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Paraíba ultrapassa 100 
mortes por coronavírus
SES registra o número recorde de nove óbitos em apenas um dia; casos chegam a 1.657 em 79 municípios do estado. Página 5
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MP cai em campo e veta 
retorno do Paraibano
Para Valberto Lira, é irresponsabilidade querer a 
volta do campeonato quando o número de mortos e 
infectados por coronavírus só aumenta. Página 16

Cultura

Políticas Esportes

Pintor Pedro Américo é 
personagem em ficção
Novela do escritor Bruno Gaudêncio, voltada ao 
público juvenil, tem como pano de fundo o famoso 
quadro ‘Independência ou Morte’. Página 9

Banco Central faz novo corte 
e juros básicos caem para 3%
Em comunicado, o BC informou que considera 
promover um novo corte, de até 0,75%, na próxi-
ma reunião do Copom, em junho. Página 4

Foto: Divulgação-Secom

Opinião

A Extensão Universitária é uma rede 
ampla que envolve milhares de pessoas 
atuando em todo território nacional, 
construindo conhecimentos e trabalhos 
de cooperação de amplo e significativo 
alcance social em diferentes áreas do 
saber. Só no Centro de Comunicação 
e Artes da UFPB temos algo em torno 
de cem iniciativas de inclusão social 
pela música, dança, gastronomia, 
comunicação comunitária etc.
Página 14

A universidade na 
comunicação cidadã

Sandra Raquew Azevêdo

Governo disponibiliza aplicativo para auxi-
liar no combate à pandemia. Página 3

Auxílio a estados e municípios 
é aprovado no Senado e segue 
para sanção. Página 4

NA PARAÍBA

A crise em números
MORTES

NO BRASIL MORTES

NO MUNDO

MORTES

1657
125.218

3.682.968

101
8.536
257.906

*Dados confirmados até as 21h de ontem

CASOS

CASOS

CASOS

Para evitar aglomerações, cemi-
térios de JP estarão fechados ao 
público no Dia das Mães. Página 7

Distribuição de cestas básicas 
irá beneficiar quase 250 mil 
estudantes. Página 8
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Diversidade

Agevisa libera testes rápidos 
em farmácias na Paraíba
Estabelecimentos deverão atender aos requisitos 
técnicos de segurança para a testagem previstos  
pelas autoridades de saúde. Página 4

Açude de Boqueirão passa 
dos 70% de sua capacidade
De acordo com Aesa, 29 açudes monitorados pelo 
órgão na Paraíba estão sangrando devido às 
últimas chuvas. Página 12

Ele e mais cinco pacientes contraíram a doença, se trataram no Hospital Metropolitano e receberam alta; até agora, SES registra 320 casos recuperados na PB. Página 3

A vitória de seu João, 106 anos, sobre a covid-19
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Foto: Agência ALPB

Sessão remota ALPB aprova projeto que reduz em até 30% valor das mensalidades e proíbe escolas de cobrarem juros e multas durante pandemia. Página 13



O choque de opiniões é inerente e salutar à vida em sociedade, em-
bora, no plano ideológico, por exemplo, às vezes resulte em conflitos de 
rua e guerras entre nações. O mundo sempre foi e será plural, e isso tam-
bém é conveniente para a transformação social. Alguns países provaram 
as diversas formas de totalitarismo, e até hoje pessoas se ressentem de seu 
amargo sabor.

Lutar por ideais, ou seja, por um projeto de organização social é con-
veniente às mudanças que a sociedade global historicamente demanda, 
desde que a transfiguração da ordem não reclame a tortura de indivíduos 
ou eliminação física de grupos sociais que, de algum modo, representam o 
contraditório. O norte dever ser um mundo de solidariedade, de liberdade, 
de justiça social.

O jogo de consensos e dissensos torna-se potencialmente muito pe-
rigoso, para um país em particular ou para o mundo inteiro, quando se-
guidores de um determinado líder nacional identificam-se como pessoas 
alienadas, no que concerne à política, desinformadas, no que diz respeito à 
cultura, ressentidas, do ponto de vista social, e desequilibradas, no tocante 
ao psicológico.

Para este exército de frenéticos, ou melhor, de fanáticos, tudo o que se 
relaciona com sensatez é entendido como um inimigo de suas convicções, 
que seguem em mão única. A democracia, por exemplo, para esta legião de 
arrebatados, é um modelo inseguro de convivência social, haja vista que a 
troca de ideias acontece dentro dos parâmetros da tolerância; do respeito 
ao contraditório.

Impossível, para esta milícia desatinada, uma sociedade alicerçada na 
coabitação pacífica entre as pessoas, e destas com a natureza. Se para o 
maioral que ela segue - e imagina que protege - o meio ambiente é uma 
mina de ouro que precisa ser explorada até a última pepita, todos os que 
se contrapõem a essa lógica reducionista são vistos como adversários ir-
reconciliáveis. 

Outra característica nefasta, no complexo psicológico dessa hoste: a 
interpretação equivocada de textos religiosos. Sendo assim, fazem de suas 
palavras “a palavra”, arregimentando as divindades à revelia, que enten-
dem como sendo signatárias de seus projetos. Se os meios que eles uti-
lizam devem ser minuciosamente analisados, os fins requerem mil vezes 
mais atenção.
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Um mundo sem bar

 Sabem aquele texto 
que qualquer um gostaria 

de ter escrito?   

 Crônica  Martinho Moreira Franco 
martinhomoreira.franco@bol.com.br

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

“No quadro que está hoje, não 
faz sentido votar novamente em 
Bolsonaro”. Do deputado Julian 
Lemos (PSL), em entrevista a 
uma emissora de TV. Sobre as 
reclamações do presidente em 
relação à imprensa, o parla-
mentar foi incisivo: “Os bolso-
minions não aceitam críticas. 
E não adianta esse chororó de 
que a Globo está batendo. Você 
tem é que mostrar resultados”.

“Não faz mais seNtido”
A prefeita de São José do Bon-
fim, Rosalba Gomes (MDB) foi 
condenada por improbidade 
administrativa pela juíza Vanes-
sa Moura Pereira, da 4ª Vara 
Mista de Patos. Entre as sanções 
impostas, está a suspensão dos 
direitos políticos por quatro 
anos. A prefeita fez promoção 
pessoal em revista que manda-
ra publicar, ferindo princípios de 
legalidade e publicidade.

Na próxima terça-feira. Esta é a data 
de inauguração do hospital de cam-
panha, instalado ao lado do Hospi-
tal Pedro I, em Campina Grande. A 
confirmação é do prefeito Romero 
Rodrigues (PSD). Detalhe: a inaugu-
ração ocorrerá de modo virtual, pelas 
redes sociais. A unidade hospitalar, 
que atenderá, exclusivamente, os in-
fectados por covid-19, terá 42 leitos. 

iNauguração de modo virtual

alerta de comitê cieNtífico deve ser replicado: 
desrespeito à quareNteNa pode gerar lockdowN

direitos políticos suspeNsos

O boletim nº 6 divulgado pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste traz um dado que merece 
ser replicado, cotidianamente, não somente pelos órgãos convencionais de imprensa, mas também 
pelas redes sociais, por que abre a possibilidade de adoção de medidas ainda mais extremas, por 
parte dos gestores, caso o isolamento social nos moldes de como hoje está posto, não seja sufi-
ciente para a contenção dos casos de covid-19. E o dado em questão merece ser amplamente 
disseminado justamente para alertar a população quanto à gravidade da situação, sobretudo 

para aquelas pessoas que ainda insistem em pensar que o coronavírus causa apenas uma “gri-
pezinha”, como, equivocadamente, foi colocado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ei-lo: “Os Estados 

do Nordeste do Brasil deverão decretar lockdown quando os números de leitos hospitalares 
tenham superado 80% de ocupação e, ao mesmo tempo, a curva de casos e de óbitos 
seja ascendente”. Felizmente, a Paraíba ainda não atingiu esse patamar, mas o sinal 
de alerta está aceso: na Grande João Pessoa, 63% dos leitos ativos de UTI adulto estão 
ocupados – os de enfermaria atingiram o percentual de 36% (dados sujeitos a alte-
ração). Segunda-feira, o secretário executivo da Rede de Unidades de Saúde, Daniel 
Beltrammi (foto), disse que “Nos últimos 15 dias, a ocupação aumentou muito, devido 
ao desrespeito ao isolamento social”. Fica o alerta.    

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Não são os supostos escândalos políticos 
que envolvem a família de Bolsonaro que 
poderão apressar a derrocada do presiden-
te do poder, mas suas posturas equivocadas 
em relação ao enfrentamento à pandemia, 
que tenderão a provocar queda substancial 
na sua base de apoio popular. Eis a leitura 
da consultoria Eurasia Group, especializada 
em análises de risco.

coNsultoria avalia ceNário
de derrocada de BolsoNaro

Na próxima semaNa

Não será impedimeNto

E o 1º Grupamento de Engenharia deverá rei-
niciar as obras de triplicação da BR 230, entre 
Cabedelo e João Pessoa – até Oitizeiro – na 
próxima semana, precisamente no dia 15, 
confirma o coronel Francisco Couto da Paixão. 
Além do efetivo de João Pessoa, vão participar 
os de Barreiras (BA) e Picos (PI). Esse trecho da 
obra está orçado em R$ 45 milhões.

O coronel Francisco Couto Paixão, do Grupamento 
de Engenharia, disse que a pandemia do coronavírus 
não será impedimento ao reinício das obras de tripli-
cação da BR 230. “Estamos trabalhando em diversas 
obras no Nordeste, tomando as devidas providên-
cias, como distanciamento de pessoas nos alojamen-
tos e uso de máscaras e álcool gel”.  

 Tornou-se inevitável, vocês me darão razão. Sabem aquele texto que qualquer um gostaria de ter 
escrito e que não há como deixar de ser reproduzido? Pois, leiam a crônica de Gilberto Amendola publi-
cada segunda-feira, 4, no “Estadão” e vejam se haveria como escapar dessa:

Eu não quero viver em um mundo sem bar. Não sei qual vai ser o novo normal depois do fim da quaren-
tena, mas, definitivamente, não quero viver em um mundo sem bar.

Não é pelo álcool, acreditem. Se fosse só por beber, ficaria em casa com meu estoque de garrafinhas. 
Não tem nada a ver com porres, ressacas ou qualquer comportamento autodestrutivo.

Ao contrário, amigos. Bar é a celebração da vida, do amor, da inteligência e do companheirismo. No 
final da linha evolutiva traçada por Darwin, podem apostar, o que se vê é um homem sentado no balcão de 
um bar, tomando sua cervejinha em paz.

Sem bar, o que nos resta é o meteoro (ou a pandemia).
Bar é igreja, startup, salão de beleza, consultório psiquiátrico, UTI, SUS, ONU, OMS… Bar é meio am-

biente, Ministério da Cultura, Economia, Educação, Justiça e Direitos Humanos.
O bar é a arena das nossas maiores emoções. Bar é o consolo de quem perdeu. O pódio dos campeões. E 

o olimpo de quem não quer competir.
Sou um sujeito adaptável. Posso viver sem muitas coisas. 

Abro mão de quase tudo que possa resultar na aglomeração de 
seres humanos e, consequentemente, facilitar a disseminação 
da nojenta da covid-19. Ou seja, estádios de futebol, festivais de 
música e clubes de swing não mais contarão com a minha pre-
sença pelo tempo determinado pelas autoridades.

Mas um mundo sem bar é um mundo pior.
É um mundo sem happy hour, sem aquela olhadinha para o relógio perto do fim do expediente, sem a 

gravata frouxa e torta no pescoço, sem aquele suspiro de alívio ao se aboletar em um banco e encostar os 
cotovelos no balcão.

Um mundo sem balcão de bar é um mundo muito pior. É um mundo sem a nossa tábua de salvação, sem 
a lousa em que rabiscamos projetos, fugas e desastrados sonetos de (des)amor.

Eu não quero viver em um mundo sem bolovo, shot de Cynar, caipirinha, dry martini ou negroni. Não 
quero viver em um mundo sem amendoim, porção de azeitona ou pururuca. Eu não quero viver em um 
mundo sem saideira. Eu não quero viver em um mundo em que eu não possa desenhar no ar aquele gesto 
universal que, em qualquer idioma, significa “ fecha a conta, por favor”.

Um mundo sem bar é um mundo sem as melhores pessoas. Como deve ser ruim um mundo em que 
nenhum garçom nos chame pelo nome, em que nenhum bartender saiba qual o nosso coquetel preferido, em 
que nenhuma musa nos lance um olhar de desprezo ao deixar o recinto com o cara errado.

Um mundo sem bar é um mundo sem empatia. É um mundo sem amor ao próximo. É um mundo de 
indiferença. Um mundo cheio de “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?”.

Vai por mim! Mesmo que esse próximo esteja na mesa ao lado falando bobagens, contando mentiras ou 
piadas ruins, ele também será digno desse sublime amor de bar. Mesmo que seja um mala, um inconveniente, 
alguém exaustivamente alegre ou infeliz como um cactos, ele sempre será digno do infinito amor de bar.

No bar, todo desconhecido ganha um voto de confiança imediato. Todo estranho confirma Rousseau – e 
é bom por natureza.

O bar é a nossa maior invenção. É a nossa alma coletiva. Nosso colo de mãe. Bares funcionam como 
postos de abastecimento da humanidade.

– Enche aí meu coração com sua melhor gasolina aditivada de alma.
Um brinde, saúde! 
Eu não quero viver em um mundo sem bar.
Quando tudo isso passar, vou sair de casa e ir direto para um balcão. Quem puder que me siga. 
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Ministros concluíram votação ontem e o presidente, Dias Toffoli, frisou que decisões precisam de embasamento técnico

O plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF), em 
sessão realizada ontem, deci-
diu que estados e municípios, 
no âmbito de suas competên-
cias, podem adotar medidas 
para restringir o transporte 
intermunicipal e interestadual 
durante o estado de emergên-
cia decorrente da pandemia 
do novo coronavírus, sem a 
necessidade de autorização 
do Ministério da Saúde para a 
decretação de isolamento, qua-
rentena e outras providências. 
Por maioria de votos, os minis-
tros deferiram medida cautelar 
na Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) 6343, ajui-
zada pelo partido Rede Sus-
tentabilidade, para suspender 
a eficácia de dispositivos das 
Medidas Provisórias (MPs) 
926/2020 e 927/2020.

Segundo a decisão, a 
adoção de medidas restriti-
vas relativas à locomoção e ao 
transporte devem estar emba-
sadas em recomendação téc-
nica fundamentada de órgãos 
da vigilância sanitária e tem de 
preservar o transporte de pro-
dutos e serviços essenciais de-
finidos por decreto da respecti-
va autoridade federativa.

As MPs alteraram disposi-
tivos da Lei 13.979/2020, que 

trata das medidas para enfren-
tamento da pandemia, e im-
puseram aos entes federados 
a obrigação de seguir as reco-
mendações dos órgãos federais 
sobre o tema.

Dados científicos
Em seu voto-vista, apre-

sentado na retomada do jul-
gamento na sessão de ontem, 
o presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, entendeu que de-
vem ser observadas as com-
petências concorrentes e 
suplementares de estados e 
municípios para a adoção das 
medidas. Ele destacou a neces-
sidade de que as providências 
estatais, em todas as suas esfe-
ras, devem se dar por meio de 
ações coordenadas e planeja-
das pelos entes e órgãos com-
petentes. Segundo Toffoli, essas 
medidas devem estar funda-
das, necessariamente, em in-
formações e dados científicos.

A fim de evitar eventuais 
excessos dos entes federados, 
o presidente propôs que essa 
exigência fosse explicitada na 
decisão. O objetivo é resguar-
dar a locomoção dos produtos 
e dos serviços essenciais e im-
pedir quaisquer embaraços ao 
trânsito necessário à sua conti-
nuidade.

O novo diretor-geral da 
Polícia Federal (PF), Rolando 
Alexandre de Souza, exonerou 
o delegado André Viana Andra-
de da Superintendência da PF 
da Paraíba. Ele ocupava o cargo 
há três anos e agora assumirá 
a Diretoria de Administração 
e Logística Policial. De acordo 
com a assessoria do órgão no 
Estado, em breve a mudança 
será publicada no Diário Oficial 
da União (DOU). No entanto, o 
nome do novo superintenden-
te ainda não foi divulgado. 

André Viana nasceu no 
Estado de Goiás e assumiu a 
superintendência da PF na 
Paraíba em 2017. Na sua ges-
tão, comandou ações como as 
operações “Calvário” e “Pés de 
Barro”. As alterações nas Supe-

rintendências da Polícia Fede-
ral não se resumem à Paraíba. 
No Rio de Janeiro, o delegado 
Tácio Muzzi  foi escolhido para 
ocupar o cargo e o diretor geral 
da PF também irá anunciar ou-
tras quatro novas superinten-
dências da corporação

Além disso, assim como 
o ex-superintendente André 
Viana Andrade, os outros que 
foram exonerados também fo-
ram substituídos para cargos 
de diretoria na gestão. No Rio 
Grande do Sul, o ex-superin-
tendente Alexandre Isbarrola 
foi transferido para a Direto-
ria de Inteligência Policial. Em 
Alagoas, o ex-superintendente 
João Vianey Xavier Filho foi 
para a Corregedoria-Geral da 
PF. Já no Tocantins, a ex-supe-
rintendente Cecília Franco, vai 
para a Diretoria de Gestão de 
Pessoal. 

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Juliana Cavalcanti
Especial para A União

STF: governadores e prefeitos 
podem restringir transportes

Editoração: Lênin BrazEdição: Clóvis Roberto

Monitora Covid-19

Governo disponibiliza aplicativo para 
auxiliar no combate ao coronavírus

O Governo da Paraíba 
agora conta uma ferramen-
ta para monitorar pacientes 
com sintomas do novo coro-
navírus (covid-19). O apli-
cativo Monitora Covid-19 
já está disponível para os 
usuários paraibanos e a 
ferramenta será mais um 
auxílio para a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) no 
combate à pandemia.

De acordo com a geren-
te operacional de Atenção 
Básica, Rayanna Coelho, a 
ferramenta funciona como 
triagem de classificação de 
risco e disponibiliza atendi-
mento médico por ligações 
telefônicas e por chat. Ela 
explica que, primeiramen-
te, o usuário precisa bai-
xar o aplicativo, preencher 
o cadastro e responder às 
perguntas. A partir daí, o 
algoritmo do Monitora Co-
vid-19 faz a classificação do 
paciente conforme informa-
ções dadas. 

“Dependendo dessa 
classificação, a primeira re-
taguarda da SES, formada 
por médicos residentes, terá 
até 48h para retornar a liga-
ção para o usuário para con-
firmar ou mudar a sua clas-
sificação de risco feita pelo 
aplicativo e vai encaminhar 
este paciente para algum 
serviço ou orientar a per-
manecer em casa”, pontua.

Depois desse primeiro 
contato, a gerente afirma 
que uma segunda reta-
guarda entrará em contato 
novamente com o paciente, 
depois de um certo perío-
do, para continuar o mo-
nitoramento, acompanhar 
a classificação e, se possí-
vel, fazer a reclassificação. 
A partir desse momento, 
a SES vai utilizar o Fast 
News Covid, ferramenta 
da secretaria que agiliza 
o atendimento de pessoas 
que estão com sintomas de 
síndrome gripal. 

“Os pacientes serão 
novamente reclassificados, 
agora baseado no Fast News 
Covid. O diferencial é que 
nessa segunda classificação, 
o paciente vai ser acompa-
nhado até ele ser classificado 
como verde, ou seja, curado. 
Dentro do Monitora, teremos 
duas retaguardas e duas for-
mas de classificação. Toda 
classificação pode ser alte-
rada, dependendo dos sin-
tomas que os usuários apre-
sentarem e dependendo dos 
fatores de risco”, destaca. 

Segundo Rayanna Coe-
lho, um dos benefícios do 
Monitora Covid-19 é que a 
população vai ter outro meio 
de contato com os profissio-
nais médicos. Além disso, o 
aplicativo possibilitará à SES 
gerar um mapa de calor pra 

saber onde essa população 
acometida está de acordo 
com a classificação, ou seja, 
em quais locais tem mais 
pacientes com risco grave 
ou mais leves. Por fim, a se-
cretaria conseguirá dar o 
feedback aos municípios de 
quantos foram classificados 
em seus territórios, quantos 
foram localizados, quais são 
as classificações deles.

A gerente lembra que 
para ter acesso a esses aten-
dimentos é necessário res-
ponder a todas as perguntas 
da triagem no aplicativo. 

Para ter acessos aos 
atendimentos, é necessário 
baixar o aplicativo no apare-
lho de celular, fazer o cadas-
tro e responder a algumas 
perguntas. Essas perguntas 
são uma espécie de triagem 

para que o aplicativo possa 
fazer a classificação de risco 
do paciente e o seu devido 
encaminhamento. “Já temos 
750 pessoas que baixaram 
o aplicativo. Dessas pessoas, 
uma quantidade grande não 
respondeu ao questionário 
de triagem. Elas são classi-
ficadas automaticamente 
como cinza e a gente não 
consegue fazer nada com 
essas pessoas. Se só baixar o 
aplicativo e fizer o cadastro, 
não temos acesso a essas 
pessoas”, observa. 

O Monitora Covid-19 
foi desenvolvido pelo Con-
sórcio Nordeste e já está 
disponível para download. A 
equipe de retaguarda da SES 
começará o contato com os 
usuários, quando necessá-
rio, amanhã.

Ferramenta funciona como triagem de classificação de risco e disponibiliza atendimento médico por ligações telefônicas e chat

Foto: Secom-PB

TJPB economiza R$ 6 mi 
com extinção de cargos

Na sessão remota de 
ontem, a Assembleia Legis-
lativa do Estado aprovou, 
por unanimidade, projeto do 
Tribunal de Justiça do Esta-
do, extinguindo 39 cargos do 
Poder Judiciário e mudando 
a nomenclatura de diversos 
outros.

A matéria vai gerar uma 
economia da ordem de R$ 
6 milhões e, além da apro-
vação, recebeu registros de 
apartes favoráveis de vários 
parlamentares, entre eles, Es-
tela Bezerra e Buba Germano 
(PSB), do relator da matéria 
Genival Matias e Taciano Di-
niz (Avante), Bosco Carneiro 
(PPS), Doutora Paula (PP) e 
do líder da oposição, Raniery 
Paulino (MDB).

Na parte das justificati-
vas, o presidente do TJPB, de-
sembargador Márcio Murilo 
da Cunha Ramos, afirma que 
o objetivo do projeto é promo-
ver o enxugamento da estru-
tura administrativa do Poder 
Judiciário, e a consequente 
redução de despesas com pes-
soal, de modo a reestruturar a 
máquina, redistribuindo com-
petências e economizando R$ 
5.948.441,00 ao ano.

Ele lembrou que quando 
assumiu a presidência deixou 
de preencher vários postos 
de trabalho que entendeu não 
serem imprescindíveis para o 
funcionamento da máquina ju-
diciária. Pontuou também que 
a gestão optou pelo não preen-
chimento e extinção dos car-
gos comissionados de maior 
remuneração do TJ, diretores, 
gerentes e assessores.

Seis pacientes inter-
nos no Hospital Metropoli-
tano Dom José Maria Pires, 
em Santa Rita, receberam 
alta hospitalar, na terça-
feira, após tratamento da 
covid-19. Entre eles, João 
Emiliano, de 106 anos, que 
pôde ir para casa, após 
driblar os prognósticos, 
se recuperar e superar as 
complicações da covid-19. 
Ele permaneceu sob os cui-
dados do complexo hospi-
talar do dia 28 de abril até  
terça-feira. 

No momento da alta, 
a coordenadora do Serviço 
Social da unidade de saúde, 
Carmem Meireles, expres-
sou: “A cada plantão um 
desafio, uma batalha a en-

frentar, mas hoje meu co-
ração exalta de alegria pela 
oportunidade de acompa-
nhar a alta desses pacien-
tes. Que Deus nos ajude. 
Venceremos”. 

Também pertencente 
ao grupo de risco, a apo-
sentada Maria José Neves, 
moradora da Associação 
Promocional do Ancião 
Dr. João Meira de Menezes 
(Aspan), em João Pessoa, 
também recebeu alta nessa 
terça-feira. A idosa de 81 
anos deu entrada na uni-
dade no último sábado, dia 
2, recebendo os cuidados 
da equipe de Enfermaria 
Covid e agora está recupe-
rada da doença provocada 
pelo coronavírus.

Para a irmã Selma 
Barbosa, colaboradora do 
abrigo de idosos (Aspan), 
o momento da alta de dona 
Maria José foi de imensa 
alegria. 

“Primeiramente agra-
decemos a Deus por tama-
nha benção, e depois a to-
dos vocês, sem distinção, 
a minha gratidão pelo aco-
lhimento, cuidados e trata-
mento. Estamos muito feli-
zes em poder levar a Maria 
José de volta a nossa casa, 
bem de saúde e recupera-
da. Nos unimos em uma só 
prece diariamente pelos 
nossos residentes e por to-
dos que estão na luta con-
tra esse mal que assola o 
mundo inteiro”, comentou.

O diretor geral do Hos-
pital Metropolitano, An-
tônio Pedrosa, pontuou o 
empenho de toda equipe 
nos cuidados prestados 
aos pacientes. “Os nossos 
profissionais estão lutan-
do e arriscando as próprias 
vidas para que o maior nú-
mero possível de pessoas 
possam ser salvas. Estamos 
trabalhando com muita de-
dicação, dando o aporte 
que nossos pacientes pre-
cisam e seguindo todos os 
protocolos. Esperamos que 
essas histórias de supe-
ração seja uma constante 
no nosso dia a dia nesta 
batalha de cura de nossos 
pacientes”, ressaltou o di-
retor.

Paciente com 106 anos recebe alta 
na PB após se recuperar da covid-19

Superintendente da PF 
na Paraíba é exonerado



Mesmo com a crise causada pela pandemia do coronavírus, corte de 0,75% surpreendeu os analistas financeiros

Em meio à crise econô-
mica decorrente da pande-
mia do novo coronavírus, o 
Banco Central (BC) diminuiu 
os juros básicos da economia 
pela sétima vez seguida. Por 
unanimidade, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
reduziu a taxa Selic para 3% 
ao ano, com corte de 0,75 
ponto percentual.

A decisão surpreendeu 
os analistas financeiros. Se-
gundo a pesquisa Focus do 
BC, a maior parte dos agentes 
econômicos esperava a re-
dução dos juros básicos para 
3,25% ao ano nesta reunião 
e um corte adicional, para 
2,75%, em junho.

Em comunicado, o BC 
informou que o comitê consi-
dera promover um novo cor-
te, de até 0,75 ponto percen-
tual, na próxima reunião, em 
junho. A partir daí, os juros 
básicos não seriam mais alte-
rados, mas a autoridade mo-
netária admitiu que os riscos 
estão elevados e que espera 
mais informações para defi-
nir os próximos passos.

Segundo a nota, dois 
diretores do BC sugeriram 
cortes mais agressivos, mas 

a incerteza em relação aos 
impactos da pandemia de co-
vid-19 sobre a economia fez 
a maioria dos membros do 
Copom optar por uma redu-
ção dos juros em etapas, até 
que o quadro econômico se 
estabilize.

Com a decisão de on-
tem), a Selic está no menor 
nível desde o início da série 
histórica do Banco Central, 
em 1986. De outubro de 
2012 a abril de 2013, a taxa 
foi mantida em 7,25% ao ano 
e passou a ser reajustada 
gradualmente até alcançar 
14,25% ao ano em julho de 
2015. Em outubro de 2016, o 
Copom voltou a reduzir os ju-
ros básicos da economia até 
que a taxa chegasse a 6,5% 
ao ano em março de 2018, só 
voltando a ser reduzida em 
julho de 2019.

Inflação
A Selic é o principal ins-

trumento do Banco Central 
para manter sob controle a 
inflação oficial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 
Nos 12 meses terminados em 
março, o indicador fechou em 
3,3%, o menor resultado acu-
mulado em 12 meses desde 

outubro do ano passado.
A inflação, que tinha su-

bido no fim do ano passado 
por causa da alta da carne e 
do dólar, agora deve cair mais 
que o previsto por causa das 
interrupções da produção e 
do consumo provocadas pela 
covid-19.

