segundo 
as legislações vigentes, os 
valores poderiam chegar até 
a um aumento de 100% sem 
o novo programa.

 
Opções de pagamento 
Ao contribuinte será 

permitido o pagamento dos 
débitos tanto na opção à 
vista ou parceladamente em 
até 12 vezes. O pagamento 
à vista ou a primeira parce-
la deverá ocorrer até o dia 
30 de setembro de 2020.  
Para aderir ao “Sefaz Sem 
autuação”, o contribuinte 
deve clicar no banner com o 
nome do programa na pági-
na principal do portal www.
sefaz.pb.gov.br no qual abre 
um “formulário” para a de-
vida adesão.

 
Débitos 
Os contribuintes parai-

banos com inscrição esta-
dual poderão incluir todos 

os débitos tributários rela-
cionados ao ICMS, FEEF e 
Funcep no período de janei-
ro a julho, declarados pelos 
contribuintes; detectados 
em monitoramento pelo 
Fisco Estadual ou confes-
sados pelos contribuintes, 
com exigibilidade suspensa 
ou não, ou que tenham sido 
objeto de parcelamento an-
terior, não integralmente 
quitado, ainda que cancela-
do por falta de pagamento.

 
Efeitos da pandemia
O secretário de Estado 

da Fazenda (Sefaz-PB), Ma-
rialvo Laureano, afirmou que 
o programa ‘Sefaz sem Au-
tuação’ é “um reconhecimen-
to do governador João Aze-
vêdo diante da dificuldade 

que o empresariado parai-
bano enfrentou, e ainda en-
frenta, durante o período de 
pandemia do novo coronaví-
rus. A medida possibilitará o 
saneamento dos débitos dos 
contribuintes paraibanos, in-
clusive de forma parcelada, 
sem a majoração por meio 
de incidência das multas de 
ofício (por infração). Este 
programa, inclusive, permi-
tirá que o contribuinte faça 
outro parcelamento, em ca-
ráter extraordinário, sem a 
limitação prevista na legis-
lação atual de se ter apenas 
um parcelamento na fase ad-
ministrativa. Ou seja, o pro-
grama com sua abrangência 
mostra que o Governo da Pa-
raíba está mais uma vez dan-
do a mão ao empresário pa-

raibano, reconhecendo a sua 
importância nesse processo 
de retomada do crescimento 
do nosso Estado ao zerar as 
autuações dos contribuintes 
de sete meses deste ano”, de-
talhou o secretário.

Adesão
O decreto nº 40.453, 

assinado pelo governador 
João Azevêdo, foi publica-
do no dia 22 de agosto no 
Diário Oficial do Estado 
(DOE), trazendo as regras 
e o detalhamento do novo 
programa, que entrará em 
vigor no dia 8 de setembro, 
será estendido até o dia 30 
de setembro, data limite 
para adesão e o pagamento 
da primeira parcela ou do 
pagamento à vista.

“Sefaz Sem Autuação” começa próxima semana

dente da PBGás, Jailson Gal-
vão, afirmou que assume a 
função com objetivo de con-
tribuir com o fortalecimento 
da companhia neste momen-
to que surge o novo marco 
regulatório do gás no país. “É 

um momento que requer re-
flexões diante das mudanças 
regulatórios e nesse contex-
to precisamos efetivamente 
fortalecer a cadeia do gás na-
tural com novas conquistas 
para o Estado da Paraíba”. 

Jailson Galvão ressaltou 
que diante das perspectivas 
de aumento da produção 
nacional, da oferta de gás 
no mercado mundial e com 
a possível chegada de novos 
supridores, existe a expecta-

tiva de um preço mais com-
petitivo do produto para o 
mercado, inclusive para o 
Gás Natural Veicular (GNV). 
“É um momento que exigirá 
da nossa parte muito empe-
nho  para viabilizar novos 
arranjos industriais para o 
Estado a partir, por exemplo, 
da ampliação da rede de ga-
soduto para Cabedelo e para 
Caaporã e a interiorização 
do gás, ampliando a infraes-
trutura de dutos e a oferta de 
gás para o mercado paraiba-
no”, destacou Galvão.

Ex-funcionário da 
Petrobras, Jailson 
Galvão é engenheiro 
mecânico e de 
segurança no 
trabalho, além 
de advoagdo

Foto: Divulgação/PBGás

É um momento que 
requer reflexões diante 

das mudanças regulatórios 
e, nesse contexto, 

precisamos fortalecer a 
cadeia do gás natural com 
novas conquistas para o 
Estado da Paraíba 
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Amistoso no Amigão
O Campinense testa hoje, mais uma vez, a sua equipe que se prepara para as disputas do 
Brasileiro da Série D. A Raposa vai enfrentar o Central de Caruaru, em partida que será 
realizada às 16h, no Estádio Amigão, em Campina Grande.  Página 16
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Ação será em conjunto com os Tribunais de Justiça e de Contas, além dos Ministérios Públicos Estadual e Federal

TRE traça estratégia contra 
abuso da máquina pública

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Jorge Rezende

O presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB), desembargador José Ricardo 
Porto, disse ontem que, até o final 
da próxima semana, deverá se re-
unir com representantes do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba (TJPB), 
do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) e dos Ministérios Públicos da 
Paraíba (MPPB) e Federal (MPF) 
com o objetivo de discutir e esta-
belecer uma estratégia conjunta 
de combate a práticas que atentem 
contra o estado democrático de di-
reito nas eleições municipais.

“Não permitiremos, em hipóte-
se nenhuma, que a máquina públi-
ca seja usada em favor de qualquer 
candidatura”, sentenciou o desem-
bargador, num recado direto aos 
atuais prefeitos e demais detento-
res de cargos púbicos que disputam 
reeleição ou que estejam apoiando 
candidatos à sua sucessão.

Ele alertou que já encaminhou 
solicitação ao presidente do TCE, 
conselheiro Arnóbio Viana, que 
mantenha a Justiça Eleitoral infor-
mada sobre a fiscalização de gastos 
excessivos e abusivos durante a 
campanha, para que, com esses da-
dos, o TRE possa agir o mais rapi-
damente possível. Nesse trabalho 
de fiscalização do TCE, segundo ele, 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com Política em Movimento

Convenção do PSTU
O Partido Socialista dos Trabalhadores 
Unificado (PSTU) realizará neste sába-
do (5), a partir das 16h, a convenção 
municipal que oficializará o lançamen-
to de suas candidaturas à Prefeitura e 
à Câmara Municipal de João Pessoa. O 
evento ocorrerá de forma virtual, com 
a participação dos filiados ao partido 
na capital paraibana. O PSTU oficializa-
rá os nomes da professora Rama Dan-
tas como pré-candidata a prefeita e do 
professor Lissandro Saraiva (conhecido 
como Tanque) a vice-prefeito.

Encontro ao ar livre
Um encontro ao ar livre, com distan-
ciamento social, segurança necessária 
e ao mesmo tempo presencial e virtual. 
É com esse formato que está sendo or-
ganizada a convenção do PSDB para ho-
mologar a pré-candidatura do deputado 
federal Ruy Carneiro a prefeito de João 
Pessoa, marcada para o próximo dia 16. 
A convenção ocorrerá no fim da tarde 
em um espaço arborizado dividido em 
células onde ficarão os grupos familiares 
e de militantes.

Na cidade de Patos
O presidente da comissão provisória 
do Partido Social Liberal (PSL) em Pa-
tos, vereador Toinho Nascimento, está 
convidando os membros da comissão, 
filiados e população para participar da 
convenção municipal que será realizada 
no próximo dia 11. O evento acontecerá 
das 9h às 14h, no auditório da Associa-
ção Comercial de Patos, localizada à Rua 
José Gomes Alves, 91, no Centro da cida-
de. Haverá definição da coligação majo-
ritária.

Eventos partidários
Em João Pessoa, a convenção do MDB 
acontecerá no dia 15. A sigla disputa a 
prefeitura com o pré-candidato Nilvan 
Ferreira. No dia 16, será a vez do Pro-
gressistas, que apresenta o ex-prefeito 
Cícero Lucena como pré-candidato. Ou-
tras regiões da Paraíba: MDB em Guara-
bira, no dia 15; PSDB, também de Guara-
bira, 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 Soledade, no 
dia 11 de setembro.

PRTB apoia o PSL
O deputado estadual Eduardo Carneiro 
e o presidente estadual do Partido Re-
novador Trabalhista Brasileiro (PRTB), 
Fábio Carneiro, anunciaram apoio à 
pré-candidatura de Artur Bolinha (PSL) 
na disputa pela Prefeitura de Campina 
Grande. A sigla tem representatividade 
nacional na figura do vice-presidente 
da República, general Hamilton Mourão. 
Eduardo disse que a decisão do PRTB 
em Campina Grande representa o apoio 
“à verdadeira mudança”.

Cidadania em Cajazeiras
A convenção municipal do Cidadania em 
Cajazeiras acontece no próximo dia 16. 
O nome de Denise Albuquerque será ho-
mologado como cabeça de chapa na ma-
joritária que irá para a disputa na eleição 
de novembro deste ano. A convenção 
acontece no novo Ginásio da Escola Es-
tadual Crispim Coelho (Colégio Esta-
dual), às 17h. O nome do pré-candidato 
a vice-prefeito ainda não foi definido, o 
que deverá ocorrer no dia do evento.

estão também eventuais distribui-
ções de benesses que visem favore-
cer determinadas candidaturas.

José Ricardo Porto destacou 
que, além dessas ações, o tribunal 
também estará atento aos gastos 
com a pandemia da covid-19, e que 
vai solicitar parceria com a Procu-
radoria Regional Eleitoral para que, 
juntos, possibilitem a realização de 

uma eleição tranquila, onde a ma-
nifestação do pensamento não seja 
afetada pela interferência da má-
quina pública.

Entre as outras medidas que 
espera resultar dessa parceria, o 
presidente do TRE destaca a cria-
ção de mecanismos que coíbam 
práticas delituosas. “A fiscalização 
de gastos excessivos, bem como do 

Foto: Divulgação

José Ricardo Porto: “Não permitiremos que a máquina pública seja usada”

Eleições 2020

Tribunal Superior Eleitoral divulga teto 
de gastos para candidatos paraibanos

Os candidatos paraibanos 
que disputarão prefeituras e câ-
maras nas eleições deste ano 
tiveram o teto de gastos de cam-
panha estabelecidos pelo TSE. A 
soma desses limites individuais 
referentes às despesas para os 
cargos de prefeitos e vereadores 
nos 223 municípios chegam a 
R$ 44.645.906,50. O órgão aler-
ta para a possibilidade de multa 
e processo por abuso do poder 
econômico em caso de descum-
primento, de acordo com o que 
determina a Lei 9.504/1997.

O valor refere-se à soma das 
quantias destinadas em 1º e 2º 
turnos. Na disputa para prefei-

turas serão R$ 41.068.251,68, 
sendo R$ 38.352.104,64 para 
o primeiro turno e outros R$ 
2.716.147,04 para o segundo tur-
no, neste caso ocorridos apenas 
nas cidades de João Pessoa (R$ 
1.123.357,13) e Campina Grande 
(RS 1.592.789,91). Aliás, Cam-
pina Grande possui o maior teto 
do Estado (R$ 3.981.974,79) no 
1º turno, seguida pela capital (R$ 
2.808.392,83), a cada candidato.

Os recursos equivalem ao 
limite estabelecido nas eleições 
de 2016, atualizado pelo IPCA, 
apurado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
Para as eleições deste ano, segun-
do o TSE, a atualização dos limi-
tes máximos de gastos atingiu 
13,9%, que corresponde ao IPCA 

acumulado de junho de 2016 
(4.692) a junho de 2020 (5.345). 
Nas campanhas para segundo 
turno das eleições para prefeito, 
onde houver, o limite de gastos de 
cada candidato será de 40% do 
previsto no primeiro turno.

Em relação à disputa para 
as câmaras, o valor total no Es-
tado é de R$ 3.577.654,82, sen-
do o maior teto, por candidato, 
em João Pessoa (R$ 311.995,58), 
seguido por Campina Gran-
de (R$ 164.340,55), Patos (R$ 
81.452,82), Sumé (R$ 74.804,85), 
Sousa (R$ 60.760,06), Guarabira 
(R$ 35.359,12) e Cabedelo (R$ 
33.915,21). Quem desrespeitar 
os limites de gastos fixados para 
cada campanha pagará multa 
no valor equivalente a 100% da 

quantia que ultrapassar o teto fi-
xado, sem prejuízo da apuração 
da prática de eventual abuso do 
poder econômico.

O limite de gastos abrange a 
contratação de pessoal de forma 
direta ou indireta, que deve ser 
detalhada com a identificação 
integral dos prestadores de ser-
viço, dos locais de trabalho, das 
horas trabalhadas, da especifica-
ção das atividades executadas e 
da justificativa do preço contra-
tado. Também compõe o limite a 
confecção de material impresso; 
propaganda e publicidade por 
qualquer meio; aluguel de locais 
para a promoção de atos de cam-
panha eleitoral; e despesas com 
transporte ou deslocamento de 
candidato e de pessoal.

abuso de poder econômico, estará 
entre os principais focos do nosso 
monitoramento”, resumiu José Ri-
cardo Porto.

Conforme explicação do pre-
sidente da Corte Eleitoral, um 
dos principais focos dessa fisca-
lização e desse acompanhamento 
serão os programas sociais. “Não 
permitiremos que eles sejam 
transformados em cheque em 
branco. Não permitiremos que 
sejam desvirtuados em favor de 
candidaturas”, completou.

Alerta aos partidos
O TRE voltou a alertar, on-

tem, que, para evitar o conges-
tionamento do sistema, partidos 
políticos, coligações e candidatos 
não deixem o registro de candi-
daturas para a última hora. Este 
ano, para os casos presenciais, o 
prazo termina às 19h e, via inter-
net, às 20h do dia 26 deste mês.

No último dia 28, o TRE já re-
uniu representações de todos os 
partidos políticos para apresen-
tação das novidades da legisla-
ção e, também, para apresentar o 
Candex, sistema oficial da Justiça 
Eleitoral para o requerimento do 
registro de candidatura. As con-
venções, que passaram a poder 
acontecer desde a última segun-
da-feira (31), têm prazo legal até 
o próximo dia 16.

