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Estado vai adotar plasma 
no tratamento da covid-19
Fruto de um esforço entre a SES, UFPB e Hemocentro, plasma convalescente será utilizado, inicialmente, em 100 pacientes . Página 5
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Governo dá início à distribuição de máscaras reutilizáveis pelas filas 
de bancos. Serão entregues três milhões de máscaras. Página 7
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NA PARAÍBA

A crise em números
MORTES

NO BRASIL MORTES

NO MUNDO

MORTES

8.016
374.898

5.467.945

279
23.473

345.886
*Dados confirmados até as 21h de ontem

CASOS

CASOS

CASOS

Na Paraíba, 80% dos municípios possuem casos 
confirmados de covid-19. Página 4

Campina Grande vai antecipar feriados e adotar 
medidas mais restritivas a partir de sábado. Página 5

Em novo estudo, UFCG afirma que Paraíba pode 
chegar a 14 mil infectados até domingo. Página 4

Chuvas provocaram alagamento 
em comunidades carentes de JP
Somente no fim de semana, choveu o equivalente a 
60% do esperado para todo o mês de maio causando 
transtornos e deixando famílias desabrigadas. Página 8
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Sem cloroquina na PB Secretaria toma a decisão com base em 
pesquisas científicas que provam ineficácia do remédio e riscos à saúde. Página 4

Há 90 anos, nascia Sivuca, 
um músico do mundo

Cultura

Severino Dias de 
Oliveira partiu de 
Itabaiana para 
levar a sanfona 
para as salas de 
concerto de todo 
o planeta. 
Página 9
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Governador detalha ações durante pandemia e ressalta que, mesmo com dificuldade, mantém pagamentos de servidores e fornecedores em dia. Página 3

Em “live”, João Azevêdo anuncia mais 30 leitos de UTI

Foto: Rebeca Carvalho/Secom-PB

Por sessão virtual Luís Roberto Barroso toma 
posse na presidência do TSE revelando que tem conversado 
com o Congresso sobre o adiamento das eleições. Página 4
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A divulgação de trechos da reunião do presidente Jair Bolso-
naro com seus ministros, realizada, no dia 22 de abril, no Palácio 
do Planalto, em Brasília (DF), deixou o país ainda mais inquieto. 
Sabe-se agora com toda certeza que Bolsonaro não tem uma con-
duta compatível com o cargo que exerce, seja pelos gestos ríspi-
dos, seja pelo uso abusivo de palavrões, para dizer o mínimo.

No entanto, a tacanhice de Bolsonaro parece ser o de me-
nos. O que preocupa o país são algumas revelações feitas pelo 
presidente, como, por exemplo, a de que ele dispõe de um ser-
viço de inteligência privado e de que pensa em armar a popula-
ção para que esta, de posse de armamentos, possa reagir a uma 
eventual tentativa de instalação de uma ditadura (no caso, de 
esquerda) no Brasil.

Qual a procedência das pessoas que fazem a inteligência par-
ticular de Bolsonaro e quem elas investigam de forma tão eficien-
te, a ponto de ter o trabalho reconhecido pelo presidente? Esta-
riam os membros dos demais poderes da República sob constante 
vigilância do presidente? E qual a metodologia e equipamentos 
utilizados nessas investigações?

São perguntas que não querem calar. Até porque, ficou ainda 
mais evidente, após a divulgação de trechos da reunião ministe-
rial, que os outros Poderes da República transformaram-se em 
inimigos públicos de Bolsonaro e seus seguidores. Não são à toa, 
portanto, as manifestações que semanalmente são organizadas, 
em Brasília, para afrontar o STF e o Congresso Nacional.

Os principais alvos da agressiva retórica de Bolsonaro são 
os pilares do Estado Democrático de Direito: o Supremo Tribu-
nal Federal, o Congresso Nacional e a imprensa livre. O presi-
dente mal consegue disfarçar seu desejo de governar sem que 
seus atos sejam eventualmente questionados e, no caso do Ju-
diciário, até mesmo revogados. Para ele, o poder não pode ter 
mais de uma fonte.

Uma das leituras que se pode fazer da reunião é que, para o 
presidente e seus seguidores, o Congresso Nacional e o Judiciário 
são inimigos da pátria amada Brasil, e, no primeiro caso, o país 
não pode se submeter ao que eles entendem como caprichos dos 
ministros do Supremo, tachados de “vagabundos” por ninguém 
menos que o ministro da Educação, Abraham Weintraub.
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O poder do abraço

Artigo Abelardo Jurema
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Nada se compara à sua ação reconfortante, revigorante e apaziguado-
ra.  Quando sincero, mesmo que de um estranho a quem você tenha conhe-
cido há poucos instantes, é capaz de operar milagres, de lhe reconstituir 
as forças, de lhe servir de bálsamo para a dor e a amargura. Um abraço é 
assim: a mais completa forma de cumprimento entre duas pessoas, sejam 
entre homens ou mulheres, ou entre ambos. Não distingue raça, cor, sexo 
ou idade: o seu efeito é imediato.

Um abraço acalma, reconforta, consola, a quem dá e a quem recebe. 
Muitas vezes precisamos dele para desabafar, para nos sentir acolhidos, 
amparados e amados. Para saber que temos alguém que gosta da gente, que 
está do nosso lado, que se preocupa com as nossas angústias e vicissitudes 
ou que vibra com as nossas conquistas. Que divide a nossa alegria, que 
compartilha a nossa felicidade.

Definitivamente, não dá para viver 
sem ele. Nas nossas relações pessoais, 
é praticado com frequência para de-
monstrar o tamanho do nosso afeto. 
Em família ou entre amigos, é capaz de 
fazer chorar quando aplicado em mo-
mentos de emoção como o Natal e Ano 
Novo ou nas ocasiões em que precisa-
mos de solidariedade para enfrentar os 
nossos problemas.

É isso: o abraço é um  instrumento de solidariedade humana, de gene-
rosidade e de amor ao próximo. Um gesto altivo, despojado, em que abri-
mos o nosso peito e o nosso coração para sentir de perto o calor humano 
de nossos semelhantes, receber e repassar as nossas melhores energias.

Em tempos de quarentena e isolamento social determinados pela pan-
demia do covid-19, suprimiu-se, pelo menos temporariamente, o direito ao 
abraço. Dentre todas as medidas restritivas determinadas pelas autorida-
des sanitárias para conter o avanço desse inimigo mortal e silencioso, tal-
vez seja essa a que mais incomoda, que af lige, que  entristece e consome. 
Deixar de abraçar as pessoas que nos são caras, que amamos verdadeira-
mente, que nos confortam e são confortados, é castigo severo demais às 
pessoas que, como eu, gostam de extravasar sentimentos, receber e ofere-
cer o que temos de melhor.

Em um abraço há poder. No coração de todos nós, há poder. Em um 
olhar sincero, há poder. No compadecimento, há poder. No agir, há poder. 
No amor, há poder. De mudar, de transformar. De cumprir a perfeita e agra-
dável vontade de Deus. De transcender as nossas imperfeições, por que a 
mudança acontece dentro de nós, para depois se alastrar pelo mundo.

Sexta-feira, dia 22 de maio, foi comemorado, oficialmente, o Dia do 
Abraço, transformado em Lei, promulgada  pelo Congresso Nacional e san-
cionada pela Presidência da República. 

Que todos sintam-se abraçados e acolhidos enquanto durar essa tem-
pestade, esse exílio coletivo, que isola o corpo mas não separa o espírito. 
Talvez seja esse o verdadeiro antídoto para frear esse clima beligerante de 
ódio, intolerância e hostilidade que prevalece hoje em nosso País.
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A caixa de Pandora do aquecimento global: 
novos vírus e novas doenças estão por vir?

Um grupo de cientistas norte-americanos publicou um estudo recente a partir de 
amostras de gelo (com mais de 15.000 anos) coletadas no Tibet (China) que está ajudando 
a comunidade científica a revelar as características ambientais daquela época.

Mas o que mais nos chamou a atenção sobre esse estudo foi a presença de mais de 33 
populações de vírus, das quais 28 são totalmente desconhecidas. Mas você deve estar se 
perguntando: “se esses microrganismos estão con-
gelados, como poderiam causar algum tipo de ma-
lefício?”. A resposta está em estudos anteriores que 
evidenciaram algum tipo de atividade biológica des-
ses micróbios mesmo em baixíssimas temperaturas 
e que, portanto, há possibilidade de “ressuscitá-los”.

Mais uma vez, este tipo de pesquisa alerta para 
um tema largamente debatido na comunidade cien-
tífica: as mudanças climáticas. A NASA (Agência Es-
pacial Norte Americana) revelou em seus estudos 
que há um aumento considerável na quantidade de 
gases tóxicos na atmosfera desde a Revolução In-
dustrial no século XVIII e XIX e que isso leva, como 
consequência, ao aumento da temperatura global.

Não descartando a evidência de que as varia-
ções de temperatura são eventos cíclicos naturais, 
há plena convicção de que as ações antrópicas (aque-
las causadas pelos seres humanos) são responsáveis 
pela aceleração drástica desse processo, revelando 
que o aquecimento atual está ocorrendo aproxima-
damente dez vezes mais rápido que a taxa média de 
aquecimento da recuperação da Era do Gelo.

Pois bem. Agora vamos juntar as duas informa-
ções: mudanças climáticas e presença de microrga-
nismos no gelo glacial de milhares de anos atrás. O 
que temos? De acordo com os cientistas, há duas possíveis respostas para isso. A primeira 
está relacionada à perda de biodiversidade (diversidade de formas de vida) microbiana 
devido ao derretimento do gelo, o que dificultaria as pesquisas sobre esses arquivos mi-
crobianos e sobre as condições climáticas daquela época.

A segunda, muito mais perigosa, porém não excludente da primeira, se refere à libe-
ração desses micróbios para o ambiente em que vivemos, o que poderia (não há estudos 
sobre isso) levar a outras pandemias em função da periculosidade desses “novos” vírus.

Portanto, essa caixa de Pandora (com muitas coisas que ainda desconhecemos) pode 
ser aberta a qualquer momento caso não fiquemos atentos às evidências das mudanças 
climáticas que se apresentam cotidianamente por meio de diferentes formas (efeito estu-
fa, acidificação dos oceanos, eventos climáticos extremos etc.) e que, sem a menor sombra 
de dúvidas, afetam nossas vidas.

 Essa caixa de Pandora (com 
muitas coisas que ainda 

desconhecemos) pode ser aberta a 
qualquer momento caso não 

fiquemos atentos às evidências das 
mudanças climáticas que se 

apresentam cotidianamente por 
meio de diferentes formas (efeito 
estufa, acidificação dos oceanos, 

eventos climáticos extremos etc.) e 
que, sem a menor sombra de 

dúvidas, afetam nossas vidas.   

 Em um abraço há poder. No 
coração de todos nós, há poder. Em 

um olhar sincero, há poder. No 
compadecimento, há poder.   
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Governador explicou durante uma live que leitos serão instalados em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras

O governador João Aze-
vêdo anunciou, ontem, du-
rante o programa semanal 
‘Fala, Governador’, transmi-
tido em cadeia estadual pela 
Rádio Tabajara, a abertura de 
30 novos leitos de Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) 
em João Pessoa, Campina 
Grande, Patos e Cajazeiras. 
De acordo com o chefe do 
Executivo estadual, os novos 
respiradores foram encami-
nhados ainda ontem para os 
hospitais responsáveis pelo 
atendimento de pacientes 
diagnosticados com a co-
vid-19.

Para a 1ª macrorre-
gião de Saúde, na Grande 
João Pessoa, serão destina-
dos cinco respiradores para 
o Hospital Solidário; na 2ª 
macrorregião, em Campina 
Grande, serão abertos mais 
17 leitos de UTI. Na 3ª ma-
crorregião, no Sertão parai-
bano, serão distribuídos oito 
respiradores, sendo quatro 
para o Complexo Hospitalar 

Regional Deputado Janduhy 
Carneiro, em Patos, e quatro 
para o Hospital Regional de 
Cajazeiras. “Esse é um es-
forço muito grande de toda 
a equipe, juntamente com 
o Ministério da Saúde, para 
que a gente possa atender a 
nossa população”, frisou o go-
vernador.

O governador ainda 
reconheceu o esforço indi-
vidual e disse que isso tem 
mantido a Paraíba num ‘pa-
tamar aceitável’ da covid-19. 
Entretanto, Azevêdo salien-
tou a necessidade de cum-
prir o isolamento social e 
de estruturar o Estado para 
receber pacientes em caso 
de contaminação pela doen-
ça. Ele lembrou das ações 
na área social para atender 
a população vulnerável, bem 
como os investimentos em 
leitos de UTI no Estado.

Nos municípios de João 
Pessoa, Conde e Bayeux, os 
testes estão sendo realizados 
nas Unidades Básicas de Saú-
de. Em Cabedelo, na Vigilân-
cia Epidemiológica; em Santa 
Rita, na Escola Municipal de 

Ensino Infantil e Fundamen-
tal Tiradentes; e em Lucena, 
no Anexo da Prefeitura, na 
Rua Américo Falcão.

Economia
Um dos números des-

tacados pelo governador na 
live é que 64% das indústrias 
na Paraíba não fizeram cor-
tes porque seguem com suas 
atividades mantidas. Mesmo 
assim, João Azevêdo disse 
que está atento aos demais 
setores e informou que hoje 
ocorre uma reunião com se-
guimentos econômicos do 
Estado. 

Outro ponto, foi em re-
lação com os demais poderes 
que temem perder recursos. 
Sobre isso, o governador ga-
rantiu manter contato com os 
representantes dos órgãos e 
lembrou que ‘até agora’ não 
houve necessidade de reduzir 
os repasses de duodécimos no 
Estado. Em relação aos con-
cursos públicos, João Azevêdo 
informou que, tão logo, a Pa-
raíba retome suas atividades 
os concursos em andamento 
devem ser concluídos.

Thaís Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

João Azevêdo anuncia 30 novas 
UTIs para doentes com covid-19

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Intensificação da testagem
As próximas ações do Governo da 

Paraíba em relação à pandemia de 
coronavírus (covid-19) serão tomadas 
a partir de uma análise técnica que 
leva em consideração seis pontos con-
tidos no plano elaborado pela equipe 
técnica do Estado. O anúncio foi feito 
ontem pelo governador João Azevêdo 
(Cidadania), durante uma live  na qual 
respondeu a perguntas dos cidadãos.

Azevêdo informou que a partir da 
verificação das informações a gestão 
poderá trabalhar na flexibilização ou 
mesmo no lockdown em alguns mu-
nicípios. Entre os pontos considerados 
estão o número básico da reprodução 
do vírus (contágio), taxa de progressão 
da doença, taxa de letalidade, taxa 

de obediência ao isolamento social, 
taxa de imunidade na população e 
de ocupação hospitalar. Sendo que 
todos esses pontos serão analisados 
diariamente. 

Atualmente o Estado já distribuiu 
87 mil testes e serão mais 21 mil re-
passados hoje para os 223 municípios. 
“Temos buscado fazer com que a Paraí-
ba seja um dos estados que mais faça 
testagem. Estamos disponibilizando 
um número expressivo de testes para 
termos o perfil epidemiológico. Somos 
o terceiro em testagem no país e pro-
vavelmente seremos o primeiro. Mais 
de 41 mil testes já foram feitos e vamos 
atingir 10% da população do Estado”, 
disse João.

João Azevêdo também enfatizou que tem acompanhado o impacto da pandemia na economia paraibana

Foto: Rebeca Carvalho/Secom-PB

O pagamento dos ser-
vidores públicos estaduais 
referente ao mês de maio 
será realizado nas próxi-
mas quinta e sexta-feira, 
respecctivamente, dias 28 e 
29. O governador João Aze-
vêdo reafirmou o calendá-
rio de pagamento durante a 
live realizada ontem à noi-
te. Ele havia feito o anún-
cio durante o programa 
semanal ‘Fala, Governador’, 
transmitido em cadeia es-
tadual pela Rádio Tabajara. 

Nesta quinta-feira, re-
cebem aposentados e pen-
sionistas. Já na sexta-feira, 
é a vez dos servidores da 
ativa, das administrações 
direta e indireta, recebe-
rem seus salários. 