Para 2020, o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) 
estabeleceu meta de infla-
ção de 4%, com margem de 
tolerância de 1,5 ponto per-
centual. O IPCA, portanto, 
não poderá superar 5,5% 
neste ano nem ficar abaixo 
de 2,5%. A meta para 2021 
foi fixada em 3,75%, também 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual.

No Relatório de Inflação 
divulgado no fim de março 
pelo Banco Central, a auto-
ridade monetária estimava 
que o IPCA fecharia o ano em 
2,6%. A projeção, no entanto, 
ficou defasada diante da pan-
demia de covid-19. De acordo 
com o boletim Focus, pesqui-
sa semanal com instituições 
financeiras divulgada pelo 
BC, a inflação oficial deverá 
fechar o ano em 1,97%, mas 
as estimativas deverão conti-
nuar a cair nos próximos le-
vantamentos.

Wellton Máximo
Agência Brasil

Copom reduz taxa de juros 
para marca histórica de 3%
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Socorro financeiro

Senado aprova projeto de 
auxílio a estados e municípios

Por unanimidade, o 
Senado Federal aprovou 
ontem, o projeto de auxílio 
emergencial aos Estados 
e municípios, que prevê 
como contrapartida o con-
gelamento salarial de ser-
vidores públicos. O texto 
vai à sanção presidencial.

Os parlamentares 
concordaram com o pare-
cer do presidente da Casa, 
Davi Alcolumbre (DEM
-AP), que acatou a possibi-
lidade de reajuste salarial 
para professores e outros 
servidores de áreas como 
segurança pública e assis-
tência social. As mudan-
ças, que partiram da Câ-
mara, implicam perda de 
R$ 87 milhões dos recur-
sos previstos pela equipe 
econômica.

A proposta inicial ne-
gociada com Alcolumbre 
era de uma economia de 
R$ 130 bilhões em 18 me-
ses - R$ 98 bilhões para es-

tados e municípios e R$ 32 
bilhões para o Governo Fe-
deral. Na votação do Sena-
do, a economia caiu para 
R$ 93 bilhões e, ontem, na 
votação da Câmara, ficou 
em R$ 43 bilhões. Ontem, 
os senadores acataram 
as mudanças feitas pelos 
deputados, com exceção 
da categoria dos policiais 
legislativos, que continua 
com a suspensão de au-
mento até 2021.

Em oposição ao que foi 
feito na Câmara, no entan-
to, Alcolumbre retomou a 
divisão dos recursos apro-
vada pelo Senado. Desta 
forma, seu Estado, o Ama-
pá, será o segundo mais be-
neficiado pelo projeto.

Enquanto São Paulo 
receberá R$ 279 por habi-
tante, Roraima ficará com 
R$ 798 per capita do so-
corro federal. Já o Amapá, 
Estado do presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM), que negociou o 
acordo com a equipe eco-

nômica, receberá R$ 733 
per capita. O valor é muito 
acima da média de todos 
os estados, de R$ 286.

Apesar do recuo em 
relação aos servidores da 
educação, que atende par-
cialmente mudanças feitas 
na Câmara, Alcolumbre re-
clamou que os deputados 
fizeram um gesto “no sen-
tido contrário” ao salvar 
algumas categorias, como 
os trabalhadores da edu-
cação, do congelamento 
salarial. “Infelizmente a vo-
tação da Câmara só trouxe 
mais conflitos”, disse antes 
de apresentar formalmen-
te o parecer. Ele ponderou, 
no entanto, que o Senado é 
a Casa do equilíbrio e que 
buscaria a conciliação.

Em sua fala, Alcolum-
bre também chamou aten-
ção para a necessidade 
de equilíbrio fiscal para 
o período pós-pandemia. 
“Como vamos enfrentar os 
desafios depois da pande-
mia?”, questionou. 

Foto: Jeffferson RudyAgência Senado

Agevisa libera testes rápidos de 
covid-19 nas farmácias da PB

A nota técnica com a libe-
ração para que as farmácias e 
drogarias da Paraíba passem 
a ofertar o teste rápido para o 
novo coronavírus foi liberada 
pela Agevisa (Agência Estadual 
de Vigilância Sanitária). Segun-
do Jória Viana Guerreiro, direto-
ra do órgão, as farmácias que se 
adequam às normas da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária) podem iniciar os 
procedimentos para realização. 
A diretora, no entanto, ressalta 
que não são todas as farmácias 
que poderão ofertar os testes.

Seguindo as orientações 
nacional, as farmácias e dro-
garias que deverão iniciar a 
testagem rápida na Paraíba 
precisam seguir normas para 
que haja a liberação da ativida-
de pela Agevisa. Os estabeleci-

mentos devem ter registro no 
Cadastro Nacional de Estabe-
lecimentos de Saúde (CNES) e 
possuir Alvará Sanitário junto 
ao órgão sanitário competente, 
sob pena de impedimento para 
a realização dos testes. Além 
disso, devem cumprir todos os 
requisitos sanitários estabele-
cidos pela Anvisa, que dispõe 
sobre o Regulamento Técnico 
para funcionamento dos servi-
ços que realizam atividades de 
testagem em todo o país.

A Anvisa liberou a apli-
cação dos testes em farmácias 
no dia 28 de abril, no entanto, 
a recepção nestes locais não 
está sendo bem vista nem pela 
população que opta pelo exame 
em laboratórios e nem por es-
pecialistas em saúde pública já 
que a exposição de funcionários 
e pacientes deverá ficar ainda 
mais frequente. Jória Viana, di-
retora da Agevisa vê a medida 

como perigosa. “Eu penso como 
pessoa da saúde pública e não 
como alguém que está pensan-
do no lucro das farmácias. A ló-
gica da farmácia é de quem quer 
vender, já a da saúde pública é 
melhor que não. Primeiro tem 
o risco de as pessoas correrem 
para as farmácias, saírem de 
casa disseminando o vírus, cria-
rem filas e aglomeração... Esse é 
um medo. E o segundo é com os 
trabalhadores que estarão ex-
postos a um risco maior”, avalia 
a diretora.

Vale lembrar que os testes 
em farmácias e drogarias é o 
teste rápido que é feito a partir 
da coleta de uma gotícula de 
sangue e deverá custar em tor-
no de R$ 300. O exame deve ser 
aplicado após, pelo menos, oito 
dias após o aparecimento dos 
primeiros sintomas e tem o re-
sultado liberado em aproxima-
damente 3 horas. 

O Brasil bateu o recor-
de de mortes e casos confir-
mados notificados em 24h. 
Entre a terça-feira e ontem, 
foram registrados mais 
10.503 pessoas infectadas e 
615 novos óbitos. O número 
de pacientes recuperados é 
de 51.370. A atualização foi 
divulgada pelo Ministério da 
Saúde ontem.

No total, o país chegou 
a 125.218 casos confirma-
dos, um aumento de 9% em 
relação a ontem, quando fo-
ram registradas 114.715 mil 
pessoas nessa condição. De 
acordo com o Ministério da 
Saúde, deste total, 65.312 
estão em acompanhamento 
(52,2%%) e 51.370 (41%) 

já foram recuperados, dei-
xando de apresentar os sin-
tomas da doença. Ainda são 
investigadas 1.643 mortes.

O total de mortes subiu 
para 8.536. A marca repre-
sentou um acréscimo de 9% 
em relação a ontem, quando 
foram contabilizados 7.921 
falecimentos. A letalidade é 
de 6,8%.

O secretário de Vigilân-
cia em Saúde, Wanderson 
de Oliveira, voltou a desta-
car que o número de mortes 
abarca aquelas atualizadas, 
podendo se referir a faleci-
mentos que ocorreram em 
outros dias. “Não estamos fa-
lando que os 615 ocorreram 
de ontem pra hoje. O que 
tivemos é uma atualização 
das 615 pessoas em investi-
gação”, disse o secretário.

São Paulo se mantém 
como epicentro da pande-
mia no país, concentrando 
o maior número de faleci-
mentos (3.045). O Estado é 
seguido pelo Rio de Janeiro 
(1.205), Ceará (848), Per-
nambuco (803) e Amazonas 
(751).  

Além disso, foram regis-
tradas mortes no Pará (392), 
Maranhão (291), Bahia 
(160), Paraná (101), Espíri-
to Santo (145), Minas Gerais 
(97), Paraíba (92), Rio Gran-
de do Sul (97), Alagoas (89), 
Rio Grande do Norte (72), 
Santa Catarina (59), Amapá 
(56), Goiás (45), Distrito Fe-
deral (34), Acre (33), Piauí 
(30), Sergipe (23), Rondônia 
(33), Mato Grosso (13), Ro-
raima (13), Mato Grosso do 
Sul (10), e Tocantins (9).

Brasil tem novo recorde com 
615 mortes confirmadas

Decreto regula serviços gráficos 
contratados por órgãos estaduais

O Governador do Es-
tado da Paraíba, João Aze-
vêdo, publicou ontem no 
Diário Oficial o Decreto Nº 
40.222 de 05 de maio de 
2020, que possibilita a con-
tratação de serviços gráfi-
cos e editoriais pelos órgãos 
de administração estadual. 
A Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC) será 
consultada para realizar as 
impressões gráficas através 
da Editora A União. 

A contratação será rea-
lizada por órgãos da Admi-
nistração Pública Direta, 
autarquias, inclusive as de 

regime especial, fundações 
instituídas ou mantidas 
pelo Poder Público, empre-
sas em cujo capital o Estado 
tenha participação majori-
tária, assim como entida-
des direta ou indiretamente 
controladas pelo Estado.

Antes da contratação, 
será feita uma pesquisa de 
preço em pelo menos três 
prestadores ou fornecedo-
res dos serviços. A Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC) será consultada e, 
caso apresente a mesma ou 
melhor qualidade e mesmo 
ou menor preço e prazo, de-

verá ser a responsável por 
realizar as impressões e de-
mais serviços gráficos como 
livros técnicos, cartão enve-
lope, catálogos, entre outros. 

De acordo com a pre-
sidente da EPC, Naná Gar-
cez, esse decreto reforça 
o importante papel que a 
EPC tem, através da Gráfica 
A União. “Fazer trabalhos 
para o Governo do Estado é 
a nossa prioridade. E, para 
nós, esse decreto é muito 
importante, porque signifi-
ca que a nossa gráfica terá 
um trabalho constante”, 
disse.

Jonas Valente  
 Agência Brasil

Senador Davi Alcolumbre ressaltou a importância do projeto que agora vai à sanção presidencial

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Agência Senado
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Cestas básicas
Alunos da rede estadual de ensino terão direito a receber cestas 
básicas durante o período de pandemia. Em outra ação do 
governo, a Apae recebeu 200 cestas.  Página 8 Fo
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Apenas ontem foram registrados pela Secretaria de Saúde nove óbitos, número recorde desde o início da pandemia

A Paraíba totalizou  
ontem 101 mortes por co-
vid-19. Desde o final de 
março, quando foi confir-
mado o primeiro óbito, os 
paraibanos choram a perda 
de seus familiares e amigos 
para a doença causada pelo 
novo coronavírus. Somente 
nas últimas 24 horas, outras 
nove pessoas não resistiram 
e morreram. As vítimas são 
dos municípios de João Pes-
soa (3), Patos (2), Santa Rita 
(1), Alhandra (1), Itapororo-
ca (1) e Bayeux (1)

Foi no dia 31 de março 
que se confirmou o primeiro 
óbito por covid-19 no Es-
tado. Tratava-se de um ho-
mem, com 36 anos de idade, 
que residia no município de 
Patos, no Sertão paraiba-
no. A doença causada pelo 
novo coronavírus não esco-
lhe suas vítimas entre gê-
nero, idade, classe social ou 
se há presença, ou não, de 
comorbidades. A única cer-
teza que há é de que a traje-
tória depois do diagnóstico 
da covid-19 é solitária. Sem 
visitas, sem despedidas. Fa-
mílias não podem velar seus 
entes queridos e estes aca-
bam se tornando números 
de uma estatística infeliz. 

São exatamente 101 ca-
sos de mortes pela doença no 
Estado. De acordo com a Se-
cretaria de Saúde do Estado, 
a Paraíba possui uma taxa de 
letalidade de 6,2%, abaixo 

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Estado supera marca das 
100 mortes por covid-19

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

do índice nacional. A partir 
de dados das Secretarias de 
Saúde dos estados brasilei-
ros, o Brasil registra uma taxa 
de mortalidade de 6,9% até 
o momento. Contabilizando 
mais de 8 mil mortos.

Todas essas vítimas pos-
suem um nome e uma histó-
ria. Algumas vêm a público, 
como o caso do publicitário 
Mateus Zerbone, de 34 anos. 

Filho do empresário Eduar-
do Carlos, dono da Rede 
Paraíba de Comunicação, o 
rapaz faleceu no dia 30 de 
março, por complicações de 
uma pneumonia. A confir-
mação da covid-19 só saiu 
no dia 8 de abril. Mateus 
possuía dupla residência em 
Recife e João Pessoa, atuava 
com marketing esportivo e 
passou cinco dias internado 

na UTI até falecer.
Quézia Leite Batista tam-

bém tinha 34 anos de idade. 
Ela era assistente adminis-
trativa no setor da diretoria 
da Maternidade Frei Damião, 
localizada no bairro de Cruz 
das Armas, em João Pessoa. O 
falecimento aconteceu no dia 
24 de março, mas a confirma-
ção de que era covid-19 só 
chegou no dia 9 de abril, con-

tabilizando assim o quarto 
óbito pela doença no Estado. 
Em nota, a Secretaria de Es-
tado da Saúde se solidarizou 
“com a família e amigos pelo 
falecimento” da servidora.

Outros se tornam vistos 
apenas por suas idades, per-
fil clínico e local onde resi-
diam. E destes, alguns casos 
acabam causando maior co-
moção, como a vítima mais 

jovem do Estado. A bebê re-
sidente em Taperoá, no Cari-
ri paraibano, tinha apenas 4 
meses de vida quando veio a 
falecer com suspeita de co-
vid-19, no dia 11 de abril. A 
confirmação chegou alguns 
dias depois, no dia 14, após a 
divulgação do resultado dos 
exames feita pela SES-PB.

É simbólica também a 
morte da jovem de 20 anos 
com 22 semanas de gesta-
ção, no dia 28 de abril, que 
apresentava apenas asma 
como comorbidade. Ela esta-
va internada com quadro de 
choque séptico em uma ma-
ternidade de João Pessoa, de 
acordo com o boletim da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
da Paraíba, e faleceu quatro 
dias depois de apresentar os 
sintomas da covid-19.

Aspan
A capital também viven-

ciou os óbitos de seis idosos 
que residiam na Associação 
Promocional do Ancião Dr. 
João Meira de Menezes (As-
pan). 

Em nota, a instituição 
prestou os “mais profundos 
sentimentos aos familiares e 
nos unimos em orações. Nos-
sas preces continuam firmes 
pelo Brasil e pelo mundo in-
teiro para que essa realida-
de difícil seja logo superada 
pela ação misericordiosa de 
Deus. (...) Reforçamos o com-
promisso com nossos idosos 
residentes continuamente 
fundamentado no amor, cui-
dado, respeito e proteção”.

Foto: Agência Brasil

Doença causada pelo novo coronavírus não faz distinção e independente de classe social, gênero ou idade; único fator em comum é a morte solitária

“Cenário é de preocupação”, afirma Renata Nóbrega, da equipe da SES

De acordo com o último 
boletim divulgado pela Secre-
taria de Estado da Saúde (SES) 
a Paraíba tem hoje 1.657 ca-
sos confirmados. Desse total, 
320 felizmente já se recupera-
ram. Além disso, 2.247 casos 
investigados foram descarta-
dos para covid-19. Mas com 
os dados desta quarta-feira 
a Paraíba entre na casa da 
centena, com 101 casos de 
vítimas que vieram a óbito.

É notório também que a 
doença avança de forma mui-
to rápida. Foram 164 casos 
confirmados em um único dia. 

Diante do cenário, os ór-
gãos de saúde alertam para 
que todas as medidas sejam 
adotadas pelos moradores 
das cidades paraibanas. 

“Nosso cenário é de preo-
cupação, a Secretaria de Esta-
do da Saúde solicita apoio a 
todos os paraibanos, para que 
permaneçam em casa e que 
atentem ao decreto estadual 
de isolamento social. Para 
que a gente consiga achatar 
a curva da epidemia aqui na 
Paraíba e consiga manter a 
assistência adequada a todos 
os paraibanos, e que não 
ocorra o colapso do sistema 

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Covid-19 Em númERos 

n municípios mais 
atingidos na PB
João Pessoa – 907
Santa Rita – 162
Campina Grande – 78
Bayeux - 58
Cabedelo – 57
Patos – 40 
Guarabira – 36
Sousa -19
Conde - 19

n Bairros mais atingidos 
em João Pessoa*
Manaíra – 71
Mangabeira – 57
Cristo Redentor – 39
Altiplano – 31
Cruz das Armas – 31
Gramame – 27
Valentina – 26
Bancários – 23
Bairro dos Estados – 23
Tambaú – 23
Oitizeiro - 23

*Fonte: Painel Covid-19/PMJP

de saúde”, afirmou a secre-
tária executiva da SES, Renata 
Nóbrega.

A Secretaria de Saúde tem 
alertado que os próximos 15 
dias serão decisivos para con-
ter a propagação da covid-19 
e impedir que o sistema de 
saúde não entre em colapso. 

Segundo os dados do órgão, 
51% dos 197 leitos de Unida-
de de Tratamento Intensivo 
(UTI) ativos já foram ocupados 
no Estado.

“É importante reforçar que 
o tempo é de ficar em casa 
para que a gente tenha assis-
tência adequada para todos 

os paraibanos”, ressaltou a 
secretária executiva de estado 
da saúde.

Ao todo, 79 municípios 
paraibanos possuem casos 
confirmados, 4 novos nas 
últimas 24 horas, sendo eles: 
Condado, Juazeirinho, Santa 
Luzia e Massaranduba.

A secretária executiva Renata Nógrega faz apelo à população pelo isolamento social para que não haja colapso no sistema de saúde

Foto: Marcos Russo
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Integrantes do bando trocaram tiros com os policiais, fugiram e deixaram todo o material dentro de um veículo

Polícia apreende explosivos 
e impede ação de quadrilha

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Foto:  Polícia Militar

O material apreendido será submetido a perícia pelo Instituto de Polícia Científica; policiais continuam em diligências na tentativa de localizar a quadrilha que estava no carro na região de Sousa

O Batalhão de Opera-
ções Especiais (BOPE) da Po-
lícia Militar frustrou um pos-
sível ataque a banco que uma 
quadrilha planejava cometer, 
na madrugada de ontem, no 
Sertão da Paraíba. O grupo, 
que estava em dois carros, 
foi interceptado pelas via-
turas quando passava pela 
Rodovia PB 391 – que liga as 
cidades de Sousa e Uiraúna.

Ao serem surpreendi-
dos pelas viaturas que rea-
lizavam o patrulhamento na 
região, por volta de 1h da 
madrugada, os integrantes 
da quadrilha começaram a 
atirar contra os policiais e 
soltar grampos na pista, ten-
do início uma troca de tiros 
que resultou na apreensão 
dos carros com todo o ma-
terial que o bando pretendia 
usar no ataque criminoso. 
Eles fugiram por uma área 
de mata, já na zona rural de 
Sousa, onde as buscas devem 
continuar durante toda esta 
quarta-feira.

Na ação, que teve apoio 
dos policiais do 14º Bata-
lhão, foram apreendidos ex-
plosivos, marretas e ferra-
mentas tipo pé-de-cabra. O 
material estava dentro dos 
veículos – um com placas 
de Pernambuco e outro com 
placas de Patos-PB.

O caso foi registrado na 
Delegacia de Polícia Civil, em 
Sousa.

Bananas de dinamite são encontradas no município de Igaracy
Esta não foi a primeira 

apreensão de material usado por 
bandidos em ataques a instituições 
financeiras e caixas eletrônicos na 
Paraíba neste mês de maio. No 
domingo, 3, policiais militares que 
atuavam na Operação Trabalha-
dor localizaram nove bananas de 
dinamites, emulsões explosivas, 
espoletas e cordões detonantes 
na zona rural do município de Iga-
racy e a polícia acredita que seria 
usado contra bancos na região do 
Vale do Piancó. 

No início de abril a Polícia 
Militar fez a apreensão de uma 
réplica de fuzil e pelo menos 72 
artefatos explosivos, em Campina 
Grande. Na ocasião também foi 
recuperado um carro roubado 
e foram apreendidos casacos, 
toucas e luvas. Em outra ação, 
também em Campina Grande, 
a PM localizou em um veículo, 
18 bananas de dinamite, cordéis 
detonantes, espoletas, estopim e 
oito quilos de explosivo com alto 
poder destrutivo. Na ocasião, um 

suspeito, de 33 anos, que é da 
cidade de Queimadas, foi preso 
em flagrante.

Mercador
No dia 17 de abril, a Polí-

cia Civil realizou uma operação 
denominada de Mercador III, 
em Campina Grande quando 
prendeu três homens, apreendeu 
entorpecentes e uma tonelada de 
materiais explosivos.  Os policiais 
da Delegacia de Crimes Contra o 
Patrimônio de Campina Grande 

que participaram da ação infor-
maram que o objetivo foi comba-
ter o comércio ilegal de armas de 
fogo e insumos para fabricação de 
munições, explosivos e produtos 
similares. 

Desde o início do ano, tanto 
a Polícia Militar como também a 
Polícia Civil realizaram ações no 
Estado que resultaram na apreen-
são de veículos, material explosivo 
e armas de fogo que seriam usa-
dos por grupos criminosos contra 
instituições financeiras.

Uma força tarefa en-
volvendo policiais civis, 
militares e o Corpo de 
Bombeiros cumpriu man-
dados de prisão e tam-
bém de busca e apreensão 
domiciliar na cidade de 
Aroeiras na manhã de on-
tem. Sete pessoas foram 
presas, houve a apreensão 
de drogas, armas e dinhei-
ro nos domicílios investi-
gados.

Segundo o delegado 
Iasley Almeida, a opera-
ção intitulada de “Expug-
no” foi bem sucedida e 
que resultou na prisão de 
envolvidos em homicídio, 
roubo e tráfico de drogas 
e que vinha aterrorizando 
a população do municí-
pio, “tanto na zona urba-
na, quanto na zona rural”, 
ressaltou.

Iasley Almeida disse 
que a população pode aju-
dar a Polícia Civil fazendo 
denúncias pelo número 

197 (Disque Denúncia). A 
população pode fazer a de-
núncia de forma anônima 
e, se quiserem se identifi-
car, terá a garantia do sigilo.

Na Operação Expug-
no foram empregadas 14 
viaturas e mais de 40 poli-
ciais, entre civis, militares 
e do Corpo de Bombeiros. 
“Logramos êxito e cumpri-
mos todos os mandados 
de prisão”, destacou.

Juarez Távora
A Operação “Expug-

no” também foi desenvol-
vida pela Polícia Militar na 
cidade de Juarez Távora, 
onde dois homens foram 
presos e apreendidos ar-
mas de fogo e facões, além 
de cartuchos deflagrados e 
intactos, além de dinheiro, 
drogas e celulares. A ope-
ração foi coordenada pelo 
capitão Allan Jones, co-
mandante da Companhia 
da PM, em Alagoa Grande. 

Força tarefa realiza ação 
contra o tráfico de drogas 

Em Aroeiras, foram cumpridos mandados expedidos pela Justiça

Os policiais utilizam equipamento especial no policiamento das praias da capital

Fora da lei

PM cumpre mandados e localiza 
sete foragidos da Justiça na Paraíba

Casos de roubo na orla de João Pessoa 
caíram cerca de 45% no mês de abril

A Polícia Militar cum-
priu sete mandado de prisão, 
nessa terça-feira (5), contra 
procurados da Justiça por 
homicídios, roubos, tráfico 
de drogas e outros crimes, 
nas cidades de João Pessoa, 
Campina Grande, Santa Rita, 
Sousa e Guarabira. As pri-
sões fizeram parte da Opera-
ção Malhas da Lei, que além 
de fazer buscas contra os 
procurados, também fiscali-

za o cumprimento das medi-
das impostas aos presos que 
respondem aos crimes em 
liberdade atualmente.

Três dos mandados 
foram cumpridos na ci-
dade de Campina Grande, 
com procurados da recap-
turados no Centro, Jardim 
Paulistano e Cruzeiro. Em 
Guarabira, foi cumprido um 
mandado perto da rodoviá-
ria do município.

Já na região metro-
politana de João Pessoa, a 
PM cumpriu um mandado 
de prisão no bairro Marcos 
Moura, em Santa Rita, e ou-
tro no Alto do Mateus, na 
Capital.

A sétima prisão da 
Operação Malhas da Lei, 
que aconteceu durante toda 
a terça-feira, foi na cidade 
de Sousa, no Sertão da Pa-
raíba.

Em liberdade
Ainda nas ações dessa 

terça-feira, um homem de 
22 anos, que responde pelo 
crime de homicídio em liber-
dade, mediante uso de torno-
zeleira eletrônica, foi flagrado 
andando sem o equipamento 
que o monitora, perto da Três 
Lagoas, no bairro Jardim Ve-
neza, em João Pessoa. Ele con-
fessou que havia quebrado o 
equipamento.

As ações da Companhia 
Especializada em Apoio ao 
Turista (CEATur) resulta-
ram na diminuição de 45% 
dos casos de roubos, no mês 
de abril, em toda a região da 
Orla de João Pessoa. A queda 
dos números foi registrada 
nos bairros do Cabo Bran-
co, Tambaú, Manaíra, Alti-
plano, Bessa, Portal do Sol, 
Quadramares, Seixas, Penha, 
Aeroclube, Jardim Oceania e 
Miramar.

Foram 19 casos a me-
nos em relação a abril do 
ano passado e quando com-
parado com o mês de março 
deste ano, a redução se man-
tém no mesmo patamar, com 
queda de 41% e 16 registros 

a menos. Os dados são da 
Seção de Planejamento e 
Operações (P/3) da CEATur, 

que analisa os números para 
identificar pontos a serem 
reforçados.

O comandante da Com-
panhia Especializado em 
Apoio ao Turista (CEATur), 
major Bruno Rodrigues, avi-
sa que o trabalho será inten-
sificado ainda mais em maio. 
“Esses dois últimos meses 
implementamos novas estra-
tégias, fazendo a leitura dos 
fatores vivenciados no mo-
mento, com foco no aumento 
da prevenção aos crimes e 
conseguimos atingir nossos 
objetivos. Temos novas me-
tas para maio, começamos 
com o fim de semana tendo 
apenas um registro nos doze 
bairros sob nossa respon-
sabilidade e o trabalho será 
intensificado, podem ficar 
certos disso”, destacou.

Foto: Polícia Civil

Foto: Wagner Varela



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 7 de maio de 2020

Ação conjunta da Agevisa, Procuradoria de Justiça e Polícia Civil aconteceu em Santa Rita e um homem foi preso

Em flagrante, um ho-
mem de 49 anos foi preso na 
última quinta-feira na cidade 
de Santa Rita por fabricação 
e comercialização de medica-
mentos falsos.  Alguns vendi-
dos como cura para covid-19.

A ação conjunta da Pro-
motoria de Justiça, da Polícia 
Civil e da Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária (Agevisa
-PB) também interditou o lo-
cal de fabricação e venda dos 
produtos no Conjunto Marcos 
Moura. O homem está sendo 
indiciado por crime de saúde 
pública que é inafiançável. 

O mandado de busca e 
apreensão cumpriu a denún-
cia contra o homem que se 
apresenta como “Lula de Mar-
cos Moura” e também como 
“Dr. Raiz” e “Neuropata”. Entre 
as falsas promessas de cura, 
estava a cura para o novo co-
ronavírus, AIDS, HPV, infec-
ções, doenças neurológicas e 
até câncer. Vale lembrar que 
não existe, até o momento, ne-
nhum medicamento capaz de 
prevenir ou curar a covid-19. 