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

O coordenador da bancada 
federal da Paraíba no Congresso 
Nacional, deputado Efraim Filho 
(DEM), considerou “incompletos 
os levantamentos feitos por um 
grupo de professores” da área 
de Gestão Pública da Universi-
dade Federal da Paraíba (UFPB), 
dando conta de que a maioria 
dos parlamentares paraibanos 
não destinaria recursos de suas 
emendas para a educação.

“Para estar completo, esse 
trabalho deveria incluir levanta-

mentos também junto ao FNDE”, 
afirmou o deputado, ao justificar 
que não destinar recursos de 
suas emendas para a educação 
não implica necessariamente em 
dizer que o parlamentar não está 
preocupado com a educação. “Ele 
pode fazer isso através de outros 
canais”, afirmou.

Mesmo incluído entre os que 
têm emendas destinadas à edu-
cação, Efraim saiu em defesa dos 
colegas, explicando que, além do 
FNDE, entre esses outros canais 
que podem ser utilizados pelos 
deputados para destinar recursos 
para a educação estão os demais 

programas do MEC.
Ele detalhou que, através de 

programas que tratam da acelera-
ção da aprendizagem, por exem-
plo, os parlamentares conseguem 
destinar recursos que servem 
para a construção de escolas e de 
creches, transporte escolar, mo-
biliários de escolas, entre outros 
benefícios. “Então, considerando 
tudo isso, não é somente pelos re-
cursos exclusivamente das emen-
das que se pode avaliar a preocu-
pação do parlamentar”, frisou.

No levantamento feito por 
pesquisadores da UFPB, Efraim 
ficou entre os seis parlamenta-

res com emendas para a educa-
ção. Ele diz que fica contente em 
ter seu nome citado entre os que 
“tiveram e têm a educação como 
prioridade”.

Os levantamentos anali-
sados pelos professores foram 
feitos do ano passado para este 
ano e revelam, em resumo, que a 
educação só teve direito a 2,3% 
das emendas dos parlamenta-
res paraibanos ao Orçamento 
da União de 2019. Os mesmos 
levantamentos apontaram ainda 
que os setores privilegiados das 
emendas têm sido saúde e assis-
tência social.

Deputado federal rebate levantamento 
sobre emendas na área da educação
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com
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Reforma administrativa prevê
fim de benefícios a servidores
Governo enviou ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição que propõe mudanças na administração pública
Luci Ribeiro
Agência Estado

O Governo Federal en-
viou ontem ao Congresso 
Nacional o texto da Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) da reforma adminis-
trativa. A mensagem confir-
mando o envio foi publicada 
no Diário Oficial da União 
dessa quinta-feira.

 O Diário Oficial não 
trouxe o texto da proposta, 
apenas a mensagem de en-
caminhamento ao Congres-
so. Mas, por meio de nota 
divulgada pela Secretaria 
Geral da Presidência, o go-
verno confirma que a me-
dida apresenta novas pos-
sibilidades de vínculos com 
a administração pública, 
“sem alterar de forma rele-
vante o regime dos atuais 
servidores”.

Para os futuros servi-
dores e empregados públi-
cos, será exigido dois anos 
em vínculo de experiência 
com desempenho satisfa-
tório antes de estar inves-
tido em cargo público per-
manente e iniciar o estágio 

A expectativa do Governo Federal é que o Congresso Nacional aprove a Proposta de Emenda à Constituição da reforma administrativa ainda este ano

Foto: Agência Brasil
probatório de um ano para 
os cargos típicos de Estado. 
Haverá ainda, segundo es-
clarece a nota, mais limita-
ções ao exercício de outras 
atividades para ocupantes 
de cargos típicos de Estado 
e menos limitações para os 
servidores em geral.

O presidente da Repú-
blica também terá maior 
margem para reorganizar 
a administração públi-
ca e transformar cargos 
públicos, desde que não 
haja aumento de despesa. 
Conforme o Broadcast e o 
jornal O Estado de S. Pau-
lo noticiaram na quarta, a 
ideia seria permitir que o 
presidente altere por de-
creto a estrutura do Poder 
Executivo, até mesmo de-
clarando extintos alguns 
órgãos e ministérios.

Ao poder público ficará 
vedada a instituição de me-
didas anticoncorrenciais 
em favor de estatais. A PEC 
estabelece ainda a aposen-
tadoria compulsória aos 75 
anos para empregados pú-
blicos, que hoje vigora ape-
nas para servidores.

Acaba regime jurídico
A PEC propõe o fim do chamado “regime ju-

rídico único” e institui as seguintes modalidades: 
vínculo de experiência, vínculo por prazo determi-
nado, cargo com vínculo por prazo indeterminado, 
cargo típico de Estado e cargo de liderança e 
assessoramento (corresponde aos cargos de con-
fiança). Segundo a nota, os critérios para definir 
os cargos típicos de Estado serão estabelecidos 
em lei complementar federal.

A proposta enviada pelo governo traz algu-
mas restrições, como: veda mais de 30 dias de 
férias por ano; veda redução de jornada sem 
redução da remuneração; proíbe promoções ou 
progressões exclusivamente por tempo de serviço.

A PEC acaba também com parcelas inde-
nizatórias sem que estejam caracterizadas de 
despesas diretamente decorrente do desempenho 
da atividade. Estão ainda vedadas a incorporação 
de cargos em comissão ou funções de confiança 
à remuneração permanente, a aposentadoria 
compulsória como modalidade de punição, e a 
redução de remuneração por motivo de redução 
de jornada para os cargos típicos de Estado.

Conforme o Broadcast (sistema de notícias 
em tempo real do Grupo Estado) e o jornal O 
Estado de S. Paulo anteciparam na quarta-feira, 
a medida substitui os atuais cargos de direção, 
chefia e assessoramento pelos cargos de liderança 
e “aprimora o instituto dos contratos de gestão ao 
propor múltiplas medidas para maior flexibilidade 
na administração dos órgãos, autarquias e das 
fundações”.

Licença-prêmio
A proposta prevê a eliminação do que o go-

verno chama de “distorções”, benefícios a servi-
dores como licença-prêmio, aumentos retroativos, 
férias superiores a 30 dias por ano e adicional por 
tempo de serviço.

De acordo com a apresentação divulgada 
pelo Ministério da Economia, serão eliminadas 
ainda a aposentadoria compulsória como pu-
nição, o pagamento de parcelas indenizatórias 
sem previsão legal, adicional ou indenização 
por substituição não efetiva, redução de jornada 
sem redução de remuneração, salvo em casos de 
saúde, a progressão ou promoção baseada exclu-
sivamente em tempo de serviço e a incorporação 
ao salário de valores referentes ao exercício de 
cargos e funções.

Entre os motivos para a eliminação dos benefí-
cios, o Ministério da Economia cita o distanciamen-
to da realidade dos demais cidadãos, a ausência 
de regras uniformes e gerais sobre vantagens e 
benefício, o impacto “injusto” para a sociedade, 
que onera as contas públicas.

Tema polêmico

PEC para reeleição de Alcolumbre
encontra resistência do Podemos
 Marlla Sabino
Agência Brasil

Após a senadora 
Rose de Freitas (Pode-
mos-ES) apresentar uma 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) para 
permitir a reeleição do 
presidente da Casa, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), 
o Podemos - partido da 
parlamentar - divulgou 
uma nota com posiciona-
mento contrário a possi-
bilidade. O documento é 
assinado pela presidên-

cia da sigla e lideranças 
no Congresso.

A mudança seria ne-
cessária pois, atualmente, 
a Constituição proíbe a 
recondução de um parla-
mentar para o mesmo car-
go na mesma legislatura.

“Por bons e grandes 
que sejam os dirigen-
tes, melhor é a Repúbli-
ca, maior é o Congresso! 
Ainda que se reconheçam 
seus méritos e conquis-
tas, a reeleição indefini-
da apequena as Casas do 
Congresso, como insti-

tuições, e desvaloriza os 
seus membros, como se 
não fossem todos pares 
e não houvesse capazes 
e preparados para a dire-
ção das Casas”, diz a nota.

O documento diz ain-
da que “a alteração das 
regras do jogo, assim 
como a sua casuística 
reinterpretação, para o 
favorecimento de quem 
está no poder é medida 
que se dissocia do espíri-
to republicano que deve 
nortear a nossa política, 
com medidas como essas 

não podemos concordar.”
O documento foi lido 

durante sessão do Se-
nado pelo líder da sigla 
no Senado, Alvaro Dias 
(PR). O parlamentar afir-
mou que o partido não 
assume posição contra 
ninguém, nem contra o 
presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), e “muito 
menos” contra Alcolum-
bre. “Estamos ao lado da 
Constituição, da postura 
republicana e da tese de 
alternância no Poder.”

STF pede explicação ao governo sobre
a presença do exército na Amazônia
Pepita Ortega e 
Fausto Macedo
Agência Brasil

A ministra Cármen Lú-
cia, do Supremo Tribunal Fe-
deral, deu cinco dias para que 
o presidente Jair Bolsonaro e 
o ministro da Defesa Fernan-
do Azevedo e Silva prestem 
informações sobre o empre-
go das Forças Armadas em 
ações na fronteira, terras in-
dígenas e unidades federais 
de conservação ambiental 
nos Estados da Amazônia Le-
gal. O pedido de informações 
de Cármen, publicado nesta 
quarta, 2º, se deu no âmbito 
de uma ação em que o Parti-
do Verde questiona a presen-
ça dos militares na Amazônia, 
na Operação Verde Brasil 2.

A legenda argumenta 
que o decreto e a portaria 
que autorizaram o empre-
go das Forças Armadas em 
ações contra o desmatamen-

to e queimadas entre maio e 
novembro deste ano promo-
ve ‘verdadeira militarização 
da política ambiental brasi-
leira, em flagrante confronto 
aos ditames constitucionais e 
usurpando competências dos 
órgãos de proteção ambien-
tal, especialmente o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama)’.

Operação
“Sem histórico de atua-

ção no combate ao desmata-
mento ilegal e dos focos de 
incêndio - por se tratar de 
funções estranhas ao rol de 
competências das Forças Ar-
madas -, a Operação Verde 
Brasil 2 apresenta pouca efe-
tividade, ao passo que, os nú-
mero relativos à destruição 
da Amazônia Legal continu-
am a aumentar, sinalizando 
mais um ano de retrocesso na 
preservação do bioma Ama-

zônia”, afirmou o PV na ação 
apresentada ao Supremo.

Segundo o partido, as 
ações de fiscalização dos cri-
mes ambientais estão sendo 
submetidas ao aval das For-
ças Armadas, quando a ope-
ração deveria ser uma missão 
conjunta.

“Criou-se uma hierar-
quia desconhecida no orde-
namento jurídico brasileiro, 
que dá autoridade às Forças 
Armadas para proibir atos 
de poder de polícia ambien-
tal. Ação de fiscalização am-
biental é competência dos 
servidores do Ibama, ou seja, 
não deveria se sujeitar aos 
mandos e desmandos do Mi-
nistério da Defesa nem tam-
pouco pode ser exercida por 
oficiais das Forças Armadas 
por ocasião de uma opera-
ção de caráter temporário”, 
reforçam.

Como mostrou o repór-
ter André Borges, o Brasil en-

cerrou o mês de agosto com 
o segundo pior resultado de 
queimadas na Amazônia dos 
últimos dez anos. O número 
de alertas de desmatamen-
to na Amazônia em 2020 foi 
34% maior do que em 2019.

Para o secretário-exe-
cutivo do Observatório do 
Clima, Marcio Astrini, os 
números mostram que o re-
sultado da Verde Brasil 2 foi 
inócuo. “Os dados confirmam 
o fracasso da cara e mal pla-
nejada operação das Forças 
Armadas instituída na Ama-
zônia pelo governo Bolso-
naro como substituta de um 
plano de combate ao desma-
tamento”, disse ao Estadão.

O Estadão também apon-
tou que os dados da operação 
foram inflados com resulta-
dos de ações realizadas antes 
mesmo da criação da Verde 
Brasil 2. A informação foi ad-
mitida pelo próprio Ministé-
rio da Defesa.
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Há muito se discute a respeito do investimen-
to de verba pública em clubes de futebol. Do pon-
to de vista legal é difícil contestar, pois os clubes 
passam por uma série de critérios e editais para 
poder receber o dinheiro advindo de prefeituras e 
governos estaduais. Do outro lado fica o questio-
namento ideológico. Quem é contra que se gaste 
dinheiro público com futebol costuma alegar que 
o mesmo valor poderia ser aplicado em serviços 
essenciais, como saúde e educação. 

A justificativa sobre serviços essenciais como 
desculpa para não se investir no futebol parte de 
quem não tem dimensão do que é, em sua essên-
cia, o futebol, e por isso o ponto de vista torna-se 
reducionista e ideológico. 

Futebol é mais que esporte. É religião. É cul-
tura. É lazer. É fato social. É, portanto, essencial. 
Futebol jamais será “só futebol”. 

Além deste ponto de confronto sobre neces-
sidade ou não, existe um segundo argumento da 
parte dos contrários aos investimentos nos clu-
bes: como será feita a gestão do dinheiro, já que 
sai do ente público para o ente privado e passa a 
ser gerido sob influências e interesses que nem 
sempre estão ao alcance do torcedor. 

Quando um governo investe no clube de fu-
tebol, não quer dizer que está pensando em fazer 
política para agradar aquele time ou seus dirigen-
tes. Há toda uma cadeia que se beneficia, e a com-
petitividade do time na esfera esportiva também 
traz resultados econômicos. 

No entanto, vale sim questionar como é feita 
a gestão desse dinheiro. Se a verba é para o povo 
e o clube é - ou deveria ser - do povo, só faz senti-
do ser aplicada onde há abertura para que sócios-
torcedores participem do processo democrático. 
Quem quiser gerir dinheiro sem qualquer questio-
namento, que vire empresa, ou se venda aos gran-
des investidores.

Para a aplicação da verba pública, requere-se, 
moral e eticamente, os mesmos princípios dos en-
tes públicos. Transparência e democracia são ne-
cessários, assim como afastar qualquer indício de 
relação escusa.

Imagine no poder público um gestor ser fla-
grado roubando, ter seu afastamento determina-
do pela Justiça, porém continuar a influenciar nas 
decisões e aplicações dos investimentos, e ainda 
manter força política para negociações. Seria acei-
tável? Compactuar com esse tipo de gestão e ainda 
tratar a união das tendências políticas, conside-
rando a impedida legalmente como algo aceitável, 
é o mesmo que festejar uma gestão pactuada en-
tre poder público e crime organizado.