 Na ocasião, o governa-
dor João Azevêdo destacou 
o compromisso da gestão 
estadual de manter o pa-
gamento do funcionalismo 
dentro do mês trabalhado, 
apesar da crise financeira 

que tem afetado o país por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus.

“Esse é um esforço gi-
gantesco que o governo tem 
feito para manter esta esta-
bilidade e a gestão fiscal do 
Estado da mesma forma 
que vinha acontecendo des-
de 2019. Nós não tivemos 
problemas em março, man-
tivemos da mesma forma 
em abril e, agora em maio, 
continuamos com a mesma 
programação, pagando a 
folha e os fornecedores em 
dia, transferindo, inclusive, 
o duodécimo para todos os 
Poderes”, disse.

 

Estado paga servidores 
na quinta e sexta-feira 

O Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cida-
dania II (Cejusc II) da Comar-
ca de Campina Grande-PB, 
em parceria com o Procon 
Estadual, celebrou, na última 
semana, acordo, resolvendo, 
em 48 horas, 198 demandas 
entre pais de alunos e esco-
las particulares. Foram utili-
zadas as técnicas de concilia-
ção como medida alternativa 
à solução de conflitos.

A juíza-coordenadora 
do Cejusc da 2ª Região, Ivna 
Mozart, afirmou que a nova 
forma de atendimento não 
é só uma tendência como, 
também, uma necessidade 
em meio à pandemia da co-
vid-19. “Estamos lançando 
mão dos recursos tecnológi-
cos existentes, de forma re-
mota, preservando a saúde 
de todos, sejam partes, con-
ciliadores ou mesmo corpo 
administrativo”, colocou.

Solução para 
198 ações 
pelo sistema 
à distância

Calendário:

n 28/5 – aposentados 
e pensionistas

n 29/5 – servidores da 
ativa (administração 
direta e indireta)

Na avaliação de Lemos, a de-
núncia de Moro de que Bolso-
naro queria interferir na Polícia 
Federal foi comprovada pelo 
vídeo da reunião ministerial – 
ocorrida em 22 de abril. Para 
o parlamentar, “era nítido o 
constrangimento” de Moro na 
reunião, em que o ministro 
Abraham Weintraub, da Edu-
cação, chamou os ministros do 
STF de “vagabundos”.

Denúncia comprovaDa 
O deputado federal Julian Le-
mos (PSL), comentou a entrevis-
ta do ex-ministro Sérgio Moro 
ao Fantástico, no domingo. Em 
declaração ao ‘O Antagonista’, 
elogiou Moro e disse que ele 
deixou o governo porque cons-
tatou que a agenda contra a 
corrupção havia sido secunda-
rizada por Bolsonaro: “Foi colo-
cada um pouco de lado, se não 
totalmente de lado”, opinou.

Presidente da Federação das Indús-
trias da Paraíba (Fiesp), Buega Gade-
lha, acredita que “não haverá pânico, 
mas até certa tranquilidade” para a 
retomada do crescimento econômi-
co pós-pandemia, na Paraíba. “O 
PIB vai decrescer entre 3% e 4% [este 
ano], mas depois vamos subir rapida-
mente, essa é a minha expectativa”, 
disse numa emissora de TV.

retomaDa Do crescimento

comissão Do congresso vai iniciar Diálogo
com o tse sobre aDiamento Das eleições

agenDa perDiDa 

Esta semana, precisamente na próxima sexta-feira, deverá ocorrer uma movimentação de 
parlamentares para construir alternativa conjunta com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

no que tange ao adiamento das eleições municipais de outubro. Nesta data, uma comis-
são mista do Congresso fará visita ao recém-empossado presidente da Corte Eleitoral, 
ministro Luis Roberto Barroso (foto) para dialogar sobre o tema – ele foi empossado on-
tem, ao lado do vice-presidente, ministro Edson Fachim. Ontem, o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (Democratas) acordou, em reunião com líderes partidários, que a uma 
eventual decisão pelo adiamento do pleito só será apresentada em julho. A comissão 
mista do Congresso vai esperar até o dia 30 de junho para avaliar a evolução dos casos de 

covid-19 no país. Caso a calamidade pública decretada no país ainda esteja em vigência, 
as eleições serão, inevitavelmente, adiadas. Para que isso possa ocorrer, é necessária 

a votação de uma PEC. Alcolumbre, em recente declaração, disse que conversou 
com Barroso sobre a construção de um texto para a PEC em conjunto com o 

TSE. Semanas atrás, o ministro Barroso admitiu que o adiamento das elei-
ções não está mais no campo da especulação, “é uma possibilidade real”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Ontem, no programa ‘Fala, Governador’, João 
Azevêdo (Cidadania) afirmou que o Governo do 
Estado está elaborando um plano de recupera-
ção econômica para fazer frente aos efeitos da 
crise gerada pela pandemia do coronavírus. De 
acordo com o gestor estadual, ainda não está 
definida a data de sua apresentação, mas isso 
ocorrerá “no momento certo”.  

governo elabora plano De recuperação
econômica, confirma o governaDor

feriaDos antecipaDos

auxílio para a cultura

Para uma cidade onde, até pouco tempo, se falava 
em flexibilização de medidas de isolamento social, 
Campina Grande vive, agora, uma realidade dife-
rente. Com o crescimento de casos de covid-19, a 
prefeitura adotou medida para conter a mobilida-
de: antecipou os feriados de Corpus Christi, São 
João e Finados para os dias 1, 2 e 3 de junho – e 
sem circulação de transporte público. 

A Câmara Federal votará hoje projeto que destina R$ 
3,6 bilhões para ações emergenciais no setor cultural, 
durante a pandemia. Assinado por 27 deputados – um 
deles é Frei Anastácio (PT) –, o projeto prevê auxílio 
financeiro para trabalhadores informais do setor e mo-
ratória, por até 6 meses, dos débitos tributários com a 
União das microempresas que atuem no setor. 
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Secretaria de Estado da Saúde tomou a decisão com base em pesquisas científicas que provam ineficácia do remédio e riscos à saúde

A Paraíba não vai mais uti-
lizar a hidroxicloroquina e a clo-
roquina para uso de pacientes 
de covid-19 em qualquer está-
gio da doença. A medida decre-
tada pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) toma como base 
estudos científicos que provam 
a ineficácia no medicamento 
e os seus riscos para a saúde. 
Além disso, desconsidera o pro-
tocolo do Ministério da Saúde 
que recomenda o uso. 

O secretário executivo Da-
niel Beltrammi informou que 
a medida orienta para que os 
profissionais da saúde inter-
rompam o uso ou não o façam 
para evitar que os pacientes 

estejam expostos a mais pro-
blemas. Além dos profissionais 
de saúde, a recomendação, de 
caráter técnico, é válida para to-
dos os gestores, unidades hos-
pitalares (públicas e privadas).

“Evidências do último 
estudo publicado na revista 
científica sobre medicina, The 
Lancet, demonstraram que a hi-
droxicloroquina não tem efeito 
contra o coronavírus seja para 
pacientes com sintomas leves, 
moderados ou graves. Muito 
pelo contrário, para o mode-
rado e grave, acabou causando 
arritmias ventriculares graves, 
inclusive comprometendo a 
vida de alguns deles”, declarou 
o secretário.

O estudo foi realizado com 
com 96 mil pacientes e publica-

do pela revista científica “The 
Lancet” na última sexta-feira. 
Na pesquisa  foi constatado que, 
além de não ter eficácia com-
provada na cura da covid-19 e, 
entre os pacientes que usaram 
as drogas, a taxa de mortalidade 
foi maior. 

A declaração foi feita pelo 
secretário em entrevista à TV 
Cabo Branco, ontem. Daniel 
Beltrammi informou ainda que, 
mesmo sem a comprovação da 
ineficácia do medicamento, o 
seu uso não apresentou resul-
tados positivos em pacientes 
no Estado. “Nem em pacientes 
com sintomas leves, tampouco 
os graves. Essa é uma recomen-
dação totalmente equivocada e 
é hora de abandoná-la comple-
tamente”.

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

PB descarta uso de cloroquina 
em pacientes com a covid-19

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 26 de maio de 2020
Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

OMS suspende as pesquisas
Ainda ontem, o diretor-geral da Orga-

nização Mundial de Saúde (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, afirmou ontem 
que um grupo da entidade determinou 
que seja paralisado um estudo sobre o uso 
da hidroxicloroquina para pacientes com 
coronavírus. Segundo ele, haverá agora 
uma avaliação sobre o medicamento, para 
se decidir se esses estudos serão retomados 
ou devem ser interrompidos  de vez.

Ghebreyesus destacou em entrevista 
coletiva virtual da OMS um estudo publi-
cado na sexta-feira pela revista científica 
The Lancet. A publicação britânica mostrou 
em um levantamento que pacientes com 
coronavírus que tomavam cloroquina e 
hidroxicloroquina tinham taxas de mor-
talidade superiores às de outros grupos, 
no mais recente estudo a contestar os 
eventuais benefícios desses medicamentos 

contra a covid-19, com o agravante de que 
eles podem causar problemas cardíacos em 
parte dos pacientes.

"O Grupo Executivo (da OMS) imple-
mentou uma pausa temporária no braço 
com hidroxicloroquina dentro do Solidarity 
Trial, enquanto os dados são revisados pelo 
Conselho de Monitoramento da Segurança 
dos Dados", informou Ghebreyesus. Ele 
comentou que uma revisão considerará 
os dados coletados até agora no Solidarity 
Trial e, com os dados disponíveis, "avaliar 
de modo adequado os potenciais benefícios 
e problemas desse medicamento". 

Diretora-geral para Programas da 
OMS, Soumya Swaminathan também tra-
tou do assunto. Ela disse que a OMS pode 
ainda recomendar o medicamento, caso 
ele se mostre eficiente e reduza o tempo 
de internações, sem elevar riscos.

Durante a pandemia

Doação de sangue cai 70% 
no Hemocentro na capital

 

Os estoques de sangue do 
Hemocentro da Paraíba, em 
João Pessoa, registraram uma 
queda de 70% nas últimas 
duas semanas. “Desde abril, 
abastecíamos cerca de 200 
bolsas diariamente. Hoje, nos 
piores dias, este número che-
ga a 30”, lamenta a assistente 
social Lindalva Beniz, uma 
das responsáveis pelo setor de 
captação. Ela atribui a crise ao 
confinamento das pessoas em 
casa, por medo de contamina-
ção por coronavírus.  

Para evitar chegar ao co-
lapso nos bancos de bolsas, 
o órgão idealizou o “Carava-
na Solidária”, um projeto que 
busca os candidatos a doar em 
casa, com base em entrevistas 
feitas antes por telefone: “Se 
a pessoa estiver em perfeita 
saúde e reunir as condições 
necessárias, a trazemos ao He-
mocentro, onde ela é submeti-
da às triagens”. E se algum doa-
dor for um caso assintomático 
da covid? “Toda bolsa coletada 
passa por um exame sorológi-
co. Se for detectada a presença 

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

do vírus, ou de qualquer outro 
agente patogênico, é descarta-
da”, esclarece. Os tipos sanguí-
neos B+ e AB+ e os fatores ne-
gativos são os que atualmente 
mais estão em baixa, segundo 
a assistente social.

 
Reforço solidário
O técnico em farmácia 

Bruno Limeira, de 23 anos, se 
diz ainda mais incentivado a 
doar neste momento em que a 
maioria das pessoas está pro-
tegida em casa. “Doar sangue é 
se preocupar com o próximo. 

Existem muitas pessoas que 
estão precisando com urgên-
cia, então, por que não? Toda 
semana, outro reforço impor-
tante nos estoques vem dos 
militares das Forças Armadas 
da Paraíba e do Rio Grande do 
Norte, que promovem uma 
campanha de doação. 

Em João Pessoa, as doa-
ções estão sendo agendadas 
pelo WhatsApp (83) 3133-
3473 e em Campina Grande, 
pelo (83) 3344-5475 – o que 
não impede o comparecimen-
to espontâneo. 

REquIsItos BásICos PaRa DoaR:
n Estar em boas condições de saúde;
n Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira 
doação tenha sido antes dos 60 (menores de 18 
têm que ser autorizados pelos pais);
nEstar em boas condições de saúde;
nTer entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação te-
nha sido antes dos 60 (menores de 18 têm que ser auto-
rizados pelos pais);
n Pesar, no mínimo, 50 kg;
n Ter dormido pelo menos 6 horas no dia anterior;
n Evitar jejum;
n Apresentar documento original com foto recente.
n Pesar, no mínimo, 50 kg;
n Ter dormido pelo menos 6 horas no dia anterior;
n Evitar jejum;
n Apresentar documento original com foto recente.

180 dos 223 municí-
pios paraibanos já possuem 
casos confirmados de con-
taminação pelo novo coro-
navírus atingindo um total 
de 80,72%. A Zona da Mata 
e o Agreste paraibano são as 
regiões mais atingidas. No to-
tal, o Estado chegou a 8.016 
pessoas com confirmação 
para a doença e 279 mortes 
em decorrência da doença. 
Ontem, 193 casos foram con-
firmados pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) e sete 
falecimentos. 2.218 pacien-
tes chegaram à cura clínica e 
se recuperaram.

O baixo número de no-
vos casos confirmados no 
dia não reflete uma realida-
de epidemiológica visto que 

apenas 31 dos 180 municí-
pios notificaram a secretaria 
de novos casos.

Desde o último sábado, 
as cidades de Assunção, Da-
mião, Paulista, Salgadinho, 
Santana dos Garrotes, São 
Francisco e Tenório confirma-
ram os primeiros casos. João 
Pessoa, epicentro da doença 
no Estado teve o acréscimo 
de 461 casos e chegou ao 
montante de 2.687. Campina 
Grande chegou a 870. Outras 
cidades com maior incidên-
cia de casos são: Santa Rita 
tem 434, Patos chegou a 374, 
Cabedelo tem 288, Caaporã 
possui 220 e Sousa mantém 
100 casos. 

Entre as sete mortes 
registradas pela SES ontem, 
cinco ocorreram na Região 
Metropolitana de João Pessoa 
(João pessoa e Bayeux regis-

traram dois falecimentos e 
um ocorreu em Santa Rita), 
os outros dois foram confir-
mados em Mamanguape e 
Campina Grande. Outros 24 
falecimentos foram confirma-
dos durante o fim de semana.

A taxa de letalidade da 
doença segue caindo em de-
corrência do maior número 
de testagem. O número é 
de 3,48% e 7.284 descar-
tes, além das confirmações, 
ocorreram. 

A ocupação de leitos de 
UTI em todo o Estado é de 
76%. A Região Metropolita-
na de João Pessoa tem 88% 
de leitos ocupados, Campina 
Grande chegou a 84% e o 
Sertão tem 46%. Já o índice 
de isolamento social subiu 
neste último domingo. A taxa 
que vinha apresentando uma 
média de 43% chegou a 54%. 

80% dos municípios do Estado
têm registros do coronavírus 

PB deve chegar até domingo 
a 14 mil infectados, diz estudo

O professor Josenildo 
Brito de Oliveira, da Unida-
de Acadêmica de Engenharia 
de Produção (UAEP/CCT) 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), di-
vulgou ontem mais um bole-
tim relativo à pesquisa que 
realiza sobre o avanço do 
covid-19 na Paraíba, em São 
Paulo e no Brasil. 

Segundo a divulgação, a 
Paraíba deve chegar aos 14 mil 
casos da doença até o próximo 
domingo, dia 31, alcançando 
aproximadamente 360 óbitos. 

No Brasil, a previsão 
indica que, até o final da se-
mana, serão mais de 500 mil 
pessoas contagiadas e cerca 
de 30 mil óbitos. 

A ideia do trabalho é, 

com base nos dados coletados 
na semana anterior – através 
do site da Universidade Johns 
Hopkins (Estados Unidos) e 
do Ministério da Saúde e go-
vernos de PB e SP -, projetar 
os números de novos casos e 
óbitos no país, alertando a po-
pulação e buscando encontrar 
formas de melhor combater a 
pandemia.