Segundo o inspetor sa-
nitário James Fialho, da Age-
visa, o estabelecimento in-
terditado não tem alvará de 
funcionamento nem autori-
zação sanitária para ser usa-
do como local de fabricação e 
comercialização de medica-

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Remédios falsos contra novo 
coronavírus são apreendidos

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Entre as promessas de 
cura, estava a cura para 

o novo coronavírus, 
AIDS, HPV, infecções, 
doenças neurológicas 

e até câncer

mentos. O estabelecimento ti-
nha registro de funcionamen-
to como uma lanchonete. No 
momento do flagrante, carta-
zes informando a não presta-
ção de serviços alimentícios 
foram encontrados espalha-
dos pelo estabelecimento.

O acusado atendia no 
local, mas também on-line 
através de redes sociais e via 
Correios e Telégrafos e já era 
investigado por equipes da 
Delegacia Seccional de Santa 
Rita. Na quinta-feira, o ho-
mem foi encaminhado para a 
carceragem da Central de Po-
lícia Civil, localizada no bair-
ro do Geisel, em João Pessoa 
e está sendo indiciado por 
crime contra a saúde públi-
ca. Previsto no art. 273 do 
Código Penal Brasileiro (Lei 
nº 2.848/1940), o crime de 
falsificação de produtos des-
tinados a fins terapêuticos ou 
medicinais tem pena prevista 
de dez a quinze anos de reclu-
são, além de multa.

Outras ações
A prática, porém, não é a 

primeira no estado. Segundo 
Jória Viana Guerreiro, dire-
tora da Agevisa, outros dois 
casos já foram apurados e os 
responsáveis responderam 

criminalmente as denúncias.
 Os dois outros casos 

foram no início do período 
pandémico quando pessoas 
agindo de má fé utilizaram 
a falsa propaganda da cura 
para o coronavírus como 

uma oportunidade para ga-
nhar dinheiro. 

De acordo com informa-
ções da diretora, os outros 
dois casos foram de um me-
dicamento vendido por uma 
farmácia em João Pessoa e 

ainda uma suposta “água de 
cura” no município do Conde.

A agência trabalha 
através da denúncia das 
polícias e diretamente com 
a Agevisa pelo número (83) 
3218-5927.

Medicamentos eram vendidos com a promessa de curar covid-19, entre outras doenças; produtos também eram vendidos via internet e aplicativos

Foto: Divulgação/Agevisa

CFO 2021: Bombeiros 
orientam candidatos

O Governo do Estado 
publicou ontem, no Diário 
Oficial, a portaria que oficia-
liza o concurso para o Cur-
so de Formação de Oficiais 
Bombeiro Militar (CFO-BM) 
2021. O documento estabe-
lece que o concurso utilizará 
a nota do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2020 
na classificação intelectual e  
recomenda aos interessados 
que façam a inscrição para o 
Enem que se iniciam no pró-
ximo dia 11. Os futuros can-
didatos devem ainda acom-
panhar o site da Corporação 
para realizarem as inscrições 
paras os Exames Comple-
mentares quando estiverem 
abertas.

A portaria torna oficial 
a exigência da escolaridade 
de nível superior devida-
mente reconhecido, como 
pré-requisito para o ingres-
so na Corporação, conforme 
a mudança prevista na lei nº 
11.127/2018.

Além da nota do Enem, 
cujo valor da inscrição será 
de R$ 85,00 e deverá ser paga 
até o dia 28 deste mês, outra 
fase do concurso será o exame 
psicológico. Em outra etapa, 
também serão avaliadas as 
características da persona-
lidade dos candidatos e sua 
compatibilidade com o exer-
cício do cargo de oficial. Pelo 
menos sete testes serão apli-
cados para aferir parâmetros 
de inteligência geral, aptidões 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Com informações da assessoria

Para obter informações sobre o 
Enem, acesse o QR Code acima

específicas, percepção, fluên-
cia verbal, memória, destreza 
e personalidade. Só seguirão 
para as próximas etapas aque-
le que for considerado indica-
do no exame psicológico.

O concurso para uma 
vaga no CFO do Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraí-
ba também terá etapas de 
saúde, aptidão física e ava-
liação social. Os aprovados 
em todas as fases, dentro do 
número de vagas, destinado 
a homens e mulheres, ingres-
sarão no Curso de Formação 
de Oficiais (CFO), que tem 
duração de três anos.

Sobre o Enem
Em outubro deste ano, o 

Inep definirá a data de divul-
gação do Cartão de Inscrição, 
com os locais de prova. No pri-
meiro dia do Exame, previsto 
para o dia 22 de novembro, se-
rão aplicadas as provas de Lin-
guagens, Códigos e suas Tec-
nologias, Redação e Ciências 
Humanas e suas Tecnologias. 
O segundo dia está previsto 
para 29 de novembro e terá 
provas de Ciências da Nature-
za e suas Tecnologias e Mate-
mática e suas Tecnologias.

Prevenção

Cemitérios da Capital não abrirão 
ao público neste Dia das Mães

Como medida preven-
tiva ao novo coronavírus, os 
cemitérios públicos e priva-
dos de João Pessoa não es-
tarão abertos à visitação no 
Dia das Mães, celebrado no 
próximo domingo (10). A 
decisão busca conter aglo-
merações nos espaços, que 
já tiveram os velórios sus-
pensos nas áreas adminis-
tradas pelo poder público 
em função da covid-19. O 
anúncio foi feito pela Se-
cretaria Municipal de De-
senvolvimento Urbano (Se-
durb), nesta quarta-feira. 

Junto com o Dia de Finados, 
a data é a que concentra 
maior quantidade de pes-
soas que vão homenagear 
entes queridos.

Celebrações religiosas 
também ficam proibidas 
de acontecer. De forma an-
tecipada, ainda no final de 
março, a Prefeitura de João 
Pessoa estabeleceu nor-
mas para o funcionamento 
dos espaços municipais de 
sepultamento, adotando 
medidas de segurança para 
conter a propagação do 
novo coronavírus.  

“Sabemos que esta é uma 
data especial, mas o momen-
to exige ainda mais cuidados, 
em razão do agravamento da 
doença neste mês de maio. Fi-
car em casa e cumprir com o 
isolamento social é a maior 
demonstração de afeto que 
pode ser feita agora”, ponde-
rou Zennedy Bezerra, secre-
tário de Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb).

A orientação é de que 
as famílias evitem se diri-
gir ao local e que façam as 
suas homenagens em casa, 
evitando aglomerações. Em 

João Pessoa, os cemitérios 
públicos recebem serviços 
de higienização e de zela-
doria permanentes. 

Os profissionais atuam 
com equipamentos de pro-
teção individual (EPIs) e 
foram capacitados para li-
dar com sepultamentos da 
doença. “Estamos traba-
lhando para não expor os 
visitantes e também quem 
trabalha nos cemitérios, 
que vem cumprindo um pa-
pel essencial neste perío-
do de pandemia”, explicou 
Zennedy Bezerra.

Decisão foi tomada para evitar 
aglomerações e contaminação 

pelo novo coronavírus
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Distribuição começa ainda este mês e medida contempla 246 mil alunos da rede estadual de ensino
Laura luna
lauraragao@gmail.com

Estudantes receberão cestas 
básicas durante a pandemia 

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Os 246 mil alunos das 
656 escolas que compõem 
a Rede Estadual de Ensino 
da Paraíba receberão ces-
tas básicas, a partir des-
te mês, enquanto durar a 
pandemia. 

Cerca de R$ 9,7 mi-
lhões oriundos do Progra-
ma Nacional de Alimenta-
ção Escolar (PNAE) e do 
Programa de Auxílio à Ali-
mentação Escolar do Esta-
do da Paraíba (PAAE/PB) 
serão usados na compra 
dos produtos que garanti-
rão alimentos de alunos e 
familiares nesse período. 

O secretário executivo 
da Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência 
e Tecnologia da Paraíba 
(SEECT), Claudio Furta-
do, lembrou que grande 
parte dos alunos vive em 
situação de vulnerabili-
dade e que a situação foi 
reforçada com a crise de-
sencadeada pela dissemi-
nação da covid-19, o que 
torna a ajuda ainda mais 
importante. 

“São alunos que em 
aula recebem até três 
refeições, então a nos a 
preocupação é a manuten-
ção do bem estar social e 
da dignidade dos estudan-
tes e familiares”, afirmou.

O secretário disse 
ainda que as entregas 
começam a ser feitas na 
segunda quinzena do mês 
de maio e que a logísti-
ca será divulgada atra-
vés das redes sociais da 
secretaria, da imprensa 
e da plataforma Paraíba 
Educa, utilizada no ensi-
no remoto oferecido pelo 
Governo do Estado.

 “Existem escolas com 
mil alunos, portanto es-
sas entregas serão rea-
lizadas de acordo com a 
estrutura de cada uma, a 
ideia é utilizar várias sa-
las e determinar ordem 
de prioridades para evitar 
aglomerações. Em tempos 
de pandemia a segurança 
de todos deve ser resguar-
dada”, pontuou.

A lei Nº 11.682 san-
cionada pelo governador 
do Estado, João Azevêdo 
(Cidadania) e publicada 
no Diário Oficial do Esta-
do (DOE) no último dia 
5, é de autoria dos depu-
tados Felipe leitão (De-
mocratas) e Taciano Diniz 
(Avante).

A proposta visa ga-
rantir direitos básicos aos 
estudantes que dependem 
da alimentação nas redes 
de ensino do Estado da 
Paraíba.

Entregas começam  
na segunda quinzena 

do mês de maio 
e logística será 

divulgada através dos 
canais de informação 

do Governo

Foto: Arquivo Pessoal

A diarista Socorro Sousa (terceira à direita) terá direito a quatro cestas básicas. Ela afirma que a ajuda veio em um momento em que a família já estava passando por necessidades

Direitos básicos

Alimentos são entregues à Apae
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh) e da Fundação Centro 
Integrado de Apoio à Pessoa 
com Deficiência (Funad), en-
tregou, nessa terça-feira (5), 
200 cestas básicas à direção 
da Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae) 
para serem distribuídas com 
as famílias dos usuários dos 
serviços da entidade.

Conforme o secretário 
do Desenvolvimento Huma-
no, Tibério limeira, o Governo 
do Estado já entregou mais 
de 50 mil cestas básicas para 
a população em situação de 
vulnerabilidade social no Es-
tado, entre elas a população 
indígena, quilombolas, ciga-
nos, marisqueiras e catadores. 
“Diversos segmentos que es-
tão nessa condição de vulne-
rabilidade, como as pessoas 
com deficiência, estão sendo 
atendidos. A entrega que fa-
zemos, atendendo as pessoas 
com deficiência que fizeram 
solicitação através da Funad, é 
extremamente justa, urgente e 
necessária para que possamos 
atravessar essa pandemia, e 
toda essa crise que a Paraíba, 
o país e o mundo vivem, ame-
nizando a dor, o sofrimento e 
a fome”, afirmou o secretário.

Para a diretora presiden-

Famílias comemoram iniciativa do Governo
Milhares de famílias serão 

beneficiadas com as cestas 
básicas. Ajuda que chega em 
momento oportuno e que vai 
garantir aos alunos da rede 
estadual de ensino o alimento 
necessário para que sigam nos 
estudos, agora feitos de casa. 

A família de Socorro Sousa 
será uma das beneficiadas e 
a diarista, que desde o início 
da pandemia sofre com a falta 
de trabalho, comemora. “Meu 
marido encostado e as faxinas 
ninguém tá querendo por cau-
sa dessa doença. Essas cestas 

básicas vão ser uma benção”. 
A entrevistada conta da tris-
teza que sentiu quando faltou 
comida em casa. “A gente fica 
sem saber o que fazer e eu 
fui atrás do pastor da minha 
igreja pra pedir ajuda”.  A lei 
vai garantir à família quatro 

cestas básicas, já que Socorro 
tem filhos matriculados em 
escolas do Estado. “São dois 
na integral e dois na escola 
normal, e com todos em casa 
aumenta a necessidade de 
comida. Agora, graças a Deus 
nós teremos essa ajuda.” 

te da Apae, luciana Araújo, 
a chegada dessas cestas é 
de muita importância para a 
Apae, que é uma instituição 
filantrópica, sem fins lucrati-
vos. “Estas cestas foram um 
presente, por isso queremos 
agradecer ao Governo do 
Estado. Nosso trabalho pre-
sencial teve que parar, mas 
continuamos com nosso te-
leatendimento, e no grupo 
de usuários observamos a 

necessidade, relatos dos pais, 
muitos que não possuem ou 
perderam seu BPC (Benefício 
de Prestação Continuada), ou-
tros ficaram desempregados, 
por isso fizemos esse pedido 
de socorro para a sociedade. 
Agora entraremos em contato 
para que as famílias venham 
até a instituição ou iremos 
até a casa daqueles que não 
podem vir, para que recebam 
suas cestas. Enfim, nos damos 

as mãos, um ajudando o outro 
porque acredito que no mun-
do as pessoas ainda são cheias 
de amor”, agradeceu luciana.

Para a senhora Yvanoska 
leite da Costa, mãe de laris-
sa, jovem de 24 anos com 
síndrome de Down, “é muito 
importante para nós que es-
tamos nessa situação difícil, 
chegou na hora certa, porque 
estávamos precisando muito, 
com muita dificuldade”.

Já a senhora Jéssica da 
Silva de Almeida, mãe de 
Aruana Vitória, de 3 anos, com 
paralisia cerebral, disse ser 
importante receber uma cesta 
básica. “Chegou no momento 
certo, nessa pandemia. 

São seis pessoas e a única 
que trabalhava era meu pai. Mi-
nha filha não recebe o benefício 
(BPC). Solicitamos, foi negado, 
ingressei na Justiça, e há um 
ano estou esperando”, afirmou.

Na última terça, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) recebeu 200 cestas básicas da Secretaria de Desenvolvimento e da Funad

Foto: Alberto Machado/Secom
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Escritor Bruno Gaudêncio fala sobre o livro premiado 
no Concurso de 200 Anos da Independência do Brasil

Pedro Américo
protagoniza 
obra de ficção

Uma das obras premia-
das no Concurso 200 Anos da 
Independência do Brasil, rea-
lizado pelo então Ministério 
da Cultura (atual Secretaria 
de Cultura dentro da pasta 
do Ministério da Cidadania), 
em 2018, a novela intitulada 
Pedro Américo e o Espelho do 
Tempo, autoria do escritor e 
historiador Bruno Gaudên-
cio, está concluída e já foi 
entregue à Editora Leve, lo-
calizada na cidade de Campi-
na Grande. De acordo com o 
paraibano, a previsão de lan-
çamento seria para o mês de 
agosto, mas, por causa do pe-
ríodo de quarentena devido à 
pandemia do novo coronaví-
rus, o evento deverá ocorrer 
até o final deste ano ou então 
ficará para 2021.

“Acho que é uma das 
primeiras obras de ficção no 
Brasil que aborda a figura 
de Pedro Américo. Sei que já 
existem outros trabalhos a 
respeito dele, como biografias, 
estudos e pesquisas”, comen-
tou Gaudêncio, referindo-se 
ao pintor paraibano, que nas-
ceu no Município de Areia, em 
1843, e morreu em Florença, 
na Itália, em 1905. “Foi nessa 
cidade italiana que ele pro-
duziu o seu famoso quadro, 
intitulado Independência ou 
Morte (ou O Grito do Ipiranga), 
a pedido de Dom Pedro II, na 
época do governo Imperial no 
Brasil”, disse o escritor, acres-
centando que a obra terá cerca 
de 80 páginas.

A propósito, Indepen-
dência ou Morte é o quadro 
no qual Bruno Gaudêncio – 
que também é professor e 
jornalista – se inspirou para 
produzir a trama do seu novo 
livro, o décimo nono de sua 
carreira literária. Trata-se de 
uma imensa pintura em óleo 
sobre tela, que mede 415 cm 

x 760 cm, criada em 1888, na 
qual Pedro Américo retrata 
Dom Pedro I em atitude he-
roica proclamando o grito da 
independência do Brasil de 
Portugal, em 7 de setembro 
de 1822, e que é considerada 
a representação mais consa-
grada e difundida daquele 
histórico momento.

“Quando Pedro Américo 
pintou o quadro na cidade de 
Florença, ele também escre-
veu e publicou uma plaque-
te em português, italiano e 
francês explicando como foi 
o processo de criação e con-
cepção de Independência ou 
Morte. Essa plaquete é, hoje, 
uma obra rara, e encontrei 
uma edição original na Bi-
blioteca Brasiliana Guita e 
José Mindlin, em São Paulo. 
Assim, eu a digitalizei e me 
serviu de base para escrever 
a novela, que é direcionada 
para o público juvenil”, expli-
cou o campinense.

Por conta desse direcio-
namento, o autor esclareceu 
que escreveu Pedro Américo 
e o Espelho do Tempo de ma-
neira lúdica. “É uma ficção 
que trata da época em que 
Pedro Américo pintou o fa-
moso quadro. Eu reinventei 
o processo de concepção da 
pintura, mas antes tive que 
fazer pesquisas em biblio-
tecas e em documentos. E, 
a partir daí, usei a imagina-
ção, me utilizando da ideia 
de uma viagem no tempo – o 
que é algo bastante comum 
na ficção – até o ano em que a 
obra foi produzida”, apontou 
Bruno Gaudêncio.

Restauração
Recentemente, o qua-

dro Independência ou Morte, 
que se encontra no Museu 
do Ipiranga, em São Paulo, 
passou por uma finalização 
parcial da sua fase de res-
tauração, começada há dois 
anos, o que incluiu reparos 

na moldura e vários reto-
ques na pintura.

Por causa da pandemia 
do covid-19, foi criada uma 
força-tarefa que concluiu o 
processo. A última etapa, a 
aplicação do verniz, deve ser 
feita apenas em 2022.

Uma curiosidade: por 
conta das suas dimensões, 
o quadro é maior do que as 
portas e janelas do museu, 
tendo sido montado origi-
nalmente onde se encontra 
até hoje. A pintura nunca foi 
retirada de lá.

O museu está fechado 
para visitação desde 2013, 
quando foi detectado com-
prometimento estrutural do 
edifício. As obras para refor-
ma do espaço começaram 
somente seis anos após o fe-
chamento, no ano passado. 
A previsão de reabertura do 
local está para 2022, data em 
que termina definitivamente 
a restauração da mais famosa 
obra de Pedro Américo.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Obra que se encontra no Museu do Ipiranga, em São Paulo, passou por um processo de restauração que durou dois anos e está parcialmente concluído

Foto: Divulgação

Mitos gregos e musicais inspiram obra
Blues e Minotauros é o título 

provisório do novo livro de poe-
sia de Bruno Gaudêncio. “Estou 
finalizando a obra, que já tinha 
organizado. Então, agora com 
mais tempo, estou aproveitan-
do esse período de quarentena 
para continuar trabalhando 
nesse projeto”, disse.

O autor fez uma estima-
tiva de que a obra tenha, no 
total, entre 30 a 35 poemas, 
dos quais quatro já foram 
publicados e o restante é 
inédito, sendo a previsão de 
lançamento para o início do 
próximo ano.

“O livro é uma série de 
reflexões em torno de música 
e de mitos gregos. O Mino-

tauro é um personagem da 
mitologia grega representado 
tradicionalmente como sendo 
uma criatura com a cabeça de 
um touro sobre o corpo de um 
homem. Quanto ao uso dele 
no título, não sei explicar, mas 
talvez seja porque sua figura 
apareça em vários poemas”, 
comentou Gaudêncio.

O escritor disse que se 
vale da música e da mitologia 
grega mais como “um ponto 
de partida” para tratar dos 
assuntos. “São coisas da vida, 
como a morte e a amizade”, 
afirmou ele, acrescentando 
que faz referências principal-
mente ao cantor e guitarrista 
norte-americano de blues 

Robert Johnson (1911-1938), 
um dos músicos mais influen-
tes que foi referência para a 
padronização do formato de 
doze compassos para o gê-
nero. “Ele inaugurou esse gê-
nero, que tem uma atmosfera 
melancólica”, analisou.

Dos quatro poemas já co-
nhecidos que vão integrar seu 
novo livro, Bruno Gaudêncio 
informou que três foram pu-
blicados no ano passado, na 
revista do Serviço Social do 
Comércio (Sesc). Já o outro, 
batizado de Esta Vida, foi 
divulgado recentemente na 
revista Correio das Artes, su-
plemento literário mensal do 
jornal A União.

Foto: Divulgação

Bluesman norte-americano 
Robert Johnson é uma das 
referências para a coletânea 
de poemas

De forma lúdica, autor reinventa o processo de concepção da famosa pintura ‘Independência ou Morte’, criada em 1888

Foto: Evandro Pereira
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A surpresa é um ótimo tempero da emoção. 
Tem sabor diferente daquela que buscamos sob o 
afã da boa saudade, digamos, de uma emoção de-
sejada, planejada. A que vem subitamente, impre-
visível, e nos arrebata ao sentimento inebriante, 
é mais intensa.

Ainda garoto, entre 10 e 12 anos de idade, per-
cebi uma grande empatia com a música de Chopin. 
Sobretudo dos prelúdios e noturnos para piano vi-
nha-me uma nostalgia longínqua, sentida como um 
déjà-vu de antigas experiências encarnatórias. Na co-
leção completa da Abril Cultural, os discos chegavam 
encartados em álbuns muito bem redigidos e ilustra-
dos num contexto biográfico, cenográfico e musical 
da vida e obra do compositor. Imergia-me por inteiro 
naqueles álbuns, vendo-os e ouvindo-os.

Penso que foi daí que nasceu o estímulo para 
estudar piano e desfrutar dos doces anos de pré-a-
dolescência na melodiosa convivência do Conserva-
tório Paraibano de Música, Escola Anthenor Navarro 
e posterior Instituto Superior de Educação Artística. 
Experiência que, anos mais tarde, me arrebataria de 
volta ao ambiente acadêmico, já arquiteto, para uma 
inesquecível comunhão com um aprendizado mais 
apurado, durante cinco anos consecutivos, sob a clas-
se do professor e maestro José Alberto Kaplan. Ainda 
hoje sinto saudades da atmosfera mágica que exalava 
dos corredores do Departamento de Música da UFPB, 
pelas frestas das portas, em fragmentos melódicos, 
escalas e arpejos dos vários instrumentos ali estuda-
dos. Como se estivessem eternamente ensaiando e se 
afinando para um grande concerto…

Graças à intimidade com a Música, desde a ten-
ra infância, tendo como pai e mãe grandes apaixo-
nados pela divina arte, e, talvez, também a traços 
avocados de outras encarnações, foi com natural es-
pontaneidade que sintonizei com as grandes obras, 
ainda criança.

Com Chopin, havia algo diferente. Um senti-
mento que me rebuscava a memória inconsciente, 
de onde surgia com absoluta clarividência o que sua 
música queria dizer à “minha”. Parecia cristalina a 
nitidez que havia naquelas peças cheias de sutile-
zas, de melodias que dialogavam e se permutavam 
em variados registros, uma dentro da outra, do pla-
no mais agudo ao mais grave, compondo um tecido 
estupendamente bem lapidado com a mais perfeita 
harmonia. Era definitivamente um compositor que 
me dizia coisas muito particulares.

Anos mais tarde, em uma viagem à Polônia, as-
sim que entramos no saguão do hotel Mercure Fre-
deryk Chopin, em Varsóvia, lá estava ele. Enorme, 
num painel que varava a altura do piso a teto, em 
uma reprodução ampliada da célebre tela de Dela-
croix. Começaram aí as surpresas polonesas.

Nos dias seguintes, ao perceber que o compo-
sitor pulverizava sua imagem em vários recantos 
da cidade, desde o aeroporto internacional, que 
também leva o seu nome, aos postais de bancas de 
revista, descobrimos que a sua cidade natal, com o 
inusitado nome de “Zelazowa Wola”, ficava a apenas 
uma hora da bela capital. E para lá rumamos, na 
manhã seguinte, de olho no mapa de papel, pois não 
havia GPS. Eu, Deives, papai e a amada boadrasta, 
Alaurinda. Já da estrada efervesciam-me os princí-
pios da emoção que nos aguardava, só em pensar 
que Chopin, um dia, pusera os olhos naquelas para-
gens ora vistas do carro, ao som de sua música.

Numa esquina de um bairro muito arborizado, 
à sombra de belas copas verde-oliva, ei-la: a casa 
onde ele nascera. Em silêncio introspectiva e natu-
ralmente estabelecido, descemos. Após resolvidos 
os protocolos de acesso, adentramos o lindo recinto, 
muito bem conservado, com uma arquitetura nobre 
de paredes e janelas de molduras brancas, telhados 
escuros, bem no meio de um bosque.

Lá dentro, a sonorização do ambiente com suas 
obras dava alma àquela casa, aos móveis, a tudo. 
Quando entramos na sala onde estava o piano, não 
consegui controlar o choro quase soluçado, broto de 
profunda emoção. Ao perceberem-me às lágrimas, 
meus queridos familiares me envolveram em um 
dos mais significativos abraços, inebriado por um 
dos noturnos preferidos do grande Frédéric.

Depois, no bosque atrás da casa, à frente de 
um riacho que corria por dentro da relva ondulada, 
igualmente sonorizado, pude, em prece, agradecer-
lhe pela obra imortalizada, que até hoje encanta o 
inesgotável mundo das artes.

Mundo encantado 
das artes

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Para Elizabeth Marinheiro, Legenda da Paraíba

Há exatamente 50 anos, fruto da operosidade, voca-
ção sumamente criativa e visionarismo da mestra Eli-
zabeth Marinheiro, acumpliciados ao gesto solidário de 
notáveis vultos campinense, nascia a Facma – Fundação 
Artístico-Cultural Manuel Bandeira, um marco e uma mar-
ca indeléveis, na paisagem cultural, artística e literária de 
Campina Grande. Por qualquer ângulo que a examinemos, 
a Facma é símbolo de grandeza e magníficas realizações. 
Na difícil e fascinante tarefa de identificação de talentos, 
a Facma foi uma exímia protagonista, que o digam, dentre 
outros, a título de superlativa exemplificação, a revela-
ção de figuras exponenciais como Braulio Tavares e Elba 
Ramalho: aquele, um autêntico performático, com quali-
ficada atuação em vários campos do conhecimento; essa, 
uma consagrada artista da Música Popular Brasileira, 
cujo reconhecimento transborda dos limites da geografia 
nacional e atinge plagas mais amplificadas. Todos esses 
luminosos itinerários findam confirmando aquele princí-
pio bíblico, segundo o qual o dia dos pequenos começos 
jamais pode ser desprezado, pois é neles que se deposi-
tam as sementes que, mais tarde, são transformadas nas 
grandes e memoráveis colheitas.

Aplaudimos a Facma da realização dos Festivais de 
Música, também um celeiro para a garimpagem de valo-
res timbrados pelo signo da competência e qualificação 
profissional. Aplaudimos a Facma com os seus Fantásti-
cos Corais Falados, conúbio efetivo e eficaz de múltiplas 
linguagens, como a da Música, da Literatura, do Teatro, 
dentre outras, num amálgama feliz, que, horacianamente, 
ensina e deleita, dado que põe a Arte, pedagógica e supe-
riormente concebida, a serviço do homem, Arte verdadei-
ramente humanizadora, na semântica mais abrangente 
recoberta por essa palavra. Mas, em meio às múltiplas e 
brilhantes jogadas estéticas que realizou ao longo da sua 
cinquentenária existência, reputamos como tendo sido 
os seus mais inesquecíveis gols de placa, a viagem que 
empreendeu ao Velho Mundo, quando atravessou o Atlân-
tico e, em terras de Portugal e de Espanha, deslumbrou a 
todos com as suas fulgurantes apresentações. Ao fazê-lo, 
a Facma mostrou, à exaustão, que o talento genuíno não 
é prisioneiro de demarcação espacial de espécie alguma, 
antes, exibe os seus saborosos frutos em todos os luga-
res. De igual modo, a Facma brilhou nos salões nobres 
da Academia Brasileira de Letras, a legendária Casa de 
Machado de Assis, na qual Manuel Bandeira, João Cabral 

de Melo Neto, dentre outras expoências da lírica univer-
sal, tiveram na Facma a sua fiel e competente intérprete. 
Aqui, a Facma arrancou sorrisos, aplausos e valorização 
do sisudo Austregésilo de Athayde, escritor que presidiu, 
por vários anos, o importante sodalício nacional. Dele e 
de vários dos seus pares e de tantos quantos acorreram 
ao grande templo da cultura nacional para reverenciar a 
Jovialíssima cinquentona campinense. Mas, que fique bem 
claro, a Facma não é e não quer ser a porta-voz da ideo-
logia do “era uma vez”, do cultivo paralisante e romântico 
de um passado de glória. Um relicário de um tempo bom, 
mas que não voltará jamais. Nada disso. A Facma foi rea-
lidade no passado, é no presente e quer continuar sendo 
no futuro, numa visão unitária e interdependente do tem-
po. Se os tempos são bicudos, se os nossos governantes 
ou algumas das suas grotescas caricaturas pouco ou nada 
fazem em prol da cultura que eleva e dignifica o homem, a 
Facma insiste, persiste e resiste.