   
Parabéns, Corinthians 
“O Corinthians é muito mais do que um clu-

be de futebol. O Corinthians é uma religião, é uma 
grande nação, mas, muito mais que isso, o Corin-
thians é uma voz. O Corinthians é uma força. É 
uma forma de expressão que a sua população tem. 
Num país em que os mais fracos social, política e 
economicamente não têm voz nunca, nesse caso, 
têm. Através do Corinthians eles conseguem se 
manifestar. A torcida corintiana utiliza o seu clu-
be, o seu time, a sua expressão física como forma 
de contestação de tudo aquilo que não lhes é dado 
de direito.”

O texto acima foi extraído de uma gravação 
em vídeo do Doutor Sócrates, ídolo do Corinthians 
e da Seleção Brasileira, que viralizou nas redes 
sociais digitais nesta semana, na passagem do 
aniversário de 110 anos do clube. Continua atual 
e extremamente pertinente, principalmente para 
lembrar aos mandatários dos clubes de futebol no 
Brasil quem são os verdadeiros donos.

Nem todo clube 
tem dono

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

7 de setembro

Auto Esporte programa amistoso para
comemorar o aniversário de 84 anos

Um dos clubes de 
maior tradição na Paraíba, 
o Auto Esporte comemo-
rará, no próximo feriado 
de 7 de setembro,  84 anos 
de fundação. Contudo, den-
tro de campo, o clube tem 
pouco para celebrar, afinal, 
o seu time principal está 
pelo segundo ano consecu-
tivo fora da elite do futebol 
profissional no Estado. A 
ressalva de alegria está no 
futebol feminino, onde a 
equipe reencontrou no ano 
passado o caminho dos tí-
tulos ao vencer o Paraibano 
e conquistar a vaga para o 
Campeonato Brasileiro da 
Série A-2. Agora, o clube 
aguarda o retorno da com-
petição nacional que ocor-
rerá em outubro, além das 
definições sobre a segunda 
divisão estadual masculina 
que ainda corre o risco de 
não acontecer.

Para não passar o ani-
versário de fundação da 
agremiação sem nenhuma 
atividade comemorativa, 
a diretoria automobilis-
ta fará o relançamento do 
Plano de Sócios, além de 
um amistoso entre a equi-
pe Sub-19 do alvirrubro e 
a Desportiva Picuiense. As 

ações segundo o presiden-
te Helamã Nascimento sur-
gem diante das limitações 
ocasionadas pela pandemia 
da covid-19.

“A programação ini-
cial foi totalmente alterada 
em virtude da pandemia, 
mas a data não passará em 
branco. No dia 7 faremos o 
relançamento do plano de 
sócios em nossas redes so-
ciais, além de um amistoso 
com a desportiva Picuiense, 
onde iremos adotar todos 
os protocolos necessário 
para a prevenção da co-
vid-19”, comentou Helamã.

Além das comemora-
ções do aniversário, Hela-

mã garantiu que o clube 
está trabalhando firme 
para as disputas do Brasi-
leiro Feminino e da segun-
da divisão do Paraibano 
masculino. Segundo o man-
datário, a única pendência 
agora é em relação a confir-
mação da realização da Se-
gundona, algo que deverá 
ocorrer no próximo dia 17 
quando os clubes partici-
pantes da disputa irão se 
reunir com a Federação Pa-
raibana de Futebol (FPF).

“Estamos prontos e ap-
tos para disputar a segun-
da divisão, agora aguarda-
mos apenas o dia 17 desse 
mês para saber a posição 

da FPF. Não sabemos ain-
da o que será exigido, mas 
em relação aos testes nós 
já adiantamos algumas 
parcerias e vamos contar 
também com a ajuda da Se-
cretaria de Saúde de João 
Pessoa. Para a disputa do 
Brasileirão Feminino já es-
tamos com a programação 
preparada, faltando apenas 
a definição da data de re-
torno das atletas, pois caso 
se confirme a segunda di-
visão teremos dois elencos 
para alojar e antecipar essa 
definição poderá incorrer 
em despesas a mais para o 
clube”, explicou o presiden-
te do Auto Esporte.

O presidente Helamã Nascimento (D) ao lado do vice Patrick Breckenfield, vai relançar o programa de sócios
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Novo presidente do Botafogo terá de explicar valores do comprometimento financeiro denunciado por Breno Morais

Orlando Soares toma posse 
e dívidas chegam a R$ 3 mi

Com a renúncia de Sér-
gio Meira da presidência do 
Botafogo assumiu, ontem, o 
vice-presidente, Orlando So-
ares. A mudança fez com que 
os membros da oposição, 
que passaram a fazer parte 
da gestão, após um acordo 
com o ex-presidente, tam-
bém renunciassem. Com as 
mudanças, o acordo de paz 
que tinha sido celebrado e 
festejado na última terça-fei-
ra foi por água abaixo.

Tão logo soube da re-
núncia de Sérgio, o vice-pre-
sidente de futebol, Alexande 
Cavalcanti, e outros botafo-
guenses entregaram os car-
gos, alegando que o acordo 
tinha sido celebrado com o 
ex-presidente e não tinha 
mais sentido continuar. ”Nós 
celebramos o acordo com 
Sérgio e estávamos procu-
rando se inteirar da situação 
financeira do clube para aju-
dar. O grupo que permanece 
no clube é contrário a essa 
união”, disse o advogado.

O novo presidente Or-
lando Soares lamentou a de-
cisão e disse que assim que 
forem oficializadas as renún-
cias, ele vai achar uma solu-
ção. “Nós temos gente dentro 
do nosso quadro com com-
petência para assumir o fute-
bol. Vou blindar o time para 
que não seja afetado com 
essa briga administrativa e 
política na caminhada para a 
Série B”, prometeu. 

Orlando afirmou tam-
bém que o grupo da situação 
está unido e vai administrar 
o Botafogo até as eleições 
de outubro. “Nós vamos 
dar continuidade a admi-
nistração até as eleições, e 
teremos um candidato. Não 
sabemos ainda quem será, 
mas se eu for convidado 
aceito concorrer à presidên-
cia”, completou.

O líder da oposição, Bre-
no Morais, disse, ontem, que 
está indignado com o que 
aconteceu, após a celebração 
do acordo. “Esse grupo, e não 
Sérgio, pensava que nós assu-
miríamos. Em seguida, o pre-
sidente renunciaria ao cargo, 
deixando a batata quente em 
nossas mãos”, disse.

Breno disse que não vai 
concorrer à presidência do 
Botafogo em outubro, mas 

vai apoiar um grupo que vai 
tentar resgatar a credibili-
dade do clube. “A situação é 
muito preocupante. O clube 
deve R$ 3 milhões e a recei-
ta mensal do Belo é de ape-
nas R$ 126 mil. Isso, porque 
boa parte dessa verba vem 
da Timemania, que o clube 
está para perder, porque não 
está pagando os impostos. 
Tenho certeza que vencere-
mos, porque além dos des-
vios denunciado por mim, 
tenho em mãos detalhes de 
uma fraude envolvendo os 
sócios-torcedores”, afirmou 
o ex-dirigente.

Perguntado sobre o que 
teria levado Sérgio Meira a 
renunciar, Breno fez uma 
denúncia muito grave. “O 
caso do Botafogo virou até 
bandidagem. Pedro Ruffo, do 
financeiro, tirou um emprés-

timo de R$ 300 mil com um 
agiota e agora não sabe como 
pagar. Por esse motivo, Sér-
gio e toda a sua família esta-
va sendo ameaçada, se o clu-
be não pagasse. Não sei qual 
foi a ameaça, porque nunca 
fiz negócio com agiota. Quem 
faz sabe. Quero ficar longe do 
Botafogo e deixar Orlando, 
Pedro Ruffo, etc, resolverem 
os problemas do clube. Eles 
entendem muito de gestão 
de futebol”, concluiu ironica-
mente Breno.

Nós procuramos o ex
-presidente Sérgio Meira 
para ele confirmar ou ne-
gar essa denúncia, mas ele 
não atendeu o telefone, nem 
respondeu as nossas mensa-
gens, o que despertou curio-
sidade, já que ele sempre 
esteve à disposição da im-
prensa, anteriormente.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Ascom/Botafogo/PB
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Orlando Soares (segundo à esquerda) foi empossado no cargo de presidente do Botafogo com a renúncia de Sérgio Meira



Equipes estão em fase de preparação para as disputas do Campeonato Brasileiro e se enfrentam no Amigão

Campinense faz mais um
amistoso diante do Central

O Campinense testa hoje, 
mais uma vez, a sua equipe que 
se prepara para as disputas do 
Brasileiro da Série D que terá 
ainda o Atlético de Cajazeiras 
como segundo representante 
da Paraíba. A Raposa vai en-
frentar o Central, de Caruaru, 
em partida que será realizada 
às 16 horas, no Estádio Ami-
gão, em Campina Grande. Será 
o segundo amistoso entre as 
duas equipes. No primeiro, re-
alizado no último sábado em 
Pernambuco, o Central venceu 
por 2 a 0.

O jogo será mais uma 
oportunidade do técnico Gi-
vanildo Sales ver em ação os 
jogadores e fazer algumas ob-
servações táticas, antes da es-
treia da equipe na Série D, pro-
gramada para o dia 19 contra 
o América de Natal. Durante 
toda a semana, ele tentou cor-
rigir os defeitos apresentados 
pelo time, que segundo ele, fal-
tou intensidade e profundida-
de na partida de Caruaru.

Na última quarta-feira, 
Givanildo fez um esboço da 
equipe que deverá começar 
jogando sexta. A escalação de-
verá ser: Waldson/Wellington, 
Alex Murici, Breno, Rômulo e 
Fabinho; Netto, Júnior Gaúcho, 
Allefe Diego e Echeverría; Ju-
liano e Rafael Ibipiano.

O Campinense está no 
grupo A3 da Série D, que tem 
também o América-RN, Gua-
rany de Sobral-CE, Salgueiro
-PE, Afogados-PE, Floresta-CE, 

Atlético-PB e Globo-RN. Este 
ano, a competição tem um ou-
tro formato, com 8 grupos de 
8 clubes cada, e passarão para 
a próxima fase 4 equipes em 
cada grupo.

No Central, o técnico Síl-
vio Criciúma gostou muito do 
desempenho do time no jogo 
do último sábado contra o pró-
prio Campinense. Ele viu méri-
tos da defesa que sobre supor-
tar bem a pressão da Raposa, 
após estar perdendo por 2 a 0. 
Este será o quarto amistoso de 
preparação, com duas vitórias 
e um empate.

 Sem nenhum problema 
na equipe, Sílvio Criciúma 
deverá começar o jogo com a 
seguinte escalação: Jerfesson, 
Polegar, Felipe Costa, Janelson 
e Gustavo Henrique; Evandro, 
Adailson, Janderson Maia e So-
ares; Doda e Leandro Costa.

O Central também vai 
participar da Série D e está 
no grupo A4, juntamente com 
Vitória da Conquista-BA, Coru-
ripe-AL, Itabaiana-SE, ABC-RN, 
Potiguar-RN, Frei Paulistano-
SE e Jacioba-AL.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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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

O time rubro-negro espera um resultado diferente no jogo de logo mais, no Amigão, contra o Central, em mais um teste para o Campeonato BrasileiroO Campinense está 
no grupo A3, que tem 
também o América-RN, 
Guarany de Sobral-CE, 

Salgueiro-PE, Afogados-
PE, Floresta-CE, Atlético-

PB e Globo-RN.

Foto: Samir Oliveira/Campinense

n 19/09 - América-RN x Campinense-PB / 
Arena das Dunas 
n 20/09 - Atlético-PB  x Globo-RN / Perpetão
n 26/09 - Campinense-PB x Afogados-PE / Amigão
n 26/09 - Salgueiro-PE x Atlético-PB / Cornélio de Barros 
n 30/09 - Guarany-CE x Campinense-PB / Junco-CE
n 30/09 - Floresta-CE x Atlético-PB / Castelão

n 03/10 - Campinense-PB x Floresta-CE / Amigão
n 04/10 - Atlético-PB x Guarany-CE / Perpetão
n 11/10 - Atlético-PB x Campinense-PB / Perpetão
n 14/10 - Campinense-PB x Salgueiro-PE / Amigão
n 14/10 - Afogados-PE x Atlético-PB / Vianão
n 17/10 - Globo-RN x Campinense / Manoel Barretto
n 18/10 - Atlético-PB x América-RN / Perpetão

PrimEira FasE da sériE d - Jogos dos ClubEs Paraibanos
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CINEP – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 003/2020

REGISTRO Nº 20-01091-0
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 ESTATAL Nº 003/2020 cujo objeto consiste na 
“Contratação de empresa especializada, para promover a habilitação de equipe junto ao IPHAN 
e promover a realização dos seguintes serviços: Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico, Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico para o Distrito Indus-
trial do Turismo, em toda a sua área, respeitada as áreas destinadas a conservação da vegetação, 
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Termo de Referência e 
demais Anexos do Edital”.

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. Sessão de entrega dos envelopes: 25 
de setembro de 2020 às 10h00hrs, no auditório da Cinep.

João Pessoa, 03 de setembro de 2020.
Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2020 - UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 18/09/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOROS, destinado a DIVERSOS HOSPITAIS: 
CPJM, CHCF, CPAM, HPMGER, HEETSHL, HMDJMP, CSCA, HRETCG, CSG, HINL, HMSC, 
HRPSRC, HRS, HRWL, HDDJGS, HMSF, HRP, HRC, HRSRM, HRQ, HGJFB, HDOD, HRCR, HEM, 
HDLAS, HDFBC, HGT, HRDJC, MPF, HGM, SES, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00817-6
João Pessoa, 03 de setembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

EDITAL DE INTIMAÇAO PUBLICADO NO DIA 01.09.2020 NO DJE, NA PAGINA 03EDITAL 
DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS. Excelentíssimo Des. Marcos Cavalcanti de 
Albuquerque, integrante da 3ª Câmera Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no uso 
de suas atribuições legais, FAZ SABER que fica INTIMADO pelo presente edital o Sr. LUIS SOBRAL 
DE LIMA, brasileiro, casado, agricultor, portador CPF 176.698.984-53 e Rg 1.051.294 PB atualmente 
se encontra em lugar incerto e não sabido, para oferecer resposta no prazo de 15(quinze) dias, aos 
termos do art. 1.019, inciso II do NCPC. Tudo conforme decisão liminar nos autos do Agravo de 
Instrumento 0801675-78.2017.8.15.0000, Processo Judicial Eletrônico, interposto pelo Banco do 
Nordeste do Brasil S.A, que tramita na 3ª Câmara Cível, devendo ser consultado pelo link http:pje.
tjpb.jus.br/pje2g/processo/consultadocumento/listview.seam Id do documento 1219442 e 1437649. 
E para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, e não se alegue ignorância, mandei expedir 
o presente edital, que será afixado na sede deste Tribunal, no local de costume e publicado na 
forma da lei, João Pessoa/PB, 31 de agosto de 2020. Eu, Eliane Delgado de Albuquerque, Analista 
Judiciário, digitei e assino. DES. MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Relator.