Luís Roberto Barroso toma 
posse na presidência do tsE

O ministro Luís Rober-
to Barroso tomou posse on-
tem), no cargo de presidente 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), órgão do Judiciá-
rio responsável pela organi-
zação das eleições. Barroso, 
que também é ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), cumprirá mandato até 
fevereiro de 2022. 

A cerimônia de posse 
foi realizada por meio de 

videoconferência devido às 
medidas de distanciamento 
social que devem ser toma-
das durante a pandemia da 
covid-19. 

Acompanharam virtual-
mente a cerimônia o presi-
dente Jair Bolsonaro e os 
presidentes da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, 
e do Senado, Davi Alcolum-
bre, além de outras autori-
dades. 

Fake News  e adiamento
Segundo o ministro, o 

combate às notícias falsas 
durante as eleições será feito 
pelo TSE, mas reconheceu as 
limitações da Justiça Eleito-
ral. O ministro também disse 
que está conversando com 
o Congresso Nacional para 
discutir o eventual adiamen-
to das eleições municipais 
de outubro devido à pande-
mia do novo coronavírus. 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Autoridades de saúde informaram que 
cloroquina não será usada em pacientes 
contaminados pelo coronavírus na PB

Foto: Alexandre Durão/Agência Esatado
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Kits de proteção
Máscaras e kits de proteção foram distribuídos ontem em 
pontos de aglomeração, como agências bancárias, para 
diminuir a proliferação do novo coronavírus.  Página 7
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Secretaria de Estado reafirmou que a pesquisa pioneira auxiliará no combate ao novo coronavírus

O secretário de saúde 
da Paraíba, Geraldo Medei-
ros, confirmou que o plasma 
convalescente será usado no 
tratamento da covid-19 no 
Estado, como uma das fer-
ramentas de combate. O tra-
balho, inicialmente, será rea-
lizado em um grupo de 100 
pacientes locais. A informa-
ção foi compartilhada na ma-
nhã de ontem, em entrevista 
para o repórter Wellington 
Sérgio, no Jornal Estadual da 
Rádio Tabajara, emissora da 
Empresa Paraibana de Co-
municação.

“A Paraíba sendo pio-
neira no Norte e Nordeste 
é um reflexo da atuação da 
academia da Universidade 
Federal da Paraíba, junta-
mente com a Secretaria de 
Estado da saúde e o hemo-
centro de João Pessoa”, dis-
se o secretário.

No último fim de sema-
na, a Unimed João Pessoa, 
credenciada para fazer par-
te da pesquisa, realizou pela 
primeira vez o uso de plas-
ma de recuperado no trata-
mento da covid-19. A infu-
são aconteceu no Hospital 
Alberto Urquiza Wanderley, 
que pertence à Cooperativa. 
O Núcleo Estratégico de En-
frentamento à Covid-19 da 
Unimed JP é o responsável 
pelo procedimento.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Estado começa a usar plasma 
no tratamento da covid-19

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

“É uma terapêutica que 
a gente pode usar em infec-
ções virais – que já foi usa-
da em outras pandemias 
ocasionadas por vírus e se 
mostrou eficiente. Na co-
vid-19, ele também tem se 

mostrado benéfico, embora 
ainda seja um estudo expe-
rimental. É importante fri-
sar que não é a solução para 
o tratamento da covid-19 e 
sim mais uma das inúmeras 
armas. É uma ferramenta a 

mais”, destacou o anestesio-
logista Gilvandro Lins, que 
integra o núcleo.

O método utilizando o 
plasma de pacientes já cura-
dos da doença tem como 
primeira etapa a doação de 

sangue. “O paciente que teve 
a doença produz anticorpos, 
então essa pessoa vai doar 
o sangue e desse sangue, 
vai se retirar o plasma que 
vai conter anticorpos con-
centrados nele, e esses anti-

corpos são ministrados nas 
pessoas elegíveis da doen-
ça”, explicou Lins.

O tratamento não é ele-
gível para todos os casos da 
covid-19 e nem todo mundo 
que se recuperou também 
pode ter o sangue utilizado 
no método. “Somente pacien-
tes com menos de 10 dias de 
sintomas e que apresentem 
sinais de gravidades para es-
tarem internos, não necessa-
riamente UTI”, mas que pre-
cisem de internação podem 
receber o tratamento, segun-
do o anestesiologista. 

Os doadores devem ser 
pessoas que já tiveram a 
patologia, que estejam com 
mais de 30 dias sem sinto-
mas e, no caso das mulheres, 
aquelas que já engravidaram 
não podem doar, “porque es-
sas possuem anticorpos con-
tra certos componentes do 
sangue que podem ocasionar 
em prejuízos nesse plasma”, 
observou Gilvandro Lins.

Referências
Os hospitais referencia-

dos para o tratamento da co-
vid-19 no Estado integram 
a pesquisa. Na lista estão o 
Hospital Metropolitano Dom 
José Maria Pires, o Hospital 
Universitário Lauro Wan-
derley, o Hospital Santa Isa-
bel, o Hospital Clementino 
Fraga, o Hospital da Unimed 
e o Hospital Nossa Senhora 
das Neves.

Foto: Assessoria/Unimed JP

No último sábado, a Unimed JP realizou a primeira infusão do plasma convalescente, utilizando material de pacientes curados da covid-19 que já têm anticorpos

O prefeito Romero Rodrigues explicou que as medidas foram tomadas para tentar diminuir a quantidade de pessoas infectadas pela covid-19 

Foto: Codecom-CG

Restrições

Campina Grande antecipa feriados 
e fecha comércio e feiras públicas

 

A Prefeitura Munici-
pal de Campina Grande 
adotou medidas para am-
pliar o isolamento social 
na cidade. Através de uma 
transmissão ao vivo, rea-
lizada ontem nas redes 
sociais, o prefeito Rome-
ro Rodrigues anunciou a 
suspensão do comércio, 
feiras e transporte público  
por cinco dias, a partir do 
próximo sábado (30), por 
meio da antecipação de 
feriados. As medidas pro-

curam frear a transmissão 
do novo coronavírus na 
cidade. Campina Grande 
registra, até o momento, 
870 casos de covid-19, 
segundo o último boletim 
da secretaria de Estado de 
Saúde.

O chamado “feriadão”, 
que irá possibilitar o pe-
ríodo restritivo, será uma 
junção de três feriados: 
Corpus Cristh (dia 11 de 
junho), São João (24 de ju-
nho) e 2 de novembro (Fi-
nados). Com a concordân-
cia da Diocese local, estes 
feriados foram transferi-

dos para segunda, terça e 
quarta-feira. 

O prefeito de Campina 
Grande explicou, durante 
a transmissão ao vivo, que 
as medidas foram toma-
das para tentar diminuir a 
quantidade de pessoas in-
fectadas pela covid-19 e fez 
um apelo aos municípios 
vizinhos, para também 
cumprirem as restrições. 

“É para ver se a gente 
consegue diminuir a cur-
va de contaminação, além 
de diminuir a demanda 
dos hospitais de Campina 
Grande. É importante que 

as pessoas compreendam 
e que o município que 
entender o nosso apelo 
acompanhe as medidas 
adotadas por Campina 
Grande”, disse. 

Além disso, o gestor 
informou que um possível 
lockdown, ou seja, blo-
queio total impedindo o 
deslocamento de pessoas, 
está descartado. “Fechar 
tudo é uma punição muito 
grande, embora que de-
pendendo das circunstân-
cia possa ser que um dia 
seja necessária a aplicação, 
não nesse instante”.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

A cidade de João Pes-
soa registrou um isolamen-
to social de 57,6% nesse 
domingo (24). O número 
supera o registro de isola-
mento na Paraíba e no Bra-
sil, mas ainda não atinge o 
índice ideal, que seria de 
70%. A capital paraibana 
ainda concentra o maior 
número de casos da co-
vid-19, com 2.087 registros.

Os dados sobre iso-
lamento social  têm sido 
aferidos pela Secretaria 
Municipal do Planejamen-
to (Seplan), como forma de 
embasar ações de preven-
ção à covid-19. Além do iso-
lamento de 57,6% na capi-
tal, foi verificado um índice 
de 54,1% em nível estadual 
e de 53,2% em todo o país.

Analisando os bairros 
separadamente, foi possível 
identificar que aqueles com 
menor isolamento são Dis-
trito Industrial (40%), Bair-
ro da Indústrias (46,2%) e 
Oitizeiro (47,1%). Na outra 
ponta, com os melhores ín-
dices de isolamento, estão 

Cabo Branco (70,9%), Alti-
plano (68,3%) e Portal do 
Sol (67,6%).

A Secretaria de Saúde 
de João Pessoa divulgou, 
nessa segunda-feira (25), 
estudos conclusivos sobre 
mortes ocorridas em de-
corrência da covid-19 que 
estavam sob investigação. 
Indicadores da Vigilância 
Epidemiológica do mu-
nicípio apontam que, nos 
últimos 60 dias, 74 casos 
passaram por apuração 
depois da análise detalha-
da de declarações de óbito 
encaminhadas por 29 hos-
pitais públicos e privados 
em que poderia haver sus-
peita de coronavírus. Des-
se total, 33 mortes foram 
descartadas, 20 confirma-
dos e 21 seguem em inves-
tigação. O monitoramento 
epidemiológico integra o 
protocolo nacional e in-
ternacional de validação 
de óbitos da doença, cum-
prindo com o que prevê a 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

Isolamento social na 
capital chega a 57,6%

Índice foi registrado no último domingo e ainda está abaixo do ideal

Foto: Kleide Teixeira/Secom-JP
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Prisões estão acontecendo em todas as regiões do Estado e detentos libertados por conta da pandemia seguem monitorados

PM já cumpriu mais de 100 
mandados judiciais em maio

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Fotos:  Polícia Militar

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

Várias armas e drogas foram apreendidas durante as ações das Operações Malhas da Lei e Cidade Segura que a Polícia Militar está realizando em todas as regiões do Estado, além de prisões

A Polícia Militar vem 
realizando durante o iso-
lamento social por conta 
da pandemia, a Operação 
Malhas da Lei e desde que 
foi implantada já cumpriu, 
somente no mês de maio 
mais de 100 mandados de 
prisão, em todas as regiões 
da Paraíba. Foram captu-
rados foragidos da Justiça 
que respondem a diversos 
crimes e, que mesmo sol-
tos, continuavam come-
tendo as mesmas práticas 
criminosas.

Os mandados de pri-
são são cumpridos contra 
suspeitos de roubo, trá-
fico, homicídios e outros 
crimes. Em João Pessoa 
foram capturadas duas 
pessoas, sendo um jo-
vem de 21 anos, acusa-
do de roubo, no bairro 
de Cruz das Armas. Ele 
estava com mandado de 
prisão expedido pela 1ª 
Vara Regional Criminal de 
Mangabeira. O outro caso 
aconteceu no Centro onde 
foi presa uma mulher de 
20 anos, por tráfico de 
drogas.

Em Guarabira, o man-
dado de prisão foi contra 
um acusado que tem 48 
anos. A ordem de prisão 
foi expedida pela 1ª Vara 
Mista de Guarabira. Ainda 
na operação foi preso um 
suspeito de 32 anos, pro-
curado pela Justiça do Rio 
de Janeiro e da Paraíba. 

Armas de grosso calibre são achadas dentro de capa de violão
Além da Operação Malhas 

da Lei a PM paraibana também 
está realizando a Operação 
Cidade Segura e nesse final de 
semana apreendeu oito armas de 
fogo em João Pessoa nos bairros 
da Torre, Mandacaru, Bessa e das 
Indústrias, resultando em cinco 
prisões em flagrante.

Entre as armas apreendidas es-
tão duas de grosso calibre (um fuzil 
e um rifle) que estavam escondidas 
dentro de uma capa de violão, no 
Bairro das Indústrias. Os policiais 
tinham abordado um suspeito de 
23 anos, que foi encontrado com 
drogas de três tipos diferentes. Em 
um barraco perto de onde ele esta-
va a PM encontrou as armas. Tam-
bém houve a apreensão de armas 

em Mandacaru, na comunidade 
Porto de João Tota, e outra perto do 
estádio Juracizão, abandonado por 
um homem que fugiu ao perceber 
a presença das viaturas na região.

As ações de intensificação 
do policiamento na Operação 
Cidade Segura, na noite desse 
sábado (23), levaram a Polícia 
Militar a frustrar um assalto a uma 
farmácia localizada no bairro do 
Bessa, prendendo dois suspeitos e 
apreendendo duas armas de fogo. 
Durante patrulhamento no referido 
bairro, guarnições da Companhia 
Especializada em Apoio ao Turista 
(CEATur) tomaram conhecimento 
de que haveria um assalto em 
andamento em uma farmácia pró-
xima à Praça do Caju. Os policiais 

cercaram o estabelecimento, que 
se encontrava com as portas quase 
completamente fechadas.

Dentro do estabelecimento 
foi feita uma varredura, locali-
zando os dois suspeitos, um com 
20 e o outro com 21 anos de 
idade, cada um de posse de um 
revólver calibre 38 que somaram 
o total de 12 munições. Ambos, 
segundo consulta, já haviam sido 
apreendidos, quando menores, 
por tráfico de drogas. Os policiais 
liberaram cinco funcionários, 
presos no escritório da farmácia, 
para que os suspeitos realizassem 
a subtração do dinheiro e dos 
objetos no local. Na ocorrência, 
foram recuperados três aparelhos 
celulares e a quantia de R$ 4 mil. 

No fim da noite do sábado 
(23), a Polícia Militar realizou a 
prisão de um homem suspeito de 
tráfico de entorpecentes e posse 
ilegal de arma de fogo. A ação 
foi realizada durante a Opera-
ção Cidade Segura, por militares 
da Força Tática do 5o Batalhão, 
na comunidade São Rafael, no 
Bairro das Indústrias. Com o sus-
peito foram arpeendidas cocaína, 
maconha e 111 comprimidos de 
artane.  Ainda em continuidade às 
buscas, foram localizadas ainda 
nas proximidades duas armas de 
fogo, sendo um fuzil calibre 762 
e um rifle calibre 44, ambos com 
munições. Todos os presos foram 
conduzidos à Central de Flagran-
tes, no Bairro do Ernesto Geisel.

Um casal de paraiba-
nos foi preso pela Polícia 
Federal, em Natal, suspei-
to de envolvimento com o 
tráfico de drogas. A ação 
da PF aconteceu no Aero-
porto Internacional Aluizio 
Alves, de Natal (RN), que 
prendeu em flagrante qua-
tro mulheres e um homem. 
As mulheres desembarca-
ram de um voo que teve 
origem em Guarulhos (SP) 
e estavam com 47 quilos 
de maconha na bagagem. 
Enquanto isso o paraibano 
aguardava as suspeitas no 
saguão do aeroporto.

De acordo com a PF 
esta foi a maior apreensão 
de maconha da história 
realizada em aeroportos 
do Rio Grande do Norte. O 
grupo era composto por 
duas catarinenses, de 27 e 
29 anos; uma paranaense, 
de 29 anos; e a paraibana 
de 22 anos.

A PF informou que a 
prisão aconteceu durante 
uma fiscalização de rotina 
junto ao setor de desem-
barque doméstico. Após 
uma rápida entrevista com 
alguns passageiros, os po-
liciais observaram o com-
portamento suspeito das 

Casal de paraibanos é preso 
com maconha em aeroporto

quatro jovens que ficaram 
visivelmente nervosas e 
não souberam informar 
o real motivo da viagem e 
nem onde ficariam hospe-
dadas. Então os policiais 
pediram que elas abrissem 
as malas para uma inspe-
ção e foram encontrados 
os tabletes da droga.

Na sequência, o parai-
bano de 29 anos foi preso 
no saguão do aeroporto. 
Ele aguardava e daria su-
porte, a princípio, a uma 
das mulheres. No carro 
dele foram encontradas 
uma balança de precisão e 
vestígios de substância en-

torpecente. Os cinco sus-
peitos foram levados para 
a Superintendência da PF, 
em Natal. A maioria prefe-
riu invocar o direito cons-
titucional de se manifestar 
apenas em juízo.