Atualmente, a Facma é uma ilha cercada de proble-
mas por todos os lados. Problemas em sua estrutura física 
e, principalmente, problemas atinentes à sua segurança, 
tanto é assim que, não faz muito tempo, a Facma tornou-
se alvo da ação malévola de malfeitores, que a assaltaram 
cinco vezes, dela tendo sido subtraído o seu aparelho de 
som, para cuja recuperação já está pontificando a ação 
proativa e generosa de alguns campinenses que amam 
a Facma e lutam pelo seu soerguimento e permanência. 
Em atendimento a incisivos apelos feitos pela Professora 
Elizabeth Marinheiro, a Prefeitura de Campina Grande se 
prontificou a solucionar tão dramática situação.

É essa Jovialíssima Cinquentona que homenageamos 
neste escrito. A Facma dos poucos, mas abnegados funcio-
nários, sem exceção e sem distinção. A Facma dos cantores, 
regentes, pintores, poetas, colaboradores de variado matiz. 
A Facma de Campina Grande, da Paraíba, do Nordeste, do 
Brasil e do mundo. A Facma, que é história, memória, afeto, 
sonho e realidade. A Facma, que é o ontem, o hoje e o ama-
nhã. A Facma, que é uma Jovialíssima Cinquentona, que nas-
ceu no tempo, mas tem sabor de eternidade. A Facma que, 
mercê de Deus, haverá de, em tempo oportuno, reabrir em 
alto estilo, para a eleição dos seus novos diretores; para a 
construção da sua nova agenda de trabalhos corresponden-
te ao ano em curso; e, para receber, com toda a galhardia, 
o notável Escritor Ignácio de Loyola Brandão, que, com o 
brilho da sua consagrada literatura tornará, ainda maior, a 
nossa querida e eterna Fundação Artístico-Cultural Manuel 
Bandeira – Facma, uma Jovialíssima Cinquentona.

Uma jovialíssima cinquentona

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG | colaborador

Colunista colaborador

Na última terça-feira o 
teatro paraibano perdeu mais 
um de seus mais significati-
vos personagens dos últimos 
anos, que ficava sempre nos 
bastidores, mas enfatizava a 
carga dramática no palco: o 
iluminador Marcos Barreto 
deixou uma trajetória mar-
cada pelo entusiasmo pela 
profissão e de respeito com 
os colegas. Barreto trabalha-
va no Theatro Santa Roza, em 
João Pessoa.

Márcio Marciano, dra-
maturgo fundador do Co-
letivo Alfenim, lembra de 
trabalhos realizados com o 
iluminador. “Tínhamos uma 
relação de cumplicidade mui-
to grande com ele. Marcos era 
muito respeitado no meio, e 
um profundo conhecedor da 
máquina cênica. Aprende-
mos muito com ele”.

O Alfenim, que tem uma 
casa onde realiza apresenta-
ções dos próprios espetácu-
los, passa por determinados 
desafios ao migrar para um 
teatro como o Santa Roza. 
“Eu sempre conversava com 
ele para conseguir o mesmo 
efeito, e ele sempre trabalhou 
com a gente de forma muito 
aberta, muito tranquila. Para 
qualquer desafio, a equipe 
técnica sempre ajudava bas-
tante”, comenta Márcio.

A primeira montagem 
do grupo em contato com 
Marcos Barreto foi Milagre 

Luto nas Artes Cênicas

Marcos Barreto: trajetória iluminada

Brasileiro, que passou pelo 
Santa Roza através de um 
festival. “Toda a iluminação 
era diferente na Casa Ama-
rela (sede do grupo). Quan-
do levamos para o teatro, 
foi necessário alterar tudo e 
Barreto fez toda a adaptação 
de iluminação. O resultado 
que ele conseguiu ficou exce-
lente e em tão pouco tempo. 
Se não fosse por ele, talvez a 
gente não tivesse conseguido 
fazer”, recordou.

Mais recente, o espetá-
culo Helenas também subiu 
ao palco do Santa Roza e, 
como lembra Márcio, “Bar-
reto conseguiu amplificar o 
espaço da encenação a partir 
da luz, que ficou muito boni-

ta e sabemos que foi também 
por conta dele”.

Marciano afirma, com 
pesar, sobre a perda para o 
teatro paraibano e destaca a 
relevância de Marcos Barre-
to. “Ele era um profundo co-
nhecedor do ofício, além de 
muito generoso, que ensina-
va enquanto trabalhava. Ele 
se dispunha a ajudar todos. 
Tenho ótimas lembranças 
dele, que, além de tudo, era 
um professor”.

Para o dramaturgo e 
ator Tarcísio Pereira, no cam-
po pessoal, Barreto era “um 
ser humano cheio de bonda-
de e energia. Era um amigo e 
irmão de grande sinceridade 
e firmeza conforme o que 

acreditava. Além disso, era 
uma pessoa com capacidade 
de se revoltar com tudo o que 
se considerava injusto, e que 
não pensava duas vezes em 
firmar suas convicções”.

Tarcísio e o iluminador 
se conheceram há alguns 
anos, dentro da trajetória do 
dramaturgo pelo Santa Roza. 
“Foi preciso conviver com ele 
no dia a dia, durante os seis 
anos que fui diretor da casa. 
Vi Marcos em momentos de 
fúria e, muitas vezes, o ho-
mem humilde e calado. São 
alguns traços que me vêm à 
lembrança do amigo e colega 
que abre uma nova lacuna 
na galeria de uma gente que 
está nos deixando”.

Iluminador do Santa Roza deixou uma trajetória marcada pelo entusiasmo pela profissão e respeito com os colegas

Foto: Arquivo Pessoal

Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com



O poeta Sérgio de Castro 
Pinto participa hoje de live 
sobre o tema “A minha fala 
dos bichos”, dentro da pro-
gramação da Feira Interna-
cional de Negócios Criativos 
e Colaborativos (FINCC Di-
gital). A transmissão ao vivo 
acontecerá a partir das 16h, 
no perfil oficial do evento no 
Instagram (@finccdigital). 
Quem vai atuar como debate-
dor é o crítico de cinema João 
Batista de Brito.

A escolha do assunto foi 
feita pelo próprio autor, ins-
pirado na seção homônima 
incluída em seu livro A flor 
do gol, lançado em 2014. “Os 
animais são tema recorrente 
nas minhas obras, desde o 
primeiro livro, Gestos Lúcidos, 
lançado em 1967”, comentou 
Castro Pinto, que também vai 
se referir a outras obras de 
sua autoria que se inspiram 
na bicharada, a exemplo de 

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 7 de maio de 2020 11
Cultura

Editoração: Ada CarinaEdição: Audaci Junior

Destaque

Poesia Surda: edital prorroga 
as suas inscrições até amanhã

O Itaú Cultural está estendendo até amanhã as inscrições 
para o edital de Poesia Surda, aberto dentro da mesma iniciati-
va, devido às necessidades mais complexas de inscrição, como 
legendagem de vídeos. Este é voltado exclusivamente para 
poetas surdos ou com deficiência auditiva, e os interessados 
podem se inscrever pelo link: itaucultural.formstack.com/for-
ms/artecomorespiropoesiasurda.

Devido ao grande número de inscritos e visando a pre-
servação da qualidade do processo de seleção, foi adiado tam-
bém para amanhã o anúncio dos contemplados no edital de 
Música, o segundo da série intitulada Arte como respiro: múlti-
plos editais de emergência.

Somos todos poetas. Quem nunca escreveu 
um verso, ou pelo menos uma quadrinha para 
alguém que admira. Confesso que muitas vezes 
tentei e igualmente vã foi minha experiência. 
Quem ler poesia é o poeta que não escreve poe-
sia, disse alguém.

Cedo houve uma tentativa de ver meu 
nome na capa de um livro de poemas. No re-
demoinho dos 40 anos de idade, em desobe-
diência a Nathanael Alves que me pedia cau-
tela antes publicar algum livro, como ele havia 
procedido na juventude, na insistência de No-
nato Guedes, há 26 anos coloquei asas minha 
produção poemas.  

Não renego o que publiquei, até porque foi 
prazeroso, com boa acolhida.

O poeta, artista plástico, ator e romancista 
Waldemar José Solha, com a visão universal que 
lhe é peculiar, à época falando da minha poesia, 
sapecou um punhado de palavras elogiosas que 
me deixou tonto, comparando-me ao que faziam 
os antigos pintores chineses que, com poucas 
pinceladas numa tela em branco, diziam muitas 
coisas. Recolhi-me, escondendo as palavras a res-
peito daquilo que o autor de Israel Rêmora tinha 
escrito sobre meu livro. Afinal, sou um poeta que 
lê poesia mais do que escreve.  

De poeta bissexto na juventude imitador 
dos românticos, escrevendo sobre o choramin-
gar do coração, continuei dando asas à imagina-
ção, colocando no papel o produto das lucubra-
ções, aquilo o que não conseguia reter comigo. 
Na época em que foi publicado Lira dos 40 Anos, 
tinha esperança de tocar na sensibilidade da 
musa que me inspirava. Meia dúzia de leitores, 
igualmente apreciadores de poesia, deu guari-
da ao que publiquei.

A partir daí, então, recolhia ao silêncio das ga-
vetas a poesia que produzia. Lendo mais do que 
escrevendo, consumia meu tempo a descrever ou-
tras paisagens da literatura.

Não dando cabimento nos conselhos de Na-
thanael, encontrei em Horácio o ensinamento 
como conforto que tanto esperava, pois o mestre 
dos mestres afirma que “o trabalho do poeta não 
se restringe ao momento singular da criação, mas 
representa o acúmulo da experiência criativa”. 
Uma bofetada em tudo o que tinha feito. Mesmo 
assim insisti na publicação das poesias. Vinte e 
seis anos depois, eu continuo satisfeito porque 
publiquei aquele livrinho, mas relendo agora os 
poemas com olhar crítico, constato que alguns 
merecem reparo. Nathanael tinha razão.

O tempo passou, voltei-me a outras ocupa-
ções literárias, enveredei pela pesquisa acerca 
do passado de minha cidade e seus habitantes, de 
minha família, consumindo o tempo escrevendo 
sobre o que pesquisava. Mas sem nunca abando-
nar de vista a poesia, algo prazeroso de ler.

Tempos atrás, quando menos esperava, no-
vamente estava produzindo poesia. A musa que 
desde cedo amava, trouxe-me a inspiração para 
cantar os ímpetos da alma na voz da terra e dos 
rios. Poemas que às vezes são incursões auto-
biográficas, contendo a visão do relacionamen-
to entre duas pessoas que o tempo se encarre-
gou de modelar.

A obstinação 
dos poetas

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Colunista colaborador

Secult-PB apoia criação da Lei 
Nacional de Emergência Cultural

“Total apoio à criação da Lei Na-
cional de Emergência Cultural, como 
um instrumento essencial para garantir 
proteção mínima necessária ao setor 
da cultura”. Essa é a posição do Fórum 
Nacional de Secretários e Dirigentes 
Estaduais de Cultura manifestada em 
Carta Aberta divulgada nesta semana. 
No mesmo documento, a entidade tam-
bém reivindica a votação de um Projeto 
de Lei (PL), “em caráter de urgência”, no 
Congresso Nacional.

“A Carta está sendo distribuída pela 
presidente do Fórum, a secretária de 
Estado da Cultura do Pará, Úrsula Vi-
dal, para o Congresso Nacional e para 
as secretarias de Cultura, a fim de que 
as encaminhe aos deputados federais 
e senadores de seus respectivos esta-
dos”, explicou o secretário de Estado 
da Cultura da Paraíba, Damião Ramos 
Cavalcanti. “É uma iniciativa altamente 
positiva, que nasce de uma grande ne-
cessidade de atender às demandas dos 
Estados, onde os artistas foram preju-
dicados com os reflexos causados pelo 
coronavírus”, disse o gestor, lembrando 
que existem recursos – fora os dividen-
dos – na ordem de R$ 980 milhões e que 
poderiam ser descontingenciados. “É 
um resíduo que não foi utilizado pelo 
Governo Federal para a área da cultura 
em 2019”, observou.

O secretário diz acreditar que a 
matéria que propõe a criação da Lei 
Nacional de Emergência Cultural de-
verá entrar em breve em discussão no 
CN. “Temos conversado com alguns de-
putados para assumirem o projeto e a 
deputada federal Jandira Feghali (PC do 
B-RJ) se ofereceu. A matéria tem pedido 
de votação de urgência e será positiva, 
e entrará como aderente ao PL n° 1075. 
É uma adesão consensual e universal, 
pois reúne todos os secretários de Esta-
do da Cultura de todo o país e creio que 
não haverá diferença, contrários, por-
que esse PL é uma maneira de atender 
às necessidades causadas pela falta de 
recursos”, disse Damião Ramos.

Caso a matéria venha a ser aprova-
da e haja liberação de recursos financei-
ros, o secretário de Cultura da Paraíba 
comentou que, assim sendo, caberá ao 
próprio Fórum Nacional de Secretários 
e Dirigentes Estaduais de Cultura deci-
dir de que forma repartir o montante e 

Damião Ramos é um dos signatários do documento do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura 

quais os projetos, sobretudo os prioritá-
rios, poderão vir a ser, eventualmente, 
contemplados.

A Carta Aberta começa manifestan-
do total apoio à criação da Lei Nacional 
de Emergência Cultural, no intuito de 
“garantir proteção mínima necessária 
ao setor da cultura”. O documento, que 
é assinado por 26 gestores – incluindo 
Damião Ramos Cavalcanti – lembra que 
“os Projetos de Lei em tramitação no CN 
dispõem sobre a concessão de benefí-
cios emergenciais aos trabalhadores do 
setor, bem como aos espaços e equipa-
mentos culturais, a serem adotados du-
rante o Estado de Emergência em Saúde 
Pública, de que trata a Lei n° 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020”. Baseado nessa 
legislação, o Fórum pleiteia a votação de 
PL em caráter de urgência.

“Os estados, por nós aqui represen-
tados, cumprindo o seu papel no Pacto 
Federativo, devem se aliar a essa tarefa 
na execução das políticas, garantindo a 
capilaridade da distribuição dos recur-
sos em todo território nacional”, acres-
centam os gestores, no documento. Na 

sequência, os signatários da Carta Aber-
ta observam que, “em um período onde 
a paralisação da economia criativa se 
apresenta como uma das mais longas, 
entre diversos setores, cujos trabalha-
dores serão os últimos a terem condi-
ções de retomarem suas atividades, são 
imprescindíveis medidas de preserva-
ção e cuidado com aqueles que desem-
penham papel fundamental no desen-
volvimento do nosso país”. 

Ações na Paraíba
“A cultura não para em nenhum 

momento”. Foi o que garantiu Damião 
Ramos. “Estamos realizando projetos, 
como o edital ‘Meu Espaço’, em parceria 
com a Funesc, que permite aos artistas 
se apresentarem virtualmente ao públi-
co de suas casas. Estamos preparando 
comissão para selecionar os proponen-
tes que participarão dos Festivais de 
Audiovisual no interior do Estado”, dis-
se o gestor, acrescentado que devem ter 
se inscrito mais de 200 projetos, sendo 
a previsão de que o evento inicie no se-
gundo semestre.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Divulgação
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Sérgio de Castro Pinto fará ‘live’

Zoo Imaginário, publicado 
em 2005, que considera “mo-
notemático” por se referir 
apenas aos animais.

O poeta não soube jus-
tificar essa espécie de “fi-
xação” que tem de escrever 
sobre o tema. “A rigor, não 
sou aficcionado por animais. 
É claro que acho os animais 
bonitos, como os cachorros, 
mas eu prefiro utilizá-los 
como inspiração para fazer 

poesia”, confessou. “Sou uma 
pessoa que empresta sua voz 
aos animais, como se fosse 
um porta voz”.

Um detalhe que me-
rece ser ressaltado é que o 
debatedor João Batista de 
Brito é autor do livro Signos 
e imagem em Castro Pinto. A 
obra resulta da tese homô-
nima de 1995, defendida 
na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). 

Sobre a iniciativa do Se-
brae-PB, Castro Pinto disse 
que é  “uma forma de driblar 
esse momento que vivemos 
com essa pandemia. Sou ca-
seiro, tanto que isso me levou 
a escrever sobre o lar, como 
no Domicílio em trânsito, 
lançado em 1983, e A casa e 
seus arredores, publicado em 
2006. Mas, apesar disso, já 
estou me sentindo exausto, 
amargurado com o isolamen-
to. Já quem deve gosta de sair 
de casa deve estar sofrendo 
muito mais”.

Através do QR Code acima, acesse 
o site oficial da Feira de Negócios 

Criativos e Colaborativos

Autor abordará o tema ‘A minha fala dos bichos’ na transmissão via web

Foto: Evandro Pereira

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Carta Aberta



Segundo dados da Aesa, a última vez que o reservatório teve essa quantidade de água foi em setembro de 2012

Açude de Boqueirão está com 
mais de 70% da capacidade

O açude Epitácio Pes-
soa, localizado na cidade 
do Boqueirão, ultrapassou 
ontem 70% da capacida-
de, o que equivale a mais 
de 466 milhões de metros 
cúbicos. Segundo dados da 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas do Estado 
(Aesa), a última vez que 
o reservatório teve esta 
quantidade de água foi em 
setembro de 2012.

Nos últimos dez anos, 
a maior quantidade regis-
trada foi em novembro de 
2011, quando Boqueirão es-
tava com 93,92% da capaci-
dade. A pior marca ocorreu 
em março de 2017, quando 
chegou aos 3,18%. No mês 
seguinte, ele começou a re-
ceber as águas da transpo-
sição do rio São Francisco. 
O açude abastece Campina 
Grande e outras 19 cida-
des na região do Agreste. 
As chuvas proporcionaram 
importantes recargas dos 
açudes.

Além de Boqueirão, a 
Aesa monitora outros 133 
reservatórios paraibanos. 
Destes, 29 estão sangran-
do, 72 têm mais de 20% do 
volume total, 21 têm menos 
que 20% e 11 estão com me-
nos de 5%. A lista completa 
está disponível no site aesa.
pb.gov.br , onde também é 
possível – entre outras coi-
sas - acompanhar a previsão 
do tempo, o trabalho dos co-
mitês de bacias e os índices 
pluviométricos da Paraíba. 

A rede de pluviôme-
tros do Governo do Estado 
revelou que Cajazeiras é a 
cidade onde mais choveu 
este ano, com 1.522,4 milí-
metros. Na sequência vêm 
os municípios de Olho d´Á-
gua (1.289,6), Catingueira 
(1.256,7 mm), Cajazeiri-
nhas (1.219,2 mm) e Nova 
Olinda (1.200,6 mm). Os 
dados são referentes ao pe-
ríodo de 1 de janeiro a 6 de 
maio.
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Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | colaborador

Para Ninho Moraes, diretor 
do filme-documentário “Futu-
ro do pretérito: Tropicalismo 
Now!” (cena à direita), muito 
já se falou desse movimento 
cultural que abarcou diver-
sas  manifestações artísticas 
e eclodiu no  final dos anos 
60,  justamente quando houve 
o   maior recrudescimento da 
ditadura e das forças militares.
       Acompanhei o movimento 
tropicalista desde que foi cria-
do - é preciso dizer que com 
muito mais força em São Paulo 
do que em Salvador, apesar de 
Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros 
baianos e nordestinos em geral. 
       

nnnnnnnnnn

       Vi o filme de Ninho no auditório 
da Funjope, por iniciativa de seu então 
diretor-presidente, Lúcio Vilar. O filme 
passou meio “batido” e, por isso, apelo 
logo a Lúcio para que se junte a mim e a 
outros herdeiros tropicalistas no sentido 
de trazermos de volta o documentário 

Retrazendo o filme de Ninho Moraes

de Ninho, dando o destaque que a obra 
merece. Claro que pedindo o apoio do 
atual “comandante” da Funjope, Mau-
rício Burity. Lógico que isso só poderá 
acontecer quando a pandemia coronovi-
rista terminar.
        Enfim, estamos a viver um clima 
de vivência histórica relativa à verda-
deira revolução estética e política (por 
que não, por que não?) que foi (ainda 
é?...) o tropicalismo no Brasil. Não custa 
lembrar que das saídas usadas pelo 

tropicalismo  está o beber em 
todas as fontes, misturar inú-
meras referências, romper as 
barreiras limitadoras de cada 
manifestação artística. Aliado 
a isso estava o enaltecimento à 
brasilidade.  
       Por isso, o filme de Ni-
nho Moraes traz encenações e 
depoimentos reais, imagens de 
arquivo e também de um gran-
de show  realizado por André 
Abujamra, no Teatro Oficina 
Uzyna Uzona, em São Paulo. 
quando o músico e seus convi-
dados interpretaram clássicos 
do período. 

       
nnnnnnnnnn

        O show de Abujamra, formado por mú-
sicos com formações e repertórios bastante 
heterogêneos, conduz o documentário. Ele 
convidou um elenco de primeira: o cantor e 
ator Alexandre Nero (“Superbacana”); o pai 
da Axé Music, Luiz Caldas (“Marginália)”; a 
cantora lírica Madalena Bernardes (“Cultura 
e civilização); o cantor e parceiro Marcos 
Bowie (“Futurível”); a cantora Melina Mu-

lazani (“Soy loco por ti, America); a cantora pop 
e também caipira Suzana Salles (“Lindonéia); o 
Projeto Guri (“Tropicália” e “Hino ao Senhor do 
Bonfim”).
       “Futuro do pretérito: Tropicalismo Now!” já 
esteve em importantes festivais brasileiros de 
cinema, como Gramado, Ceará, In-Edit de 
São Paulo, Indie de Belo Horizonte, Mimo e 
Play the Movie, no Recife.  
        As entrevistas do filme foram realizadas 
com pesquisadores e amantes do movimento 
que presenciaram e/ou vivenciaram o final 
dos anos 60. Foi nesse período que Hélio Oi-
ticica criou a instalação “Tropicália”, que José 
Celso Martinez Corrêa montou sua leitura de 
“O rei da vela”, que Glauber Rocha realizou 
“Terra em transe”. 
       Claudio Prado, da Casa de Cultura Digital, 
um dos entrevistados define: “Para mim, o tro-
picalismo é uma versão tropical do movimento 
hippie. O tropicalismo é um movimento hippie 
só que liberto da caretice anglo-saxônica”.
       

nnnnnnnnnn

        Ninho Moraes é jornalista, professor uni-
versitário, documentarista, roteirista e cineasta. 
Em 2010, lançou o livro “Radiografia de um 
filme: São Paulo Sociedade Anônima”. 
         Em cinema, escreveu e dirigiu os cur-
tas “Ondas” e “Branco & Preto”. Para o Itaú 
Cultural, roteirizou e dirigiu (com Dainara 
Toffoli) o documentário “Brasil da virada”.

Foto: Divulgação

Pelo menos 185 exposi-
tores estão utilizando a pla-
taforma totalmente digital da 
edição deste ano da Feira In-
ternacional de Negócios Cria-
tivos e Colaborativos (FINCC 
2020) para venderem seus 
produtos e serviços a con-
sumidores de todo o Brasil 
e, até mesmo, de outros paí-
ses. Os expositores criativos 
podem ser encontrados por 
meio do link https://fincc.
com.br/2020/expositores/. 
O evento tem organização 

do Sebrae Paraíba e segue 
até o próximo dia 10 com 
programação de palestras, 
apresentação de cases de su-
cesso, lives, oficinas criativas 
e shows musicais.

Um dos expositores da 
Feira é o Elizeu Sousa que, 
junto com a esposa, que 
é biodesigner, mantém a 
loja rita Prossi. Eles ven-
dem biojoias da Amazônia, 
produzidas com prata e se-
mentes amazônicas, couro 
de peixe, fibras naturais, 

entre outros materiais da 
região. Embora tenham 
uma loja virtual (www.ri-
taprossi.com) e o mundo 
digital não seja estranho 
ao casal, esta é a primeira 
vez que participam de uma 
feira virtual. “Estou achan-
do a iniciativa bastante 
interessante e fizemos, in-
clusive, uma venda para a 
Itália. É tudo muito ‘novo’ 
nesse quesito digital, mas 
estou achando muito le-
gal”, afirmou.

Para ele, esta é uma 
oportunidade de apresentar 
e melhorar essa nova moda-
lidade de comércio coletivo. 
“As feiras coletivas digitais 
vão ser ótimas formas de es-
coamento de produtos, tan-
to para os artesãos quanto 
para os microempreende-
dores individuais das eco-
nomias solidárias e criati-
vas”, destacou Elizeu Sousa.

No primeiro dia de even-
to, iniciado no último dia 
4, a página da FINCC 2020 

registrou 60,5 mil visitas. A 
organizadora da Feira e ges-
tora de turismo e economia 
criativa do Sebrae Paraíba, 
Regina Amorim, afirmou que 
a experiência do evento ser 
100% digital apontou para 
uma forma de fazer negócios 
inovadora e disruptiva. “re-
cebemos usuários tanto do 
Brasil quanto de outros paí-
ses, como Itália, Estados Uni-
dos, Portugal, reino Unido, 
Espanha, Canadá, Polônia e 
Emirados Árabes”, afirmou.

Expositores participam da FINCC 2020

185 expositores estão 
utilizando a plataforma 
totalmente digital da 
edição deste ano da 
Feira Internacional de 
Negócios Criativos e 
vendem seus produtos para 
o Brasil e vários países

Artesãos devem buscar novas alternativas de vendas
Atividade responsável pela 

geração de renda para muitos 
paraibanos, o artesanato é um 
dos segmentos mais afetados 
pela crise provocada pelo co-
ronavírus. Para auxiliar esses 
empreendedores a lidarem 
com o novo cenário, o Sebrae 
Paraíba elencou alguns pontos 
que precisam ser levados em 
consideração no atual momento 
do mercado, que pede a assimi-

lação das adversidades e o uso 
da criatividade para descoberta 
de novas alternativas.

Um desses pontos que de-
vem ser observados é o da rele-
vância. Para se manter ativo no 
mercado, o artesão deve priori-
zar produtos que são necessários 
ou que estão fazendo falta ao 
consumidor nesse momento de 
pandemia. De acordo com a 
gestora do Programa de Artesa-

nato da Paraíba (PAP), Marielza 
Rodriguez, a dica é se reinventar. 
“Se você faz um produto ligado, 
por exemplo, a tecido, bordado, 
crochê e outras atividades, pen-
se no que você poderia vender 
para atender esse mercado de 
máscaras, jalecos e protetores. 
Além disso, no artesanato nós 
temos que estar sempre inovan-
do, buscando melhorar o produ-
to em acabamento, em design, 

apresentar novidades e trazer 
para o cliente algo que encha 
os olhos dele e que dê vontade 
comprar”, explicou.