LC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 10.334.015/0001-40,  torna público que requereu a SEMAPA 
a Licença de Instalação para  construção do Ed. Res.   Multifamiliar, situado à  Av. Mar da Irlanda, 
s/n - LT 01 da QD 41 - Intermares - Cabedelo/PB.

LC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 10.334.015/0001-40,  torna público que requereu a SEMAPA 
a Licença de Instalação para  construção do Ed. Res.   Multifamiliar, situado à  Av. Mar da Irlanda, 
s/n - LT 13 da QD 41 - Intermares - Cabedelo/PB.

LC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 10.334.015/0001-40,  torna público que requereu a SEMAPA 
a Licença de Instalação para  construção do Ed. Res.   Multifamiliar, situado à  Av. Mar da Sibéria, 
s/n - LT 06 e 08 da QD 32 - Intermares - Cabedelo/PB.

A AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ: 08.039.087/0001-12, TORNA PUBLICO QUE 
REQUEREU A SEMAM – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO PARA VENDA A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, SITUADO NA AVENIDA D. PEDRO II, 
Nº 1111, BAIRRO CENTRO, JOÃO PESSOA/PB.

A BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ: 70.113.683/0001-79, TORNA PUBLICO QUE 
REQUEREU A SEMAM – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, A RENOVAÇÃO DA LICENLA DE 
OPERAÇÃO PARA VENDA A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, SITUADO NA RUA AFONSO BARBOSA 
DE OLIVEIRA, Nº 701, BAIRRO PEDRO GONDIM, JOÃO PESSOA/PB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2019 – 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 18/09/2020 
às 9:00h (nove horas - horário de Brasília) para:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE 
USO DO PACOTE DE SOFTWARES GRÁFICOS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL 
APPS - GOV, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNO-
LOGIA, 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 gelic02@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  20-00205-7
João Pessoa, 03 de setembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 06/2020
Registro CGE Nº 20-00651-9

RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 06/2020  (Obras de Pavimentação Asfáltica em 
Projeto de Obras de Restauração da PB-323, Trecho: Divisa PB-RN/Brejo do Cruz/Catolé do Rocha), 
o resultado do julgamento do recurso impetrado, na fase de habilitação, pela Empresa: TAPAJÓS 
-TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP através do processo         Nº 3628/2020, foi 
denegado pela Comissão Permanente de Licitação e pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no 
Parecer Jurídico nº 189/2020. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento da 
Habilitação, aonde considera habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO 
LTDA, J & F CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA, MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, R.FURLANI ENGENHARIA LTDA, 
CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ESSE ENGENHARIA, 
SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA, AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA e POTIGUAR 
CONSTRUTORA LTDA    e inabilitada a Empresa: TAPAJÓS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA-
ÇÃO LTDA – EPP por não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b “b” ( Nos seus 
atestados apresentados, não contabilizou em nome da empresa,  a quantidade mínima solicitada 
para  TRATAMENTO SUPERFICIAL(TSD/TSS). e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) 
de Preços para o dia 08/09/2020 às 10: 00 horas, na sala da CPL. 

João Pessoa, 03 de setembro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo somente na versão digital é uma determinação do Contran

Detran orienta usuários sobre 
emissão e impressão de CRLV

Com a finalidade de faci-
litar o entendimento dos usu-
ários sobre alguns serviços 
oferecidos de forma on-line, 
o Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB) refor-
ça a divulgação em torno da 
emissão e impressão do Certi-
ficado de Registro e Licencia-
mento de Veículo (CRLV Digi-
tal), popularmente conhecido 
como ‘documento do carro’. A 
expedição do CRLV somente 
na versão digital é uma deter-
minação do Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran).

A Direção ainda infor-
ma que, além das matérias 
divulgadas no site detran.
pb.gov.br, o acompanha-
mento dessas ações tam-
bém pode ser feito por 
meio das redes sociais do 
órgão. Assim, seguem  as 
etapas para a emissão do 
CRLV Digital pelo aplicati-
vo CDT (Carteira Digital de 
Trânsito) e pelo site.

A Secretaria da Ad-
ministração Penitenciária 
(Seap) iniciou processo se-
letivo com oferta de 30 va-
gas de trabalho em empre-
sas localizadas na cidade de 
João Pessoa para reeedu-
candos do Sistema Peniten-
ciário da Paraíba (regime 
semiaberto e livramento 
condicional). 

 Os interessados devem 
comparecer de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h, 
no novo local de funciona-
mento da Gerência Execu-
tiva de Ressocialização da 
Seap (GER), localizada na 
Rua Diogo Velho, n°180, 
Centro, munidos de docu-
mento oficial com foto e 
comprovante de residência 
atualizado.

 O novo endereço da 
Gerência de Ressocializa-
ção é o mesmo do Escritório 
Social, inaugurado na últi-
ma sexta-feira (30), o qual 
atenderá os egressos e seus 

familiares, ou seja, quem foi 
liberado em definitivo do 
cumprimento de pena pelo 
período de até um ano.

 A Gerência de Resso-
cialização atende todos os 
regimes de cumprimento de 
pena (aberto, semiaberto e 
livramento condicional), 
além do regime fechado 
(in loco).  Também realiza 
atendimento para todos os 
familiares dos reeducandos 
que ainda cumprem pena, 
além de instituições e as 
empresas vencedoras de 
licitação para execução de 
obras públicas no Estado. 

Reintegração
O projeto de ressocia-

lização é uma ação prio-
ritária do sistema peni-
tenciário paraibano, com 
o objetivo de promover a 
reintegração social dos ree-
ducandos, elevação da dig-
nidade humana e caráter 
educativo e produtivo.

EMISSÃO DO CRLV PELO APLICATIVO CDT:

n Baixe o aplicativo ‘Carteira Digital de Trânsito’, disponível gra-
tuitamente na Play Store e App Store. Depois de instalar o apli-
cativo no seu celular, veja como baixar o CRLV Digital.

n 1º Passo – Realize o cadastro de usuário no portal Gov.br. Ati-
ve a conta através do link enviado para o e-mail cadastrado;

n 2º Passo – Faça o login no aplicativo e clique na seção ‘Veícu-
los’;

n 3º Passo – Clique na opção para adicionar o CRLV. Abrirá uma 
nova tela, onde você vai informar o Número Renavam e o Códi-
go de Segurança do CRV. Atenção: esse código encontra-se no 
CRV (Recibo de Compra e Venda do Veículo) e não no CRLV;

n 4º Passo – Clique em adicionar (se for o primeiro documento 
a ser adicionado no aplicativo será necessário criar um chave, 
senha, de 4 dígitos).

Pronto! Depois disso, o CRLV estará disponível no aplicativo. O 
CRLV Digital possui o mesmo valor jurídico da respectiva versão 
impressa. Ele pode ser compartilhado com até 5 pessoas através 
do aplicativo e pode ser gerado numa versão em PDF, para ser 
impresso em folha de papel ofício, no tamanho A4.

EMISSÃO DO CRLV PELO SITE DO DETRAN-PB:

n 1º Passo – Entrar no site do Detran-PB (http://detran.pb.gov.br/);
n 2º Passo – Na sessão ‘Veículos’, clique em ‘Emitir CRLV Digital’;
n 3º Passo – Faça o login no Portal de Serviços;
n 4º Passo – Preencha o formulário com a placa do veículo, o Renavam e o 
Código de Segurança. Atenção! Esse código encontra-se no CRV (Recibo de 
Compra e Venda do Veículo) e não no CRVL;

n 5º Passo - Clique em ‘Validar Emissão CRLV’ e em seguida clique para bai-
xar o CRLV Digital;

n 6º Passo - Uma nova aba será aberta e você poderá fazer o download do 
documento em PDF ou a impressão em folha de papel oficio, no tamanho A4.

n Quitação dos débitos - Ainda de acordo com determinação do Contran, o 
CRLV Digital somente será expedido após a quitação dos débitos relativos a 
tributos (inclusive IPVA), encargos e multas de trânsito e ambientais, vincula-
dos ao veículo, bem como o pagamento do Seguro Obrigatório de Danos Pes-
soais causados por Veículos Automotores de Via Terrestres (DPVAT). Após essa 
quitação, no dia seguinte o usuário poderá solicitar a emissão e impressão do 
documento, sem a necessidade de comparecer às unidades do Detran-PB.

n A versão eletrônica do CRLV traz todas as informações do documento im-
presso e tem a mesma validade jurídica do certificado físico. A autenticidade 
do documento é garantida pelo QR Code, que pode ser lido para verificar se 
há alguma falsificação no documento durante uma fiscalização de trânsito.

Nos últimos três anos, a 
Paraíba realizou 56 abortos 
legais em vítimas de estupro, 
sendo seis deles em crian-
ças com menos de 15 anos. 
O Estado conta com uma 
rede bem estruturada para o 
acolhimento de pessoas que 
sofreram abuso, ou violência 
sexual. Os serviços englobam 
desde os primeiros socorros 
e tratamento de Infecções 
Sexualmente Transmissíveis 
(ISTs) até o acompanhamento 
psicológico para os pacientes.

Abuso sexual é toda ação 
cometida por um adulto que 
usa o corpo de uma criança 
ou adolescente para satisfa-
ção sexual. Pode acontecer 
tanto com meninas quanto 
com meninos, envolvendo 
ou não contato físico e/ou 
violência física. Na rede esta-
dual, a porta de entrada para 
assistência a estes casos são 
os hospitais e maternidades 
que funcionam por demanda 
espontânea, ou por encami-
nhamento das UBS. 

A Paraíba concentra 15 
unidades para o acolhimen-
to de vítimas da violência 
sexual, distribuídas em nove 
municípios. 14 delas são vol-
tadas para o atendimento de 
mulheres e uma para homens 
e crianças do sexo masculino, 
que funciona no Hospital de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa. A atenção nestes 
casos, além dos primeiros so-
corros, envolve o tratamento 
das ISTs, coleta de vestígios e 

interrupção da gravidez, em 
unidades especializadas, que 
é garantida por lei em casos 
de estupro.  

A coordenadora da Saú-
de da População Negra da Se-
cretaria de Estado da Saúde, 
Adélia Gomes, ressalta que 
não é incomum os menores 
de 18 anos buscarem por 
ajuda para lidar com casos de 
abuso e tanto a escola quanto 
os agentes de saúde possuem 
um papel preponderante na 
assistência destas crianças.

Rede pública disponibiliza serviços 
de apoio a crianças vítimas de abuso

Seleção de emprego tem 
vagas para reeducandos

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 4 de setembro de 202018
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

SEPARATA
 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: Aquisição de oxímetros destinados a triagem de pacientes com sintomalogia de Covid 
19 para as Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal Dr. Hercílio Rodrigues, de acordo com 
a lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO - R$ 4.335,00.

Areia - PB, 30 de Abril de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
SEPARATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00029/2020
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 DV00029/2020, 
que objetiva: Aquisição de atomizador costal motorizado destinado a atender as necessidades da 
Vigilância Ambiental na higienização de ambientes públicos; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - R$ 1.140,00.

Areia - PB, 08 de Abril de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
SEPARATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00030/2020
Diante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da 

Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00030/2020, que objetiva: Aquisição 
de material destinados ao Hospital Dr. Hercílio Rodrigues para diagnostico do COVID-19, Areia/PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DIAGFARMA COMERCIO 
E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB - R$ 33.000,00.

Areia - PB, 08 de Abril de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE 
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2020

O Prefeito Municipal de Alagoa Grande, Estado da Paraíba, usando as atribuições que lhe 
confere a Lei, resolve REVOGAR a licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00005/2020, cujo 
objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar, do Programa Mais Educação, do EJA Novas Turmas, do Programa Brasil 
Alfabetizado, da Secretaria de Administração e dos programas sociais geridos pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social do Município de Alagoa Grande, em razão dos constantes reajustes dos 
preços dos produtos devido a crise financeira causada pela pandemia da Covid-19, tornando inviável 
a homologação do objeto da licitação as empresas vencedoras, pois com os constantes reajustes, 
provavelmente seria necessário fazer o realinhamento dos preços ofertados pelas empresas ven-
cedoras. Além disso, devido a pandemia, não há previsão para o retorno das aulas, fazendo-se, 
ainda mais, desnecessário a homologação do processo licitatório e a contratação do seu objeto.

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

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE 
PROCESSO N.º 019/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020
OBJETO: Contratação de uma empresa de construção civil para execução das obras de 

Drenagem Pluvial urbana nos Distritos de Zumbi e Canafístula, no Município de Alagoa Grande.
 HOMOLOGAÇÃO
 Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em 

epígrafe a empresa CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, no valor total de R$ 202.289,66 
(Duzentos e dois mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos). 

 Alagoa Grande(PB), 01 de setembro de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE 
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 34/2020

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 28.099.674/0001-04.
OBJETO: Contratação de uma empresa de construção civil para execução das obras de 

Drenagem Pluvial urbana nos Distritos de Zumbi e Canafístula, no Município de Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 202.289,66 (Duzentos e dois mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta 

e seis centavos).
FONTE DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS. 
VIGÊNCIA: 120 dias.