Uma das mulheres já 
havia sido presa pela Po-
lícia Federal na Bahia por 
idêntica conduta criminosa. 
Em 2019, ela tentou embar-
car para Lisboa levando na 
bagagem pasta-base de co-
caína. O grupo foi indiciado 
por tráfico interestadual de 
drogas e vai permanecer 
custodiado na sede da PF à 
disposição da Justiça.

Droga apreendida pela Polícia Federal estava acondicionada em malas

Foto:  Divulgação - PF

Polícia civil localiza líder de 
facção baiana em João Pessoa

Homem flagrado com carro 
roubado pela segunda vez

Um dos líderes de facção 
criminosa da Bahia preso em 
João Pessoa e que estava se 
escondendo em uma casa no 
bairro de Água Fria, em João 
Pessoa continua recolhido à 
carceragem da Central de Po-
lícia, na capital à disposição 
da Justiça baiana. Por conta 
do isolamento social, não há 
previsão para a transferência, 
mesmo ele sendo considerado 
de alta periculosidade

Segundo o delegado Rei-
naldo Nóbrega, que coorde-
nou a ação, policiais civis da 
Bahia entraram em contato 
com sua equipe informando 
sobre o fugitivo que estaria 
se escondendo na Paraíba 
há alguns meses. A primeira 
informação era de que ele 

poderia estar escondido na 
cidade de Lucena.

Após novas informações 
a polícia paraibana soube que 
o homem estaria escondido no 
Bairro de Água Fria, onde foi 
dado cumprimento ao manda-
do de prisão. No momento da 
abordagem ele estava portan-
do uma pistola 9 mm, que foi 
apreendida por nossa equipe.

Integração 
Um foragido da Justiça pa-

raibana foi preso na cidade do 
Rio de Janeiro, na última sexta-
feira, 22. A ação foi realizada 
através da integração entre as 
Polícias Militar da Paraíba e 
Rio de Janeiro. 

O major Wagner Hercula-
no, comandante do 80 BBPM, 

disse que o homem, de 32 
anos, natural de Itatuba (PB), 
estava foragido desde o ano 
passado, quando um mandado 
de prisão foi expedido pela 2ª 
Vara Mista de Ingá. “Ele res-
pondia na Justiça por diversos 
crimes, como homicídio, furto 
e furto qualificado. A partir das 
ações dos policiais militares e 
da Coordenadoria de Inteli-
gência da PMPB, foi descober-
to que ele estava escondido 
na capital do Rio de Janeiro e 
foram repassadas informações 
para a PM carioca. 

O foragido foi encontrado 
pela PMERJ, sendo encami-
nhado para a Delegacia da Po-
lícia Civil e ficará à disposição 
da Justiça para ser recambiado 
para a Paraíba.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral prendeu duas pessoas 
no fim de semana e apreendeu 
dois veículos roubados. Um 
deles foi clonado e estava sen-
do usado como transporte por 
aplicativo. Os casos foram no 
domingo, 24.

No km 73 da BR-230 os 
policiais abordaram o veículo 
Fiat Toro, e descobriram que 
se tratava de um clone e que o 

veículo havia sido roubado em 
junho do ano passado em João 
Pessoa. O condutor, um ho-
mem de 33 anos, já havia sido 
preso pela PRF no ano passa-
do, em Alagoa Grande, com um 
Fiat Strada roubado. 

A segunda prisão aconte-
ceu em João Pessoa. A dona do 
veículo Renault Kiwd prestou 
queixa que estava recebendo 
multas em lugares que nunca 

trafegou. A PRF constatou que 
os dados do veículo haviam 
sido clonados. O condutor, um 
homem de 25 anos, disse ter 
comprado o veículo através 
de um aplicativo de compra e 
venda por cerca de R$ 13 mil, 
bem abaixo do valor real que é 
de R$ 40 mil. O homem detido 
disse que sabia que o veículo 
era envolvido em fraude, mas 
não sabia que era roubado.
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Ao todo, foram distribuídos 1.500 equipamentos de proteção e João Pessoa será a próxima a ser atendida

No primeiro dia de dis-
tribuição de máscaras reuti-
lizáveis, o Governo do Esta-
do, através da Secretaria de 
Estado de Saúde, Secretaria 
de Desenvolvimento Huma-
no e do Procon Estadual, 
entregou cerca de 1.500 
desses equipamentos de se-
gurança. A primeira fase das 
ações ocorreu durante toda 
a manhã, na microrregião 
de Campina Grande, em três 
agências da Caixa Econômica 
Federal. O principal intuito 
é fornecer proteção e segu-
rança durante o período de 
pandemia às pessoas que 
precisam sair de suas ca-
sas para receber benefícios 
do Governo Federal, como 
o Bolsa Família e o Auxílio 
Emergencial. 

Ao todo, a Secretaria de 
Estado de Saúde, adquiriu 
três milhões de máscaras, 
por meio de edital em cará-
ter emergencial, para serem 
distribuídas em toda a Pa-
raíba. Cada pessoa presen-
te nas filas dos bancos tem 
o direito de receber duas 
máscaras reutilizáveis. Além 
de Campina Grande, outras 
regiões do Estado também 
terão acesso à distribuição 
dos kits, a próxima micror-
região será João Pessoa, se-
guido de Patos e Sousa. 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Goveno distribui máscaras 
para população de Campina

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

A superintendente do 
Procon PB, Késsia Cavalcanti, 
comentou que o primeiro dia 
de ação teve um resultado 
maior que o esperado. 

“Saiu acima da expectati-
va da gente. O pessoal estava 

com todo o aparato de pro-
teção e todos os consumido-
res agradeceram ao Governo 
do Estado pela oportunida-
de de se resguardar por um 
instrumento que possibilita 
que eles se protejam. É ainda 

mais necessário nesse mo-
mento quando eles precisam 
se deslocar para receber o 
auxílio  e o Bolsa Família”. 

Além disso, Késsia Caval-
canti enfatizou que tudo está 
sendo feito de forma organi-

zada e transparente. No ato 
da entrega, as pessoas que 
receberem as máscaras pre-
cisam preencher um formu-
lário com nome e CPF para 
prestação de contas do Esta-
do. “Os órgãos que estão par-

ticipando dessa distribuição 
estão colhendo o CPF para 
a comprovação dessa distri-
buição junto ao Tribunal de 
Contas do Estado e hoje já 
tivemos uma distribuição em 
torno de 1.500 máscaras”.

Foto: Secom-PB

As máscaras foram distribuídas 
em frente às agências da Caixa 

Econômica Federal, locais que têm 
registrado muita aglomeração

Enem 2020

Na Paraíba, 21 mil candidatos já se inscreveram

Mais de 5,5 milhões 
de candidatos, em todo o 
Brasil, se inscreveram no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2020, sendo 
5.400.668 na versão impres-
sa e 101.100 na digital. Con-
forme a Secretaria de Estado 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia da Paraíba, 21 mil  
candidatos da rede estadual 
se inscreveram no Enem até 
ontem (25). As inscrições se 
encerram às 23h59 de ama-
nhã, mas os candidatos têm 
até o dia seguinte para pagar 
a taxa, no valor de R$ 85. 

Como muitos candi-
datos estavam tendo difi-
culdades em anexar a foto 
com instruções específicas 
no ato da inscrição, provo-
cando congestionamento 
no site, o Ministério da Edu-
cação (MEC) e o Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) emitiram 
nota oficial, informando que 
as fotos podem ser alteradas 
ou inseridas após período 
de inscrição, para que ne-
nhum participante seja pre-
judicado.

“Devido ao grande nú-
mero de acessos ao sistema 
do Enem nos últimos dias, 
todas as fotos inseridas fo-
ram armazenadas no banco 
de dados do Inep. Entretan-
to, elas poderão ser alteradas 

na Página do Participante 
após a inscrição. É impor-
tante lembrar que a foto é 
obrigatória e deve ser atual, 
nítida, individual, colorida e 
com fundo branco. Não se-
rão aceitas imagens de pes-
soas com óculos escuros ou 
artigos de chapelaria (boné, 
chapéu, viseira, gorro ou si-
milares)”, informou a nota.  
Mais informações, consulte o 
site oficial do Enem https://
enem.inep.gov.br

Mievelyn da Silva, 17 
anos, cursa o terceiro ano da 
Escola Cidadã Técnica Inte-
gral Professor Luiz Gonzaga, 
localizada em Rio Tinto, fez 
a inscrição do Enem, mas 
ainda não conseguiu ane-
xar a foto de fundo branco. 
“Esse final de semana o site 
esteve muito congestionado 
porque tinha muitas pessoas 
mudando. Até agora não 
consegui enviar a foto mas vi 
no Instagram do Inep que a 
identificação poderá ser al-
terada ou inserida após o pe-
ríodo de inscrições”, relatou.

Já Rebeca Pessoa não 
conseguiu fazer a inscrição 
este ano porque teve a isen-
ção da taxa negada. Ela é alu-
na do segundo ano do Ensino 
Médio na Escola Cidadã Téc-
nica Integral Luiz de Azevedo 
Soares, localizada em Santa 
Rita. “Minha professora acre-
dita que a isenção tenha sido 
negada porque não tenho o 
Número de Identificação So-
cial (NIS), mas próximo ano 

não será um empecilho por-
que o direito é concedido a 
todo aluno concluinte de es-
cola pública”, lamentou.

Enem Digital
Quem optar por fazer 

a prova do Enem na versão 
digital, precisa estar ciente 
das seguintes condições de 
participação.  Segundo in-
formações do Inep, no ato da 
inscrição, o recurso é exclu-
sivo para concluintes do En-
sino Médio em 2020 ou para 
quem já concluiu o Ensino 
Médio em anos anteriores.  
Além disso, tem um número 
restrito de vagas por Esta-
do e o município, que serão 
preenchidos por quem se 
inscreveu primeiro.

O Sistema não permite 
alteração de opção para o 
Enem impresso após conclu-
são da inscrição. Outro ponto 
que o candidato deve consi-
derar ao optar pelo Enem 
Digital é que  “não haverá 
recursos  de acessibilidade 
tais como: prova em braile, 
prova ledor tradutor intér-
prete de Língua Brasileira de 
Sinais(Libras), videoprova 
em Libras, prova com letra 
ampliada ou superampliada, 
uso de leitor de tela, guia-in-
térprete, auxílio para leitura, 
auxílio para transcrição, lei-
tura labial, tempo adicional, 
sala de fácil acesso, mobiliá-
rio acessível, Os recursos de 
acessibilidade serão assegu-
rados no Enem impresso”.

Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com

Inscrições para o Exame Nacional foram prorrogadas e podem ser feitas até as 23h59 de amanhã

Foto: Agência Brasil

Todos os participantes precisam fazer o cadastro no portal gov.br. Se você já tem usuário (CPF) e senha cadastrados 
pode ir direto para a inscrição. O usuário (CPF) e senha são únicos para acessar todos os serviços digitais do Gover-
no Federal. Inclusive, todas as etapas do Enem até a verificação de suas notas nas provas.

Inscrição

1) Responda o desafio lógico para evitar acesso por robôs.
2) Digite o CPF e data de nascimento.  O avatar do Enem ‘ Nanda’ irá mostrar detalhes dos seus dados na Receita 
Federal, caso não estejam certos, ligue para a Central de Atendimento: O800 616161
3) É opcional declarar o nome do pai
4) Informe seus dados pessoais: sexo , cor da pele, estado civil, nacionalidade, Estado e município onde reside, 
número da identidade e órgão expedidor, CEP e complemento de seu endereço.
5) Informe se precisará ou não de recursos de acessibilidade.
6) Responda o questionário socioeconômico com 25 perguntas e preencha o número de telefone para contato
7) O sistema vai perguntar se você quer fazer o Enem digital ou impresso. A versão digital só é disponível para 
quem já terminou o Ensino Médio ou é concluinte em 2020, com número de vagas limitado. 
8) Escolha a unidade da Federação e o município onde quer fazer a prova, depois da inscrição não poderá trocar o local.
9) Anexe uma foto atual de rosto inteiro e sem artigos de chapelaria. O arquivo pode ser JPG,JPEG ou PNG com 
tamanho máximo de 2 MB.
10) Confira os dados até o fim da página e envie a inscrição. O sistema vai gerar o boleto de pagamento. É 
importante lembrar que quem se enquadra nos perfis de isenção descrito no edital, mesmo sem pedido formal, 
terá o pedido concedido.

Confira o passo a passo
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No fim de semana, a água invadiu comunidades carentes, provocando alagamentos e tirando famílias de suas casas

Já choveu em João Pes-
soa 60% a mais que o pre-
visto para o mês de maio. As 
altas precipitações causaram 
alagamentos e transtornos 
em vários pontos da capital. 
As comunidades ribeirinhas 
foram as mais atingidas. A 
previsão, segundo a Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba 
(Aesa-PB), é de chuvas espar-
sas durante toda a semana 
na Grande João Pessoa bem 
como nas demais regiões do 
Estado. O Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet) re-
novou o alerta de acumulado 
de chuva até as 8h de hoje. 

Na comunidade Tito 
Silva, no bairro de Miramar, 
famílias tiveram que ser 
abrigadas no prédio da Asso-
ciação Comunitária. Na São 
Rafael, o volume do Rio Ja-
guaribe subiu rapidamente, 
invadindo dezenas de casas. 
“Infelizmente essas famílias 
não querem sair, só uma nos 
procurou pedindo ajuda”, 
conta  Edvaldo da Silva, pre-
sidente da associação de mo-
radores. 

Nas comunidades Ter-

Laura luna 
lauraragao@gmail.com

Capital já tem 60% mais chuva 
do que o esperado para maio

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Defesa Civil: situação é atípica
O Instituto Nacional de Meteo-

rologia (Inmet) renovou o alerta 
de acumulado de chuva para 105 
cidades da Paraíba. Até as 8h de 
ontem, eram 114 os municípios em 
atenção. O alerta saiu de laranja 
(situação perigosa) para amarelo 
(situação potencialmente perigosa) 
e inclui João Pessoa e Campina 
Grande.

O órgão alerta que o acumulado 
de chuva vale até as 8h desta terça-
feira, podendo chover entre 20 e 30 
milímetros por hora, ou até 50 milí-
metros por dia.O instituto aconselha 
que as pessoas evitem enfrentar o 
mau tempo, observem as encostas 
e, se possível, desliguem aparelhos 
elétricos e quadro geral de energia. 
Nestas cidades, há baixo risco de ala-
gamentos e pequenos deslizamentos.

Na capital, o índice pluviométrico 
do mês já alcançou 502,8 milímetros, 
havendo registro de 146 milímetros 
de chuva em um único dia.  Segundo 
Noé Estrela, coordenador da Defesa 
Civil municipal, a chuva intensa caiu 
de forma antecipada. “Está sendo 
uma situação bem atípica, porque 
não é muito comum chover tanto no 
mês de maio. A gente espera essas 
chuvas mais para o mês de junho”. 
Noé Estrela disse ainda que o órgão 
segue monitorando áreas considera-
das de risco. “Que estão às margens 
de rios, barreiras e encostas. Até 
agora temos conseguido responder 
rapidamente aos chamados”.  

A Defesa Civil reforça que, caso 
precise de atendimento, a popu-
lação deve ligar para o número 
0800-285-9020.

Áreas de risco de João Pessoa estão sendo monitoradas pelas equipes da Defesa Civil do município

Foto: Arquivo pessoal

ra Prometida, em Gramame, 
Nova Jerusalém, no Colinas 
do Sul e Padre Hildon Bandei-
ra, no bairro da Torre, tam-
bém foram constatados pon-
tos de alagamento com água 
invadindo ruas e casas. No 
Alto do Mateus, onde há uma 

região de encosta ocupada, 
houve queda de barreira, mas 
sem registro de acidentes.

A Secretaria de Desen-
volvimento Social (Sedes) de 
João Pessoa foi acionada e 
está, junto à Defesa Civil e ou-
tras secretarias, monitorando 

essas localidades. Cestas bá-
sicas, colchões, cobertores e 
máscaras de proteção foram 
distribuídas entre as famílias 
atingidas. Nas Três Lagoas, 
localidade bastante atingida 
pelas chuvas do ano passado, 
moradores informaram que, 

apesar do grande volume de 
água caída no final de sema-
na, não há registro de alaga-
mentos. Na comunidade São 
José, dois pontos da avenida 
principal foram encobertos, 
as chuvas também inunda-
ram as entradas das duas 

pontes que cortam o bairro.
“Mas as casas não foram 

atingidas, não. A água chegou 
até a principal, mas como es-
tiou mais, já recuou”, explica 
Paulo Batista, presidente da 
associação unificada dos mo-
radores do bairro.