Por sua vez, a analista do 
Sebrae Paraíba, Bera Wilson, 
destacou a importância da pre-
sença digital para esses em-
preendedores. “Esse é o grande 
desafio agora, trazer esses ne-
gócios para o mundo digital”, 
pontuou.
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Orçamento de Guerra
A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em segundo turno, 
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Readequação dos valores cobrados pelas instituições particulares teve aprovação de 23 deputados; 11 votaram contra

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) aprovou, ontem, 
em sessão remota e por 23 votos 
contra 11, projeto de readequa-
ção das mensalidades escolares 
em todo o Estado enquanto du-
rar a pandemia provocada pelo 
novo coronavírus (covid-19). De 
acordo com a matéria, em razão 
da não realização das aulas pre-
senciais e da redução da renda 
das famílias, haverá uma repac-
tuação nos contratos com redu-
ção que vai variar de 10 a 30%.

A repactuação provisória 
procurará manter um reequilí-
brio nos contratos, mas abran-
gerá todos os estabelecimentos 
de ensino privado do estado, 
desde a educação infantil até 
as universidades. A proposta 
original foi do líder da bancada 
do governo, deputado estadual 
Ricardo Barbosa (PSB), que in-
corporou propostas também 
apresentadas pelo presidente da 
Casa, Adriano Galdino (PSB), Es-
tela Bezerra (PSB) e pelo vice-lí-
der da base governista, Lindolfo 
Pires (Podemos).

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

ALPB aprova redução de até 
30% em mensalidade escolar

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Jorge Rezende

Pelas Prefeituras

Barreiras de fiscalização
Para conter a disseminação do novo coro-
navírus na cidade de Rio Tinto, o prefeito 
Fernando Naia (PSB) determinou a insta-
lação de barreiras de fiscalização em todos 
os pontos de acesso ao município e nas 
comunidades da zona rural. As barreiras 
serão acompanhadas pelo Comitê de Ope-
rações em Emergências em Saúde de Rio 
Tinto (Coert-19) e deverá restringir a cir-
culação de pessoas que estejam chegando 
de outros estados ou municípios.

Gabinete de crise
Com o aumento de mais de 100% do nú-
mero de pessoas infectadas pelo novo co-
ronavírus na Paraíba, e de quase 55% no 
número de óbitos no intervalo de uma 
semana, o Conselho Regional de Medicina 
da Paraíba (CRM-PB) propõe a criação de 
um gabinete de crise único para a troca de 
informações diárias sobre a epidemia da 
covid-19, para que as autoridades compe-
tentes possam tomar as decisões com base 
nas evidências científicas. A sugestão é que 
o gabinete seja coordenado pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES).

Produtividade em Bayeux
Desde o dia 18 de março, início do traba-
lho remoto por meio do home office no 
Poder Judiciário paraibano, até 30 de abril, 
a Comarca de Bayeux produziu 1.969 des-
pachos, proferiu 369 decisões e 349 sen-
tenças. Em 43 dias, foram distribuídos 
319 ações e baixados 494 processos. Lo-
calizada na Região Metropolitana de João 
Pessoa, a Comarca possui cinco varas mis-
tas e um juizado especial misto. Ao todo, 
seis magistrados e cerca de 30 servidores 
atuam na unidade judiciária.

Doação de máscaras
A Ouvidoria Geral da Defensoria Pública 
do Estado da Paraíba (DPE-PB) distribuiu 
cerca de 150 máscaras de proteção facial 
para as populações da Comunidade Terra 
Prometida, no Bairro Gervásio Maia, em 
João Pessoa, e da ocupação Rua da Ca-
choeira, que fica na cidade de Bayeux. As 
máscaras utilizadas no combate e preven-
ção ao novo coronavírus (covid-19) foram 
doadas à Ouvidoria pela ONG Missão Bra-
ços Abertos, que fica em Santa Rita.

Busca pela inovação
A Comunicação Nacional do PCdoB está 
buscando inovar no apoio aos pré-candi-
datos do partido diante da pandemia do 
novo coronavírus, que exige o isolamento 
social. Um dos caminhos adotados é a rea-
lização de videoconferências para debater 
estratégias. As oficinas virtuais mobilizam 
a direção da legenda nos estados e cidades 
e os pré-candidatos a prefeituras e câma-
ras municipais. A primeira das videocon-
ferências foi realizada no último dia 2 com 
representantes do PCdoB da Paraíba.

Mais um pré-candidato
Mais um nome surge como pré-candidato 
a prefeito do município do Conde: Fernan-
do Araújo (MDB). O ex-vereador confirmou 
sua intenção de entrar na disputa, apesar 
que já havia declarado apoio à pré-candida-
tura de Karla Pimentel. Todavia, ele mudou 
de opinião e resolveu retomar o projeto de 
lançar-se na disputa pela prefeitura, que 
vem alimentando desde 2017.

Política em Movimento

Notas & Fatos

Justiça & Adjacências

A redução das mensalida-
des, conforme o projeto, se dará 
de forma escalonada, variando 
de 10% a 30%, dependendo dos 
serviços que são oferecidos e de 
acordo com o número de alunos 
matriculados. Fica ainda vedada 
a cobrança de juros e multas en-
quanto durar o estado de calami-

dade pública no Estado.
O deputado Ricardo Barbo-

sa disse que tomou essa inicia-
tiva porque entende que, neste 
momento, é preciso que toda a 
sociedade dê a sua parcela de 
contribuição. “E imperativo que, 
neste instante de crise profun-
da, o segmento das instituições 

privadas de ensino se incorpore 
ao sacrifício porque passa todo 
o nosso povo e compreenda que, 
com a paralisação das aulas, já 
por mais de 60 dias, há uma re-
dução dos gastos com energia, 
água, vigilância, material de con-
sumo e muitos outros insumos”, 
justificou.

Foto: Agência ALPB

Até dezembro

Deputados lançam movimento nacional 
pela prorrogação do auxílio emergencial

A Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) vai enca-
minhar ofício ao Congresso 
Nacional solicitando a prorro-
gação do pagamento do auxílio 
emergencial, custeado pelo go-
verno federal, com recursos do 
Tesouro Federal, às pessoas de-
sempregadas, sem renda e au-
tônomos, até 31 de dezembro 
deste ano. A proposta é funda-
mentada no requerimento da 

mesa diretora da Casa, aprova-
do por unanimidade na sessão 
remota de ontem.

“Vamos solicitar que o 
Congresso Nacional aprove 
essa medida, estendendo a 
beneficiários de todo o país. 
Também vamos fazer gestões 
junto aos governos estaduais 
e assembleias legislativas para 
que, em cada Estado, em cada 
Assembleia, aconteça um movi-

mento nesse sentido”, explicou 
o presidente da ALPB, Adriano 
Galdino (PSB).

O deputado Jeová Campos 
(PSB), que idealizou a propos-
ta assumida pela mesa dire-
tora da ALPB, lembrou que os 
três meses de pagamento do 
auxílio emergencial não serão 
suficientes para minimizar os 
prejuízos causados pela pan-
demia. “Os efeitos devastado-

res da covid-19 no Brasil não é 
apenas na economia e na saúde 
da população, mas na vida das 
pessoas, muito maiores e mais 
graves do que se previa ante-
riormente, principalmente dos 
mais vulneráveis. Em função 
disso, sugerimos essa prorro-
gação do pagamento do auxí-
lio de R$ 600,00, inicialmente 
previsto para ser pago durante 
três meses”, acrescentou.

A juíza Vanessa Moura Pe-
reira de Cavalcante, da 4ª Vara 
Mista de Patos, condenou a pre-
feita de São José do Bonfim, Ro-
salba Gomes da Nóbrega (MDB), 
pela prática de improbidade ad-
ministrativa. Na sentença, foram 
aplicadas penalidades como a 
suspensão dos direitos políticos 
por quatro anos e o pagamento 
de multa civil no valor de quatro 
vezes o valor de sua remunera-
ção à época dos fatos.

De acordo com a ação ajui-
zada pelo Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), a prefeita pu-
blicou 300 exemplares de uma 
revista dando conta de obras e 
atividades em sua gestão, po-
rém, na realidade, é que os fo-
lhetos possuíam intuito de pro-
moção pessoal, em detrimento 
a princípios que regem a admi-
nistração pública: da legalidade 
e da publicidade.

A defesa alegou que não 
houve ato de improbidade ad-
ministrativa, já que a gestora 

não realizou atos de promoção 
pessoal, eis que os folhetos são 
meramente informativos e cus-
teados com recursos privados.

Ao examinar o mérito, a juí-
za Vanessa Moura observou que 
a tese apresentada pela defesa 
não se sustenta. “O fato de haver 
custeio com recursos próprios 
da gestora não afasta o caráter 
de promoção pessoal, nota-
damente pelo fato de conter o 
brasão do município de São José 
do Bonfim em diversas páginas, 
além de fotos da prefeita não 
somente ocupando toda a capa 
do folhetim, mas nas demais pá-
ginas. Acrescente-se que o fato 
em tela somente veio ao conhe-
cimento do Ministério Público 
ante a reclamação de uma su-
posta beneficiária de uma casa, 
eis que as imagens da revista 
constam uma casa de alvenaria 
que teria sido construída bene-
ficiando moradores de casas de 
taipas, quando tal fato não ocor-
reu”, ressaltou.

Justiça condena prefeita 
de São José do Bonfim

O juiz Luiz Gonzaga Pereira 
de Melo Filho, da 5ª Vara Mista 
negou, ontem, pedido de deso-
brigação do uso de máscaras em 
dois estabelecimentos do muni-
cípio de Patos. Em Cabedelo, vi-
sando o combate a proliferação 
do coronavírus, a juíza Giovan-
na Lisboa Araújo de Souza tam-
bém negou pedido de reabertura 
apresentado pela empresa AB 
Comércio e Serviços Ltda.

Em Patos, os pedidos para 
desobrigação do uso de másca-
ras para os consumidores foram 
apresentados pelo Hiper e pelo 
Atacadão Queiroz. O juiz Luiz 
Gonzaga considerou que a utili-
zação de máscaras é uma medida 
de prevenção que, por reduzir 
consideravelmente a probabili-
dade de transmissão da covid-19, 
não pode ser descumprida.

Na mesma decisão, o ma-
gistrado também queria, mas 
recuou, imputar aos dois estabe-
lecimentos a obrigação de forne-

cer máscaras a todos os clientes. 
Como a vigência dessa segunda 
norma municipal havia perdido 
prazo, Luiz Gonzaga manteve so-
mente a obrigatoriedade do uso 
de máscaras nos dois estabeleci-
mentos comerciais.

Em Cabedelo, a decisão da 
juíza Giovanna Lisboa Araújo 
de Souza, negando o pedido de 
reabertura da AB Comércio e 
Serviços Ltda., foi justificada nas 
medidas restritivas adotadas 
pelo Governo do Estado, com o 
objetivo de diminuir os riscos de 
disseminação do coronavírus.

Em seu pedido, a empresa 
alegava que, além dos serviços 
disponibilizados de salas de in-
ternet, sua principal atividade é 
de comércio varejista de artigos 
de papelaria, fornecendo insu-
mos e suprimentos.  No entanto, 
a juíza destacou que a Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) 
e o Ministério da Saúde haviam 
decretado situação de emergên-
cia e de pandemia, obrigando da 
parte das autoridades medidas 
efetivas de combate e prevenção.

Juízes vetam desobrigação 
de máscaras e reabertura
Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com
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Câmara aprova em 2o turno a 
PEC do Orçamento de Guerra
Texto-base, que retornou do Senado com alterações, foi aprovado por 477 votos favoráveis e apenas um contrário

O plenário da Câma-
ra dos Deputados aprovou 
ontem, em segundo turno, 
o texto base da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 10/2020, a chamada 
PEC do Orçamento de Guer-
ra. O texto, que retornou 
do Senado com alterações, 
foi aprovado em primeiro 
turno pelos deputados na 
segunda-feira (4). A pro-
posta obteve 477 votos fa-
voráveis e um contrário. Era 
necessário o mínimo de 308 
votos para que o texto fos-
se aprovado. Os deputados 
agora votam os destaques 
do texto.

A PEC dá ao gover-
no mais flexibilidade para 
gastar recursos no com-
bate à pandemia do novo 
coronavírus ao permitir a 
separação destes gastos do 
Orçamento Geral da União 
(OGU).

O texto autoriza a 
União a descumprir a cha-
mada “regra de ouro”, me-
canismo constitucional que 
impede o governo de se 
endividar para pagar des-
pesas correntes, como sa-
lários e custeio. A medida 

Luciano Nascimento
Especial para A União

O delegado Tacio Muzzi 
deve assumir a Superinten-
dência da Polícia Federal do 
Rio de Janeiro após o atual 
chefe da corporação flumi-
nense Carlos Henrique Olivei-
ra ser convidado por Rolando 
Alexandre de Souza para a di-
reção-executiva da PF. Atual-
mente Tacio Muzzi é Delegado 
Regional Executivo da PF do 
Rio e já atuou interinamente 
à frente da corporação flumi-
nense durante a crise no ano 
passado. Além disso, coorde-

nou trabalhos de repressão 
à criminalidade econômica e 
crime organizado e acumula 
passagem pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
(MJSP).

Muzzi chefiou a PF como 
interino em 2019 após crise 
envolvendo o antecessor de 
Oliveira no comando da cor-
poração, o delegado Ricardo 
Saadi. Foi quando Bolsonaro 
tentou trocar o superinten-
dente da corporação flumi-
nense pela primeira vez e aca-
bou gerando atrito com então 
ministro Sérgio Moro e o dire-
tor-geral da corporação, Mau-
rício Valeixo.

Mineiro e doutor em Di-
reito Empresarial pela Univer-
sidade Federal de Minas, Muzzi 
foi Diretor-Geral do Departa-
mento Penitenciário Nacional 
(Depen) e Diretor-adjunto do 
Departamento de Recupera-
ção de Ativos e Cooperação 
Jurídica Internacional (DRCI), 
órgãos ligados ao MJSP.

O delegado tem uma lar-
ga experiência e a fama entre 
seus pares de “competente e 
honesto”.

Muzzi deverá assumirá a 
vaga deixada por Oliveira, que 
será o número dois do novo 
diretor geral, Rolando Alexan-
dre de Souza.

Tacio Muzzi é escolhido para a
Superintendência da PF no Rio

Uma das comu-
nidades indígenas do 
Equador teme ser ex-
terminada agora que as 
infecções de coronavírus 
estão aumentando em 
seu território. O aumen-
to levou dezenas de inte-
grantes a fugirem para a 
floresta tropical amazô-
nica para se proteger da 
pandemia, que já matou 
quase 1.600 pessoas no 
país.

A nação siekopai, 
que fica na fronteira en-
tre o Equador e o Peru 
e é formada por 744 in-
tegrantes, tem 15 casos 
confirmados do vírus, e 
dois líderes idosos mor-
reram nas últimas duas 
semanas depois de apre-
sentar sintomas da co-
vid-19.

Um grande número 
de siekopais apresentou 
sintomas da doença, mas 
quando procurou ajuda 
de um centro de saúde 
do governo na cidade 
vizinha de Tarapoa. mé-
dicos disseram que eles 
estavam apenas com 
uma “gripe forte”, disse 
o presidente da comuni-
dade, Justino Piaguaje.

Quando o primeiro 
dos idosos morreu, em 
meados de abril, líderes 
siekopais pediram ao 
governo do Equador que 
isolasse a comunidade e 
examinasse os habitan-
tes, mas não tiveram res-
posta, afirmou o líder.

Indígenas 
temem ser 
extintos pela
covid-19

Extensão
universitária e 
comunicação cidadã

Raquew
Sandra

Hoje, mais precisamente às 11h, a Associação Brasileira 
de Comunicadores em Comunicação Popular, Comunitária e 
Cidadã promove o Webnário Extensão Universitária e Co-
municação Cidadã. Participo, junto com as docentes Luzia 
Yamashita Deliberador (Faculdade Maringá/ Universidade 
Estadual de Londrina) e Milena Marra(Universidade de Bra-
sília). Integro a ABPCOM e represento a Universidade Federal 
da Paraíba, onde comecei a fazer Extensão Universitária, em 
2001, a convite do professor doutor Eymard Mourão Vascon-
celos. Nesse momento também lecionava a disciplina Comuni-
cação Comunitária para os cursos de Jornalismo e Radialismo 
da instituição. 

Lembro ainda que na época em que era estudante de 
Jornalismo conheci de perto as ações extensionistas da UFPB 
relacionadas ao fomento de ações no campo das culturas po-
pulares, e ainda aos serviços realizados pelo Departamento 
de Letras Estrangeiras Modernas, o querido DLEM, que até 
os dias de hoje, com muito esforço, mantém a formação de 
excelente qualidade na área de idiomas para o município de 
João Pessoa. Estudantes universitários, secundaristas, comu-
nidade em geral têm por meio deste Departamento o acesso 
ao aprendizado de outra língua. Uma experiência tão signi-
ficativa que contribui para definição de carreiras, inserção e 
inclusão social.

Em 2001, estávamos na Comunidade Maria de Nazaré, 
localizada entre os bairros Grotão, Funcionários II e III, uma 
turma inteira de Jornalismo, junto às turmas de medicina e 
enfermagem que atuavam naquela localidade com ações do 
projeto “Educação Popular e Atenção à Saúde da Família”, 
coordenados pelo professor Eymard. O projeto de promoção 
à saúde, tendo por princípio a Educação Popular, tem sido 
um marco por construir vivências de promoção e saúde va-
lorizando os saberes tradicionais das pessoas do lugar, res-
peitando sua linguagem, valorizando ações participativas e 
horizontais na reflexão sobre o binômio doença-saúde numa 
visão holística. 

Foi por meio desta importante experiência que pude 
melhor compreender a interface comunicação-saúde. Reali-
zamos naquele momento um Jornal Comunitário (que guardo 
com muito carinho) com a participação de diferentes agentes 
da Comunidade Maria de Nazaré, com presença ativa dos es-
tudantes de jornalismo. Aquele momento foi para muitos, que 
estão hoje atuando profissionalmente, suas primeiras expe-
riências de escuta e construção de relatos humanizados. Foi 
ali, naquele projeto, compartilhando suas vivências de apro-
ximação e promovendo um diálogo crucial para afirmação 
da comunicação enquanto direito e experiência de cidadania 
ativa. 

Hoje, nessas quase duas décadas de ensino universitário, 
as ações extensionistas no campo da comunicação sempre 
me acompanharam, e são parte relevante do fazer Acadêmi-
co, que é cotidiano, que é desafiador, que possibilita impactos 
relevantes e positivos no acesso aos direitos e fortalece a cida-
dania das pessoas. 

A Extensão Universitária é uma Rede ampla que envol-
ve milhares de pessoas atuando em todo território nacional, 
construindo conhecimentos e trabalhos de cooperação de 
amplo e significativo alcance social em diferentes áreas do 
saber. Só no Centro de Comunicação e Artes da UFPB temos 
algo em torno de cem iniciativas de inclusão social pela músi-
ca, dança, gastronomia, comunicação comunitária, acolhida e 
integração a pessoas refugiadas, entre outros projetos. Além 
das ações em todos os Laboratórios e Clínicas da Universidade 
que prestam atendimento gratuito e de qualidade nas áreas 
de Humanas, Exatas e Saúde de forma sistemática. É impor-
tante ressaltar ainda que estas ações possibilitam aos estu-
dantes um grande aprendizado profissional, além de serem 
representativas para consolidar a permanência dos mesmos 
na Graduação por meio das bolsas. Quando há corte das bol-
sas, de investimentos na Educação, há como consequência 
uma precarização de toda essa Rede de assistência e inclusão 
social que passa pelas ações das Universidades Brasileiras, 
fundamentais ao desenvolvimento social do País. 

Hoje, a ABPCom, Associação da qual faço parte, promove, 
em tempos de pandemia e isolamento social, nosso Webnário 
como expressão do contínuo compromisso com a Educação e 
Comunicação Cidadã. A transmissão do Webnário acontece a 
partir das 11h, no Canal da ABPCOM no Youtube. Aguarda-
mos vocês!

criticadasmidias@gmail.com

vale enquanto durar o es-
tado de calamidade pública 
nacional reconhecido pelo 
Congresso Nacional, previs-
to para terminar no dia 31 
de dezembro de 2020.

Durante este período, 
o Governo Federal poderá 
adotar processos simpli-
ficados de contratação de 
pessoal, em caráter tem-
porário e emergencial, e de 
obras, serviços e compras, 
limitando a dispensa de 

licitação aos gastos envol-
vendo o combate ao novo 
coronavírus, desde que não 
impliquem despesa perma-
nente.

Com isso, os atos do 
governo e as proposições 
legislativas “ficam dispen-
sados da observância das 
limitações legais quanto à 
criação, à expansão ou ao 
aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarre-
te aumento de despesa e à 

concessão ou à ampliação 
de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual 
decorra renúncia de recei-
ta”, diz o texto.

Para efeitos de acom-
panhamento dos gastos, o 
Ministério da Economia pu-
blicará, a cada 30 dias um 
relatório com os valores e o 
custo das operações de cré-
dito realizadas no período 
de vigência do estado de ca-
lamidade pública.

PEC aprovado na Câmara autoriza a União a descumprir a “regra de ouro” e contrair empréstimo para pagar despesas correntes

Sítio de Atibaia

TRF-4 nega recursos de Lula 
e mantém pena de 17 anos

Os desembargadores 
da 8ª Turma do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Re-
gião (TRF-4), o Tribunal da 
Lava Jato, negou os recur-
sos apresentados pela de-
fesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
e mantiveram a sentença 
proferida pela Corte em 
novembro do ano passado, 
de 17 anos e um mês de pri-
são, em regime fechado. É a 
pena mais pesada imposta 
pela Lava Jato ao petista.

Lula foi condenado 
por corrupção passiva e la-

vagem de dinheiro no pro-
cesso do sítio de Atibaia. O 
recurso buscava reverter 
aspectos da sentença. Os 
desembargadores também 
negaram pedido prelimi-
nar da defesa de Lula, que 
buscava remarcar o julga-
mento para uma data futu-
ra, de forma a garantir que 
ele fosse feito presencial-
mente.

O julgamento de ontem 
foi concluído no plenário 
virtual do TRF-4. A análise 
do caso começou na sema-
na passada.

É a segunda sentença 
em segundo grau de Lula 
nos processos da Lava Jato, 

em Curitiba. Em janeiro de 
2018, o mesmo TRF-4 con-
denou o ex-presidente a 
12 anos de prisão no pro-
cesso do tríplex do Gua-
rujá (SP) e determinou a 
prisão do petista para iní-
cio do cumprimento pro-
visório da pena, assim que 
esgotado os recursos no 
tribunal. A pena foi depois 
reduzida para 9 anos, no 
Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ), em julgamento no 
ano passado.

Lula foi preso em abril 
de 2018, após a condena-
ção em segunda instância 
do caso triplex, e solto em 
novembro do ano passado.

Paulo Roberto Netto
Agência Estado

Fausto Macedo e 
Pepita Ortega
Agencia Estado 

Agência Brasil

Foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados
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Clube carioca lidera o ranking de dívidas entre os clubes brasileiros da Série A, segundo estudo da SportsValue

Bota-RJ deve R$ 822 milhões

É matemática simples: 
se um time precisa gastar 
boa parte do receita pagan-
do juros de dívidas antigas, 
ele não conseguirá - ou não 
deveria - fazer grandes in-
vestimentos em seu elenco. 
No Brasil, esta escrita se faz 
cada vez mais verdadeira.

O exemplo do Cruzeiro 
se fez valer: o clube pensou 
apenas em conquistar títu-
los, sem nenhuma austeri-
dade. Os títulos até vieram, 
mas com consequências pe-
sadas, já que a Raposa amar-
gou o primeiro rebaixamen-
to de sua história e agora, 
endividada, pena para pagar 
as pendências de outras ges-
tões. Mesmo assim, o clube 
mineiro não está nem no 
top três dos clubes mais en-

dividados do Brasil: outros 
grandes aparecem primeiro 
na lista.

A SportsValue publicou 
um estudo onde compilou 
todos os 16 balanços divul-
gados por clubes que joga-
ram a Série A de 2019. O pri-
meiro lugar não é surpresa 
para ninguém: o Botafogo, 
devendo mais de R$ 800 mi-
lhões, é o líder disparado.

Uma ausência certa-
mente é sentida: o Atléti-
co-MG, clube com uma das 
maiores dívidas do Brasil, 
não divulgou suas finanças 
de 2019, e por isso, não faz 
parte da lista. Mesmo assim, 
é provável que ele entrasse 
na terceira colocação, já que 
o presidente Sette Câmara, 
em entrevista concedida a 
UOL Esporte, em 2019, es-
timou que o passivo do Galo 
era de R$ 700 milhões.

Dois times chamam a 
atenção pelo mau desempe-
nho em 2019: os rivais Co-
rinthians e São Paulo. O clu-
be do Parque São Jorge era o 
quinto lugar na lista, com R$ 
476 milhões, e viu sua dívi-
da crescer em 40%. Os prog-
nósticos para 2020 também 
não são nada animadores. Já 
o Tricolor, que não estava no 
top 10, viu seu passivo subir 
em 33%.

Goal

Apesar dos impactos da covid-19 con-
tinuarem se alastrando pela humanidade, 
algumas Ligas buscam formas de convencer 
seus Governos a liberar o regresso das com-
petições e autorizaram os times para retor-
nar treinamentos.

Entretanto, não há qualquer partida 
marcada e ainda que voltem será de portões 
fechados, com foco na manutenção de patro-
cinadores e das cotas de televisão, maiores 
receitas.

A volta das atividades pelo mundo, com 
exemplo da China, Alemanha e Portugal, é 
pautada em peculiaridades constantes de 
protocolos específicos, buscando evitar o 
contágio e a disseminação do vírus que tem 
abalado o mundo em todos os segmentos.

Uma dos aspectos comuns em todos os 
protocolos é a imperatividade da realização 
de testes nos profissionais envolvidos, bem 

como o isolamento daqueles infectados e dos 
que com ele tiveram contato.

Assim, apenas esse requisito já gerou 
dificuldades práticas para o retorno do fute-
bol. Na Alemanha, dez profissionais testaram 
positivo, criando um embate entre a Liga e o 
Ministério da Saúde, pois o Governo deter-
mina uma quarentena de catorze dias para 
todos os que tiveram contato com qualquer 
pessoa com teste positivo, atrapalhando a 
volição da Bundesliga de retornar as parti-
das sem a presença de público para o fim de 
Maio.

É de bom alvitre destacar que nenhum 
Governo liberou a realização de partidas, 
apenas em casos específicos tem sido reali-
zadas a volta dos treinamentos aguardando 
a definição acerca da liberação da prática 
do futebol para encerramento das Ligas que 
não foram canceladas, como destacadas na 

coluna da semana anterior.
Na China, nosso representante tabajara 

famoso, Hulk, noticiou o retorno dos trei-
namentos após cinco meses do começo da 
epidemia, porém sem data marcada para a 
volta das competições. Em Portugal, todas as 
competições foram canceladas, com exceção 
da Primeira Liga, que busca aprovação de 
protocolo sanitário para em oito semanas en-
cerrar as dez rodadas e a final da Taça.

Alguns aspectos dos protocolos mere-
cem destaque: inicialmente treinos individu-
ais, com uma bola e uma garrafa de hidrata-
ção por atleta; os jogadores deverão chegar 
individualmente em seus carros, com a roupa 
de treinamento e seguir para o campo isola-
damente e permanecerão sem contato com 
colegas; não serão utilizados os vestiários; 
entre outros.

No Brasil, com uma verdadeira opera-

ção de guerra, o Inter de Porto Alegre foi o 
primeiro time a abrir suas hostes para os 
atletas, ainda que sem partida marcada. To-
davia, o prefeito deu um banho de água fria 
na esperança dos que anseiam em ver seus 
times em campo novamente, estimando ser 
impossível a realização de competições que 
exijam contato em 2020.

No cenário estadual, os Governos Esta-
dual e Municipais, em conjunto com o Minis-
tério Público, colocaram terra na previsão 
de retorno das atividades em Maio, dada a 
majoração dos casos e de mortes decorren-
tes do covid-19. 

Outrossim, fica nítido inexistir estrutura 
física, técnica e financeira do nosso futebol 
para atender os requisitos dos protocolos 
criados, o que também impossibilitaria a fi-
nalização do Campeonato Paraibano enquan-
to durar os efeitos nefastos da pandemia.