Alagoa Grande(PB), 01 de setembro de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00004/2020. DOTAÇÃO: 02040.12.306.2002.2008 � AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
02040.12.361.2002.2013 � MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL � FUNDEB 40% 
02050.10.301.1010.2041 � MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 02120.10.302.2018.2047 
� MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE 02060.08.122.1007.2027 � MANUTENCAO 
DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 02130.08.243.2008.2029 � MANUT DAS ACOES DE CON-
VIV E FORTALECIMENTO SOCIAL 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00126/2020 - 01.09.20 
- GENICLEA DA SILVA LIMA - R$ 830,00; CT Nº 00127/2020 - 01.09.20 - MEGA MASTER CO-
MERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 467.968,00; CT Nº 00128/2020 - 01.09.20 - WILTON DA 
COSTA SANTOS - R$ 28.417,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Setembro de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada em construção civil, para construção de vestiário e arquibancada coberta, localizada 
na Aldeia São Francisco, neste munícipio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99893–9303. Edital: http://www.baiadatraicao.
pb.gov.br/portal-da-transparencia; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 03 de Setembro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2020 (REALINHAMENTO DE PREÇOS).
REF: PREGÃO PRESENCIAL 17.2020.
REF: TERMO DE CONTRATO 00040/2020
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO/OUTROS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONTRATADO: TARCISIO COPPI BORGES ME
CNPJ: 07.905.412/0001-10.
OBJETO DO TERMO: Realinhamento do preços do item de n.º 03 – CIMENTO PORTLAND 

SACO DE 50 KG, passando do valor de R$ 24,80 (Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos) para 
o valor de R$ 30,00 (Trinta Reais), o preço da unidade.

DATA RATIFICAÇÃO: 03.09.2020.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2020: 03.09.2020.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-

RIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARRA DE SANTANA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2019. ADITAMEN-
TO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 04202/2019 - L G Produtos Hospitalares Ltda - ME - CNPJ: 
17.227.485/0001-53 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 132 dias. ASSINATURA: 21.08.20
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00011/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
NOVO ZERO KM, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 
BARRA DE SANTANA/PB, CONFORME CONVENIO NR 0031519–1/2019. DATA DA ABERTURA: 
20 DE AGOSTO DE 2020, ÀS 14H00MIN (HORÁRIO LOCAL); HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PEDRAGON AUTOS LTDA - R$ 70.590,00.

Barra de Santana - PB, 03 de Setembro de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDU-

CAÇÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA/PB, CONFORME CONVENIO 
NR 0031519–1/2019. DATA DA ABERTURA: 20 DE AGOSTO DE 2020, ÀS 14H00MIN (HORÁRIO 
LOCAL). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS 
TRANSFERÊNCIA DE CONVENIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
ESTADO DA PARAÍBA, CONVENIO Nº 0031519–1/2019: 02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – 12 361 2002 2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 365 1002 
1006 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – 44.90.52 – 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 02901/2020 
- 03.09.20 - PEDRAGON AUTOS LTDA - R$ 70.590,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 10003/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE; ADJUDICO o seu objeto a: C DE A FERREIRA & CIA 
LTDA - R$ 250,00; INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - R$ 7.560,00; PAULO JOSÉ 
MAIA ESMERALSO SOBREIRA ME - R$ 840,00; ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - R$ 
10.954,00; MARILICE KEIL- R$ 2.700,00

Caraúbas - PB, 12 de Agosto de 2020
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Municipal de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2020, que objetiva: 
Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA OTIMIZAÇÃO COMERCIAL DO MERCADO PÚBLICO DE CONDE/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Conde - PB, 03 de Setembro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rodovia 
Pb 018 – Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 09:01 horas do dia 18 de Setembro de 2020, por 
meio do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações 
futuras, para: Constitui objeto deste REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TERRAPLENAGEM em atendimento às necessidades da Secretaria de Infraestrutura. 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; Decreto Municipal 
nº 0146/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licita@conde.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 03 de Setembro de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
Nº do Contrato: 00148/2018;Nº do Aditivo: 02;Contratante: Prefeitura Municipal de Conde/

PB;Contratado: AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME;Objeto: Constitui objeto do 
presente termo aditivo a prorrogação de prazo contratual em 12 (doze) meses, ao contrato que 
tem por objeto, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos destinados a atender as diversas demandas do município de 
Conde/PB.Valor global do contrato: R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais) 
– CONSIDERANDO O CONTRATO INICIAL E OS ADITIVOS ANTERIORES A ESTA PUBLICAÇÃO.
Vigência: de 21 de agosto de 2020 até 20 de agosto de 2021.Data da Assinatura do Aditivo: 20 
de agosto de 2020.

Conde-PB, 20 de agostode 2020.
MÁRCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Setembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças e 
materiais diversos de forma parcelada destinados a manutenção dos veículos de propriedade do 
Município de Cacimba de Dentro/PB, para o exercício de 2020. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 078/20; 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) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@
hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 02 de Setembro de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

 Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:00 horas do 
dia 23 de Setembro de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação de uma empresa especializada e construção civil para construção de uma Quadra 
escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Félix, conforme plano de trabalho e 
projeto básico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99342–2582. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 03 de Setembro de 2020
NATALINE MAGNA CABRAL DOS SANTOS

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL nº 00020/2020. 
OBJETO: Aquisição de Móveis, Eletrodoméstico e Material de Informática e Equipamentos Di-

versos, Destinado a Esta Prefeitura e ao Fundo Municipal de Saúde. 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: C de a Ferreira e Cia Ltda - CNPJ 33.330.526/0001-99. 
Canapu Comercio de Distribuição Eireli - CNPJ 08.449.096/0001-81. Comercial Norte Nordeste Ltda 
- CNPJ 15.114.641/0001-44. Emilly Indústria e Comercio de Moveis Ltda - CNPJ 07.239.645/0001-
20. Guarabira Atividades de Tele atendimento e Vendas Eireli - CNPJ 13.426.195/0001-88. Jordao 
Bruno de Carvalho Pereira - CNPJ 16.491.941/0001-05. Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque 
- CNPJ 19.918.905/0001-73. Ww Comercial Eireli - CNPJ 19.835.542/0001-02. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Avenida Severino Jorge de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, no 
horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99342-2582.

Cuité de Mamanguape - PB, 03 de Setembro de 2020
DJAIR MAGNO DANTAS

Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS PREÇOS DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2020
A Câmara Municipal de Campina Grande, neste ato representado, por sua Comissão Permanente 

de Licitações - CPL, nomeada por meio da Portaria nº 002/2020 DE 20/01/2020, torna público 
que realizou, a TERCEIRA SESSÃO PÚBLICA PARA ANALISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
conforme os preceitos do Edital da Concorrência Pública nº. 001/2020/CPL, dos autos do Processo 
Administrativo nº. 007/2020, de acordo com a Lei Federal nº 12.232/2010 e Lei Geral de Licitações 
n° 8.666/1993, com a finalidade de proceder ao julgamento e divulgação das propostas da empresa 
CAFÉCOM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, que apresentou um percentual de desconto 
em 5% (cinco por cento). Dando prosseguimento à sessão, o Senhor Presidente julgou vencedora 
a empresa CAFÉCOM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. do julgamento final das Propostas 
Técnicas e de Preços. DO PRAZO RECURSAL: Conforme Edital, abre-se prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da data de publicação deste aviso, para a interposição de recurso, conforme o 
disposto no art. 109, I, “a”, da Lei nº 8.666/1993, franqueada desde já vista aos autos, caso não 
haja a interposição de recurso contra o resultado hora publicado fica desde já agendada a data 
de 11 de Setembro de 2020, as 10:00, para a entrega e analise da documentação de habilitação.

Campina Grande/PB, 02 de Setembro de 2020.
Célia Maria da Costa Ferreira 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:30 horas do dia 22 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo de construção civil para executar a obra de reforma, ampliação e construção de quadra, na 
Escola Municipal do Sítio Gangorra e ampliação de creche, no Município de Damião/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3635–1013. E-mail: damiaoprefeitura@gmail.com. Edital: www.damiao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Damião - PB, 03 de SETEMBRO de 2020
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

AVISO DE ERRATA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0018/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020

Objeto: Aquisição de 1(uma) Motocicleta 0km modelo On off roadtrail destinado a Secretaria 
deSaúde, com base na Lei 13.979/2020 alterada pela Medida Provisória n. 926, de 20 de março 
de 2020e Decreto Municipal 35/2020.O prefeito informa que no extrato de ratificação e extrato de 
contrato publicadosna página 01 (Jornal Oficial do Município), no dia 02 de setembro de 2020, na 
página 33 (Diário Oficial da Paraíba), seção 3, página 200 e 201 (Diário Oficial da União) e página 
18 (Jornal a União-PB), no dia 03 de setembro de 2020, foi alterado:

Onde se lê: CNPJ:02.286.264/0001-02
Leia - se: CNPJ:02.296.264/0004-02
Ratificam-se as demais informações do aviso ora retificado.

Emas - PB, 03 de setembro de 2020.
José William Segundo Madruga

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 00039/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente aDispensa de Licitação nº 00039/2020, 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEREFORMA DE TELHADOS DOS GINÁSIOS 
POLIESPORTIVOS “O VOVOZÃO” E “O NINÃO”, RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto à empresa JOSÉ RAMOS DO NASCIMENTO, com proposta no valor 
global de R$ 35.033,88.

Esperança - PB, 03 de setembro de 2020.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 00219/2020

Partes Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA e JOSÉ RAMOS DO NAS-
CIMENTO - CNPJ 21.298.271/0001-45.

Objeto:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEREFORMA DE TELHADOS DOS GINÁSIOS PO-
LIESPORTIVOS “O VOVOZÃO” E “O NINÃO”, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.

Fundamento legal: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00039/2020.
Dotação:02.0000 - EXECUTIVO; 02.008 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER; 

02008.27.812.1016.1015 - CONST. REF. E AMPLIAC. DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA; 
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES; 001 RECURSOS ORDINÁRIOS.

Vigência:03/09/2020 a 16/112020
Valor:R$ 35.033,88

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 00220/2020

Partes Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA e ANTONIO GOMES EIRELI- 
CNPJ 27.743.003/0001-71.

Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB.

Fundamento legal:TOMADA DE PREÇOS 00002/2020.
Dotação:02.0000 - EXECUTIVO; 02.011 - Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte; 

02011.15.451.1021.1032 - Impl.de drenagem e pavimentação de ruas; 4.4.90.51.00.00 - Obras e 
instalações; 001 - Recursos ordinários.

Vigência:03/09/2020 a 31/03/2021
Valor:R$ 268.369,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para prestação de ser-
viços em manutenções em eletrodomésticos e outros pertencentes a Administração Municipal. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00059/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Guarabira e: CT Nº 00423/2020 - 11.08.20 - ANTONIO PEREIRA FILHO - R$ 69.540,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para prestação de ser-
viços em manutenções em eletrodomésticos e outros pertencentes a Administração Municipal. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00059/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Guarabira e: CT Nº 00423/2020 - 11.08.20 - ANTONIO PEREIRA FILHO - R$ 69.540,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

o resultado do julgamento da documentação de habilitação das empresas participantes da Tomada 
de Preços n.º 008/2020.

EMPRESAS HABILITRADAS: CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP e SOLO MOVE-
TERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

A abertura dos envelopes relativos às propostas de preços das empresas habilitadas será no 
dia 15/09/2020 às 11:00 horas, caso não haja interposição de recurso.

 Ingá(PB), 3 de setembro de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00013/2020
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020, inciso 4º 

e Decretos Municipais nºs 003/2020, 004/2020, 005/2020, 006/2020, 007/2020, 008/2020, 009/2020, 
10/2020, 11/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2020, 19/2020, 20/2020.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos e EPI’s para o enfrenta-
mento do covid-19,atendendo solicitação da Secretaria de Saúde do município de Ibiara-PB, pela 
contratação direta com a empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR EIRELI - CNPJ nº 10.831.701/0001-26, com o valor global de R$ 220.678,10 
(duzentos e vinte mil seiscentos e setenta e oito reais e dez centavos)).  

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Ibiara -  PB, em  24 de Agosto de 2020.

 FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ibiara, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o Art. 24, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93, Lei nº 13.979/2020, inciso 4º e Decretos Municipais nºs 003/2020, 
004/2020, 005/2020, 006/2020, 007/2020, 008/2020, 009/2020, 10/2020, 11/2020, 14/2020, 15/2020, 
16/2020, 17/2020, 19/2020, 20/2020 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 00013/2020, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação direta para a aquisição de medicamentos e EPI’s para o enfrenta-
mento do covid-19, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde do município de Ibiara-PB, a 
empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
EIRELI - CNPJ nº 10.831.701/0001-26, com o valor global de R$ 220.678,10 (duzentos e vinte mil 
seiscentos e setenta e oito reais e dez centavos).

             Ibiara, em 24 de Agosto de 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00013/2020. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
CONTRATADA: LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO 

HOSPITALAR EIRELI - CNPJ nº 10.831.701/0001-26.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de medicamentos e EPI’s para o enfrentamento 

do covid-19, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde do município de Ibiara-PB. 
VALOR GLOBAL R$: 220.678,10 (duzentos e vinte mil seiscentos e setenta e oito reais e dez 

centavos).   
PRAZO: 31.12.2020.

Ibiara - PB, em 25 de Agosto de 2020
 FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00014/2020
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos II, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994 e Decreto N° 9.312/2018.
OBJETO: Aquisição de 17 (dezessete) tablets para os comunitários de saúde utilizar o sistema 

E-SUS AB APS do Ministério de Saúde ou similar, pela contratação direta com a empresa CARLOS 
ANTONIO LACERDA 04137150435, cadastrada no CNPJ nº 13.508.356/0001-82, com o valor global 
de R$ 19.040,00 (dezenove mil e quarenta reais).  

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Ibiara -  PB, em 02 de Setembro de 2020.

   FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
  Prefeito Municipal

    PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ibiara, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 24, inciso 
II da Lei nº 8.666/93, e Decreto N° 9.312/2018 e do parecer jurídico exarado no referido processo, 
em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a 
documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00014/2020, HOMOLOGO, A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, Aquisição de 17 (dezessete) tablets para os comunitários de saúde 
utilizar o sistema E-SUS AB APS do Ministério de Saúde ou similar, a empresa CARLOS ANTONIO 
LACERDA 04137150435, cadastrada no CNPJ nº 13.508.356/0001-82, com o valor global de R$ 
19.040,00 (dezenove mil e quarenta reais).  

             Ibiara, em 02 de Setembro de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Aquisição de 17 (dezessete) tablets para os comunitários de saúde utilizar 
o sistema E-SUS AB APS do Ministério de Saúde ou similar, dispensa de licitação 00014/2020. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARA
CONTRATADA: CARLOS ANTONIO LACERDA 04137150435, cadastrada no CNPJ nº 

13.508.356/0001-82.
OBJETO: Aquisição de 17 (dezessete) tablets para os comunitários de saúde utilizar o sistema 

E-SUS AB APS do Ministério de Saúde ou similar
VALOR GLOBAL R$: R$ 19.040,00 (dezenove mil e quarenta reais).  
PRAZO: 31.12.2020.  