Foto: Arquivo pessoal

Na comunidade São Rafael, o volume 
do Rio Jaguaribe subiu rapidamente, 
invadindo dezenas de casas



Ciclo de palestras
Hoje, Fundação Casa de José Américo inicia um ciclo de palestras 
virtuais sobre a cultura na Paraíba com um painel de estreia 
dedicado ao artista itabaianense. Página 11
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Cultura
Editoração: Luciano HonoratoEdição: Audaci Junior

Foto:  Hermes Aguiar/Divulgação

Concurso literário e musical é lançado no Ano Cultural
Mesmo com o isolamento 

social para evitar a dissemi-
nação do covid-19, atividades 
virtuais estão programadas 
para celebrar o Ano Cultural 
Mestre Sivuca, promovido pelo 
Governo do Estado.

De acordo com Fernando 
Moura, coordenador da Co-
missão Organizadora do Ano 
Cultural e presidente da Fun-
dação Casa de José Américo 
(FCJA), será anunciado hoje o 
lançamento, pela Secretaria de 
Educação do Estado (SEE-PB), 
do Edital de concurso literário 
e musical para professores e 
alunos da rede estadual tendo 
Sivuca como mote.

Outra ação será o lança-
mento virtual, pela Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
da segunda edição da obra 
Sivuca - Partituras, publicada 
em 2009. A nova publicação 
terá oito músicas compostas 
pelo artista paraibano, elabo-

rado por professores da UFPB, 
além de minibiografia e uma 
nova apresentação, assinada 
por Glória Gadelha,

“Até dezembro, estaremos 
lançando, em parceria com 
a editora A União e Edito-
ra da Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), um perfil 
contendo a trajetória artística 
de Sivuca, com cronologia 
e discografia, num trabalho 
organizado por mim e textos 
de várias pessoas”, revelou 
Fernando Moura.

Ele antecipou que, após 
passar o período da pande-
mia, também será realizada 
uma exposição sobre Sivuca 
no Museu de Arte Popular 
da Paraíba (MAPP), também 
conhecido como Museu dos 
Três Pandeiros, localizado na 
cidade de Campina Grande. 
“Essa mostra deverá reunir 
objetos pessoais do artista, 
como instrumentos, fotografias 

e documentos. Outras coisas 
serão realizadas dentro do Ano 
Cultural Mestre Sivuca, mas 
ainda estão em definição”, 
explicou o coordenador.

Para Moura, a instituição 
do Ano Cultural é importante 
porque “dissemina informa-
ções sobre o artista, que é 
um dos maiores sanfoneiros 
– como ele gostava de ser cha-
mado, e não como acordeonis-
ta – do mundo, que inseriu com 
muita qualidade, competência, 
a sanfona no seio do campo da 
música erudita, já que o ins-
trumento era, até então, visto 
com preconceito, por se achar 
que servia mais para o popular, 
como o forró. Ele comprovou a 
diversidade da sanfona tocan-
do vários gêneros e fez parce-
rias com vários artistas, como 
Chico Buarque, e Humberto 
Teixeira, com quem compôs 
seu primeiro sucesso, ‘Adeus, 
Maria Fulô’”, disse.

Foto: Edson Matos

Este ano, obra ‘Sivuca - Partituras’ ganha nova edição com apresentação de Glória Gadelha

Maestro, multi-instrumentista, cantor e compositor paraibano completaria 90 anos de idade nesta terça-feira

Eternamente Sivuca: um dos 
mais versáteis mestres da PB

Hoje faz 90 anos que 
nasceu um dos maiores ar-
tistas paraibanos ligados à 
música, que mostrou ao Bra-
sil e ao mundo a versatilida-
de de um gênero: o maestro, 
multi-instrumentista, cantor 
e compositor paraibano Se-
verino Dias de Oliveira, mais 
conhecido como Sivuca, que 
morreu aos 76 anos de ida-
de, no final de 2006.

Com certeza, se estives-
se vivo, ele não se lembraria 
do seu aniversário e nem da 
sua cidade natal, Itabaiana, 
município que completa 129 
anos hoje. “Os gênios são 
totalmente desligados de 
datas. E ele não fugia dessa 
regra: nunca se lembrava de 
aniversários, nem do dele, 
nem do meu”, comentou Gló-
ria Gadelha, viúva e parceira 
de composições do mestre.

Trinta e dois anos de ma-
trimônio. Esse foi o tempo de 
vida em comum que Glória 
Gadelha compartilhou com 
o renomado músico. Ao lon-
go desse período de 14 anos 
de ausência, o sentimento 
de perda é, naturalmente, 
constante, mas que reacende 
principalmente num dia tão 
especial como o de hoje. “Foi 
uma união muito rica em vá-
rios aspectos, principalmen-
te na área da criação musical. 
Claro que sinto muita sau-
dade, sinto falta das nossas 
conversas, dos momentos 
em que nos isolávamos para 
compor e tocar um pouco, 
além das viagens para reali-
zar shows”, confessou.

A viúva também relatou 
como o artista se comportava 
no dia a dia. “Sivuca dormia 
muito. Assistia a filmes e do-
cumentários na TV. Alimen-
tava-se muito bem, de prefe-
rência uma massa bem-feita, 
acompanhada de duas taças 
de vinho tinto português. Se 
deixasse, ele empregava a 
maioria do seu tempo a fazer 
essas três coisas”, disse.

Glória também ressaltou 
o legado que o artista deixou 
para a cultura da Paraíba e 
que, inclusive, repercutiu em 
âmbito mundial. “Sivuca foi e 
sempre será um gênio. Convi-
vi com ele e presenciei muito 
de sua conectividade com a 
música. Sua contribuição ul-
trapassa os mais variados es-
tilos musicais, seu profundo 
conhecimento do acordeom e 
sua relação com os bons músi-
cos. É uma história a ser divul-
gada como memória cultural 
do seu povo”.

A artista se recorda da 
simples rotina de sentar à 
frente da televisão e assistir 
filmes de faroeste ao pouco 
talento que o mestre Sivuca 
tinha para a cozinha. “Uma 
vez foi fazer um macarrão, 
colocou dentro de uma pa-
nela de pressão e a panela de 
pressão estourou e foi bater 
tudo no teto. Ele não sabia fa-
zer esse tipo de coisa, mas ele 
ajudava limpando comigo”.

Fora que foram mais de 
três décadas de um casmen-
to sem desavenças. “A gente 
não brigava, mas não era só 
por minha causa, a gente não 
brigava porque ele não era 
homem, como ele mesmo di-
zia, de confrontos. Era um ho-
mem muito calmo, adorava fi-
car dentro de casa, desde que 
eu estivesse com ele. Adorava 
ficar comigo, só eu e ele. Daí, 
a gente ter feito tanta música 
juntos”, apontou.

De um começo no qual 
tocava em festinhas de ani-
versário de família e casa-
mentos, ganhando o mundo 
pelo seu talento, Sivuca se 
tornou um artista completo. 
“Ele orquestrava bem e fazia 
arranjo bem para qualquer 
tipo de grupo. Fosse para o 
grupo de forró pé de serra, 
fosse mais estilizado, ou cho-
ro, até chegar a Orquestra 
Sinfônica. Ele estava presen-
te em tudo isso, porque ele 
era realmente multi. Música 
para ele era música, só existia 
a boa e a ruim, mas tudo era 
música”, contou Glória.

Já o cineasta paraibano 
Vladimir Carvalho, que está 
radicado em Brasília (DF), re-
corda quando se encontrou 
pela primeira vez com o Poeta 
do Som, ainda em Itabaiana. 
“Quando lá morava, eu conhe-
cia Sivuca e, pela janela, eu o via 
passar na frente da minha casa 
na garupa de um cavalo com 
os caçuás cheios de sapatos e 

utensílios de couro, material 
com o qual sua família garantia 
a sobrevivência”, disse o reno-
mado documentarista. 

Natural da cidade de Cam-
pina Grande, mas radicado em 
Itabaiana – onde recebeu o Tí-
tulo de Cidadão em 1992 – o 
poeta Jessier Quirino admitiu 
se inspirar na obra do saudoso 
músico. “Diria que, assim como 

Sivuca, minha poesia é diversi-
ficada, pois gosto de traquejar 
em várias frentes. Mas, paro 
por aí, até dar um pulinho na 
‘Feira de Mangaio’, no forró, no 
arrasta-pé e na MPB de Sivuca. 
Enquanto o Mestre segue em 
frente e hoje encanta outras 
galáxias”, afirmou.

“O forró paraibano e o fre-
vo pernambuco estão incluídos 

nessa diversidade sonora, que 
passa pela bossa nova, tropicá-
lia, MPB, jazz, música clássica... 
ou seja, é muito Sivuca para o 
nosso brasilzinho. Para mim, 
faço pose de peru fazendo 
roda, pelo fato de ter estado ao 
seu lado algumas vezes, inclu-
sive em território doméstico, 
ao lado de Glorinha Gadelha”, 
contou Jessier.

Natural de Itabaiana, o paraibano tinha uma diversidade sonora que passa pelo forró, frevo, bossa nova, MPB, jazz, música clássica, dentre outros estilos

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com
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Nasci na cidade de Pedra Lavrada, localizada no 
Curimataú paraibano e, aos onze anos de idade, in-
tegrava a Filarmônica Eugênio Vasconcelos, tendo 
aprendido música desde essa época. Durante os anos 
1963 a 1967, integrei também a banda e a Orquestra 
Sinfônica do Seminário de Ipuarana. Tocava em fes-
tas privadas, Carnavais e festas de rua. Em Ipuarana, 
juntamente com vários colegas, fundamos um con-
junto musical denominado Os Feras. Ensaiei também 
composição musical em parceria, participando de 
vários eventos ligados a festivais, tendo vencido um 
deles com a música ‘Nego de Carnaval’.

A música sempre esteve presente em minha 
vida e permanece até hoje. Quando cheguei a João 
Pessoa, procurei a Filarmônica 5 de Agosto (da 
Prefeitura Municipal) e fui aceito de imediato. Par-
ticipei, também, de noitadas no bar Boiadeiro, em 
Tambaú, do saudoso Bento da Gama. Algumas vezes, 
estava acompanhado dos compositores Luiz Rama-
lho e Vital Farias. Só parei de agitar na área musical 
quando vendi o violão e doei o trompete ao curso 
de Música da UFPB. Foi por essa época que conheci 
Sivuca. Confesso que o seu biótipo não me agradou 
de imediato! Mas, Quando começou a dedilhar a san-
fona, foi um “Deus nos acuda”!

Uma das músicas dele e de Glorinha Gadelha que 
mais me marcou foi ‘Feira de Mangaio’. Os leitores 
deste jornal devem saber que esse é um tipo de fei-
ra muito comum no Nordeste do Brasil, onde se ven-
de uma grande variedade de objetos e mercadorias 
para as mais diversas finalidades. Ou, na expressão 
comum dos interioranos: “Vende-se de tudo”. E man-
gaieiro é o nome que se dá ao dono da barraca da fei-
ra de mangaio. E foi aí que Severino Dias de Olivei-
ra começou a tocar sanfona, aos nove anos de idade, 
principalmente em feiras e festas populares. 

Na ‘Feira de Mangaio’ de Sivuca vende-se fumo 
de rolo, arreio de cangalha, bolo de milho, broa e co-
cada. Tem também pé de moleque, alecrim, canela 
e a famosa “feira dos pássaros”, tão comum em qual-
quer feira interiorana. Aí, o compositor se lembra da 
“vendinha no canto da rua”, onde o mangaieiro ia se 
animar, tomando uma bicada de cachaça com lambú 
assado. Bateu agora saudades do meu tempo de es-
tudante nas feiras de Pedra Lavrada, Picuí e Cubati!

Mas na feira de Sivuca também se vende: cabres-
to de cavalo e rabichola, farinha, rapadura e graviola, 
pavio de candeeiro, panela de barro, alpargata de ar-
rasto e um sanfoneiro no canto da rua. E o sanfonei-
ro fazia o que Sivuca passou a ensinar depois: “Uma 
melodia cheia de floreio para a gente dançar”. Ele não 
esqueceu a mulher rendeira, pois tinha “Zefa de Pur-
cina fazendo renda e o ronco do fole sem parar”.

Pesquisando, descobri que a música ‘Feira de 
Mangaio’ foi objeto de estudos no Congreso Lati-
noamericano de Botánica, concomitantemente ao 
65o Congresso Nacional de Botânica e ao 34o En-
contro Regional de Botânicos (Erbot). O tema cen-
tral do evento foi: “Botânica na América Latina: 
Conhecimento, Interação e Difusão - Ensinando 
Botânica a partir da música ‘Feira de Mangaio’, de 
Sivuca e Glorinha Gadelha (1979)”. O evento ocor-
reu entre 18 e 24 de outubro de 2014, em Salvador, 
capital da Bahia.

Na opinião de um dos expositores do evento, 
Lucas de Esquivel Dias, “a música ‘Feira de Man-
gaio’, um baião/forró composto por Severino Dias 
de Oliveira e considerado um clássico da música 
nordestina, apresenta os produtos que são comer-
cializados pelos mangaieiros nas feiras livres, que 
podem ser entendidas como verdadeiros celeiros 
culturais. Evidencia, ainda, as manifestações ar-
tísticas que compõem o modo de vida das pessoas 
que transitam por estas feiras. Nas disciplinas de 
Ciências e de Biologia verificamos que é muito pou-
co comum o professor utilizar-se de músicas como 
estratégias para ensinar, especialmente os conteú-
dos da área de Botânica. Foi desenvolvida uma ati-
vidade que pode ser trabalhada na disciplina Ciên-
cias, para as séries finais do Ensino Fundamental, e 
também em Biologia, para o Ensino Médio, conten-
do onze questões sobre a música ‘Feira de Mangaio’. 
Recomenda-se que o professor possa trabalhar com 
os alunos a associação entre as culturas fumageira 
e tabagista e a saúde humana, aprendam e discu-
tam o significado das diferentes expressões usadas 
no interior do Nordeste, entendendo a importância 
das feiras de mangaio para o sustento das famílias 
nordestinas, entre outros aspectos retratados pela 
riquíssima letra da música”.

Precisa dizer mais alguma coisa?

Sivuca e 
a botânica

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando

Colunista colaborador

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

É meio frustrante procurar os discos de Sivuca nas 
plataformas digitais. Dos 38 álbuns de carreira que o mú-
sico paraibano lançou, listados no Discogs, maior banco 
de dados sobre registros fonográficos do mundo, menos 
de 1/3 pode ser encontrado em serviços de streaming 
como Spotify ou Deezer. Basicamente, o que pode ser 
encontrado do Poeta do Som são os álbuns que foram 
digitalizados e, eventualmente, lançados em CD, dentro e 
fora do Brasil. É coisa de dez títulos, aproximadamente, 
além de meia dúzia de coletâneas.

Estão lá, por exemplo, os quatro últimos álbuns lan-
çados por ele, todos unicamente em CD: Cada Um Belisca 
Um Pouco (2004), que reúne Sivuca, Dominguinhos e Os-
waldinho do Acordeon, disco que foi indicado ao Grammy 
Latino; e Sivuca Sinfônico (2004), ambos distribuídos 
pela Biscoito Fino. E também os dois títulos da Kuarup, o 
premiado Sivuca e Quinteto Uirapuru (2005) e o póstumo 
Terra Esperança, lançado no raiar de 2007, poucos meses 
após a morte do músico, em 14 de dezembro de 2006. 

Anterior a isso, pouca coisa, mas trabalhos importan-
tes. Há o disco que ele fez com o venerado músico de jazz 
Toots Thielemans (Chiko’s Bar, de 1985), um dos dois ál-
buns que ele gravou com Putte Wickman (Putte Wickman 
& Sivuca, de 1982); Sanfona e Realejo (1987), com Rildo 
Hora, e a dobradinha com Rosinha de Valença gravada, ao 
vivo, no Seis e Meia de 1977.