COVID-19 Protocolos

Eduardo Araújo 
eduardomarceloaraujo@hotmail.com | colaboradorFutebol real

Confira o top 10 da pesquisa - dentre aquelas equipes que divulgaram seus balanços de 2019. 
Atlético-MG, CSA, Chapecoense e Avaí, clubes que não o divulgaram, estão sujeitos a punições:

n Botafogo: R$ 822,6 milhões
n Internacional: R$ 794,3 milhões
n Corinthians: R$ 665 milhões
n Fluminense: R$ 642 milhões

n Vasco da Gama: R$ 638,7 milhões
n Cruzeiro: R$ 534 milhões
n Flamengo: R$ 511,5 milhões
n São Paulo: R$ 503,2 milhões

n Palmeiras: R$ 501,2 milhões
n Santos: R$ 441,7 milhões

Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Corinthians era o quinto 
lugar na lista, com R$ 476 
milhões, e viu sua dívida 

crescer em 40%.  Já o São 
Paulo, que não estava no 
top 10, viu seu passivo 

subir em 33%.

O Botafogo não tem conseguido 
mais se destacar devido à falta 
de receita para melhorar o
nível de seus jogadores

Goal

Flamengo e Palmeiras faturaram mais na temporada 2019

Dois clubes mais populares 
do Brasil, Flamengo e Corin-
thians tiveram anos de 2019 bem 
diferentes. Enquanto o primeiro 
montou uma verdadeira seleção 
e saiu campeão de quase tudo 
que disputou, tendo ainda um 
superávit de R$ 62 milhões na 
temporada, o Timão não foi tão 
bem, dentro e fora de campo, 
como mostra o estudo da Sport-
sValue. A equipe paulista até 
chegou a ter uma receita de R$ 
425,7 milhões, mas fechou o ano 
com um déficit de quase R$ 200 
milhões. Além disso, aumentou 
suas dívidas em 40% e teve o 
quarto maior gasto com futebol 
na temporada, atrás apenas do 
Rubro-Negro e de seus dois rivais 
paulistanos.

Este déficit é o maior entre 
todos os clubes da Série A do 
Brasileirão, seguido de perto pelo 
São Paulo, que incluiu mais de R$ 
100 milhões de dívidas antigas 
que começaram a ser pagas em 

2019 no balanço e nem assim 
teve um prejuízo maior do que 
o Corinthians.

O trio de rivais do Flamengo 
no Rio de Janeiro, clubes, dentre 
os que divulgaram o balanço, 
que menos gastaram com o fu-
tebol no ano, proporcionalmente 
às suas receitas, nem assim con-
seguiram ficar no azul.

O Botafogo, que gastou ape-
nas 54% do valor total recebido 
no ano com investimentos no fu-
tebol, teve a situação mais preo-
cupante: saiu com um déficit de 
R$ 20 milhões, aumentou suas 
dívidas em 5% - para mais de R$ 
800 milhões - e concluiu o ano 
com dívidas quase quatro vezes 
maiores que a arredacação.

O Vasco da Gama, mesmo 
após sua promoção bem-suce-
dida de sócio-torcedor, ao fim 
de 2019, não conseguiu investir 
bem seu dinheiro: gastou 60% 
de suas receitas - um valor con-
siderado bom pelo estudo - com 
o futebol, aumentou suas dívidas 
em 3% e teve um déficit de R$ 5 

milhões. Como ponto positivo, 
destaca-se que o clube teve R$ 
30 milhões a mais em receitas 
sem contar transferências.

Já o Fluminense, em rees-
truturação financeira nos últimos 
anos após o fim da parceria com 
a Unimed, não teve um bom ano 
mesmo após realizar vendas im-
portantes: investiu apenas 56% 
da receita no futebol, teve um 
déficit de R$ 9 milhões, diminuiu 
sua receita em 11% e aumentou 
a dívida em 2%. Para sair do 
buraco, terá que continuar reve-
lando boas promessas em Xerém 
e contar com um desempenho 
melhor dentro de campo.

As mazelas financeiras do 
Cruzeiro, já bem divulgadas nos 
últimos tempos, ficam ainda mais 
claras: o clube gastou 141% do 
que arrecadou com o futebol, e 
teve um déficit de R$ 79 milhões, 
sem nem considerar parte de 
suas dívidas, que aumentaram 
em 20%, e a queda para a se-
gunda divisão. Mas nem só de 
notícias ruins ficam os clubes bra-

sileiros: outras equipes consegui-
ram aliar um bom desempenho 
financeiro com uma performance 
interessante dentro de campo.

Grêmio e Palmeiras, queri-
dinhos das tabelas de finanças 
nos últimos anos, continuaram 
o bom trabalho: ambos termi-
naram o ano no azul, mas uma 
vez. A equipe gaúcha ainda 
conseguiu diminuir, um pouco, 
suas dívidas. Já o paulista, mes-
mo sem conquistas, aumentou 
sua arrecadação - sem contar 
transferências - em 10%.

O maior superávit do ano, 
no entanto, não ficou com o Fla-
mengo, como era de se esperar. 
Com títulos e vendas relevantes, 
o Athletico-PR teve um lucro de 
quase R$ 64 milhões em 2019. O 
clube conseguiu reduzir suas dívi-
das em 6%, ter um investimento 
recorde no futebol e viria forte na 
Libertadores deste ano para con-
tinuar os bons resultados.

Já o Santos, que teve suas 
receitas impulsionadas pela venda 
imensa de Rodrygo ao Real Ma-

drid, conseguiu ter um superávit 
pela primeira vez nos últimos cinco 
anos, reduziu suas dívidas - em 
1%, mas pelo menos não as au-
mentou - e agora, após montar 
uma base interessante, manteve 
o elenco que foi bem em 2019 
sem gastar dinheiro com nenhu-
ma contratação neste início de 
temporada.

Maiores receitas dos 
clubes brasileiros em 
2019 (em R$ milhões)
 
n 950,4 Flamengo
n 641,9 Palmeiras
n 441,3 Internacional
n 440,0 Grêmio
n 425,7 Corinthians
n 399,8 Santos
n 398,0 São Paulo
n 390,2 Athletico-PR
n 342,0 Cruzeiro
n 265,2 Fluminense
n 215,3 Vasco
n 213,6 Botafogo
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Aldeone Abrantes, do Sousa, não vê como retomar os jogos sem a ajuda dos patrocinadores do Campeonato

MPPB veta retorno do futebol
e deixa os dirigentes divididos

O presidente da Comis-
são Estadual de Prevenção e 
Combate a Violência nos Es-
tádios da Paraíba, procurador 
de justiça, Valberto Lira, co-
locou um “balde de água fria” 
nas pretensões de dirigentes, 
jogadores e torcedores para 
o retorno do Campeonato Pa-
raibano em breve. Segundo 
ele, isto não se pode cogitar no 
momento, nem mesmo para 
os treinos. As competições só 
poderão voltar quando a curva 
do número de infectados pelo 
coronavírus descer na Paraí-
ba e com o aval dos órgãos de 
saúde. Segundo o procurador, 
essa é uma posição de todos 
os ministérios públicos do 
país. Ele  acha uma irrespon-
sabilidade das pessoas suge-
rirem este retorno quando, a 
cada dia, cresce o número de 
mortes e infectados no estado 
pela covid-19, quadro que não 
é diferente pelo Brasil. 

Para alguns dirigentes, o 
Paraibano pode não recomeçar, 
por outro motivo, é que alguns 
clubes não têm mais recursos 
financeiros. O presidente do 
Sousa, Aldeone Abrantes, é um 
dos que pensam assim. “Não 
existe campeonato com os pa-
trocinadores devendo aos clu-
bes. Além de não ter o dinheiro 
das rendas, também não tem o 
dinheiro dos patrocinadores. É 
feito um planejamento finan-
ceiro contando com esta verba, 
então sem ela, não há como pa-
gar os jogadores e funcionários 
do clube”, afirmou.

O presidente do Nacional 
de Patos, Cleodon Bezerra, é 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

outro que pensa como Aldeo-
ne. Ele acha que os clubes pe-
quenos não terão condições de 
arcar com os custos e também 
concorda com o MP, que a pan-
demia está longe de diminuir 
no nosso Estado. 

“Essa é uma das poucas 
coisas que eu concordo com 
o procurador Valberto Lira. A 
curva do número de pessoas 
afetadas pelo vírus continua 
crescendo e o risco de conta-
minação é muito grande. Não 
acredito na volta do futebol 

neste semestre. Outro deta-
lhe, os clubes de menor capa-
cidade de investimento não 
poderão arcar com as exigên-
cias do Ministério da Saúde 
de fazer exames, que custam 
em média R$ 300 cada, de 
manter os jogadores afasta-
dos na concentração, sepa-
rados em apartamentos, e de 
arcar com a responsabilida-
de, caso algum jogador venha 
a se contaminar”, afirmou.

Para o vice-presidente 
de futebol do Botafogo, Aria-

no Wanderley, o posiciona-
mento de Valberto Lira não 
chegou a causar surpresa.

“Para mim, não é sur-
presa essa posição do Minis-
tério Público. Numa hora em 
que as regras do isolamento 
social estão apertando, está 
claro que não iam permitir 
à volta do futebol. Acho que 
futebol e shows serão as últi-
mas atividades à serem libe-
radas”, disse o dirigente.

Para o presidente do CSP, 
Josivaldo Alves, o Ministério 

Público não comunicou nada 
aos clubes e nem federação, 
apenas à imprensa. “O que o 
MP deveria fazer era obrigar 
o Estado a fornecer os tes-
tes e realizar os mesmos em 
todos os jogadores e, assim, 
acelerar a volta dos treinos. 
Esse é o papel do MP para 
viabilizar as coisas. Na ver-
dade, sei que é uma questão 
complexa, difícil de resolver. 
Eu só queria que o MP aten-
tasse para todas as coisas, to-
dos os detalhes deste assun-

to”, afirmou o dirigente.
Já o presidente do Tre-

ze, Walter Junior, não gostou 
nada das declarações do pro-
curador Valberto Lira. “O Mi-
nistério Público tem o poder 
de apenas recomendar, mas 
não de determinar. Quem 
pode autorizar a volta dos 
jogos de futebol no Estado é 
o Governo, as prefeituras e a 
Federação Paraibana de Fute-
bol, com o aval dos órgãos de 
saúde”, fez questão de ressal-
tar o dirigente do Galo.

O presidente do Conse-
lho Deliberativo do Botafogo 
da Paraíba, Luciano Wander-
ley Filho – com duas passa-
gens também na presidência 
do clube, uma em 1990 outra 
no biênio 1999/2000 – con-
cedeu na última terça-feira 
uma entrevista ao vivo no 
canal de YouTube do Portal 
Voz da Torcida. Sem fugir dos 
temas, respondeu perguntas 
de internautas sobre  assun-
tos polêmicos que estão na 
agenda do clube, entre elas a 
crise política vivida e soma-
da ao período eleitoral que 
se aproxima com propostas 
de mudanças estatutárias 
feitas recentemente por tor-
cedores. Wanderley também 
defendeu o nome de Argel 
Fucks para o comando técni-
co da equipe.

Eleições
Com previsão para ocor-

rerem em outubro deste ano, 
as eleições para definição 
da presidência do clube no 
biênio 2021/2022 já agitam 
o ambiente botafoguense. 
Isso ocorre especialmente 
pelo fato de que, após quase 
10 anos, haver uma disputa 
entre chapas no pleito desse 
ano a partir da divergência 
de grupos que tem se arras-
tado ao longo do ano entre 

os que apoiam o atual pre-
sidente Sérgio Meira e do 
grupo encabeçado por Breno 
Morais, vice-presidente na 
gestão passada.

Segundo Luciano Wan-
derley, ele é um dos defenso-
res da retomada da unidade 
no ambiente do clube e afir-
mou trabalhar nesse sentido. 
Questionada sobre a possibi-
lidade de seu nome voltar a 
ser uma alternativa de con-
senso interno, informou que 
não trabalha nesse sentido, 
mas também não descarta a 
possibilidade.

“Eu acredito que o me-
lhor caminho para o Bota-
fogo é que nós possamos 
encontrar um denominador 
comum e voltar a rumar em 
unidade. Nesse momento eu 
sei que essa possibilidade é 
muito difícil, mas eu ainda 
acredito na união e tenho 
conversado com ambas as 
partes nesse sentido. Em re-
lação a meu nome vir a ser 
uma opção, essa não é uma 
perspectiva que eu tenho ou 
algo que eu esteja atuando 
para ocorrer, mas se essa for 
uma saída, o importante é o 
bem do clube”, comentou.

Mudanças estatutárias
Recentemente uma 

comissão formada pelos 
presidentes das torcidas or-
ganizadas do Botafogo pro-
tocolaram junto a presidên-

cia do Conselho Deliberativo 
uma proposta de alteração 
estatutária, que visa promo-
ver a participação dos sócios 
torcedores nas eleições do 
clube. A proposta é que isso 
possa ocorrer já para a pró-
xima eleição. De um modo 
geral, a ideia dessa abertura 
é vista com bons olhos por 
vários membros do clube, 
entre eles Luciano Wander-
ley que se comprometeu a 
colocar esse tema em pauta 
assim que possível. No en-
tanto, ele afirmou que essa é 
uma ideia que dependerá de 
um parecer jurídico para ser 
validada.

“Eu sou favorável à mu-
dança, acho que é uma ten-
dência no futebol atual. Me 
comprometi com as torcidas 
e levarei esse tema para o 
Conselho assim que possível, 
mas há uma divergência com 
relação a validação dessa 
mudança já para as eleições 
desse ano e, por isso, será ne-
cessário que uma comissão 
faça essa avaliação e emita 
um parecer nesse sentido, 
pois existem leis que regem 
pleitos eleitorais dentro e 
fora do estatuto do clube”, 
explicou.

Outro tema abordado 
foi a mudança no escudo Bo-
tafoguense e o uso da Estre-
la Vermelha em uniformes 
oficiais da equipe, modifica-
ções que são defendidas por 

grupos de torcedores. Sobre 
esse ponto, Luciano se disse 
um defensor das tradições 
do clube e informou que não 
concorda com essa alteração, 
mas que não impedirá que 
esse tema seja pautado no 
Conselho Deliberativo que é 
a instancia que pode autori-
zar ou não esse tipo de alte-
ração no escudo e padrão do 
time.

Novo treinador
Recentemente, ligado à 

contratação de Argel Fuchs 
para o comando técnico do 
Botafogo, Luciano informou 
que diferente do que havia 
circulado nas redes, ele não 
fez contato direto com o trei-
nador. Segundo ele, o que 
ocorreu foi um contato tele-

fônico com o assistente téc-
nico de Argel, Gledson “Gale-
guinho” Barroso, paraibano 
natural de Campina Grande 
que teve passagem como 
jogador pelo Botafogo em 
1989, onde ganhou o apelido 
que o acompanha até hoje. 
Durante a última presidência 
de Wanderley, Galeguinho 
passou pelo comando das ca-
tegorias de base botafoguen-
ses quando ainda iniciava 
sua carreira na área técnica. 

Diante da relação com 
Galeguinho, mantida até 
hoje, Luciano disse que esse 
contato foi feito e houve uma 
conversa que posteriormen-
te foi encaminhada para o 
vice-presidente de futebol do 
clube, Ariano Wanderley. No 
entanto, durante a entrevis-

ta, ele disse acreditar que a 
vinda de Argel, por se tratar 
de um técnico experiente e 
renomado e que terá Gale-
guinho com auxiliar, uma 
pessoa que já possui iden-
tificação com o clube, seria 
a mais acertada para o mo-
mento.

“Fizemos esse contato 
por se tratar de uma pessoa 
que tenho relação desde o 
período em que ele traba-
lhou no Botafogo. Depois dis-
so passei esse contato para 
Ariano Wanderley e é a dire-
toria executiva que irá lidar 
com isso, pois nós não pode-
mos ter gerência sobre essa 
questão, contudo, na minha 
opinião essa seria a melhor 
opção para a equipe nesse 
momento”, afirmou.

Luciano trabalha para unir grupos no Botafogo
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Luciano Wanderley (E) tenta encontrar a unidade no Botafogo para a paz voltar a reinar entre os dirigentes

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Kyioshi Abreu / Atlético-PB

Atlético e Campinense, destaques na primeira fase do Campeonato Paraibano, não sabem quando vão voltar a jogar e aguardam impacientes pela decisão da FPF sobre o futuro da disputa
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Empresa alegou defasagem em relação ao mercado exterior para aplicar reajuste mesmo durante a pandemia

A Petrobras informou 
aos seus clientes nesta 
quarta-feira, que aumen-
tou o preço da gasolina em 
12% em suas refinarias. O 
reajuste foi o mesmo para 
todos os terminais de en-
trega, segundo o consultor 
de Óleo e Gás da FCStone, 
Thadeu Silva. A alta foi de 
R$ 0,1097.

“A Petrobras até que se 
segurou para reajustar o 
preço, que estava em defa-
sagem em relação ao mer-
cado internacional há al-
gum tempo. Concorrentes 
não estavam conseguindo 
importar. Com o novo va-
lor, volta a caminhar mais 
próxima ao mercado inter-
nacional”, diz Silva.

Em sua opinião, ape-
sar do momento ser de cri-
se, o preço da Petrobras é 
realista e, se não alterasse 
o valor, acabaria onerando 
o setor sucroalcooleiro, 
que também não poderia 

Fernanda Nunes
Agência Estado

Petrobras aumenta preço da 
gasolina em 12% na refinaria

rever o seu preço. Gasoli-
na e álcool concorrem pela 
preferência do consumidor 
automotivo.

Sérgio Araújo, presi-

dente da Associação Bra-
sileira dos Importadores 
de Combustíveis (Abicom), 
diz que mesmo com o rea-
juste da gasolina da Petro-

bras, ainda não é possível 
competir com a empresa 
no mercado interno e pen-
sar em importação neste 
momento.

O porta-voz da Presi-
dência da República, Otávio 
Rêgo Barros, teve diagnós-
tico positivo para covid-19, 
doença causada pelo novo 
coronavírus. A informação 
foi confirmada pela sua as-
sessoria. O teste foi realiza-
do na última segunda-feira e 
o resultado saiu na terça-fei-
ra. Barros está afastado de 
suas atividades no Palácio 
do Planalto e permanecerá 
isolado em casa pelas próxi-
mas semanas. 

“O general Rêgo Bar-
ros encontra-se em sua re-
sidência, cumprindo todos 
os protocolos recomenda-
dos e, até o momento, sem 
sintomas que mereçam 

maiores preocupações”, in-
formou o Palácio do Planal-
to, em nota oficial.

Além dele, já tiveram 
a doença e se recuperaram 
o secretário especial de 
Comunicação, Fabio Wajn-
garten, e os ministros Au-
gusto Heleno (Gabinete de 
Segurança Institucional) e 
Bento Albuque rque (Minas 
e Energia). Mais de 20 pes-
soas que estiveram em uma 
viagem com o presidente 
para os Estados Unidos, em 
março, também tiveram 
diagnóstico para a covid-19 
confirmado. 

Bolsonaro informou 
ter realizado dois exames 
para o novo coronavírus 
e, de acordo com o presi-
dente, os resultados deram 
negativo.

Rêgo Barros testa 
positivo à covid-19
Pedro Rafael
Agência Brasil 

Educação básica

Exame será anual e poderá  
garantir acesso à faculdade

O Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) passará a ava-
liar os estudantes todos 
os anos, a partir do 2º ano 
do ensino fundamental. 
A partir do ensino médio, 
os resultados poderão ser 
usados para ingressar no 
ensino superior. As mu-
danças estão em portaria 
publicada ontem no Diário 
Oficial da União (DOU).  

A portaria torna o Sis-
tema de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb) anual. 
Atualmente a avaliação é 
aplicada de dois em dois 
anos a estudantes dos 2º, 
5º e 9º anos do ensino fun-
damental e da 3ª série do 
ensino médio. 

As médias de desem-
penho dos estudantes, 

apuradas no Saeb, jun-
tamente com as taxas de 
aprovação, reprovação e 
abandono, apuradas no 
Censo Escolar, compõem 
o Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
(Ideb), importante indica-
dor de qualidade da edu-
cação básica. 

Aplicada todos os anos, 
a avaliação, de acordo com 
o Inep, será feita em papel 
até o 4º ano do ensino fun-
damental e de forma eletrô-
nica a partir do 5º ano.

No ensino médio, a 
prova ganha um outro 
nome, Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) se-
riado. O Inep explica que 
as provas dos alunos do 
ensino médio formarão 
uma nota a partir da pon-
tuação adquirida em cada 
uma das três séries, que 
poderá ser utilizada para 
acesso ao ensino superior. 

Segundo a autarquia, 
os estudantes que fize-
rem a prova da 1ª série em 
2021 já estarão concor-
rendo a vagas nas univer-
sidades para quando con-
cluírem o ensino médio, 
em 2023. 

O Enem tradicional, de 
acordo com o Inep, não dei-
xará de existir. O Enem se-
riado será “apenas mais uma 
porta de entrada ao ensino 
superior. O Enem tradicio-
nal continuará a ser aplicado 
normalmente, nas versões 
impressa e digital”, diz.  

Segundo a portaria, o 
Saeb terá caráter censitá-
rio e irá aferir o domínio 
das competências e das 
habilidades esperadas ao 
longo da educação básica, 
de acordo com a Base Na-
cional Comum Curricular 
(BNCC) e as correspon-
dentes diretrizes curricu-
lares nacionais.

Mariana Tokarnia  
Agência Brasil

A gasolina deve ficar mais cara nas bombas tão logo donos de postos repassem o reajuste dado pela Petrobras

Foto: Agência Estado

Estudantes serão avaliados todos os anos e os resultados podem ser usados para ingresso no ensino superior

Foto: Fotos Públicas 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos para a Secretaria de Saúde do município de 
Areia-Pb destinados ao combate do Covid 19, conforme lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00037/2020.
VIGÊNCIA: até 05/08/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00203/2020 - 06.05.20 - F F 

SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR - R$ 151.900,00.

PREFEITURA DE ALCANTIL
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0016/2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, torna público a todos que no dia 26/05/2020 às 

08h30min, fará licitação na modalidade P. PRESENCIA, tipo Menor Preço Por Itens no Lote, tendo 
por objeto a: Aquisição de gêneros alimentícios. As empresas interessadas poderão solicitar o Edital 
gratuitamente através do fone - 9.8704.1010, do portal do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via 
(SAGRES CIDADÃO - Mural de Licitações - Licitações Previstas) e/ou por e-mail: alcantillicitacao@
hotmail.com das 09h00min às 12h00min. 

ALCANTIL PB, 06/05/2020. 
ALDENIR L. DOS SANTOS

Pregoeiro. Publicado na integra no DOM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 10.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 24/2019 datado de 07.03.2019 e com término de vigência em 07.03.2020 
e ao Primeiro Aditivo com vigência até 08.05.2020, celebrado inicialmente entre as partes, objeti-
vando a Contratação de empresa no ramo pertinente para prestação de serviços na implantação e 
manutenção de prontuário eletrônico nas unidades de saúde do município de Belém

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS 
DE SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 
19.987.040/0001-05 - Adriano Gonçalves Pereira (Administrador)

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de um serviço prestado de natureza contínua e por mostrar-se 
vantajoso para a Administração Municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 06.05.2020
VALOR ADITIVADO: R$ 30.400,00 (Trinta Mil e Quatrocentos Reais)
NOVA VIGÊNCIA: 09.07.2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Reforma da Creche 
Formosina Maria da Conceição, Rua Nova - Belém/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Lici-
tação nº DP00004/2020. RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS - Dotação consignada no orçamento 
vigente - Elemento de despesa - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM e MATRIX CONSTRUTORA 
EIRELI - EPP - R$ 32.623,27 – Trinta e Dois Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Sete 
Centavos - CT Nº 00047/2020 – 06.05.2020.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00004/2020

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00004/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Reforma da Creche 
Formosina Maria da Conceição, Rua Nova - Belém/PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP - R$ 32.623,27 – Trinta e 
Dois Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Sete Centavos.

Belém - PB, 06 de maio de 2020.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

CORREÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Reforma da Creche 

Formosina Maria da Conceição, Rua Nova - Belém/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Lici-
tação nº DP00004/2020. RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS - Dotação consignada no orçamento 
vigente - Elemento de despesa - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM e MATRIX CONSTRUTORA 
EIRELI - EPP - R$ 30.613,62 – Trinta Mil Seiscentos e Treze Reais e Sessenta e Dois Centavos - 
CT Nº 00047/2020 – 06.05.2020.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00004/2020
CORREÇÃO

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00004/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Reforma da Creche 
Formosina Maria da Conceição, Rua Nova - Belém/PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP - R$ 30.613,62 – Trinta Mil 
Seiscentos e Treze Reais e Sessenta e Dois Centavos.

Belém - PB, 06 de maio de 2020.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

OBJETO: Contratação de empresas para fornecimentos de medicamentos não padronizados, 
mediante solicitação periódica (devendo a entrega ocorrer diariamente nos quantitativos solicitados) 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do município de Bernardino 
Batista/PB. LOCAL e DATA: Rua Edinete Abrantes de Abreu, 30 - Centro - Bernardino Batista - PB, 
na sala de reuniões da CPL, às 09:00 horas do dia 20 de Maio de 2020. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35611021. E-mail: 
cpl.bernardino@gmail.com. Edital: www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Bernardino Batista - PB, 05 de Maio de 2020
ANTÔNIO DUARTE DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO 
SANTANA, Municipio de Barra de Santana, com recursos Federal e Próprio. LICITANTES HABILI-
TADOS: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -; TORRES CONSTRUCOES 
LTDA - EPP. LICITANTE INABILITADO: PRIIMEE. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI, por não atender item constante no edital conforme consta na ata da sessão de analise de 
habilitação, em anexo nos autos do processo. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 18/05/2020, ÀS 10h00min HORAS, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, no horário das 08h00min as 
12h00min horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. 

Barra de Santana - PB, 06 de Maio de 2020.
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidenta da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 

CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, COM 
RECURSOS PROPRIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.020 Secretaria Municipal de Administração 
- 04 122 1001 1903 Construção do Centro Administrativo Municipal - 44.90.51 - OBRAS E INSTA-
LAÇÕES. VIGÊNCIA: até 02/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de 
Santana e: CT Nº 01201/2020 - 06.05.20 - TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP - R$ 483.757,72.

Barra de Santana - PB, 06 de Maio de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2020, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO 
DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, COM RECURSOS 
PROPRIOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP - R$ 483.757,72.

Barra de Santana - PB, 06 de Maio de 2020.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Maio de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de implantação de Pavimentação 
em Paralelepípedos das Ruas PROJETADA 1, 2, 3, 4 e 5 localizadas no CONJUNTO NOVO 
HORIZONTE; Ruas PROJETADA 1, 2 e 3, localizadas no CONJUNTO BENJAMIN MARANHÃO; 
Rua PROJETADA 2 (TRECHO 2), PROJETADA 2 (TRECHO 1),  PROJETADA 1, localizadas no 
CONJUNTO FREI DAMIÃO; Ruas JOSÉ DIAS e SÃO FRANCISCO, localizadas no SITIO BAR-
REIROS, Zona Rural e Urbana do Município de Cacimba de Dentro/PB, objetos do Contrato de 
Repasse nº 1061702-91/MINISTÉRIO DAS CIDADES. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 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, 05 
de Maio de 2020. GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO - Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
- POLPA DE FRUTAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h - Email: Sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. 
E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 31 de Março de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 10:30 horas do dia 19 de Maio de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALARES E MATERIAL ODONTO-
LOGICOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. 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 0001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: pmcubati@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cubatí.. - PB, 05 de Maio de 2020
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Maio de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO TIPO FARMACIA BÁSICA, 
MEDIANTE REQUISIÇÃO. 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 0001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: pmcubati@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cubatí.. - PB, 05 de Maio de 2020
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 21 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATÇÃO DE EMPRESA DES-
TINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. 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 0001/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: pmcubati@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cubatí.. - PB, 05 de Maio de 2020
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Maio de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DESTINADA AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO. 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 0001/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: pmcubati@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cubatí.. - PB, 05 de Maio de 2020
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Maio de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DESTINADA AO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA A FROTA MUNICIPAL E 
CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SE-
CRETARIAS, MEDIANTE REQUISIÇÃO. 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 0001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: pmcubati@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cubatí.. - PB, 05 de Maio de 2020
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Cimento, Brita, Tijolos e Tubos de concreto 
armado para atender as necessiadades da Defesa Civil. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 12 de Março de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00096/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 20 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de Cimento, Brita, Tijolos e Tubos 
de concreto armado para atender as necessiadades da Defesa Civil (AMPLA PARTICIPAÇÃO). 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br Site: www.cabedelo.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 29 de Abril de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
- POLPA DE FRUTAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h - Email: Sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250-3121. 
E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 31 de Março de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 13 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ME-
DICAMENTOS DE USO HOSPITALAR (INJETÁVEIS/GRANDES VOLUMES) PARA OS SETORES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO (Ampla Participação). A contagem de 
prazo foi feita em observância a Medida Provisória Nº 926, de 20 de Março de 2020, que alterou a 
Lei Nº 13.979, de 6 de Fevereiro de 2020, a qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
08:00 as 14:00h, no endereço supracitado. 

Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.
Edital: http://cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp.

Cabedelo - PB, 05 de Maio de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPI-
TALAR (INJETÁVEIS/GRANDES VOLUMES) PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CABEDELO (Participação Exclusiva ME/EPP). A contagem de prazo foi feita em 
observância a Medida Provisória Nº 926, de 20 de Março de 2020, que alterou a Lei Nº 13.979, 
de 6 de Fevereiro de 2020, a qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus.Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário 08:00 as 14:00h, no endereço supracitado. 

Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.
Edital: http://cabedelo.pb.gov.br/transparencia/transparencia_editais.asp.

Cabedelo - PB, 05 de Maio de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

 Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2020
RESULTADO DA ANÁLISE DE PROPOSTA

O Fundo Municipal de Saúde de Cacimbas – PB, através da Comissão Permanente de Licita-
ção, tona-se público o resultado da análise dos envelopes de Proposta de Preços das empresas 
habilitadas no certame da Tomada de Preço nº 0001/2020, objetivando a Contratação de empresa 
para execução dos serviços de engenharia nas UBS, quais sejam: UBS – Maria Daguia da Cunha, 
Sitio Cipó (reforma), na UBS – Maria das Neves, Distrito de São Sebastião (ampliação), na UBS 
– Francisco Domingos dos Santos, Sito São Gonçalo (reforma), todos na Zona Rural no Município 
de Cacimbas - PB, após a analise das propostas de preços, chegou-se ao seguinte resultado: a 
empresa SILVACON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 31.900.447/0001-40, foi con-
siderada vencedora tendo ofertado o menor valor global de R$ 408.963,70 (Quatrocentos e Oito Mil 
Novecentos e Sessenta e Três Reais e Setenta Centavos), será concedida o prazo de acordo com 
o disposto do art. 109, inciso I, alínea “a”, caso alguma empresa desejar interpor recurso, se assim 
o fizer, caso nenhuma empresa não venha interpor recurso ao resultado da fase de proposta de 
preços, após transcorrido o prazo a empresa considerada vencedora do certame será convocada 
para assinatura do termo contratual na sede do município de Cacimbas – PB.

 Cacimbas – PB, 30 de Abril de 2020.
Andeson Leite Paulino

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 00096/2019 PARTES: STTP 

/ TIM S.A.. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 
(DOZE) MESES, A CONTAR DO DIA 02/05/2020, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTE-
RADAS, ORIUNDAS DA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO 00001/2019/STTP, COM FULCRO 
NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUJO NETO / TIM S.A.. 
ASSINATURA: 30/04/2020. FELIX ARAUJO NETO/ Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Aquisição de Máscara envelope, tecido ou malha duplo, 100% algodão,  medindo 
17cm de comprimento por 11 cm de largura segurada por elásticos em atendimento as necessi-
dades da Semas em combate ao COVID 19.Para compra emergencial conforme - Arts. 4 e 4-B da 
LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 - COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº 2.05.036/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município: Recursos: 08 244 1017 
2118 ; 3390.30; 1311 VIGÊNCIA: 03/08/2020. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE e: CT Nº 2.05.065/2020- 05.05.20 - FABIO 
DUARTE MARTINS- R$ 25.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 2.05.034/2020
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 2.05.034/2020, 
que objetiva: Aquisição de lavatório portátil confeccionado em ACM e estrutura de metalon galva-
nizado, equipe com dispense de papel toalha, dispense de sabonete líquido em espuma e adesivo 
de impressão digital em alta resolução e instalação local,em atendimento as necessidades da 
Semas em combate ao COVID 19; RATIFICO e ADJUDICO o seu objeto a: FABIANA MIRANDA 
VIEIRA ME- R$ R$ 17.500,00

Campina Grande - PB, 04 de Maio de 2020
MAÉSIO TAVARES DE MELO

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 

OBJETO: Aquisição de lavatório portátil confeccionado em ACM e estrutura de metalon galvani-
zado, equipe com dispense de papel toalha, dispense de sabonete líquido em espuma e adesivo de 
impressão digital em alta resolução e instalação local,em atendimento as necessidades da Semas em 
combate ao COVID 19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 2.05.034/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município: Recursos: 08 244 1017 21184490.52; 1311 VIGÊNCIA: 03/08/2020. 
PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA 
GRANDE e: CT Nº 2.05.063/2020- 05.05.20 - FABIANA MIRANDA VIEIRA ME- R$ R$ 17.500,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº 2.05.035/2020

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 2.05.035/2020, 
que objetiva: Aquisição de Protetor Facil Face Shield em 3D com transparência em PETg, em 
atendimento as necessidades da Semas em combate ao COVID 19. Para compra emergencial 
conforme - Arts. 4 e 4-B da LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 - COVID-19.; RATIFICO 
e ADJUDICO o seu objeto a: CLÁUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - R$ R$ 3.000,00

Campina Grande - PB, 04 de Maio de 2020
MAÉSIO TAVARES DE MELO

Secretário

PREFEITURA MUNCIPAL DE CUITÉ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ARP E CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 

062/2019
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-

CIOS DESTINADO AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. A Prefeitura Muni-
cipal de Cuité, CONVOCA os licitantes remanescente, na ordem em de classificação, FRANCILENE 
DE ARAUJO ME, classificados em segundo lugar dos itens 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 
18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 37, 38, 45, 47 e 51, MEGA MASTER COMERCIAL 
DE ALIMENTOS EIRELI classificado em segundo lugar dos itens 06, 08, 13, 14, 40, 44, 49, 50, 
COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA classificado em segundo lugar 
dos itens 36, 41 e 48, COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI ME classificado em segundo 
lugar dos itens 39 e OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 
classificado em segundo lugar dos itens 43, para assinatura de ARP e contrato. A contratação se 
dará nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto aos preços de conformidade 
com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2º, da Lei 8666/93. Prazo para comparecimento: 5 
(cinco) dias uteis sob de decair ao direito de contratação. Endereço: Sede da Prefeitura de Cuité, 
sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, no horário das 08:00 às 12:00.

Cuité/PB, 05 de maio de 2020.
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00017/2020

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 DV00017/2020, 
que objetiva: Aquisição de Água Mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Trabalho (SEAST) de Conde/PB e os serviços a ela vinculados; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: IGOR LEITÃO SALLES - - R$ 4.150,00.

Conde - PB, 01 de Abril de 2020
ANA CÂNDIDA AIRES RIBEIRO GALVÃO

Secretária

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Água Mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Trabalho (SEAST) de Conde/PB e os serviços a ela vinculados. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00017/2020. DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta da 
seguinte dotação, constante do orçamento vigente: Recursos Próprios do Município de Conde: 
Reserva Orçamentária de nº 00300 no valor de R$ 4.150,00 (Quatro mil, cento e cinquenta reais) 
na seguinte dotação orçamentária: Órgão 21500 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA 
AÇÃO SOCIAL Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 
Programa 0033 CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ação 2042 MANUT DAS ATIV DA SEC. 
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL Natureza da Despesa 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO 
Fonte 001 RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até 16/09/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Assistência Social de Conde e: CT Nº 00089/2020 - 01.04.20 - IGOR LEITÃO 
SALLES - - R$ 4.150,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E GRADE ARADA, COM QUANTIDADE, 

EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELICIDAS NESTE INTRUMENTO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: Resrva 
Orçamentaria Identificador 00100 Fica reservador o valor orçamentario de 150.000.00 (cento e 
cinquenta mil reais) Na seguinte dotação orçamentaria. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orgão: 
21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA Função: 20 AGRICULTURA 
Subfunção: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA Pograma: 0019 CIDADE UNIDA 
PARA O BENEFICIAMENTO DA AGROPECUÁRIA Ação; 1114 AQUISIÇÃO DE UM TRATOR PARA 
ZONA RURAL Nat. da Despesa: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Fonte: 001 Recursos Ordinários Código Reduzido: 000474 Reserva Orçamentária Identificador 
00181 Fica rservado o valor orçamentário de 17.33.33 (dezessete mil, trezentos e trinta e três 
reais e trinta e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orgão: 20600 SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Função 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO 
GERAL Programação: 0011 CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE Ação; 1004 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nat.da Despesas: 4490520000 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte: 001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde 
e: CT Nº 00113/2020 - 14.04.20 - MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS 
LTDA - R$ 156.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00017/2020. OBJETO: Aquisição de Água Mineral 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEAST) 
de Conde/PB e os serviços a ela vinculados. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria do Trabalho e da Ação Social. 
RATIFICAÇÃO: Secretária, em 01/04/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Maio 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de em-
presa especializada na Prestação de Serviços Administrativos e Tributários. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefo-
ne: (83) 34871132. E-mail: CPLCURRALVELHO@HOTMAIL.COM. Edital: http://www.curralvelho.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Curral Velho - PB, 06 de Maio de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, às 08:20 horas do dia 19 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de um profissional 
liberal como Farmacêutico junto a Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde do Município 
de Curral velho - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34871132. E-mail: cplcurralvelho@hotmail.com. 
Edital: http://www.curralvelho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Curral Velho - PB, 06 de Maio de 2020
CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 072/2018

Inexigibilidade Nº 008/2018. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratado:Jacé Alves 
de Oliveira, CPF nº 651.100.13420.Considerando a prorrogação da vigência de 02/05/2019 a 
02/05/2020, para a nova vigência de 02/05/2020 a 02/05/2021, e ainda por se tratar de serviços 
de natureza continuada, desta forma fica justificada a prorrogação da vigência; Considerando a 
justificativa acima o pedido de prorrogação do contrato por mais um ano, desta forma a vigência 
de contrato deve ser prorrogada até 02 de maio de 2021. Contudo total que será aditivado é de 
R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais), pelos 12 (Doze) meses. Considerando a justificativa para 
modificação da dotação e da fonte de recurso retrativo a 01 deabrilde 2020, é por conta dos serviços 
contratados permanece também a Secretaria de Municipal de Saúde de Coremas/PB, por tanto 
fica alterada para a seguinte dotação orçamenta e fonte de recurso. Vejamos a seguir: Objeto: 
Prestar serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de licitações, contratos 
e aditivos, planejando, elaborando e acompanhando, até a decisão final, dos atos e fatos junto 
ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, ficando a condução dos procedimentos licitatórios 
por conta das Comissões de licitações do próprio (Ordinários), durante o presente exercício, junto 
a Secretaria Municipal de Saúde de Coremas, extensivo a autuar como Pregoeiro quando for 
solicitado pela autoridade competente e a elaboração de relatório resumido dos procedimentos 
licitatórios realizados, conforme projeto básico.Fonte: Recursos Próprios do Município (Ordinários) 
111 Receitas impostos e de transferência de impostos - Saúde. Dotação: 02.05,1 Fundo Municipal 
de Saúde,10 301 3019 2033 (Manutenção do Fundo Municipal de Saúde), 0849 (Ficha), 3390.3600 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), conforme QDD/2020, ficando automaticamente 
incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte, 
ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei 
para o exercício seguinte. Partes contratantes: Francisca das C. A. de Oliveira (Prefeita) e o Sr. 
Jacé A. de Oliveira (Contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZOAO CONTRATO Nº071/2018

Inexigibilidade Nº008/2018.Contratante:Prefeitura de Coremas/PB. Contratado:Jacé Alves 
de Oliveira, CPF nº 651.100.13420.Considerando a prorrogação da vigência de 02/05/2019 a 
02/05/2020, para a nova vigência de 02/05/2020 a 02/05/2021, e ainda por se tratar de serviços 
de natureza continuada, desta forma fica justificada a prorrogação da vigência; Considerando a 
justificativa acima o pedido de prorrogação do contrato por mais um ano, desta forma a vigência 
de contrato deve ser prorrogada até 02 de maio de 2021. Contudo total que será aditivado é de R$ 
59.400,00(Cinquenta e nove mil e quatrocentos reais), pelos 12 (Doze) meses.Partes contratantes: 
Francisca das C. A. de Oliveira(Prefeita) e o Sr. Jacé A. de Oliveira(Contratada).

Coremas/PB,20de abrilde 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO Nº113/2017
InexigibilidadeNº013/2017. Contratante:Prefeitura de Coremas/PB. Contratado:Gledston Macha-

do Viana, Advogado OAB/PB nº 10.310.Considerando a prorrogação da vigência de 18/04/2019 
a 18/04/2020, para a nova vigência de 18/04/2020 a 18/04/2021;Considerando a prorrogação da 
vigência o valor total aditivado será o valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 
mensais, totalilzando o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) anuais. Ficam ratificadas 
todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.
Partes:Francisca das C. A. de Oliveira(Prefeita) e o Sr.Gledston M. Viana(Pelo contratado).

Coremas/PB,02 de abril de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 006/2020, que 
objetiva: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na pavimen-
tação (Complemento) da Rua João Fernandes de Lima, conforme planilhas de custo; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es): 1º) lugar a licitante: Siga Construtora Eireli, CNPJ: 14.666.009/0001-40, Rua Inácio 
Bento, Nº 102, Bairro: Flores, CEP Nº 69.058-197, Cidade: Manaus/AM, com o valor total de R$ 
161.990,46 (Cento sessenta e um mil, novecentos e noventa reais, quarenta e seis centavos). 
Publique-se e cumpra-se. 

Coremas/PB, 23 de abril de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020

A Prefeitura de Coremas/PB, através do seu Presidente da CPL, vem tornar público para co-
nhecimentos dos interessados o resultado do julgamento das propostas de preços da Tomada de 
Preços Nº 010/2020. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para 
pavimentação em paralelepípedo da Rua Francisco Raimundo de Andrade (Campo do DNOCS).Lici-
tantes com as propostas classificadas:Em 1º Lugar: Obraplan Empresa de Limpeza e Conservação 
Urbana Ltda, CNPJ nº 26.764.981/0001-37, com o valor total de R$ 86.917,91;Em 2º Lugar:Somos 
Construções Eireli, CNPJ: 35.042.630/0002-03,com o valor total de R$ 104.481,99;Em 3º Lugar:FFJ 
Construtora Ltda, CNPJ: 19.369.906/0001-06, com o valor total de R$ 122.681,24;Em 4º Lugar: 
F. A Construções, CNPJ: 10.872.280/0001-81, com o valor total de R$ 124.072,83. Licitantes com 
as propostas desclassificadas: Não houver (Só foi analisada pelo Setor de Engenharia a proposta 
vencedora). 3ª Ata/Parecer da engenharia poderá ser acessada através:www.coremas.pb.gov.br/
avisos-editais-e-documentos. 

Coremas/PB, 29 de abril de 2020.
Gildemarcos Diogenes Gurgel

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DA TERCEIRA ATA (REUNIÃO DA CPL)TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

Às 11h:00min (Onzehoras)do dia20 de abril de 2020, na sala de reunião da Prefeitura Municipal 
de Coremas/PB, reuniu-se a Comissão Permanente de licitação, designada pela SenhoraFrancisca 
das Chagas Andrade de Oliveira (Prefeita), conforme portaria constante nos autos, sob a Presidên-
cia do Senhor Gildemarcos Diogenes Gurgel, como membroso SenhorMarino da Silva Basto, e o 
Senhor José Soares Vieira, em seguida o Presidente da CPL comunicou aos presentes que em 
virtude da ausência do Sr.Marino da Silva Basto,fica nomeado em atao Sr. Jacé Alves de Oliveira, 
para auxiliar os trabalhos desta CPL(Tomada de Preços Nº 005/2020), destinada à Contratação 
de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na reforma da Escola Municipal 
Flórido Nitão Diniz, localizada no Município de Coremas/PB, conforme plano de trabalho e projeto 
básico do Termo de convênio 0470/2019 celebrado com a Secretaria de Estado da Educação, 
conforme planilhas de custo.Em seguida o Senhor Gildemarcos Diogenes Gurgel (Presidente da 
CPL), após declarar aberta a Reunião, faz os seguintes esclarecimentos: a) QUE em virtude do 
Setor de Engenharia desta Prefeitura ter detectados erros na planilha do projeto básico (Anexado 
no Edital), ficou impossível dar andamento na análise das propostas de preços apresentadas pela 
licitantes habilitadas neste certame, com isso será efetuadas as correções e em seguida pública 
um novo edital contemplado uma nova planilha.Vejamos a seguir:Erros apresentados no projeto 
básico:Diferença de quantitativos no memorial de cálculo com o orçamento do serviço para os itens 
3.57 e 3.74, o que implica em diferença de valor total da planilha de custos:Apresentação de um 
item na memória de cálculo que não consta no Orçamento apresentado, configurando incompati-
bilidade entre orçamento e memória:O Cronograma Físico- Financeiro não apresentou o somatório 
parcial e total na planilha disponibilizada, mas este fato não altera o valor do orçamento.Ausência 
de itens relevantes e quantitativo de item inferior ao necessário para o projeto, sendo necessário 
acrescentá-los ao projeto, acarretando em diferença no valor total do orçamento. São eles: Item 
menos relevante, que é referente a itemização dos serviços, apresentou alguns erros quanto a 
sequência lógica dos itens. Fato este que não interfere no valor do orçamento.ato continuo, diante 
do isposto, o Presidente da CPL pede todas as venhas para os licitante e os interessados neste 
certame, mais não ver outra saida a não ser descontinuar o mesmo na fase em que se encontra, e 
publica um novo edital, visando com isso sanar os fatos acima narrados. Em nadamais havendo o 
Presidente encerrou a Sessão às 11h:33mn (Onze horas, trinta e três minutos), lavrando-se a ata 
que lida e aprovada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão (CPL) e pelos cidadãos 
presentes. Coremas/PB, 20/14/2020.

Gildemarcos Diogenes Gurgel
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais de construções diversos destinados à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infra-
-estrutura do município, para a realização de reparos, manutenções e reformas em OBRAS em ruas, 
avenidas, dentre outras, mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos 
locais determinados pelo setor competente; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: INBRA - INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA - R$ 77.600,00.

Duas Estradas - PB, 06 de Maio de 2020
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.044/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020    
O município de DESTERRO através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação para 

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços na Implantação do Prontuário 
Eletrônico do Cidadão - PEC/E-SUS com treinamento e suporte técnico para todos os setores da 
Secretaria Municipal de Saúde de DESTERRO-PB.

 A reunião será no dia 26 de maio de 2020, ás 11:00hs, informação no endereço Rua Cônego Flo-
rentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segunda a sexta de 07;00 a 12;00hs

Desterro – PB, 05 de maio de 2020.
Francisco de Assis Ferreira Silva

Pregoeiro Oficial/PMD

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES DE BOMBONAS DE ÁLCOOL EM GEL PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00013/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consigna-
da no orçamento vigente 2020 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e GLOBAL 
COMERCIAL EIRELI- R$ 16.000,00 – Dezesseis Mil Reais - CT Nº 00261/2020 – 04.05.2020

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00013/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00013/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÕES DE BOMBONAS DE ÁLCOOL EM GEL PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: GLOBAL COMERCIAL EIRELI - R$ 16.000,00 – Dezesseis Mil Reais.

Guarabira - PB, 04 de Maio de 2020.
FERNANDA MACEDO DE CASTRO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO DA 

SEDE PRÓPRIA DO IAPM. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS - 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 12 (doze) meses 
da emissão da ordem de serviços. PARTES CONTRATANTES: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E 
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA e AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ sob 
o nº 18.519.471/0001-76 - CT Nº 00012/2020 – 30/04/2020 – R$ 360.452,10 (Trezentos e Sessenta 
Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Dez Centavos).

ÊNIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020
A Prefeitura Municipal de Imaculada, através de seu Pregoeiro, comunica aos participantes e 

demaisinteressados, referente ao pregão presencial nº 9/2020, cujo objeto é aquisição de veículos 
tipo van mini bus passageiros original de fábrica 0-km destinados as necessidades da secretaria 
municipal de educação de Imaculada., que, após análisedetalhada do Recurso Administrativo 
interposto pela empresa CEVEMA Comércio de Veículos Máquinas Peças Serviços e Locação 
Ltda., bem como as contrarrazões apresentadas pela empresa FIORI Veiculo S/A, respaldada na 

legislação vigente e no Editalda licitação em epígrafe, DECIDE por conhecer o Recurso Administra-
tivo interposto pela empresa CEVEMA Comércio de Veículos Máquinas Peças Serviços e Locação 
Ltda., e pelo NÃO PROVIMENTO do recurso, mantendo a decisão exarada no âmbito do pregão 
presencial nº 9/2020.Fica designado o dia 13/05/2020 às 14:00hs para darmos continuidade ao 
certame com a oferta de lances verbais, com empresa classificada FIORI Veiculo S/A. O pregoeiro 
comunica que os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados, na sala 
da CPL, sediada na Rua Antônio Caetano, 92 Centro Imaculada-PB horário das no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

Imaculada - PB, 06 de maio de 2020.
GLEITON CARMO SILVESTRE

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento de carnes e frango, destinados as Escolas Municipais, Creche, demais 

Secretarias do Município de Igaracy-PB, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência 
Social. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Igaracy: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 017 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 03.000 
SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA 
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 030 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 
04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS, 052 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 05.000 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, 070 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 06.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, 096 3390.30 
00 211 MATERIAL DE CONSUMO; 07.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E 
REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E 
REC. HÍDRICOS, 187 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO 
SOCIAL, 08 244 1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 210 3390.30 00 
001 MATERIAL DE CONSUMO; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 244 
1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 258 3390.30 00 311 MATERIAL 
DE CONSUMO; 09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 320 3390.30 00 111 MATERIAL DE CONSUMO, 
10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE CULTURA, 361 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy 
e: CT Nº 00037/2020 - 06.05.20 - ANTONIO CARLOS DA SILVA 08381687446 - R$ 259.014,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Hortifrutigranjeiro destinados a todas secretarias do Município de Igaracy, 

Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde de Igaracy-PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 
02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
GABINETE DA PREFEITO, 017 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 03.000 SECRETA-
RIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 030 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 04.000 
SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-
TARIA DE FINANÇAS, 052 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 05.000 SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, 070 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 06.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, 096 3390.30 
00 211 MATERIAL DE CONSUMO; 07.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E 
REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E 
REC. HÍDRICOS, 187 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO 
SOCIAL, 08 244 1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 210 3390.30 
00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 
244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 258 3390.30 00 311 MA-
TERIAL DE CONSUMO; 09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 
1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 320 3390.30 00 111 MATERIAL 
DE CONSUMO, 10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 361 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Igaracy e: CT Nº 00038/2020 - 06.05.20 - JOSE JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 
06542962433 - R$ 133.296,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO N.º 034773/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 23.001/2020

Com base nas informações constantes no Processo n.º 034773/2020, referente à Dispensa de 
Licitação n.º 23.001/2020, embasado no Parecer da Assessoria Jurídica do Instituto Cândida Vargas 
e no Relatório da Comissão Permanente de Licitação, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, 
inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento 
ora escolhido em favor da empresa DANITA STORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 32.395.940/0001-13, perfazendo o valor global de R$ 46.500,00 (quarenta e seis 
mil e quinhentos reais), para aquisição do objeto em referência, com base no Art. 24, Inciso V, da 
Lei 8.666/93 e suas alterações, em conseqüência, fica convocada a proponente para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal. 

João Pessoa, 06 de Maio de 2020.
Juarez Alves Augusto
Diretor Geral do ICV

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PROCESSO Nº 019200/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.006/2020
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

SOB CONTROLE ESPECIAL PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira Oficial, Srª. Rafaela Pontes Savino, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que o certame acima referenciado deflagrou-se FRA-
CASSADO, tendo em vista que os valores apresentados pelas empresas participantes encontram-se 
muito acima do preço referencial, bem como por desclassificação das empresas arrematantes. 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min 
e 14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com.

João Pessoa, 06 de Maio de 2020.
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE ADIAMENTO

PROCESSO Nº 23.071/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.025/2020

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL – IV.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr.ª. Bruna da 
Silva Cartaxo, nomeado pela Portaria nº. 006/2020 vem por meio deste, tornar público o adiamento 
da sessão que estava prevista para o dia 11/05/2020, às 08h45, com data a ser designada pos-
teriormente, tendo em vistapedidos de esclarecimentos eimpugnações interpostos por empresas 
interessadas no certame, sem tempo hábil para resposta por parte do setor técnico solicitante.
Consultas com a Comissão de Licitação nosHORÁRIOSdas 08h às 12h e das 13h às 17h, no Fone: 
83. 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 06 de Maio de 2020. 
Bruna da Silva Cartaxo

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.019/2020

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/006922.
Data da sessão: 20/05/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1090; 1001; 1410; 1111; 1113; 1120; 1124; 1312; 1311; 1630; 1214; 1990).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 06 de maio de 2020.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para 
contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada para compra de material de 
construção, fornecido de forma parcelada, destinado a manutenção de vias e prédios públicos de 
acordo com a necessidade e demanda, pertencentes ao Município de Juru PB. Exercício financeiro 
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 Federal nº 
7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3484-1245. Edital: www.juru.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Juru - PB, 07 de Maio de 2020
SIDNEY RAMOS
Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 14:00 horas do dia 19 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para 
contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada para compra de material elétrico 
fornecido de forma parcelada destinado a manutenção de vias e prédios públicos de acordo com a 
necessidade e demanda da PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU PB. Exercício financeiro de 2020. 
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 7.892/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484-
1245. Edital: www.juru.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. .

Juru - PB, 07 de Maio de 2020
SIDNEY RAMOS

 Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 00031/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio do seu Pregoeiro e equipe de 

apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial 00031/2020, às 08:30 horas do dia 19 de maio 
de 2020, para o objeto: serviços de gráfica. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 06 de Maio de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro Oficial

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 00027/2020
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00027/2020, por me-

nor preços unitário, com objeto, Material odontológico. Abertura dia 19/05/2020 às 10:00 horas, a rua 
Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.   

Pedra Branca - PB, 06 de Maio de 2020
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO 
DE UM MULTI ESPAÇO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Tomada de Preços nº 00011/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Riacho de Santo Antônio: 02100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 
02100.15.451.2020.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLI-
COS ELEMENTO DE DESPESA: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE 001 44905100 
- OBRAS E INSTALAÇÕES - FONTE 991. VIGÊNCIA: até 01/11/2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00041/2020 - 06.05.20 - T4 ENGENHARIA 
E SERVICOS LTDA - R$ 117.286,15.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2019

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00011/2019, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE UM 
MULTI ESPAÇO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: T4 ENGENHARIA E SERVICOS 
LTDA - R$ 117.286,15.