Ibiara - PB, em 03 de Setembro de 2020.
 FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020
OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelepípe-

dos das Ruas: Vereador João Emiliano, Antônio Gomes da Silva (Trecho 2), João Alves da Costa, 
Joaquim Alves Costa, Joaquim Bezerra, Acostamento PB–306 Próximo ao Posto Trevo, Trecho da 
Rua João Ferreira Neto, Rua Francisco Menezes da Silva e João Ferreira Gouveia. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: MENDONCA E SILVA CONS-
TRUCOES E LOCACOES LTDA - Valor: R$ 753.268,35. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antônio 
Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Imaculada - PB, 03 de setembro de 2020
GLEITON CARMO SILVESTRE 

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
OBJETO: Contratação de empresa para executar os serviços de pavimentação em paralelepípe-

dos das Ruas: Francisco de Assis Lustosa Ribeiro, Antônio Gomes da Silva (Trecho 1), Francisco 
Moreira e Lídia Gabriel da Silva. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total 
da contratação: VALMIR ALVES DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 276.503,58. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. 

Imaculada - PB, 03 de setembro de 2020
GLEITON CARMO SILVESTRE 

 Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020
REPUBLICAÇÃO

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 13:00 horas do dia 18 de Setembro de 2020, por 
meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço por lote para: Aquisição de equipamentos e material médicos, incluindo laboratório, 
mobiliário, informática e outros equipamentos de uso permanente, destinados as instalações da 
Policlínica Dr. Raul Torres Dantas do município de Imaculada. 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. Motivo de republicação corrigir especificações no item 6 
do Lote-1. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Edital: http://www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Imaculada - PB, 04 de setembro de 2020
GLEITON CARMO SILVESTRE

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

   AVISO DE LICITAÇÃO         
PREGÃO ELETRÔNICO  SRP Nº 07.005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 4024/2019 da SEINFRA.
DATA DA SESSÃO: 18/09/2020  
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 09 H - Horário de Brasília
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Cimento Portland CP II-32 em Sacos 

de 50 Kg, Agregados de Natureza Granítico (Cascalhinho, Brita, Pó de Pedra, Pedra Rachão e Areia 
Lavada de Rio Doce e, Tijolos Cerâmicos de 8 Furos)   destinados aos Serviços de Recuperação 
de Pavimentos das Ruas da Cidade, Manutenção de Galerias Pluviais e  Próprios Municipais 
executados Pela SEINFRA/PMJP.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infra Estrutura – SEINFRA), através da sua 
Pregoeira e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº. 468 datada de 19/06/2020 torna público 
que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço por 
item. O Edital ficará a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no 
site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 833600 e no site http://transparencia.joao-
pessoa.pb.gov.br/licitacoes. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos 
interessados a partir de terça-feira 30/06/2020, nos endereços já mencionados SUPORTE LEGAL: 
Lei Federal n.º 10.520/02,  regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, 
Decreto nº 7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 
123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe 
de apoio, pelo Fone: 83 3214-7218.

João Pessoa, 03 de setembro de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33003/2017/SEPLAN
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09133/2017/SEDEC – Ampliação, Reforma e Manutenção de 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental – Lote 01 - EMEF Padre Leonel da Franca na cidade 
João Pessoa – PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: AHP Construções e Empreendimentos Ltda.
DO OBJETO – É objeto do presente termo aditivo  a PRORROGAÇÃO DE PRAZO. 

Prazo prorrogado por mais 180 (CENTO E OIRTENTA) dias corridos.
SIGNATÁRIOS: Sr. Gilberto Cruz de Araújo /PMJP e a Sr. Paulo Antônio Almeida Coutinho/AHP. 
DATA DA ASSINATURA: 31/08/2020

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

Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº. 14.477/2018 INEXIGIBILIDADE 

Nº 10.002/2019 CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.002/2019
Objeto: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO 
DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS.

Com base nas informações constantes no Processo nº.14.477/2018, referente à Inexigibilidade 
nº 10.002/2019-Chamamento Público nº.10.002/2019, com base no Relatório Conclusivo emitido 
pela Comissão Setorial de Licitação e Assessoria Jurídica e ratificado pelo Parecer Técnico da 
Diretoria de Regulação da SMS, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores,RATIFICO e ADJUDICO o objeto em favor das empresas: Em-
presa CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº.35.589.456/0001-13 
e a DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA MED. FETAL LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº.00.149.703/0001-86, perfazendo o valor total geral anual de R$ 1.762.173,76 (Um milhão 
setecentos e sessenta e dois mil, cento e setenta e três reais e setenta e seis centavos),credenciada 
para a prestação dos serviços em referência, fundamentada nos Arts.37, 196 e 197 da Constituição 
Federal, no Art. 24 da Lei nº 8.080/90 e no Art. 25, caput, da Lei 8.666/93, em consequência, fica 
convocada as proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, 
caput, do citado diploma legal.

João Pessoa, 02 de setembro de 2020.
ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

Secretário de Saúde do Município

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33003/2017/SEPLAN
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 09137/2017/SEDEC – Ampliação, Reforma e Manutenção de 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental – Lote 05 - EMEF Pedra do Reino na cidade João 
Pessoa – PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: AHP Construções e Empreendimentos Ltda.
DO OBJETO – É objeto do presente termo aditivo a PRORROGAÇÃO DE PRAZO. O Prazo fica 

prorrogado por mais 180 (CENTO E OITENTA) dias corridos.
SIGNATÁRIOS: Sr. Gilberto Cruz de Araújo /PMJP e a Sr. Paulo Antônio Almeida Coutinho/AHP. 
DATA DA ASSINATURA: 31/08/2020

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

Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33010/2019/SEPLAN              
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 90.004/2019 – Construção da Praça Jardim Oceania – Fase II, 

em João Pessoa – PB.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Itay Ltda - Eireli.
OBJETO: É objeto do presente termo aditivo a Prorrogação de Prazo de Execução e Contratual 

por mais 03 (TRES) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e o Sr. Ivonaldo Dias de Araújo/ Itay
Data da Assinatura: 01/09/2020

João Pessoa, 01 de setembro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra-Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.007/2018/SEINFRA
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.004/2019/SEINFRA – Execução de Serviços de Pavimentação 

com Capeamento asfáltico (CBUQ) em 54 ruas/ avenidas nos Bairros: Cristo Redentor, Gramame, 
Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Varjão, Valentina, Cidade Padre Zé, Jardim Cidade Universitária, 
Seixas, Mandacaru, Baixo Roger, Roger, Bancários, Agua Fria, Anatólia, Mangabeira, Oitizeiro – Lote 
03- na Cidade de João Pessoa - PB.

CONTRATADA: Potiguar Construtora Ltda.
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a Prorrogação de prazo por mais 03 (TRÊS) meses. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sra. Sachenka Bandeira da Hora/PMJP e o Sr. José Luis Arantes Horto/ 

POTIGUAR.
Data da Assinatura: 02/09/2020.

João Pessoa, 02 de setembro de 2020.
Sra. Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra-Estrutura/PMJP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

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

público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença Prévia 
para Construção da Praça Dr. Cícero Leite, localizada no Bairro do Cuiá, no Município de  João 
Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09055/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/056910

CHAVE Nº 833633
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE E-READER (LEITOR DE LIVROS 

DIGITAIS)
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 08/09/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
17/09/2020, às 09h00. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-e.
com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 04 de setembro de 2020.

João Pessoa, 03 de setembro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. º 09057/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2020/031804

CHAVE Nº 833636
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 30 IMPRESSORAS 3D.
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 08/09/2020, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
17/09/2020, às 11h00. A cópia do Edital pode ser adquirida pelos seguintes sites: www.licitacoes-e.
com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 04 de setembro de 2020.

João Pessoa, 03 de setembro de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00019/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MULTI GRAFICA E EDITORA 
LTDA – EPP - R$ 127.301,9997

Lagoa Seca - PB, 02 de Setembro de 2020
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA 

MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00019/2020. DOTAÇÃO: ORÇA-
MENTO 2020: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS - VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00187/2020 
- 02.09.20 - MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - R$ 127.301,9997.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00023/2020. DOTAÇÃO: Orçamento 2020: recursos próprios/
federais Gestão/Unidade: 05.005 - Fundo Municipal de Assistência Social Fonte: 05.005 - Fundo 
Municipal de Assistência Social Programa de Trabalho: 08 244 1001 1034 Estruturação da Rede 
de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica – CRAS - SCFV E Afins. - 08 244 1001 
2042 Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios E Serviços Socioassistenciais do 
FNAS - 08 244 1001 2045 Primeira Infância no SUAS/CRIANÇA FELIZ - 08 244 1001 2046 Aprimo-
ramento da Gestão do SUAS/IGD SUAS. Elemento de Despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material 
Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00185/2020 - 02.09.20 - FIORI VEICOLO S/A - R$ 
189.400,00 e a empresa CT Nº 00186/2020 - 02.09.20 - PEDRAGON AUTOS LTDA – R$ 95.000,00.

Lagoa Seca - PB, 02 de Setembro de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Se-
tembro de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para implantação de pavimentação em vias públicas urbanas no município de Marizó-
polis–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizo-
polis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 03 de Setembro de 2020
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Presidente da Comissão

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI/PB

Edital nº 001/2020, de 03desetembrode 2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI/PB, de acordo com as atribuições que lhes são conferi-

das, torna público que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO destinado ao 
provimento de cargos efetivos atualmente vagos do Quadro Pessoal da Prefeitura Municipal de Mari/
PB, e os que vierem a vagar e os que forem criados durante o prazo de validade deste Concurso 
Público, conforme as normas e condições estabelecidas neste Edital e a seguir especificadas.O 
Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que fazem parte 
integrante deste Edital e atenderá às normas sanitárias vigentes, oferecendo álcool gel na entrada 
em etapas presenciais, bem como mantendo distanciamento entre os candidatos, considerando 
as recomendações dos órgãos competentes no que diz respeito ao enfrentamento da epidemia de 
COVID-19.As inscrições serão efetuadas durante o período das 14h00min de 04de setembroàs 
23h59min de 12de outubro de 2020, pela internet, através do endereço eletrônico www.idib.org.br.

Mari/PB, 03 de setembro de 2020.
COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 003/2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da 
pregoeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
eletrônico do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 18 de Setembro de 2020 as 09:00 horas, 
tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS 
A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. Maiores informações 
no link: https://www.mamanguape.pb.gov.br/pregao-eletronico/ou no departamento de licitações 
situada na na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do site www.mamanguape.pb.gov.br.

Mamanguape-PB, 04 de Setembro de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 024/2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 16 de Setembro de 2020 as 09:00 horas, 
tendo como objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL A4 DESTINADOS À MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas 
ou através do site www.mamanguape.pb.gov.br.

Mamanguape-PB, 02 de Setembro de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Lei Orgânica do Município de Piancó – Estado da Paraíba, considerando a decisão judicial exarada 
nos autos do Processo nº 0001741-26.2013.8.15.0261, TORNA PÚBLICA A CONVOCAÇÃO PARA 
A POSSE DA CANDIDATA CLASSIFICADA NO CONCURSO PÚBLICO OBJETO DO EDITAL Nº 
001/2011 PARA O CARGO DE PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL-HISTÓRIAAMADELIA 
DELFINO LOPES.

A candidata CLASSIFICADA para o cargo acima mencionado deverá comparecer ao Setor de 
Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública, na Sede da Pre-
feitura Municipal de Piancó, situada na Rua Valdemar Costa Filho, Centro, CEP 58765000 – Piancó 
PB, DE IMEDIATO, no horário compreendido entre 7:00 às 13:00 horas, para apresentação, entrega 
de documentos e exames de saúde pré-admissionais. Em relação à apresentação dos exames de 
saúde pré-admissionais, antes de protocolar toda a documentação exigida, os candidatos convo-
cados deverão comparecer à sede da Policlínica Antonio Araújo Quinho, onde serão atendidos por 
profissionais que compõem a Comissão Especial de Saúde, para avaliação dos exames médicos, 
no dia designado pela Administração.

Piancó, 03 de setembro de 2020.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A SEREM APRESENTADOS PELOS CANDI-
DATOS HABILITADOS E CONVOCADOS NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 

DOCUMENTOS ORIGINAIS
• Formulário de Não Acumulação de Cargos e Empregos Públicos;
• Comprovante de Quitação Eleitoral;
• Certidão Conjunta Negativa da Dívida Pública e Negativa da Receita Federal (disponível do 

site da Procuradoria da Fazenda Nacional);
• Certidão Negativa da Justiça Federal – Cível e Criminal (disponível no site da Justiça Federal);
• Certidão Negativa da Justiça Estadual – Cível e Criminal (disponível no site www.tjpb.jus.br);
• Certidão de Antecedentes Criminais – Secretaria de Segurança pública/Casa da Cidadania;
• Declaração de não beneficiário do Seguro Desemprego;
• Declaração de desimpedimento em assumir o cargo;
• Documento individual no qual constem agência e conta bancária para depósito para remu-

neração;
• Exame Admissional – Entrevista psicológica e os seguintes exames: hemograma Completo, 

plaquetas VDRL, Creatina, Glicemia em jejum. O 
candidato convocado deverá submeter-se e apresentar os mencionados exames para avaliação 

médica pré-admissional e/ou realizar exame médico específico (portadores de deficiência), a serem 
analisados por médicos designados que compõem a Comissão Especial de Saúde;

• Apresentar outros documentos e declarações que se fizerem necessários, à época da posse, 
de acordo com o Edital de Convocação do candidato;

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ

 AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020

A Prefeitura Municipal de Puxinanã/PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 
que em face da recusa injustificada das empresas COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE 
CEREAIS LTDA. CNPJ Nº 21.391.428/0001-82; LUCAS FÉLIX COSTA. CNPJ Nº 32.086.391/0001-
03; NEVALTO DE SOUZA PEREIRA. CNPJ Nº 21.187.875/0001-14. Classificadas como vencedoras 
dos itens 16; 06 e 38; 04 e 17, respectivamente,  do pregão presencial citado acima, em assinar o 
contrato, e em conformidade com o art. 4º, XVI e XXIII, da Lei Federal n. 10.520/02, FICA CONVO-
CADO o licitante remanescente, na ordem de classificação, WELLINGTON OLIVEIRA DE ARAÚJO 
NUNES. CNPJ Nº 35.808.160/0001-46, classificada em 2º lugar nos itens acima identificados, 
para atender a estes remanescentes, nas mesmas condições propostas a assinatura do contrato, 
devendo apresentar manifestação no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. A contratação se dará 
nas mesmas condições propostas pelos convocados, inclusive quanto aos preços atualizados de 
conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2.º da Lei de Contratos e Licitações. O 
pregoeiro comunica ainda, que nos termos do art. 7º da Lei Federal n. 10.520/02, será instaurado 
processo administrativo visando apurar responsabilidades e aplicação das sanções legais previstas.