Solo, há dois, dos quatro volumes do projeto Forró 
e Frevo que ele gravou para o selo Copacabana, no início 
dos anos 1980. Estão lá o volume 1 e o 3, coincidente-
mente os únicos que saíram em CD no Brasil, lançados 
separados ou juntos na série 2 em 1 que a extinta EMI fez 
circular em 2003.

Há o curioso Let’s Vamos (1987), que sequer é lis-
tado pelo Discogs na aba Sivuca. Gravado na Suécia e 
creditado à Sivuca e ao Guitars Unlimited, o repertório, 
que vai de ‘Vassourinhas’ a ‘Trem caipira’ e ‘Noites cario-
cas’, é recheado com fantásticos duetos entre acordeom 
e guitarras (pilotadas pelos suecos Peter Almqvist e Ulf 
Wakenius).

Um achado neste mergulho no streaming é o álbum 
de 1959, Samba “Nouvelle Vague”, lançado pelo selo 
francês Barclay Disques. Aqui, Sivuca lidera a “orquestra 
de ritmos brasileiros e Silvio Silveira” em repertório fino 
de bossa nova, e a maior surpresa é poder ouvir Sivuca 
soltar a voz em faixas como ‘Samba de uma nota só’, de 
Jobim, e ‘Maria Ninguém’, de Carlos Lyra. Em tempo: tanto 
no Spotify, quanto no Deezer, a capa que aparece não é a 
do LP original, mas de um CD lançado na Europa, remas-
terizado e com uma faixa bônus.

Não é comum ouvir Sivuca cantar. Mas dez anos de-
pois, em 1969, ele voltou a entoar alguns hinos da música 
brasileira em seu único disco gravado para o prestigiado 
selo Reprise, aquele mesmo, criado por Frank Sinatra. 
O LP Sivuca ficou restrito ao mercado europeu, mas é 
um disco fabuloso, sofisticado, orquestral e jazzístico. 
Se revezando entre o violão e o acordeom, Sivuca canta 
‘Arrastão’ e ‘Amor verdadeiro’ (dele e Luis Bandeira) e 
solfeja ‘Eu e a brisa’, acompanhado de elegante arranjo de 
orquestra. O disco não está nos aplicativos de streaming 
de maneira oficial, mas pode ser conhecido através do 
Youtube.

Sivuca começou a gravar, segundo o Discogs, em 1956 
pela extinta Copacabana Discos. Não poderia ter um título 
mais apropriado para o jovem de 26 anos que estreava 
em estúdio: Eis Sivuca!, um 10 polegadas com dez fai-
xas que contempla, em seu repertório, de Ary Barroso 
a Sebastian Bach, passando por Guerra Peixe e Ernesto 
Nazareth, entre outros. Todos os temas tocados com um 
virtuosismo impressionante. 

Esse é um disco que faz falta no streaming, ao menos 
oficialmente. Para matar a curiosidade, ele também pode 
ser encontrado, na íntegra, no Youtube, em postagem feita 
por um fã, portanto, sujeita a sumir a qualquer momento 
se os detentores dos diretos autorais do álbum resolve-
rem tirá-lo do ar. É o caso de vários outros álbuns do mes-
tre paraibano que mostrou, como poucos, um ecletismo 
de dar inveja que conquistou não só a Paraíba, ou o Brasil, 
mais o mundo.

Sivuca para ouvir, 
em ‘streaming’!

Quando menina, costumava pas-
sar as férias de julho no engenho das 
primas, em Pilar. Por vezes, íamos a 
Itabaiana, mas, na minha meninice, 
não sabia dos grandes artistas da 
terra, e o maior deles, talvez, Seve-
rino Dias de Oliveira, Sivuca. Uma 
lástima, pois deveríamos conhecer 
nossos artistas desde pequena, no 
conhecimento das artes, nos pri-
meiros anos de escola. Uma falta 
sem tamanho. Não me lembro, em 
nenhum ano do primeiro e segundo 
graus, ter qualquer contato com o 
trabalho de artistas paraibanos, fos-
se na literatura, pintura ou música. 
Hoje defendo essa disciplina, desde 
as primeiras vogais.

Nem tenho lembrança da pri-
meira vez que ouvi falar dele, de 
Sivuca, mas já tinha idade para 
entender o que/como um músico, 
albino e de Itabaiana tinha ido parar 
em Nova York, num tempo em que 
viajar, e muito mais, fazer suces-
so com uma sanfona, eram coisas 
impensáveis. O mundo era grande 
e de distâncias maiores do que a 
“terra plana”! Mas, desde sempre, 
muitos artistas se aventuravam na 
Big Apple, e lá, eles conseguiam 
trabalho, reconhecimento e sucesso. 
A exemplo de tantos músicos e ins-
trumentistas: João Gilberto, Baden 

Powell e Hamilton de Holanda, só 
para citar alguns.

Sivuca foi multi-instrumentista, 
arranjador, maestro e tudo o mais 
que se pode ser na música. E transi-
tou com excelência pelo forró, jazz, 
baião, frevo, choro e todos os ritmos 
de que se tem notícia. Com a sanfona 
que ganhou do pai aos nove anos, 
fez com a sua arte, parcerias inima-
gináveis que vão de Waldir Azevedo 
às versões de suas músicas pelos 
Mutantes ou ainda, o arranjo de ‘Pata 
Pata’, de Miriam Makeba. Mal sabia 
eu que, ao dançar essa música pela 
primeira vez, numas férias em Forta-
leza, aos 13 anos de idade, no Clube 
Náutico e suas tertúlias, teria um 
paraibano no ritmo daquela África 
que fazia os jovens enlouquecerem 
nos salões cearenses. 

Sivuca, cidadão do mundo. De 
Lisboa, Paris, Rio de Janeiro e Nova 
York, o seu som itabaianense ganhou 
os mundos. E só depois, nós da pro-
víncia, viemos vê-lo de perto.

Como  muita gente, comecei a ou-
vir Sivuca no rádio, na TV, e só depois 
tive o privilégio de ouvi-lo ao vivo em 
shows pela cidade. Bem lembro de um 
espetacular na pracinha da Igreja de 
São Pedro, na cidade baixa, que foi uma 
apoteose. A cada fole, um aplauso, e 
a consciência de que tinha diante dos 
meus olhos, um músico de exceção, 
e que melancólica e alegremente (se 
assim pode), se despedia dos palcos. 
Sivuca já estava doente.

Sua figura exótica, todo de uma 
cor só, e dos “cabelos cor de milho”, 
olhos fechados e aquela sanfona 
mágica, um virtuose, fazia, a nós 
mortais, um passeio no divino. No 
sagrado. Mesmo quando incendiava 
a plateia com seus forrós das ‘Feiras 
de Mangaio’.

Acho que foi nesse estado divino 
que, ouvimos a notícia da sua mor-
te. Uma despedida triste. Mas um 
orgulho de ter esse nome inscrito 
na história das artes paraibana, que 
rodou o mundo, e findou seu adeus, 
na sua terra de nascimento.

Sivuca, um orgulho da gente. Um 
fole para sempre. E que, por esses 
dias de maio, mais precisamente 
hoje, dia 26, o céu deve de estar em 
festa. E um Forró de Mangaio, por lá 
se faz presente.

Orgulho!

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | colaboradora

Sivuca
 A cada fole, um aplauso, e 

a consciência de que tinha 
diante dos meus olhos, um 

músico de exceção 

Imagens: Divulgação

Garimpando pela internet, pode-se encontrar verdadeiros achados como ‘Samba “Nouvelle Vague”’ (1959), ‘Sivuca’ (1969) e ‘Let’s Vamos‘ (1987)
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Fundação Casa de José Américo 
abre ciclo de palestras sobre Sivuca

Para comemorar o ani-
versário de nove décadas 
do nascimento do Mestre 
Sivuca no seu Ano Cultural 
promovido pelo Governo do 
Estado, começa hoje um ci-
clo on-line de debates sobre 
a cultura paraibana promo-
vido pela Fundação Casa de 
José Américo (FCJA): bati-
zado de História Cultural da 
Paraíba – Diálogos Presen-
tes, o projeto será apresen-
tado através do canal oficial 
da instituição na plataforma 
Youtube. Haverá 16 painéis, 
sempre às terças e quintas-
feiras, a partir das 9h30, até 
o dia 16 de julho.

O painel de estreia se 
intitula Sivuca e o Ano Cultu-
ral 2020, na qual a obra do 
artista itabaianense será dis-
cutida pelo regente Carlos 
Anísio e o músico Adeildo 
Vieira, conterrâneo de Sivu-
ca, com mediação do profes-

sor Carmélio Reynaldo. “O 
legado de Sivuca é o de um 
grande mestre que respeitou 
a música e revolucionou o 
instrumento que ele adotou 
para a sua vida, que é a san-
fona. É um legado inestimá-
vel que precisa ser estudado, 
valorizado e ser conhecido 
pelas novas gerações”, afir-
mou Adeildo Vieira.

“Sivuca foi um instru-
mentista virtuoso, que bus-
cou obras de compositores, 
como Paganini e Bach, para 
serem transpostas para a 
sanfona usando os recursos 
da sanfona”, analisou Carlos 
Anísio. “Ele teve que lutar 
em duas frentes: mostrar 
que, com a sanfona, se podia 
tocar música erudita, e tam-
bém lutar contra o precon-
ceito que as pessoas tinham 
com esse instrumento. A san-
fona é muito difícil de tocar e 
ele o fez de forma virtuosa. 
Sivuca demonstrava intimi-
dade com o instrumento e o 
tocava com naturalidade, ao 

ponto de alguém até poder 
achar que qualquer um po-
deria fazer o mesmo”.

O regente conta que certa 
vez, quando tocava nos Esta-
dos Unidos, Sivuca foi assistido 
da plateia pelo músico Miles 
Davis. “Quando Sivuca termi-
nou a apresentação, Davis, que 
foi outro grande nome da mú-
sica, falou com ele e disse que 
Sivuca o tinha feito se reconci-
liar com esse maldito instru-
mento, referindo-se à sanfona. 
Sivuca sabia, de forma magis-
tral, explorar as potencialida-
des timbrísticas da sanfona, 
que é um órgão portátil, para 
obter o que desejava conseguir 
ao tocar a música”.

Inscrições
Completando esta semana 

de estreia, na próxima quinta-
feira, o painel apresentado será 
História da Paraíba: lugares de 
memória e de cultura, com as 
professoras Lúcia Guerra e Ire-
ne Rodrigues, também media-
do por Carmélio Reynaldo.

O ciclo de debates His-
tória Cultural da Paraíba tem 
como objetivo promover uma 
série de debates virtuais so-
bre a cultura do Estado, com 
suas expressões e linguagens, 
sem perder de vista o contex-
to histórico. Com carga-ho-
rária total de 20 horas, para 
a emissão de um certificado 
(para quem tiver, pelo menos, 
75% de participação) e ver a 
programação completa, basta 
se inscrever através do ende-
reço: url.gratis/2h7OE.

Na web

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Divulgação

Sivuca era simples como um gênio deve ser, e valente 
como um autêntico nordestino! 

(Otávio Sitônio Pinto. Sivuca em Quadrinhos.)

Quando recebi a sugestão do editor do Caderno de 
Cultura do jornal A União para escrever um texto sobre 
Sivuca, lembrei-me logo da coleção Primeira Leitura, idea-
lizada por Carlos Roberto de Oliveira (in memoriam). Esse 
editor criou um projeto destinado a publicar livros de li-
teratura infantil em quadrinhos. A coleção divulga nomes 
de paraibanos que se sobressaíram na literatura, na polí-
tica, nas artes. Nessa coleção, não poderia faltar o nome de 
Sivuca. Coube ao escritor e jornalista Otávio Sitônio Pinto 
escrever o roteiro de Sivuca em Quadrinhos (Patmos, 2017, 
18º volume da série) e ao  quadrinista Val Fonseca fazer as 
ilustrações.  Carlos Roberto se foi, mas a família assumiu a 
editora e a coleção continua sua trajetória.  

 Severino José Dias de Oliveira, ou melhor: Sivuca, 
como é conhecido mundialmente nasceu em Itabaiana 
(PB), em 1930. Hoje completa 90 anos de seu nascimento 
e o Jornal A União preparou um caderno especial para 
homenagear o músico paraibano. Filho de um artesão 
que curtia couro e fazia selas para cavalos, a profissão do 
pai não atraía o pequeno, sua verdadeira tendência era 
para música. Quem poderia imaginar que o filho de “Zé 
de Tió” (apelido lembrado por Damião Ramos) um dia iria 
tocar com grandes orquestras de Nova York, Paris, Viena! 
Isso aconteceu, mas não foi de “repente, não mais que de 
repente”, um longo caminho foi percorrido.

Sentindo que o filho tinha inclinação para a músi-
ca, o pai deu-lhe um realejo de boca de presente, em se-
guida uma gaita botoneira de dois baixos; algum tempo 
depois, comprou uma sanfona de dois baixos e a primei-
ra música que o menino tocou nesse novo instrumento 
foi ‘Jardineira’, uma marchinha de Carnaval gravada 
por Orlando Silva e composta por Humberto Porto e 
Benedito Lacerda, em 1938.

O primeiro convite para tocar fora dos limites de 
Itabaiana foi na cidade de João Pessoa, apresentou-se na 
Rádio Tabajara, mas o salário era tão pequeno que não 
dava para seu próprio sustento, voltou para Itabaiana 
desiludido. Um primo que morava em Recife acenou com 
a possibilidade tentar a vida na capital pernambucana,  
lá existiam duas grandes estações de rádio – Rádio Clube 
de Pernambuco e Rádio Jornal do Commercio. Iniciou a 
atividade artística tocando na Rádio Clube de Pernam-
buco, depois se transferiu para a Rádio Jornal do Com-
mercio. Essa temporada em Recife foi muito produtiva, 
teve oportunidade de estudar teoria musical, aperfei-
çoar seus estudos musicais com Lourival de Oliveira e 
com o maestro Nelson Ferreira. Nelson e o compositor 
Antônio Maria incentivaram o músico a prosseguir na 
sua carreira artística. O maestro Nelson Ferreira sugeriu 
a mudança do nome para Sivuca, com essa argumenta-
ção: “Galego, esse seu nome não dá”.  Foi nesse período 
de convivência com o maestro que tocou com a Orques-
tra Sinfônica do Recife, executando a Quinta Sinfonia de 
Beethoven no Teatro Santa Isabel.   

Depois de dez anos em Recife (1945-1955), Sivuca 
voou mais alto e partiu para o Rio de Janeiro, centro da 
cultura e do poder naquela época, e lá trabalhou na TV 
Tupi, executou trilhas sonoras de filmes e gravação do 
seu primeiro LP. A partir de 1959 começaram as excur-
sões e apresentações na Europa e EUA. Foram muitas 
parcerias com músicos, com orquestras famosas e veio 
a consagração e o reconhecimento mundial. A trajetória 
artística do filho de Seu “Zé de Tió” foi intensa e variada.  
Em 1970, começou a compor com sua musa e parceira 
Glorinha Gadelha, médica e compositora. O casamento 
aconteceu em 1975, foram felizes por muitos anos e com-
puseram uma música que se tornou clássica no repertó-
rio brasileiro – ‘Feira de mangaio’.  

No sentido etimológico da palavra, “Mestre” é o pro-
fessor, aquele que é perito ou versado numa ciência ou arte, 
pessoa de muito saber. É o título conferido a artistas, cien-
tistas ou escritores eminentes.  Augusto dos Anjos foi poeta 
e professor e seus alunos consideravam-no “um mestre me-
morável”. Graciliano Ramos era chamado de “Mestre Gra-
ça” por José Lins do Rego e por outros escritores que eram 
seus amigos. Escrevia muito bem. Mestres também são os 
artistas que se destacam em suas artes, nesse ponto Sivuca 
pode ser considerado um Mestre da Música. Em 1999, rece-
beu o título de Doutor Honoris Causa da UFPB.