Riacho de Santo Antônio - PB, 06 de Maio de 2020
JOSEVALDO DA SILVA COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de 

Ônibus Rural Escolar (ORE) ou Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA), em atendimento às 
entidades Educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, 
de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no Termo de 
Referência - Anexo I do Edital.de Pregão Eletrônico n.º 11/2019.. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00011/2019 - SRP. DOTAÇÃO: Recursos do Orçamento de 2020: 02.05.10.303.2018
.2.057.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.05.10.303.2018.2.067.3.3.90.30.00.00.00.00.1211. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Sertãozinho e: CT Nº 00032/2020 - 06.03.20 - ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 46.324,50; CT Nº 00033/2020 - 06.03.20 - M & R CO-
MERCIO EIRELI - R$ 58.578,75.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Confecção parcelada de próteses dentárias [complexidade comum a área de atuação] 

de acordo com as especificações da Portaria nº 1.825/GM/MS de 24 de agosto de 2012, mediante 
solicitação diária e/ou periódica, objetivando atender os munícipes desta cidade. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Presencial nº 00027/2019. DOTAÇÃO: Recursos de 2020: Outros Serviços de Terceiro:

02.05.10.301.2018.2.061.3.3.90.36.00.00.00.00.1211
02.05.10.301.2018.2.061.3.3.90.36.00.00.00.00.1214
02.05.10.301.2018.2.061.3.3.90.39.00.00.00.00.1211
02.05.10.301.2018.2.061.3.3.90.39.00.00.00.00.1214. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 

Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00061/2020 - 05.05.20 até 31.12.20 - SAUDE BRASIL,COMERCIO 
E SERVICO ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICO - R$ 106.560,00.

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00005/2020
OBJETO: Aquisição de Máscaras tipo TNT destinadas a atender o enfretamento da Pandemia 

do COVID-19, para o município de São José de Espinharas-PB.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, 

08.882.730/0001-75.
CONTRATADO(S ROBERTA GOMES DOS SANTOS 08216189460, CNPJ n° 36.078.938/0001-

71  
VALOR GLOBAL: R$ 14.250,00 (Quatorze mil duzentos e cinquenta reais).
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

São José de Espinharas, 04 de Maio de 2020.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito Constitucional

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 30501/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00005/2020
OBJETO: Aquisição de Máscaras tipo TNT destinadas a atender o enfretamento da Pandemia 

do COVID-19, para o município de São José de Espinharas-PB.
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, 

08.882.730/0001-75.
CONTRATADO(S): ROBERTA GOMES DOS SANTOS 08216189460, CNPJ n° 36.078.938/0001-

71  VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do contrato.
VALOR GLOBAL: R$ 14.250,00 (Quatorze mil duzentos e cinquenta reais).

 São José de Espinharas, 04 de Maio de 2020.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito Constitucional

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00004/2020

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 DV00004/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A 
CONCLUSÃO DE COBERTURA DA QUADRO ESCOLAR NA ZONA RURAL SITIO TIMBAÚBA 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: FFJ CONSTRUTORA LTDA - R$ 10.027,07.

São João Rio do Peixe - PB, 04 de Maio de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A 

CONCLUSÃO DE COBERTURA DA QUADRO ESCOLAR NA ZONA RURAL SITIO TIMBAÚBA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00004/2020. DOTAÇÃO: PAC2/MEC/FNDE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 
00066/2020 - 04.05.20 - FFJ CONSTRUTORA LTDA - R$ 10.027,07.

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00005/2020

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 DV00005/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE 
CONSULTORIA/ASSESSORIA DE UM CURSO ONLINE/PRESENCIAL COM PRÁTICAS EDUCA-
TIVAS INFANTIS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO LTDA - R$ 17.000,00.

São João Rio do Peixe - PB, 27 de Abril de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO 

DE CONSULTORIA/ASSESSORIA DE UM CURSO ONLINE/PRESENCIAL COM PRÁTICAS 
EDUCATIVAS INFANTIS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI-
CIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00005/2020. DOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2107 MANUTENÇAO 
DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE 0170 - OUTROS SEVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA 339036000000. VIGÊNCIA: até 06/05/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00068/2020 - 06.05.20 - INSTITUTO EDUCACIONAL 
E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO LTDA - R$ 17.000,00.

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

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica ou pessoa física para locação de transporte escolar 

para atender aos alunos da rede Municipal no ano letivo de 2020 da secretaria de Educação do 
Município de São João do Rio do Peixe. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2020. 
DOTAÇÃO: 12.361.1001.2024 Manut. Transporte Escolar 339036000000 Outros Serviços Tercei-
ros Pessoa Física 1111 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 1113 
Transferências do Fundeb 1123 Transferências de Recursos do FNDE. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00040/2020 - 22.04.20 até 31.12.20 
- DANILO MEDEIROS VIEIRA - R$ 48.640,00; CT Nº 00041/2020 - 22.04.20 até 31.12.20 - DOMIN-
GOS NUNES DE SOUSA - R$ 20.480,00; CT Nº 00042/2020 - 22.04.20 até 31.12.20 - FRANCISCA 
BATISTA DE SANTANA - R$ 21.760,00; CT Nº 00043/2020 - 22.04.20 até 31.12.20 - FRANCISCA 
OSSILIA DE ABREU - R$ 63.750,00; CT Nº 00044/2020 - 22.04.20 até 31.12.20 - FRANCISCO 
DAS CHAGAS - R$ 12.800,00; CT Nº 00045/2020 - 22.04.20 até 31.12.20 - FRANCISCO ESTRELA 
DE SOUSA - R$ 16.000,00; CT Nº 00046/2020 - 22.04.20 até 22.04.20 - FRANCISCO GOMES 
DE FARIAS - R$ 16.640,00; CT Nº 00047/2020 - 22.04.20 até 31.12.20 - GEMINA ALBUQUER-
QUE SANTANA - R$ 28.500,00; CT Nº 00048/2020 - 22.04.20 até 31.12.20 - GLESON COSTA 
MEDEIROS - R$ 29.440,00; CT Nº 00049/2020 - 22.04.20 até 31.12.20 - JOCIVAL BEZERRA 
DE SOUSA - R$ 56.250,00; CT Nº 00050/2020 - 22.04.20 até 31.12.20 - JOFRANIO ABREU DE 
OLIVEIRA - R$ 44.800,00; CT Nº 00051/2020 - 22.04.20 até 31.12.20 - JUCÉLIO LINHARES DE 
SOUSA - R$ 22.500,00; CT Nº 00052/2020 - 22.04.20 até 31.12.20 - MANUEL LUCIANO FORMIGA 
MACIEL - R$ 52.500,00; CT Nº 00053/2020 - 22.04.20 até 31.12.20 - MARIA ADÍLIA BEATRIZ 
TORRES CÂNDIDO - R$ 37.500,00; CT Nº 00054/2020 - 22.04.20 até 31.12.20 - MARIA DAS 
GRAÇAS NUNES DE ANDRADE OLIVEIRA - R$ 33.280,00; CT Nº 00055/2020 - 22.04.20 até 
31.12.20 - MARILIA BATISTA FORMIGA DE SENA - R$ 36.000,00; CT Nº 00056/2020 - 22.04.20 
até 31.12.20 - REGINALDO FERREIRA DE SENA - R$ 44.800,00; CT Nº 00058/2020 - 22.04.20 
até 31.12.20 - ROBSON DE SOUSA LACERDA - R$ 43.520,00; CT Nº 00059/2020 - 22.04.20 
até 31.12.20 - RONIVON RAIMUNDO SILVA - R$ 52.500,00; CT Nº 00060/2020 - 22.04.20 até 
31.12.20 - SOLON JUNIOR MACIEL BRAGA - R$ 44.250,00; CT Nº 00061/2020 - 22.04.20 até 
31.12.20 - TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA - R$ 94.500,00; CT Nº 00062/2020 - 22.04.20 até 
31.12.20 - REGINALDO SOARES DE MATOS - R$ 64.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da 
Construção Civil, para executar os serviços de Construção de uma Escola com 04 (quatro) Salas 
de Aula neste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 06 de Maio de 2020.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS

Presidente da Comissão



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 7 de maio de 2020      20
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 379 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
DE NUTRIÇÃO DE DIETA POR SONDA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353-2274. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 06 de Maio de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 379 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 
MÁQUINAS PESADAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353-2274. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 06 de Maio de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará 

realizar no dia 09Junho de 2020, ás 10h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal 
de Sousa, Situada a Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB, procedimento 
licitatório na modalidade Concorrência.

Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vanta-
josa será a de menor preço global, para construção de um campo de futebol no Núcleo Habitacional 
I, Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os interessados poderão ler ou 
retirar cópia do edital na sala da CPL no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, 
em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo site www.sousa.pb.gov.br.

SOUSA, 06de Maio de 2020.
João Bosco De Queiroga Júnior

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 043/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que motivos de falhas técnicas 

e/ou erro no sistema, será realizado uma nova sessão pública, na modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo Menor Preço por item. Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º INPM, MÁSCARAS 
CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS, MÁSCARAS DE TECIDO/PANO LAVÁVEL E AVENTAL DES-
CARTÁVEL PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA 
COVID-19, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SOUSA-PB, conforme condições e especifi-
cações do edital e seus anexos. Abertura das propostas: dia 14 de maio 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).

Sousa, 06 de maio de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Tomada de Preço Nº 14/2020
A Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar no dia 26 de Maio de 2020, ás 10h00min horas, na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Sousa, Situada a Rua Cel. José Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB, 
procedimento licitatório na modalidade Concorrência.

Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais van-
tajosa será a de menor preço global, para execução de Meio Fio de concreto moldado in loco, em 
diversas ruas de Sousa/PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os interessados 
poderão ler ou retirar cópia do edital pelo site www.sousa.pb.gov.br.

SOUSA, 06 de Maio de 2020.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA 
AVISO DE SUSPENSAO DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº. 014/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.066/2020
 Em decorrência do aumento do vírus neste período em municípios próximos  A Pregoeira oficial 

da Prefeitura Municipal de Vista serrana, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica 
aos interessados que a licitação referente ao PREGAO PRESENCIAL Nº. 014/2020, marcada para 
o dia 07 de maio de 2020 as 13:00hs, objetivando Contratação dos serviços de forma parcelada 
de confecção de próteses dentárias conforme Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, 
para atender as atividades da Secretaria de Saúde do município, mediante especificação do edital e 
seus anexos, está SUSPENSA “sine die” em virtude das medidas de segurança definidas no decreto 
municipal nº 004/2020 referente a pandemia do COVID-19,e o aumento neste período vírus,  o Aviso 
de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para abertura do certame. Informações 
pelo E-mail: vistaserranacpl@gmail.com

 VISTA SERRANA-PB, 05 de maio de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

PRESIDENTE DA CPL 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 20/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO, 
destinado à Secretaria de Estado da Saúde - 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 gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00355-0
                                                                                                          João Pessoa, 06 de maio de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA   
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 9031
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

pública, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA , para conhecimento dos 
interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que re-
gulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do Decreto Federal nº 10.024/2019, e 
subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia 20/05/2020 às 9h 
(nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COZINHA INDUSTRIAL, des-
tinado ao Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho - HPMGER, 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, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00342-6
                                                                                                          João Pessoa, 06 de maio de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do 
Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br, no dia 22/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL E ACESSÓRIOS, destinado 
à Polícia Militar da Paraíba - PMPB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de 
Licitação da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Admi-
nistrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00407-8
                                                                                                          João Pessoa, 06 de maio 

de 2020.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO 

Pregão Presencial nº 068/2020
Processo nº 19.000.037388.2019

Comunicamos a quem interessar que o respectivo certame, cujo objeto consiste no Registro de 
Preços para aquisição de Material Médico, Hospitalar e Laboratório, destinado ao HEMOCENTRO 
DA PARAÍBA, marcado para o dia 08/05/2020 às 09:00, fica adiado para o dia 21/05/2020 às 09:00h, 
por motivo de alteração do Edital. Solicitamos que acessem site http://www.centraldecompras.
pb.gov.br, para acompanhamento.

Cadastro da CGE nº 20-00337-8
                                                                          João Pessoa, 06 de maio de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente LI=LPA N°1564/17=PROC.17-3455=SISTEMA ADUTOR DA BORB
OREMA=IT:584.357.698,29=ÁREA:24.689,00M²=NE:50=L/ATV:VÁRIAS LOCALIDADES,4° 
TRECHO,ENTROCAMENTO DE CUITÉ ATÉ FREI MARTINHO-PB.Processo: 2020-002585/
TEC/LI-7313.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio AmbienteLICENÇA DE INSTALAÇÃO=SISTEMA DE ADUTORA=IT:1.503.933,96=EX
TENSÃO:3KM=NE:20=L/ATV:MATA LIMPA – AREIA-PB.Processo:2020-002621/TEC/LI-7316.

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS:A DRA. GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO 
MARINHO, MM.:Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, no uso de suas 
atribuições e de acordo com a lei. FAZ SABERaosque virem o presente edital ou dele notícia 
tiverem e a quem interessar possa, que tramita perante este Juízo, os autos da Ação deMonitória 
(Processo Nº. 0839427-27.2019.8.15.2001), ajuizada por UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA 
DEO – CNPJ: 08.680.639/0001-77, em face de MARILENE DO ROSARIO LIMARILENEA - CPF: 
160.834.664-15, residente e domiciliado em local incerto e desconhecido. FINALIDADE: Fica 
pelopresente edital, a ré, devidamente citada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o 
débito, no valor de R$ 4.880,12 (quatromil, oitocentos e oitenta reais e doze centavos), acrescido 
de honorários advocatícios, no valor de 5% (cinco por cento) do valoratribuído a causa, caso em 
que ficara isento do pagamento das custas, ou, no mesmo prazo, oferecer Embargos a Ação 
Monitória.Se o réu, no prazo para cumprimento da obrigação, não realizar o pagamento e não 
oferecer Embargos, constituir-se-á de plenodireito o título executivo judicial, caso em que lhe será 
nomeado curador especial na pessoa do defensor público. Para que não sealegue ignorância, é 
expedido o presente edital, indo publicado na forma da lei. Cumpra-se. João Pessoa/PB, 25 de 
março de2020. Eu, Naiara Caroline de Negreiros Fracaro, técnico judiciário, o digitei.

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

EDITAL PRAZO: 20 DIAS
COMARCA DA CAPITAL. 12A. CIVEL. EDITAL DE CITACAO. PRAZO: 20 DIAS

Processo:0054280-50.20l4.8l5.200Al.ção: MONITÓRIA, movido pelaUNIMED JOÃO PESSOA 
- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de MAILSON VITORINO DE LEMOS. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, em virtude da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente 
Edital lerem ou dele tiverem conhecimento, que através deste CITA o (a) Sr.(a). MAILSON VITO-
RINO DE LEMOS, empresa individual, inscrita no CNPJ n° 11.765.019/0001-45, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para responder aos termos da Ação Monitória, processo n° 0054280-
50.20l4.815.2001, que tramita perante este Juízo, movida pela UNIMED JOÃO PESSOA - CO-
OPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CNPJn°08.680.639/0001-77, que tem por finalidade a 
citação da pessoa acima qualificada, para pagar a quantia de R$ 3.576,46 (Três mil, quinhentos 
e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, caso em que será 
dispensado de custas e honorários advocatícios. Podendo, em igual prazo, apresentar embargos 
em forma de contestação. Fica advertido de que não sendo embargada a ação ou rejeitados os 
embargos, constituir-se-ão de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-sena forma 
prevista no Título III, Capítulo XI, art. 700 e seguintes do CPC/15. Advertindo-a ainda, de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia. E, para que a notícia chegue ao conhecimento dos 
interessados e não possam no futuro alegar ignorância, determinou 0(a) MM. Juiz(a) de Direito 
a expedição deste EDITAL, que deverá ser publicado e afixado na forma da lei. CUMPRA-SE. 
Dado e passado nesta cidade de João Pessoa- PB, aos 06 dias de dezembro do ano de 2019. 
Eu, Avany Galdino da Silva, Técnica Judiciária, digitei-o e assino.

Manuel Maria Antunes de Melo
Juiz de Direito Titular

12ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS: A DRA. GIANNE DE CARVALHO TEOTO-
NIO MARINHO, MM.: Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, no uso de 
suas atribuições e de acordo com a lei.  FAZ SABER que virem o presente edital ou dele notícia 
tiverem e a quem interessar possa, que tramita perante este Juízo, os autos da Ação de Monitória 
(Processo Nº. 0033793-69.2008.8.15.2001), ajuizada por UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA 
DETRABALHO MEDICO – CNPJ: 08.680.639/0001-77, em face de ADRIANO MARQUES PEREI-
RA. CITANDO: ADRIANOMARQUES PEREIRA - CPF: 885.352.664-53, residente e domiciliado 
em local incerto e desconhecido. FINALIDADE: Fica pelo presente edital, a ré, devidamente 
citada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o débito, no valor de R$ 33.257,34(trinta 
e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), acrescido de honorários 
advocatícios, no valor de5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa, caso em que ficara isento 
do pagamento das custas, ou, no mesmo prazo, oferecer Embargos a Ação Monitória. Se o réu, 
no prazo para cumprimento da obrigação, não realizar o pagamento e não oferecer Embargos, 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, caso em que lhe será nomeado curador 
especial na pessoa do defensor público. Para que não se alegue ignorância, é expedido o presente 
edital, indo publicado na forma da lei. Cumpra-se. João Pessoa/PB, 25 de março de 2020. Eu, 
Naiara Caroline de Negreiros Fracaro, técnico judiciário, o digitei.

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

A Dra. IVANOSKA MARIA ESPERIA GOMES DOS SANTOS,
MM. Juíza de Direito em Substituição da

15ª Vara Cível Capital do Estado da Paraíba,
Capital do Estado da Paraíba, em virtude da lei, etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que, 
perante este Juízo e Cartório da15ª Vara Cível, se processam os termos de uma Ação Monitória, 
processo nº 0854691-89.2016.8.15.2001, promovida peloUNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA 
DE TRABALHO MEDICO, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ08.680.639/0001-77, com 
sede na Rua Marechal Deodoro, nº 420, Torre, nesta Capital, em face de CINAP COMERCIO 
EINDUSTRIA NORDESTINA DE ARTEFATOS DE PAPEL S/A, pessoa jurídica de direito privado, 
CPF/MF11.027.133/0001-78, Rua Maria PresottoPucci, nº 790, CEP: 58082-011, Distrito Industrial, 
João Pessoa - PB. E, é opresente para CITAR a promovida CINAP COMERCIO E INDUSTRIA 
NORDESTINA DE ARTEFATOS DE PAPELS/A, atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
tomar conhecimento da ação e, efetuar o pagamento da importância indicada na exordial R$ 
5.463,23 ou apresentar Embargos Monitórios no prazo de quinze (15) dias, Foi fixado a título 
dehonorários advocatícios, o percentual de 5% sobre o valor atribuído à causa, na hipótese de 
efetuar o pagamento o(a)réu(é) ficará isento(a) das custas processuais (art. 701, §1º, do CPC). 
Não sendo embargada a ação no prazo acimamencionado, ou rejeitados os Embargos, constituir-
-se-á de pleno direito a prova escrita em Título Executivo Judicial,convertendo-se este mandado 
em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Título VIII, CapítuloX, do 
Código Processo Civil. Consigne-se, ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 
da parte autora, ecomprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de 
honorários de advogado, a parte devedorapoderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante 
em até 6 (seis) parcelas mensais acrescidas de correção monetáriae de juros de 1% ao mês (CPC 
art. 701, § 1º c.c art. 916), advirta-se, ainda, que será nomeado curador especial, nos termosdo 
art. 257, IV, do Código de Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento do interessado e 
não possa, no futuro,alegar ignorância, expedi o presente e outros iguais que serão publicados 
e afixados na forma da lei. Dado e passado nestaCidade de João Pessoa, Capital do estado da 
Paraíba, aos 12 de março de 2020. Eu, Técnica Judiciária, o digitei esubscrevi.

IVANOSKA MARIA ESPERIA GOMES DOS SANTOS
Juiz de Direito em Substituição

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS
O Dr. MANUEL MARIA ANTUNES DE MELO, Juiz de Direito em substituição na 11ª Vara Cível 

da Comarca de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto virem o presente EDITAL ou dele conhecimento tiverem que por 

este Juízo da 11ª Vara Cível, no Fórum Cível Des. Mario Moacyr Porto, 4° andar, Av. João ma-
chado, 532, Jaguaribe n/capital, tramitam os autos da ação MONITÓRIA (Processo n° 0065175-
70.2014.815.2001, movido pela UNIMED JOÃO PESSOA -COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 
CNPJ 08.680.639/0001-77 em face de MD PROMOTORA ADMINISTRADORA DE CRÉDITO E 
COBRANÇA LTDA. E como dos autos consta está a promovida atualmente em lugar incerto e 
não sabido, na forma do art. 256, II do NPCP, fica através deste, CITADA: MD PROMOTORA 
ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO E COBRANÇA LTDA, CNPJ 04.930.232/0001-08, por seu Re-
presentante Legal, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
pagar o principal, no valor de R$12.044,08 (doze mil, quarenta e quatro reais e oito centavos), 
acrescido de custas e despesas processuais, podendo no mesmo prazo, oferecer Embargos. Caso 
o réu cumpra o mandado inicial, ficará isento de custas e honorários advocatícios. E, para que a 
notícia chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, determinou o 
MM. Juiz a expedição deste EDITAL, que deverá ser publicado no DJ e em jornal de circulação 
local, bem como, afixado no átrio do Fórum, cujo prazo iniciará após o término do prazo do edital, 
podendo ser-lhe nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV CPC). CUMPRA-SE. 
Dado o passado nessa cidade de João pessoa, aos 11 dias do mês de julho do ano de 2019. Eu, 
________________. (as) Josineide Barbosa de Vasconcelos, analista.

Manuel Maria Antunes de Melo
Juiz de Direito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
1° SRVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL IVANDRO CUNHA LIMA 
BEL. IVANDRO MOURA CUNHA LIMA – TABELIÃO TITULAR

BELa. IVANA B. CUNHA LIMA – TABELIÃ SUBSTITUTA
MARTA CUNHA LIMA DE OLIVEIRA – TABELIÃ SUBSTITUTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE 
A Dra. Marta Cunha Lima de Oliveira, Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Campina Grande - PB, Primeiro Ofício, segundo as atribuições conferidas pelo Art. 26, § 4°, da 
Lei 9.514/9, e a requerimento do credor do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel 
com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças firmado em 31/01/2018, n° 
201802595, referente ao Imóvel: 01 (uma) Unidade Autônoma Habitacional do Edifício Residencial 
Palazzo Roberto Pinto, construída em alvenaria de tijolos, estrutura em concreto armado, coberta 
impermeabilizada, saneada, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, como assim constante de 
01 (um) bloco residencial, distribuída em pavimento assim definido. Apto: 201; A unidade possui: 01 
(um) terraço gourmet com 01 (uma) pia e 01 (um) ponto de gás para churrasqueira (churrasqueira 
não fornecida), 01 (uma) sala de estar/jantar; 03 (três) suítes com Wc’s individuais, 01 (uma)
circulação, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) área de serviço, 01 (um) quarto de serviço e 01 (um) WC 
de serviço, 1 (um) depósito individual e 02 (duas) vagas de garagem — G1, com as seguintes 
áreas: Área privativa real principal: 120,2362; Outras áreas reais privativas: 8,9349; Área privativa 
real total: 129,1711; Áreas de garagem: 4,0000; Área real de uso comum: 79,2227; Área real total: 
232,3938; Coeficiente de proporcionalidade: 1,0059%, em uma área construída total de 23.335,31 
m2, a qual recebeu o n° 501 da Rua Arnaldo Albuquerque, Bairro Lauritzen, na Cidade de Campina 
Grande/PB, matrícula n° 113.140, R 6. FICAM INTIMADOS os devedores JONATHAN OLIVEIRA DE 
PONTES e DEBORA ALVES DE ANDRADE PONTES, CPF nºs009.025.554-21 e 012.092.914-79, 
com endereço à RUA ANTÔNIO GAMA, N° 126, APTO 1.203, BAIRRO EXPEDICIONÁRIOS, JOÃO 
PESSOA/PB — CEP 58041.110, tendo em vista que os mesmos encontram-se em lugar incerto e 
não sabido, a cumprir as obrigações contratuais relativas aos encargos vencidos. O valor destes 
encargos, posicionado em 22/04/2020, correspondiam a R$ 33.784,56, sujeito a atualização mone-
tária, juros de mora e despesas de cobrança, somando-se, também, os encargos que se vencerem 
nesse período. O Cartório está situado à Rua Vidal de Negreiros, 70, Centro, Campina Grande/PB, 
no horário comercial, onde deverá ser efetuada a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 
dias contados a partir da última publicação deste edital. O não cumprimento da referida obrigação 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, Banco 
Inter S/A, nos termos do art. 26, § 7º, da lei 9.514/97. 

Campina Grande (PB), 28 de Abril de 2020
Atenciosamente

Marta Cunha Lima de Oliveira
Oficial de Registro de Imóveis 

Rua Vidal de Negreiros, 70 - Ed. Nenzinha Cunha Lima, Centro, Campina Grande/PB 
CEP 58101-000 CNPJ: 09.365.529/0001-83.

2ª OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS
COMARCA DE SANTA RITA – PB

Rua Siqueira Campos, n.º 53, Centro – CEP: 58.300-180 – Santa Rita/PB – CNPJ 
09.308.818/0001-40

EDITAL DE LOTEAMENTO
A Dra. Patrícia Mayer Pinheiro Lima Franca, na qualidade de Oficiala em Exercício do Serviço 

Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB, 
FAZ SABER a todos os interessados que, a empresa “ALTIPLANO REAL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA”, CNPJ – 19.918.883/0001-41, depositou nesta Serventia os documen-
tos necessários exigidos pelo art. 18 da Lei Federal 6.766, de 19/12/1979, para o registro de um 
Loteamento denominado FONTE NOVA, tendo acesso pela Rodovia BR-230, Bairro Planalto Santa 
Rita, município de Santa Rita-PB, com limites e confrontações ao norte: com faixa de domínio 
da rodovia BR-230; leste: com remanescente do sítio Continental; Arnóbio Ferreira Nunes; lote 
1-b – loteamento João Úrsulo; sítio Central b. sul: lote 6-b, com área remanescente da matrícula 
46.600. oeste: com estrada projetada – loteamento João Úrsulo; água mineral spa; escola técnica 
de Santa Rita, perfazendo uma área de 35,1728 ha, adquirido de acordo com o que consta na 
matrícula 50.448, do 2° Ofício de Notas de Santa Rita/PB. O Loteamento contém aérea total de 
351.728,52m², sendo 186.980,61m2 de áreas de lotes, totalizando 622 lotes, distribuídos em 20 
quadras denominadas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S e T; 79.440,93m² de área 
do sistema viário; 82.404,32m² de áreas verdes e 2.902,66m2 de área institucional. Destina-se a 
uma zona residencial e foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, através de Alvará 
de Licença nº 2019000013739, datado de 14/04/2020. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se este edital que será publicado por 3 dias consecutivos, podendo o registro ser 
impugnado no prazo de 15 dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do art. 
19 da Lei 6.766/79. 

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JOAO PESSOA. EDITAL DE 
CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS. A DRª. GIANNE DE CARVALHO TEOTÔNIO 
MARINHO, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Cível, no uso de suas atribuições e de acordo com a 
lei. FAZ SABER, que tramita perante este Juízo, os autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 
(Processo n. 0840330-33.2017.815.2001), ajuizada pela COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS 
DA PARAÍBA - CAGEPA, contra HOTEL CAJU EXPRESS LTDA – EPP, pessoa jurídica, inscrita 
no CNPJ n. 03.810.169/0001-03, com endereço em local incerto e não sabido. FINALIDADE: Fica 
o polo passivo devidamente citado, através de seu representante legal, para, querendo, no prazo 
de quinze (15) dias, oferecer contestação, aos termos do presente processo eletrônico, valendo o 
silencio como resposta a implicar em revelia. Para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, 
é expedido o presente edital, indo publicado na forma da lei. Cumpra-se. João Pessoa, 24/10/2019. 
Eu. Jose Alberto de Albuquerque Melo – Téc. Judiciário. Juiza GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO 
MARINHO-Segunda Vara Cível da Capital.

Gerusa Paula Araújo Tavares, Cpf.:009.912.544-73, torna público que requereu à SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para Construção 
de Residencial Bifamiliar, Situado na Rua Terezinha Costa, LT Z, QD R Loteamento Recanto do 
Poço, Cabedelo, PB.
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