Puxinanã - PB, 03 de Setembro de 2020.
Allan Franklin Custódio   

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00026/2020

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 

a Lei COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/(2020). 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 00026/2020, homologo a  dispensa 
de Licitação, visando à contratação de pessoa jurídica para aquisição de 6.000 (seis mil) Máscara 
cirúrgica Descartável – Em tecido não tecido, com filtro bacteriológico, pregas horizontais, com três 
camadas, hipoalérgicas, filtrantes, clip nasal e elástico nas laterais para prender na orelha, com 
designer de máscara facial confortável e eficiente, evitando recolocação após colocada no rosto 
atendendo as necessidades da secretaria de saúde de Pedra Branca/PB. A empresa ITAMEDE 
COMERCIO LTDA – ME - CNPJ Nº 29.409.474/0001-72, com o valor global de R$ 10.800,00 (dez 
mil e oitocentos reais).

             Pedra Branca, em 03 de Setembro de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa  

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00026/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/2020).
OBJETO: contratação de pessoa jurídica para aquisição de 6.000 (seis mil) Máscara cirúrgica 

Descartável – Em tecido não tecido, com filtro bacteriológico, pregas horizontais, com três camadas, 
hipoalérgicas, filtrantes, clip nasal e elástico nas laterais para prender na orelha, com designer de 
máscara facial confortável e eficiente, evitando recolocação após colocada no rosto atendendo as 
necessidades da secretaria de saúde de Pedra Branca/PB, conforme especificações no contrato, 
pela contratação direta da empresa ITAMEDE COMERCIO LTDA – ME - CNPJ Nº 29.409.474/0001-
72, com o valor global de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
 Pedra Branca, em 03 de Setembro de 2020.

ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA
Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2020

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 18 de setembro de 
2020, por meio do site https://bll.org.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES. 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: licitacaopmqueima-
das2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; https://bll.org.br/.

Queimadas - PB, 03 de setembro de 2020
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO 
ANTÔNIO - PB, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a 
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de 
Santo Antônio e: CT Nº 00087/2019 - J & B Empreendimentos Construtora e Reforma Eireli - 2º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 dias. ASSINATURA: 03.09.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-

gão Presencial nº 00065/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00147/2018 - Antonio Mário 
dos Santos Junior 05954876452 - CNPJ: 19.144.465/0001-44 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por 
mais 12 meses. ASSINATURA: 02.09.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB, às 09:00 horas do dia 17 
de Setembro de 2020, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto por item, para: Aquisição de Material Elétrico, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, de Forma Parcelada. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente 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: (83) 34671028. 
E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br. Edital: www.saojosedosabugi.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

São José do Sabugí - PB, 03 de Setembro de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS 

DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos do Fundo Municipal de Saúde, 
transferências de impostos da saúde,SUS. 02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1211 Receitas 
de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 000351 3390.30 99 Material de Consumo 10 
302 2027 2034 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1214 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco 
de Custeio d 000371 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 2021 2057 MANUTENÇÃO DOS 
PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio d 000390 3390.30 99 Material de Consumo 
10 305 2028 2063 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1211 Receitas de Impostos e 
de Transferência de Impostos – Saúde 000398 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Soledade e: CT Nº 00123/2020 - 02.09.20 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA - CNPJ 09.478.023/0001-80 - R$ 44.505,00; CT Nº 00124/2020 - 02.09.20 
- GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ 17.892.706/0001-08 - R$ 3.075,00; CT Nº 00125/2020 
- 02.09.20 - TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ 
24.237.168/0001-83 - R$ 7.200,00; CT Nº 00126/2020 - 02.09.20 - SAUBER MED COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ 34.639.324/0001-96 - R$ 14.495,00. LOCAL 
DE ENTREGA: Neste Município

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE SAÚDE 

PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS – COVID–19. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos do Fundo Munici-
pal de Saúde, transferências de impostos da saúde,SUS. 02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10 305 2028 2063 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1211 Receitas de Impostos e de 
Transferência de Impostos – Saúde 000398 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: CT 
Nº 00127/2020 - 02.09.20 - SAUBER MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES 
LTDA - CNPJ 34.639.324/0001-96 - R$ 23.988,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°. 001/2020
Torna público que fará realizar através da CPL, sediada na Rua Governador Ronaldo Cunha Lima, 

SN - Centro - São José do Sabugí - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Setembro de 2020, licitação do 
tipo menor preço, para: Credenciamento para contratação de instituição financeira (banco) para o 
serviço de arrecadação de tributos Municipais (GUIA DAM - Documento de Arrecadação Municipal) 
do Município de São José do Sabugí/PB, por intermédio de suas agências, com prestação de contas 
por meio magnético de valores arrecadados. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34671028. E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.
pb.gov.br. Edital: www.saojosedosabugi.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 03 de Setembro de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da CPL

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

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

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93 por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna 
público a quem interessa o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação das empresas 
participantes no Processo Administrativo de Nº 048/2020 e Tomada de Preço de nº 007/2020, que 
tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada na Macrodrenagem Para dá Acesso ao 
Estádio de Futebol Municipal na Sede do Município de Salgadinho-PB, de acordo com o seguinte 
julgamento que segue:   

•HABILITADAS

NOME CNPJ SITUAÇÃO

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PREMOLDA-
DOS E SERVIÇOS LTDA 21.933.413/0001-07 HABILITADA

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

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

BAHIA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA 22.514.781/0001-75 HABILITADA

• INABILITADAS

NOME CNPJ SITUAÇÃO

VENTURA & LEITE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA 21.933.413/0001-07 INABILITADA

DIAS CONSTRUÇÕES LTDA – EPP 17.421.938/0001-88 INABILITADA

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

JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP 30.999.688/0001-26 INABILITADA

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

Salgadinho-PB, 03 de Setembro de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

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

OBJETO: Execução dos serviços de reforma de dois centros de referência em educação 
infantil, neste Município - CREI Adriano Figueiredo da Silva e CREI Flavina Malheiros da Silva. 
CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Construtora e Locadora Alexandre Ltda. - EPP - R$.190.744,90; 2º - 
Construtora SBG Eireli - ME - R$.193.364,30; 3º - Ponte Rotto Serviços de Engenharia Ltda. - ME 
- R$.194.514,42; 4º - Construtora Imperial Eireli - ME - R$.195.856,58; 5º - FM Serviços Ltda. - ME 
- R$.210.822,80; 6º - Power Solar Soluções em Energia Renovável Ltda. - EPP - R$.223.375,98; 
7º - ALX Construções Ltda. - EPP - EPP - R$.225.210,48; e 8º - Caramuru Construtora e Imobiliária 
Ltda. - EPP - R$.227.772,72. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: Não houve licitante desclassificado 
. 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, 03 de setembro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

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

OBJETO: Execução dos serviços de reforma de dois centros de referência em educação 
infantil, neste Município - CREI Adriano Figueiredo da Silva e CREI Flavina Malheiros da Silva. 
CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - Construtora e Locadora Alexandre Ltda. - EPP - R$.190.744,90; 2º - 
Construtora SBG Eireli - ME - R$.193.364,30; 3º - Ponte Rotto Serviços de Engenharia Ltda. - ME 
- R$.194.514,42; 4º - Construtora Imperial Eireli - ME - R$.195.856,58; 5º - FM Serviços Ltda. - ME 
- R$.210.822,80; 6º - Power Solar Soluções em Energia Renovável Ltda. - EPP - R$.223.375,98; 
7º - ALX Construções Ltda. - EPP - EPP - R$.225.210,48; e 8º - Caramuru Construtora e Imobiliária 
Ltda. - EPP - R$.227.772,72. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: Não houve licitante desclassificado 
. 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, 03 de setembro de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

OBJETO: contratação de empresa especializada para reforma da Praça Maria Celina Medeiros 
Vilar no Município de Santa Luzia-PB.

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 23/09/2020 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura 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, 03 de setembro de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

Presidente da CPL/PMSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB. 
 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 312/2019, de 17/09/2019, e obser-
vadas as disposições da 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; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00018/2020, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a:

 - C DE A FERREIRA E CIA LTDA
CNPJ: 33.330.526/0001-99
Valor R$: 20.300,00
- E. BERNARDO DE SOUZA
CNPJ: 30.406.114/0001-05
Valor R$: 8.668,00
- JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA
CNPJ: 29.100.463/0001-07
Valor R$: 7.111,60
- MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$: 32.199,60
- SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 30.294,882/0001-06
Valor R$: 69.284,00
- VALOR SUPRIMENTOS – COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI
CNPJ: 70.066.840/0001-32
Valor R$: 4.350,00

Santa Rita - PB, 03 de setembro de 2020.
 MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 4 de setembro de 202020
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020 
OBJETO: 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. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 312/2019, de 17/09/2019, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 17 de Outubro de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR 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 MUNI-
CIPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - 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$: 35.096,75
- N. T. LUIZE
CNPJ: 93.577.427/0001-38
Valor R$: 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
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

Santa Rita - PB, 03 de setembro de 2020.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DA SECRETÁRIA
            Santa Rita - PB, 03 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 correspon-
dente, 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$: 35.096,75
- N. T. LUIZE
CNPJ: 93.577.427/0001-38
Valor R$: 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
*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Julgamento da Habilitação

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

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

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o 
resultado do Julgamento da Habilitação da licitação em epígrafe.

EMPRESA HABILITADA

CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI NÃO

FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA SIM

GMF CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA NÃO

IDEALLITY CONSTRUÇÕES EIRELI NÃO

MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NÃO

MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NÃO

PLANFORT CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI NÃO

O teor dos pareceres técnico e jurídico encontra-se à disposição a quem interessar possa. A partir 
desta publicação abre-se prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso.

Santa Rita, 02 de setembro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2020

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA ALTA, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTA RITA, PB

Torna público que a licitação em epígrafe foi considerada FRACASSADA, e tendo em vista o 
interesse público, anuncia que será divulgada nova licitação, nos termos do Art. 21 da Lei 8.666/1993.

Santa Rita - PB, 03 de setembro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 071/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-

to licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura 
das propostas: dia 18 de Setembro de 2020, às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através 
dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.brewww.sousa.pb.gov.br(1.Transparência, 2.Sousa 
Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).OBS: Os licitantes 
dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema, pois não iremos tolerar desistências 
após a homologação.

Sousa, 03 de setembrode 2020
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR 

OBRA DO ATERRO SANITÁRIO, ASSESSORAR A AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
DO ATERRO SANITÁRIO, FISCALIZAR A OBRA DO PRAD( PLANO DE RECUPERAÇÃO DE 
ÁREA DEGRADA) DO LIXÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE, ESTADO DA PARAÍBA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00013/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São João do Tigre: 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 
2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 04901/2020 - 
03.08.20 - OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - R$ 30.600,00.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR 

OBRA DO ATERRO SANITÁRIO, ASSESSORAR A AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
DO ATERRO SANITÁRIO, FISCALIZAR A OBRA DO PRAD( PLANO DE RECUPERAÇÃO DE 
ÁREA DEGRADA) DO LIXÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE, ESTADO DA PARAÍBA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00013/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São João do Tigre: 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 
2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 04901/2020 - 
03.08.20 - OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - R$ 30.600,00.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00013/2020

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 DV00013/2020, 
que objetiva: ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR 
OBRA DO ATERRO SANITÁRIO, ASSESSORAR A AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
DO ATERRO SANITÁRIO, FISCALIZAR A OBRA DO PRAD( PLANO DE RECUPERAÇÃO DE 
ÁREA DEGRADA) DO LIXÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE, ESTADO DA PARAÍ-
BA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: OLIVEIRA & MAYER 
CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - R$ 30.600,00.

São João do Tigre - PB, 03 de Agosto de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Aquisição de veículo novo, 0 (zero) km, modelo ambulância Tipo A para simples remoção. 
Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 00011/2020. Dotação: Recursos Próprios do Município 
de Serra da Raiz: (Recursos Próprios/FUS) Dotação Orçamentária: 02040 –10.302.0009.1006 – 
4.4.90.52.00.00. Vigência: até o final do exercício financeiro de 2020. Partes Contratantes: Prefeitura 
Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00038/2020 - 03.09.20 - FIORI VEÍCOLO S/A - R$ 96.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATOS

Objeto: Aquisição parcelada de Materiais Médicos Hospitalares. Fundamento Legal: Pregão 
Presencial nº 00010/2020. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (Recursos 
Próprios – FUS / Recursos do SUS) 02040 –10.301.0009.2013 – 3.3.90.30.36.00 10.301.0009.2014 – 
3.3.90.30.36.00 10.301.0009.2015 – 3.3.90.30.99.00 10.302.0009.2054 – 3.3.90.30.99.00. Vigência: 
até o final do exercício financeiro de 2020. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da 
Raíz e: CT Nº 00032/2020 - 03.09.20 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 37.286,30; CT Nº 
00033/2020 - 03.09.20 - CRM COMERCIAL LTDA. - R$ 10.862,80; CT Nº 00034/2020 - 03.09.20 
- EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - R$ 23.173,40; CT Nº 00035/2020 - 
03.09.20 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 6.648,70; 
CT Nº 00036/2020 - 03.09.20 - ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES 
LTDA - EPP - R$ 1.446,00; CT Nº 00037/2020 - 03.09.20 - PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO 
SOBREIRA - ME - R$ 11.762,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: Aquisição de veículo 
novo, 0 (zero) km, modelo ambulância Tipo A para simples remoção; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FIORI VEÍCOLO S/A - R$ 96.000,00.