Não disse tudo, muita coisa ainda está guardada no 
livro Sivuca em Quadrinhos. É só abrir e começar a ler. 
Chamo a atenção para a bonita capa do livro – Sivuca 
tocando sanfona com uma orquestra de pessoas de vá-
rias nacionalidades – louros, ruivos e morenos. Foi um 
músico internacional.

Mestre Sivuca

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

Youtube da FCJA

Hoje, maestro Carlos Anísio (na foto ao lado de 
Sivuca) se junta ao músico Adeildo Vieira para 
falar sobre a obra do multi-instrumentista em 

transmissão ao vivo pelo Youtube

‘Live’ solidária presta homenagem
Hoje, a Academia de Cordel do 

Vale do Paraíba (ACVPB) realizará 
uma transmissão ao vivo de cunho 
solidário, a partir das 19h30, com 
o objetivo de marcar os 90 anos de 
nascimento de Sivuca. O evento, que 
mescla poesia e música, principal-
mente o forró de raiz, será transmitido 
por meio da SerTão TV, do Ceará. E, 
na ocasião, também será divulgado o 
resultado dos trabalhos sobre Sivuca 
classificados no Concurso Cultural de 
Literatura de Cordel promovido pela 
própria entidade.

“Achei importante desenvolver 
esse projeto, cujo título é Live So-
lidária Sivuca - 90 Anos, com dois 
objetivos: o primeiro é que se des-
tina a colher valores para a compra 
de cestas básicas, visando ajudar os 
moradores de rua através do Hospital 
Padre Zé, que se localiza na cidade 
de João Pessoa; o segundo é o de 
comemorar o aniversário de 90 anos 
de Sivuca, que nasceu em Itabaia-
na, cidade que também aniversaria 
hoje e onde fica a sede da ACVPB, 
em razão de todo o talento que ele 
representa como multi-instrumen-
tista, arranjador, compositor e que 
trabalhou com todos os ritmos, como 
choro, frevo, jazz e forró, bem como 
por tudo que ele fez pela cultura pa-
raibana, nordestina, brasileira e até 
com reflexos no mundo inteiro”, disse 

o presidente da ACVPB, poeta Mar-
coni Araújo, que convidou o cantor 
Geovani Júnior para com ele dividir 
a apresentação da live.

Araújo garantiu que os depósitos 
que vierem a ser feitos na conta da 
entidade serão gastos na aquisição 
das cestas básicas. “Isso é para que 
a gente tenha transparência total em 
tudo que estará sendo realizado”, 
justificou o presidente da Academia. 
“E para que todo o trabalho tenha 
qualidade técnica e a live aconteça de 
forma bem organizada, teremos os 
serviços da SerTão TV”, acrescentou 
ele, antecipando que, entre os artistas 
participantes está a viúva de Sivuca, 

Glorinha Gadelha, que deverá parti-
cipar em vídeo gravado interpretando 
uma música do homenageado.

Marconi Araújo (E), presidente da ACVPB, e o cantor Geovani Júnior (D) apresentarão a ‘live’

Fotos: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no Youtube 

do SerTão TV



Serviço on-line do órgão visa beneficiar os usuários que se encontram sem atendimento presencial em razão da covid-19

Detran lança serviço para 
emissão da CNH definitiva

A partir de hoje (26), o 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB) dispo-
nibiliza mais um serviço on
-line. Trata-se da emissão da 
2ª via da Carteira Nacional de 
Habilitação ou da CNH defini-
tiva, que beneficiará os usu-
ários que se encontram sem 
atendimento presencial no 
órgão, em razão da pandemia 
do novo coronavírus.  

Para a emissão, o usuá-
rio deve entrar no site detran.
pb.gov.br, na aba Habilitação, 
depois no ícone “Boletos 
CNH”, emite a guia do serviço 
desejado e, após pagar essa 
guia, volta ao site, no ícone 
“Solicitar 2ª Via CNH/CNH 
Definitiva”, que levará ao Por-
tal de Serviços On-line do De-
tran-PB. Nele o condutor cria 
uma conta, faz o seu cadastro 
de acesso e solicita a emissão 
do documento de habilitação. 

Para acompanhar o pro-
cesso, o usuário pode entrar 
no site e, no ícone “Situação 
CNH”, coloca o CPF e envia 
para consultar se a carteira 
já está disponível. Quando 
pronta, ele poderá baixar a 
CNH Digital, que tem o mes-
mo efeito legal da física.

Segundo o superinten-
dente Agamenon Vieira, o De-
tran-PB continua trabalhan-
do, por meio da sua equipe da 
Assessoria em Processamen-
to de Dados, no sentido de 
disponibilizar novos serviços 
on-line para atender a um nú-
mero cada vez maior de usu-
ários, durante a pandemia do 
novo coronavírus.
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Tendo dedicado parte da vida ao estu-
do da filosofia e da religião, Pietro Ubal-
di (ilustração) escreveu obras sobre o 
tema, num viés espiritualista e universa-
lista. Ao longo delas, procurou demons-
trar a existência de uma lei natural, se-
gundo princípios de Sócrates e Platão. 
Metade dessa obra foi escrita na Itália e a 
outra no Brasil.
       O livro “A grande síntese”, escrito en-
tre 1932 e 1935, é tido como uma das suas 
principais obras, versando sobre uma pro-
posta de compreensão unificada entre as 
formas de conhecimento humano.
       Passados 48 anos da morte de Pietro 
Ubaldi (29 de fevereiro de 1972), senti-
mos que a ciência está chegando, por si 
mesma, sem intervenção espiritualista, 
a admitir que a última realidade do uni-
verso seja o pensamento, um pensamen-
to cósmico, em que o homem, de que faz 
parte, mas que existe independentemen-
te dele. Ou seja: o pensamento é meu, sou 
eu, mas quando adormeço ou quando 
morro, ele continua a existir, evoluindo e 
interagindo com outros, não importando 
se estou dormindo ou morto. Se há algo 
de eterno, isto se chama o pensamen-
to, que passa por outras galáxias numa 

Ubaldi e a grande síntese: todos iguais neste cosmo
velocidade que não 
temos condição de 
imaginar, calcular.
       Penso assim 
(participante desse 
pensamento cósmi-
co, interagindo com 
pessoas que não co-
nheço e podem estar 
agora em Madras, na 
Índia, ou em Reyk-
javik, na Islândia) 
por releituras que 
faço do grande Pie-
tro Ubaldi, que, à 
maneira do saudo-
so engenheiro e pa-
rapsicólogo Hernani 
Guimarães Andrade, 
não tinha o míni-
mo preconceito em 
transitar entre as ci-
ências e as religiões 
(no imprescindível 
plural, mesmo).
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       Ubaldi chegou a ter interlocuções com Al-
bert Einstein no início dos anos 50 do século 

passado. A confissão de 
Ubaldi quando se aproxi-
mou de Einstein e de seu 
pensamento é forte.
       “Compreendi uma 
coisa: a alta matemática 
está muito próxima das 
especulações filosóficas. 
Isto, para mim, estabele-
ceu uma ponte entre a ci-
ência e o espiritualismo. 
Desde então encarei os 
problemas do espírito, 
não somente como bio-
lógicos, sociais, artísti-
cos, místicos, espirituais, 
filosóficos, religiosos 
etc., mas também como 
problemas estritamente 
científicos”. 
       Ubaldi escreveu isso 
em abril de 1955. De lá 
até hoje, o reducionis-
mo cada vez mais perde 
espaço e sentido. 
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       Os legados de Woodstock, da canção 
“Imagine”, de John Lennon, e dos livros 

de Fritjof Capra são essenciais para que assim 
ocorra, com equilíbrio e mutação. Por isso, eu e 
outros, no mundo inteiro, não atendemos com 
nossos textos nos jornais aos desejos de um tema 
único (política ou arte, por exemplo) e até do re-
trocesso. Isto integra e entrega parte de minhas 
insinuações culturais na coluna “Essas coisas”.
        Os terrestres, mesmo com o calendário infor-
mando que este é o 20º ano do 21º século, con-
tinuam - passado tanto tempo, tantos espaços, 
tantas raças - apostando na superioridade de 
sua realidade, na mesma proporção em que são 
mantidos os dogmas das religiões. Não devemos 
nos considerar inferiores. Não é bem isso. Mas, 
escolher o conceito de unicidade é uma opção 
pela superioridade.
       Por que sermos únicos? Qual a razão, a lógi-
ca, as vantagens? Prefiro entender a unicidade 
como cegueira pela metade. 
       Se o infinito não tem fim, é porque não teve 
princípio. Assim, natural é fechar os olhos, dor-
mir com tranquilidade e sonhar em direção à es-
trela 47 Ursae Majoris.
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       (Tenho motivos de sobra para saber que 
extraterrestres existem. Apenas não é muito 
correto assim chamá-los, pois somos todos 
iguais neste cosmo).

Foto: Elza Fiúza/Agência BrasilFinanciamento estudantil

Para acompanhar o 
processo, o usuário pode 
entrar no site e, no ícone 
“Situação CNH”, coloca 

o CPF e envia para 
consultar se a carteira já 

está disponível

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | colaborador

Parcelas dos contratos do 
Fies são suspensas pelo MEC

O Comitê Gestor do 
Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies) au-
torizou a suspensão das 
parcelas dos contratos de 
financiamento estudantil 
concedidos com recursos 
do Fies, que estejam na 
fase de utilização, carência 
ou amortização, durante 
o estado de calamidade 
pública em razão da pan-
demia de covid-19. A reso-
lução foi publicada ontem 
(25) no Diário Oficial da 
União.

A medida está previs-
ta na Lei nº 13.998/2020, 
sancionada neste mês pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

O estudante que ti-

ver interesse em suspen-
der as parcelas deverá se 
manifestar junto ao ban-
co até 31 de dezembro. A 
suspensão vale para os 
contratos que estavam em 
dia antes da decretação do 
estado de calamidade pú-
blica, reconhecido em 20 
de março, e será retroativa 
às parcelas que não foram 
pagas desde então.

Está permitida a sus-
pensão de duas parcelas 
para os contratos em fase 
de utilização ou carência 
(referente aos juros tri-
mestrais para contratos 
feitos até o 2º semestre de 
2017) e de quatro parcelas 
para os contratos em fase 
de amortização, dos estu-
dantes que já concluíram 
o curso. O Governo Fede-

ral poderá prorrogar esses 
prazos. De acordo com a 
resolução, as parcelas sus-
pensas serão incorporadas 
ao saldo devedor do con-
trato do estudante. 

Inadimplência
A taxa de inadimplên-

cia nas instituições priva-
das de ensino superior fi-
cou em 26,3% em abril, um 
crescimento de 72,4% na 
comparação com o mesmo 
mês de 2019, quando fe-
chou em 15,3%. Os dados 
constam da pesquisa de 
inadimplência divulgada 
ontem (25) pelo Sindicato 
das Instituições de Ensino 
Superior Privado (Semesp) 
e já registram o impacto 
econômico da pandemia do 
novo coronavírus no setor.

A suspensão vale para os contratos dos estudantes que estavam em dia antes da decretação do estado de calamidade pública

A pandemia provocada 
pelo coronavírus e a con-
sequente necessidade do 
distanciamento social e da 
restrição de mobilidade da 
população para combatê-lo 
continuam gerando refle-
xos na rotina dos pequenos 
negócios paraibanos. É o 
que revela a terceira edição 
da pesquisa “O Impacto da 
Pandemia de Coronavírus 
nos Pequenos Negócios”, 
realizada pelo Sebrae Na-
cional para acompanhar a 
situação das micro e peque-
nas empresas e auxiliar os 
empreendedores a lidarem 
com os desafios e as dificul-
dades impostos pela nova 
realidade do mercado.

Conforme os números 
da pesquisa, que na Paraíba 
entrevistou 97 empresários, 
89,7% deles precisaram in-
terromper ou alterar o fun-
cionamento do negócio em 
razão da pandemia. Desse 
percentual, 47,5% informa-
ram que promoveram mu-
danças no funcionamento da 
empresa, enquanto 42,2% 
decidiram interromper tem-
porariamente as atividades 
do negócio. Além deles, ou-
tros 5,1% dos entrevistados 
disseram que não mudaram 
a forma de funcionar, en-
quanto 5,2% optaram por 
encerrar de vez as atividades 
da empresa.

Outro ponto aborda-
do pela pesquisa trata das 
novas medias que os em-
preendedores entrevistados 
resolveram iniciar por causa 
da crise do coronavírus. Se-
gundo os números, 39% in-
formaram que começaram a 
realizar vendas online com 
o uso das redes sociais, 11% 
a fazerem o gerenciamento 
das contas da empresa pelo 
aplicativo do banco e 10% a 
realizarem vendas por tele-

fone e aplicativos móveis.
Nesse mesmo univer-

so, 4% disseram que es-
tão com seus funcionários 
trabalhando em regime de 
home office, 4% estão par-
ticipando de comunidades 
que são de interesse dos 
clientes para poder intera-
gir e realizar vendas, 3% 
fizeram parcerias com em-
presas locais para entregas 
ou vendas conjuntas, 3% 
realizaram pagamento por 
propaganda na internet e 
apenas 1% começou a ven-
der através de sites.

Já em relação ao futuro, 
a maior parte dos empresá-
rios entrevistados, 45,2%, 
acredita que a economia 
deve voltar ao normal em até 
seis meses. Outros 36% dis-
seram que isso só deve acon-
tecer em um período entre 7 
e 12 meses. Já 17,8% acredi-
tam que a economia vai levar 
mais de 12 meses para voltar 
ao normal, enquanto 1% dos 
entrevistados não soube ou 
não quis responder.

Na avaliação da geren-
te de Estratégia do Sebrae 
Paraíba, Ivani Costa, os da-
dos da pesquisa refletem 
não apenas os impactos da 
pandemia nos pequenos ne-
gócios, mas também as ten-
dências que estão surgindo 
com o novo cenário.  

“A pandemia ocasio-
nada pelo coronavírus pa-
rece ter rompido de vez as 
estruturas do mundo velho 
e provocado o surgimento 
de um mundo novo, onde 
os empreendedores são 
os protagonistas para uma 
revolução digital. Isso tem 
assustado, pois agora as 
empresas são obrigadas a 
aprender tudo da noite para 
o dia, pois se não se adequa-
rem, não poderão se manter 
funcionando”, enfatizou.

Pandemia impacta 
pequenos negócios

Andreia Verdélio
Agência Brasil 



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 26 de maio de 2020

Reforma na PF
O Senado aprovou ontem a Medida Provisória 918/2020, 
que altera a estrutura de cargos da Polícia Federal, 
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Dinaldo Wanderley morreu aos 69 anos no último domingo, vítima da covid-19, depois de dez dias de internação em JP

O corpo do ex-prefeito de Pa-
tos e ex-deputado estadual Dinaldo 
Medeiros Wanderley (PSDB), foi 
cremado às 15h de anteontem em 
Cabedelo, na Região Metropolitana 
de João Pessoa, em uma cerimônia 
restrita a poucos familiares. Dinal-
do estava internado na Unidade 
de Terapia Intensiva do Hospital 
Nossa Senhora das Neves desde o 
último dia 14, por conta de com-
prometimento de um dos pulmões 
após ter sido contaminado com o 
novo coronavírus (covid-19).

Em sua rede social, o pre-
feito afastado de Patos, Dinaldo 
Wanderley Filho (DEM), escre-
veu: “Na hora da misericórdia, 
meu pai foi cremado. Deus em 
sua infinita misericórdia o receba 
no dia da ascensão de Jesus!”. Na 
publicação, Dinaldinho informou 
que as cinzas ficarão guardadas e 
trasladadas para Patos, no Sertão 
da Paraíba, para ser sepultado no 
jazigo da família, no Cemitério 
São Miguel, apenas após o fim da 
pandemia da covid-19.

“Guardaremos suas cinzas 
para em um momento oportu-
no fazermos o que era o desejo 
dele: ser enterrado em Patos no 

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

Ex-deputado é cremado e cinzas 
irão para Patos após pandemia

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Ação Parlamentar

Prazo de validade
Alimentos e produtos de limpeza com 
prazo da validade próximo do vencimen-
to poderão ser doados pelos estabeleci-
mentos comerciais para entidades filan-
trópicas e órgãos públicos do Estado da 
Paraíba. É o que prevê o projeto de lei 
do deputado estadual Nabor Wanderley 
(Republicanos), aprovado por unanimi-
dade na ALPB. A campanha terá caráter 
permanente, em benefício de casas de 
abrigo, asilos, instituições de caridade, 
casas de saúde e hospitais públicos, além 
de escolas públicas.