Serra da Raiz - PB, 02 de Setembro de 2020.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Materiais Médicos Hospitalares; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 37.286,30; CRM COMERCIAL LTDA. - R$ 
10.862,80; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA–ME - R$ 23.173,40; NNMED 
DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 6.648,70; ODONTOMED 
COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA – EPP - R$ 1.446,00; PAULO JOSÉ MAIA 
ESMERALDO SOBREIRA – ME - R$ 11.762,00.

Serra da Raiz - PB, 02 de Setembro de 2020.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
 CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

O Pregoeiro Oficial do Município de Solânea/PB,  torna público que a empresa NNMED DISTRI-
BUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA pediu desistência dos itens:68, 124,146 
E 261 do Pregão Presencial nº 0013/2020, cujo objeto é Aquisição parcelada de Medicamentos 
destinados a Assistência Farmacêutica e ao SAMU do Município de Solânea/PB. Ficando as 
empresas remanescentes nos mencionados itens: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA; CIRURGICA 
MONTEBELLO LTDA; DROGAFONTE LTDA; JOSÉ NERGINO SOBREIRA; PHARMAPLUS LTDA;; 
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA; PHOSPODONT LTDA;SUFRAMED 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, convocadas para manifestarem interesse 
em assumir os mencionados itens, no prazo de 05 (cinco) dias, nos preços ofertados pela primeira 
colocada,  caso não se manifestem, os mencionados itens serão fracassados. Informações: Telefone: 
(083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 02 de Setembro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS PSICOTROPICOS DE FORMA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO–PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 9412/18; Decreto Municipal nº 11/2009/99; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35391369. E-mail: 
licitacaotriunfopb@gmail.com. Edital: http://www.triunfo.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Triunfo - PB, 03 de Setembro de 2020
FABRICIO FIDEL ROMANO

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Setembro de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
INJETAVEIS DE FORMA PARCELADA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 9412/18; Decreto Municipal nº 11/2009/99; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35391369. E-mail: licitaca-
otriunfopb@gmail.com. Edital: http://www.triunfo.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Triunfo - PB, 03 de Setembro de 2020
FABRICIO FIDEL ROMANO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:30 horas do dia 17 de Setembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE TRIUN-
FO –PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
9412/18; Decreto Municipal nº 11/2009/99; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 35391369. E-mail: licitacaotriunfopb@gmail.com. Edital: 
http://www.triunfo.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Triunfo - PB, 03 de Setembro de 2020
FABRICIO FIDEL ROMANO

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 11:00 horas do dia 17 de Setembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS 
(REMANESCENTES DO PP.0008/2020) DE FORMA PARCELADA DE ACORDO COM A NECES-
SIDADE DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 9412/18; Decreto Municipal nº 11/2009/99; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35391369. E-mail: licitacaotriunfopb@gmail.
com. Edital: http://www.triunfo.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Triunfo - PB, 03 de Setembro de 2020
FABRICIO FIDEL ROMANO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uiraúna - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Setembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de equipamentos médico–hospitalares 
para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Uiraúna. 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 3.555/00; Decreto Federal 
nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; 
e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35342113. E-mail: licitacao@
uirauna.pb.gov.br. Edital: www.uirauna.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Uiraúna - PB, 03 de Setembro de 2020
FRANCISCO ERICLES ARAUJO TEIXEIRA

Pregoeiro Oficial

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

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 42/2020

Processo Inicial nº 0007430-5/2020
Processo de Instrução nº 0014184-0/2020

A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 60 de 24 de janeiro de 2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado em 25 de janeiro de 2020, nos termos do Art. 149, § 1°da Lei 
complementar nº 58/2003, resolve:

CITARo (a) servidor (a)José Jarismar Pedrosa – matrícula 176.443-8,a fim de apresentar DEFESA 
ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias com relação aos fatos que lhe são imputados no TERMO DE 
INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

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

É assegurado ao servidorvistasaos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08h00min às 13h00min.

João Pessoa,02de setembrode 2020.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

Presidente da CPI/SEECT - PB

EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE DIAS20 (VINTE) DIAS

Nº DO PROCESSO: 0810516-67.2017.8.15.2003
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)

EXEQUENTE: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
EXECUTADO: ANA LUIZA GOMES ROCHA DE FARIAS

COMARCA DE JOÃO PESSOA. CARTÓRIO JUDICIAL UNIFICADO. EDITAL DE CITAÇÃOCOM 
PRAZO DE DIAS. Processo nº 20. Ação: 0810516-67.2017.8.15.2003EXECUÇÃO DE TITULO 
EXTRAJUDICIAL (159). O (A) MM. Juiz(a) de Direito do (a) 1ª Vara Regional de Mangabeira, em 
virtude da Lei, etc. Faz saber que fica(m) CITADOS pelo presente edital o (a) EXECUTADO: ANA 
LUIZA GOMES ROCHA DE FARIAS, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para, querendo, 
contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumir-se aceitos pelo réu, 
como verdadeiros, os fatos alegados pela parte autora; advertindo de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia. Tudo conforme despacho prolatado nos autos da ação EXECUÇÃO 
DE TITULO EXTRAJUDICIAL (159), Processo nº 0810516-67.2017.8.15.2003, que tramita nesta 1º 
Vara Regional Cível de Mangabeira, Comarca da Capital, promovida por EXEQUENTE: UNIMED 
JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de EXECUTADO: ANA LUIZA 
GOMES ROCHA DE FARIAS. E para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, mandei 
expedir o presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no local de costume e publicado 
na forma da lei. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa/PB., 11 de agosto de 
2020. Eu, POLYANA GONÇALVES LUCENA, Técnico Judiciário, desta Vara, o digitei. 

Dra. Leila Cristini Correia de Freitas e Sousa, 
Juíza de Direito. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RESOLUÇÃO CONTRATUAL
À 
Cooperativa de Produção Agropecuária do Assentamento Tiradentes – COOPERAT Ltda., inscrita 

no CNPJ 04.499.351/0001-40.
Assentamento Tiradentes, sem número, município de Mari, Paraíba. CEP 58.345-000
Em 28 de dezembro de 2017 a Indústria de Polpa de Frutas Ideal Ltda e Cooperativa de Produção 

Agropecuária do Assentamento Tiradentes – COOPERAT Ltda, firmaram contrato de prestação de 
serviço de beneficiamento e distribuição de polpas de frutas.

O referido contrato se deu por prazo indeterminado nos termos da Cláusula Terceira do contrato, 
ao passo que também estipulou meios à resolução contratual sem qualquer ônus ou penalidade, 
desde que efetuado prévio aviso por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da Cláusula Nona.

Fazendo uso da cláusula destacada, em decorrência de até o presente momento a Indústria 
de Polpa de Frutas Ideal Ltda não ter recepcionado os produtos objeto do contrato, inexistindo 
qualquer transação com a Cooperativa durante o período de contrato, destacando ainda que os 
registros dos produtos objeto daquele termo de contrato estão cancelados desde janeiro de 2018, 
se fez necessário a presente notificação.

Desta feita, em cumprimento a Cláusula Nona do contrato, a Indústria de Polpa de Frutas Ideal 
Ltda, neste ato representada por Eduardo Sidney Martins de Souza, inscrito no CPF 873.044.064-53, 
sócio-administrador, comunica resolução do contrato de prestação de serviço de beneficiamento 
e distribuição de polpas de frutas firmado com Cooperativa de Produção Agropecuária do Assen-
tamento Tiradentes – COOPERAT Ltda, iniciando-se o prazo contratual de comunicação prévia da 
resolução contratual.

João Pessoa, 02 de setembro de 2020.
Indústria de Polpa de Frutas Ideal Ltda

CNPJ  04.408.503/0001-51

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTÇA

LICITAÇÃO:        TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020
PROCESSO Nº:   001.2019.005766
OBJETO:             Implantação de grupo gerador e sistema de recalque de água no anexo 

administrativo. 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

HOMOLOGO o procedimento licitatório n. 001.2019.005766, modalidade Tomada de Preço 
n. 001/2020, do tipo Menor Preço Global, sob o regime de Empreitada Por Preço Unitário, tendo 
como objeto a Contratação de empresa para serviços de objetivando a contratação de  serviços de 
engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecânica, para executar a obra de reforma  para 
implantação de grupo gerador e sistema de recalque de água no anexo administrativo do Ministério 
Público do Estado da Paraíba, Município de João Pessoa, localizado na Rua Rodrigues de Aquino, 
S/N, em conformidade com o julgamento do certame pela Comissão de Licitação do Ministério 
Público do Estado da Paraíba, nos termos do relatório final, alicerçado no inciso VI do artigo 43 da 
Lei Federal n. 8.666/93 e posteriores alterações. ADJUDICO o item licitado a licitante vencedora   
AHIH SERVIÇOS, CONSULTORIA E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ: 19.389.810/0001-00, 
com o valor global de R$ 114.571,95.

Publicação na forma legal.
João Pessoa,  1 de setembro  de 2020.

FRANCISCO SERÁPHICO FERRAZ DA NÓBREGA FILHO
Procurador-Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

PREGOEIRO E EQUIPE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020
O TJ-PB, através do Pregoeiro, torna público, que foram declaradas vencedoras e adjudicados 

os lotes na citada licitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no fornecimento e 
instalação de mobílias e cadeiras destinadas a diversas unidades deste Poder Judiciário, mediante 
Sistema de Registro de Preços, conforme anexo I do Edital, às empresas: TECNO2000 IND. E 
COMERCIO LTDA no valor total de R$ 673.700,00 para o lote 01; R$ 213.960,00 para o lote 02; 
R$ 48.700,00 para o lote 03; R$ 258.998,00 para o lote 04, MILAN MOVEIS IND. E COMERCIO 
LTDA no valor total de R$ 126.000,00 para o lote 08,  DELLA ART COM. LTDA  no valor total de 
R$ 26.600,00 para o lote 9 e CENTRA MOVÉIS S/A no valor total de R$ 23.499,60 para o lote 10. 
Registramos que os lotes 05, 06 e 07 foram CANCELADOS

João Pessoa, 03 de setembro de 2020. 
NÉLSON DE ESPÍNDOLA VASCONCELOS -Pregoeiro TJ-PB

         
PUBLICAÇÃO  

 Eu, ANDREA MARTINS MORAIS, portadora da Cédula de identidadesob nº 1813574 SSP/PB e 
do CPF Nº 026.275.774-50, brasileira , solteira, auxiliar administrativo, residente e domiciliada à Rua 
Abelardo da Silva Guimaraes Barreto, nº 115 Apartamento 2102 – Altiplano – Cabo Branco – Joao 
Pessoa – PB ; TORNO PÚBLICO, que revogo a Procuração lavrada ás fls. 013 , do livro 554, no 
Cartório do 7º Oficio de Notas (Carlos Neves) datada de 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro 
do ano de 2015 (dois mil e quinze ), onde figuro como Outorgante e tendo como Procuradora : 
LARISSA CUNHA TEIXEIRA DE CARVALHO, portadora da Cédula de Identidade sob nº 2.951.864 , 
2º via SSP/PB e do CPF Nº 060.942.894-20, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada 
á Rua Abelardo da Silva Guimarães Barreto nº 115 Apartamento 2102- Altiplano – João Pessoa-PB

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ORDEM DE PARALISAÇÃO

Nº 003/2020
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIA-

ÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE AREIA, NO ESTADO 
DA PARAÍBA.

1. REFERÊNCIA CONTEÚDO
1.1 Processo Licitatório 003/2019

1.2 Modalidade LRE LEI 13.303/2016

1.3 Contrato Nº 0132/2019

1.4 Valor do Contrato
R$ 18.363.975,17 (Dezoito milhões, trezentos e sessenta 
e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e dezessete 
centavos)

1.5 Contratada CONSÓRCIO CEARÁ MENDES/PACTO

1.6 Prazo contratual Inicial 24 (vinte e quatro) mêses

1.7 Prazo contratual Aditivado ------

1.8 Prazo contratual Vigente 24 (vinte e quatro) mêses

1.9 Dias corridos do Contrato Até o dia 12/09/2020

1.10 Data de início da Execução 09/09/2019 – O.S. Nº 0054/2019

1.11 Data de Conclusão 09/04/2021

1.12 Fiscal/Gestor do Contrato

Fiscal: Rogério de Assis Leite
ART PB 20190285815

Gestor: Ricardo Moisés Gomes de Sousa
CREA PB Nº 160499533-5

Fica autorizada a Contratada supracitada a paralisar os serviços por 30 (trinta) dias, objeto do 
Contrato acima epigrafado, na data de emissão desta Ordem. O prazo de paralisação será de 30 
dias corridos, ficando o cronograma de execução prorrogado por igual período.

João Pessoa, 12 de agosto de 2020
                              ---------------------------              -------------------------

       Diretor de Expansão                 Diretor Presidente

RECEBÍ, em      ____de_____________de 2020

CONSÓRCIO CEARÁ MENDES / PACTO - AREIA

Ubirajara Índio  do Ceará Filho

Representante Legal

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade na cidade de João Pes-

soa a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, em caráter permanente, a ser 
realizada no dia 08/09/2020 às 19:30 horas, devido a pandemia do Covid-19 será realizada através 
da plataforma digital de vídeo conferência Google Meet. Para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia 1- Analise de contra proposta feita pelo Sindifarma JP referente à celebração da 
Convenção Coletiva ou Instauração de Dissídio Coletivo, para as vigências 2019.2020 e 2020.2021;  
2- Autorização da categoria para que o Sindicato promova negociação com os representantes dos 
empregadores ou instaurar Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 3- Outros in-
formes. João Pessoa, 03 de Setembro de 2020. Hariad Ribeiro Morais da Silva. Presidente do SIFEP. 

AVISO DE RECONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 073/2020

REGISTRO Nº 20-00945-5
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO PARA O CENTRO 

ESPORTIVO ESTÁDIO PERPETÃO, EM CAJAZEIRAS - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 23 de setembro 
de 2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 03 de setembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 080/2020

REGISTRO Nº 20-01098-7
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO COM CALHA PLUVIAL NO COMPLEXO EDUCACIONAL 

DA ESCOLA E.E.F JOSÉ SOARES DE CARVALHO, EM GUARABIRA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 23 de setembro 
de 2020 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 03 de setembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 083/2020

REGISTRO Nº 20-01097-9
OBJETO: ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL “O FEITOSÃO”, EM MONTEIRO - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 23 de setembro 
de 2020 às 11h00hrs. 

João Pessoa, 03 de setembro de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   
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