‘Programa Acolher’
As equipes multidisciplinares respon-
sáveis pela execução do ‘Programa Aco-
lher’, em funcionamento no Fórum da 
Infância e da Juventude da Capital desde 
2011 e que foi ampliado para outras re-
giões da Paraíba, estão acompanhando 
remotamente as gestantes que mani-
festaram o desejo de entregar os bebês 
para a adoção. A iniciativa tem como 
propósito garantir a saúde da mãe e da 
criança durante o período de isolamento 
social, necessário para conter a dissemi-
nação do coronavírus (covid-19).

Notas & Fatos

Roubo de cargas
A Associação Nacional do Transporte de 
Cargas e Logística divulga anualmente, des-
de 1998, a estatística nacional de roubo de 
cargas. O relatório tem como base informa-
ções colhidas em fontes formais e informais. 
Ao longo de 2019, foi registrado um total de 
18.382 ocorrências de roubo de cargas pelo 
país. Já no ano anterior, essa soma chegava 
a 22.183 casos. O ano passado mostra uma 
queda de quase 4 mil delitos, cerca de 17% 
inferior, com relação a 2018. Mas ainda é 
alta e preocupa o segmento.

Iniciação científica
A Pró-Reitoria de Pesquisa (Propesq) da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
iniciou ação de divulgação dos projetos 
de iniciação científica com vigência 2019-
2020, por meio dos perfis da pasta no Insta-
gram e no Facebook. Objetivo da iniciativa é 
reconhecer a produção acadêmica dos 1,1 
mil estudantes bolsistas e de 600 voluntá-
rios que atuam no Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) da 
UFPB. Os projetos envolvem estudantes do 
Ensino Médio, da Escola Técnica de Saúde e 
do ensino superior da UFPB.

Pelas Prefeituras

Justiça & Adjacências

Aquisição de lavabos
A Prefeitura de Patos, por meio da Secreta-
ria da Saúde, adquiriu lavabos com água e 
detergente para serem disponibilizados em 
agências bancárias, casas lotéricas, mercado 
público, UPA 24 horas, PA Maria Marques, 
unidades de saúde, escolas e outros pontos 
estratégicos da cidade. O equipamento ser-
virá para o combate e enfrentamento ao co-
ronavírus e facilitar a lavagem das mãos das 
pessoas que circulam nesses locais.

Máscaras de proteção
Em menos de três meses, 12 reeducandas 
da Cadeia Pública Feminina da Comarca de 
Cajazeiras já produziram mais de 15 mil 
máscaras de proteção individual. Elas fa-
zem parte do projeto ‘Costurando Sonhos’, 
desenvolvido pela Diretoria da Cadeia, com 
o apoio da Gerência de Ressocialização e 
da Administração Penitenciária e do Poder 
Judiciário Estadual, por meio da Vara de 
Execução Penal (VEP) e da 2ª Vara de Ca-
jazeiras. As máscaras também estão sendo 
produzidas nas unidades femininas de João 
Pessoa, Campina Grande e Patos.

Foto: Arquivo-ALPB

Dinaldo Wanderley era filiado ao PSDB e toi prefeito de Patos por dois mandatos

Decisão do STF

Acórdão que suspende o pagamento de 
pensão a ex-governadores é publicado

O Governo da Paraíba 
aguarda orientação da Procu-
radoria Geral do Estado (PGE) 
para determinar a suspensão 
do pagamento de pensão a ex-
governadores, conforme foi de-
cidido pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF). Ontem, o STF 
publicou o acórdão da decisão 
tomada no último dia 2, que 
rejeitou os embargos da As-

sembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) defendendo a constitu-
cionalidade da matéria.

Na ocasião, a Corte deli-
berou de forma unânime que a 
lei estadual que criou o benefí-
cio fere a Constituição Federal. 
Ao todo, 15 pessoas constam na 
folha de pagamento do Estado, 
entre ex-governadores e viúvas. 
Na relação, aparecem Ricardo 
Coutinho (PSB), Cícero Lucena 
(Progressistas), Roberto Pauli-
no (MDB) e Milton Cabral, com 

benefícios que variam entre 
R$ 23,5 mil a R$ 11 mil.

Desde outubro de 2018, o 
STF considera inconstitucional 
a lei estadual que disciplinava 
o pagamento das pensões. O 
ministro relator Celso de Mello 
chegou a declarar, na sentença, 
que “aquele que não esteja titu-
larizando cargo eletivo de go-
vernador do Estado, extinto que 
tenha sido o mandato, não pode 
receber do povo pagamento por 
trabalho que já não presta”.

Pouco tempo depois, o 
Ministério Público de Contas 
(MPC) protocolou um pedido 
no Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE) para que as pen-
sões pagas fossem suspen-
sas. Entretanto, os embargos 
protocolados pela ALPB 
pediam que, caso o STF sus-
tentasse entendimento pela 
suspensão do benefício, este 
só fosse válido para novos 
casos, mantendo os pensio-
nistas atuais.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Eitel defende presidente 
e diz que ministro errou

O secretário-geral do Minis-
tério Público da União (MPU), o 
paraibano Eitel Santiago, saiu em 
defesa do presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) e da atuação 
do procurador-geral da Repúbli-
ca, Augusto Aras, em relação às 
investigações de que o presiden-
te teria tentando interferir em 
investigações da Polícia Federal 
para beneficiar parentes. Em en-
trevista concedida ontem, Eitel 
criticou a divulgação de imagens 
de uma reunião ministerial e ava-
liou que o gesto acentuou a crise 
política no país.

A decisão de divulgar a reunião 
foi do ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Celso de Mello, 
que, na opinião de Eitel Santiago, 
teria se equivocado. “O ministro 
errou. Pressionado, ele divulgou (a 
gravação) quase que integralmen-
te. Mas se eu fosse o advogado do 
presidente não precisaria arguir a 
suspeição dele”, disse, referindo-se 
à possibilidade levantada no último 
final de semana.

O ex-subprocurador avaliou 
que Celso de Mello deveria ter 
avaliado se a divulgação poderia 
aborrecer as pessoas citadas e 
que não teriam relação ao tema 
em questão. “Reuniões de gover-
nos não deveriam ser divulgadas 
amplamente se isso não presta 
para demonstração de uma prova 
que se procura obter numa inves-
tigação criminal”, prosseguiu.

Eitel fez questão de frisar 
que não fala em nome do PGR e 
que, na sua opinião, não há nada 
nas imagens que prejudicam o in-
vestigado, no caso, o presidente. 
“Sou um homem livre para dizer o 
que penso e vivo numa democra-
cia para dizer o que penso. Falo 
em meu próprio nome, não em 
nome do procurador-geral da Re-
pública”, referendou. O paraibano 
lembrou que existe um inquérito 
instaurado a pedido de Augusto 
Aras para apurar uma denúncia 
contida na entrevista do ex-mi-
nistro Moro, no momento de sua 
despedida do ministério.

Cemitério São Miguel, junto com 
o seu pai, Dinamérico, sua mãe 
Haydée e seu irmão Verlane; para 
que todos seus grandes amigos 
possam se despedir desse grande 
homem”, disse Dinaldinho.

Dinaldo Medeiros Wanderley 
tinha 69 anos e faria aniversário de 
70 anos no próximo dia 20 de ju-

nho. Nascido em Patos, era filho do 
tabelião Dinamérico Wanderley de 
Sousa e da professora Haydée Me-
deiros Wanderley. Foi advogado, 
economista, empresário, jogador 
de futebol e político. Deputado es-
tadual da Paraíba, ele também foi 
prefeito de Patos por dois manda-
tos consecutivos, de 1997 a 2005.

Como jogador de futebol, 
atuou em duas equipes profissio-
nais de Patos: Esporte e Nacional. 
Foi convidado para a seleção pa-
raibana e só não foi contratado 
pelo Flamengo do Rio de Janeiro 
por resistência da família. No cam-
po empresarial, foi distribuidor de 
matéria-prima para o setor cal-
çadista. Sob influência do seu tio 
Rivaldo Medeiros, atuou na cons-
trução civil, com ênfase aos proje-
tos públicos. A empresa, que trazia 
seu nome, foi a responsável por 
edificações de boa parte das obras 
realizadas em Patos nas últimas 
duas décadas do século passado.

Eleito deputado estadual à 
Assembleia Legislativa da Paraíba 
nos anos de 2000, tentou a reelei-
ção, mas devido a problemas jurí-
dicos relacionados à sua gestão na 
Prefeitura de Patos, foi impedido 
de assumir o mandato por causa 
da cassação do seu registro. Ele foi 
condenado a sete anos de prisão 
por desvio de recursos e fraude 
em licitação, após denúncia do Mi-
nistério Público Federal (MPF) por 
irregularidades na execução de 
convênio entre o município de Pa-
tos e a Fundação Nacional de Saú-
de (Funasa), na construção de um 
sistema de esgotamento sanitário 
no valor de R$ 3 milhões.

As audiências públicas 
para debater a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para o 
exercício de 2021 tiveram início 
nessa segunda-feira (25) e se 
encerram na quinta-feira (28). 
O calendário foi divulgado pela 
Comissão de Finanças, Orça-
mento, Fiscalização Financeira 
e Controle da Câmara Municipal 
de Campina Grande. As reuniões 
serão feitas por meio de video-
conferência e transmitidas ao 
vivo, com interação direta dos 
membros do Orçamento Parti-
cipativo e da população. As au-
diências iniciam sempre às 14h.

De acordo com o presiden-
te da Comissão de Finanças e 
Orçamento, vereador Marinaldo 
Cardoso (Republicanos), esse 
ano os debates terão que ser 
feitos de forma remota, devido 
à pandemia. “Considerando os 
decretos estaduais e municipais 
que proíbem aglomeração de 

pessoas, e tendo em vista a ne-
cessidade da implementação de 
medidas de redução de circula-
ção e de aglomeração para pre-
venir a disseminação do novo 
coronavírus (covid-19), vamos 
excepcionalmente realizar a dis-
cussão da LDO 2021 de forma 
remota”, explicou.

A Comissão ainda conta 
com o vereador João Dantas 
(PSD), como relator, e o verea-
dor Bruno Faustino (PTB), como 
membro. Os integrantes da co-
missão e os representantes das 
secretarias municipais vão deba-
ter remotamente, por meio de vi-
deoconferência, que será trans-
mitida ao vivo no portal e nas 
redes sociais oficiais da CMCG. 
Os membros do Orçamento Par-
ticipativo poderão interagir por 
meio de mensagens na página do 
Facebook, durante a transmis-
são, enviando suas perguntas e 
fazendo as devidas ponderações.

CMCG define audiências 
públicas da LDO 2021
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Senado aprova MP que muda 
a estrutura de cargos na PF
Medida Provisória cria Funções Comissionadas do Poder Executivo, Funções Gratificadas e extingue cargos em comissão

O Senado aprovou on-
tem a Medida Provisória 
918/2020, que altera a es-
trutura de cargos da Polí-
cia Federal (PF). A MP cria 
Funções Comissionadas do 
Poder Executivo (FCPE) e 
Funções Gratificadas (FG) 
e extingue cargos em co-
missão do Grupo Direção e 
Assessoramento Superiores 
(DAS). Agora, o texto segue 
para a promulgação.

A proposta cria 45 
FCPE e 471 FG para a Polí-
cia Federal. Também trans-
forma 281 cargos DAS, alo-
cados na Polícia Federal, 
em 338 funções comissio-
nadas do Poder Executivo 
e seis funções gratificadas. 
De acordo com a mensa-
gem enviada ao Congresso 
Nacional, o governo avalia 
que a medida vai fortalecer 
a instituição.

“A análise da atual es-
trutura da Polícia Federal 
evidencia a necessidade 
de reforçá-la, pois atual-
mente suas unidades des-
centralizadas carecem de 
estrutura formal. Assim, o 
fortalecimento da estrutura 
da instituição é imperativo, 
por ser a Polícia Federal a 

principal frente do país na 
atuação policial nas frontei-
ras e no combate às organi-
zações criminosas, ao tráfi-
co de drogas, à corrupção, 
à lavagem de dinheiro e ao 
terrorismo, dentre outras 
atividades exclusivamente 

por ela desempenhadas”, ar-
gumetou o governo na justi-
ficativa da MP.

O líder do PSL no Se-
nado, Major Olímpio (SP), 
teceu elogios à PF. “Essa 
medida é mais do que jus-
ta à Polícia Federal. Com a 

Polícia Federal, a lei é para 
todos”. Já o líder do MDB 
no Senado, Eduardo Braga 
(MDB-AM), disse que a me-
dida poderá ser importante 
para reforçar a segurança 
nas fronteiras.

“Essa reorganização 

da PF pode resolver alguns 
problemas, como a dispo-
nibilidade de funções grati-
ficadas para realocar poli-
ciais e delegados em regiões 
de fronteiras. Entendemos 
necessária essa reorganiza-
ção”, disse o emedebista.

Fernanda Nunes
Agência Estado

Marieta Cazarré
Agência Brasil

Declaração em teleconferência

Presidente da Petrobras garante que 
não há estudos para privatização

Em teleconferência pro-
movida pela Genial Inves-
timentos, o presidente da 
Petrobras, Roberto Castello 
Branco, disse que a privatiza-
ção da empresa não está no 
radar do governo. Ele reite-
rou, no entanto, que continua 
em curso o programa de ven-
da de ativos e subsidiárias.

Em alguns casos, uni-
dades serão fechadas, como 
aconteceu com a Araucária 
Nitrogenados (Ansa), no iní-
cio deste ano.

A participação da esta-
tal na Braskem deve ser ven-
dida até o fim do ano. A com-
panhia petroleira é sócia da 

Odebrecht na petroquímica.
Segundo Castello Bran-

co, a relação da Petrobras 
com a China “não poderia 
ser melhor”. De acordo com 
o executivo, não há interfe-
rência política nos acordos 
comerciais firmados entre os 
dois países.

A China é atualmente 
um dos principais compra-
dores de petróleo e deriva-
dos da Petrobras e também 
um dos que detém o maior 
número de contratos de 
construção de plataformas 
para a estatal.

O crescimento das ex-
portações para a Ásia tem 
sustentado a receita da com-
panhia. Com isso, a alta do 
dólar tem sido favorável à 

companhia, de acordo com o 
executivo.

Preço do petróleo
A Petrobras projeta uma 

recuperação gradual do pre-
ço do petróleo nos próximos 
cinco anos, até chegar a US$ 
50 por barril na média anual. 
Para este ano, a cotação pro-
jetada é de US$ 25 por bar-
ril, segundo o presidente da 
companhia.

Enquanto o preço da 
commodity se mantém em 
patamar mais baixo, a com-
panhia revê o seu portfólio 
de projetos. Alguns deles 
devem ser readequados 
para que sejam viáveis neste 
período de crise. Outros se-
rão suspensos e outros, de-

finitivamente cancelados. O 
executivo enfatizou, porém, 
que não pretende alavancar 
a empresa para manter os 
investimentos.

Castello Branco disse 
ainda esperar a retomada de 
medidas de desalavancagem 
no ano que vem, mas isso 
dependerá do cenário global, 
principalmente se haverá 
uma segunda onda de con-
taminação pelo coronavírus. 
Por enquanto a meta se man-
tém em endividamento mé-
dio anual de US$ 87 bilhões 
no curto prazo e de US$ 60 
bilhões no longo prazo.

O presidente da com-
panhia petroleira enfatizou 
ainda que vê sinais tênues de 
recuperação das economias. 

Marcelo Brandão
Agência Brasil

A proposta aprovada pelos senadores transforma 281 cargos DAS, alocados na PF, em 338 funções comissionadas do Poder Executivo e seis funções gratificadas

Foto: Jefferson Rudy-Agência Senado

O governo da Argentina 
prorrogou, mais uma vez, o 
prazo de renegociação da 
dívida de US$ 68 bilhões 
com credores internacio-
nais. O vencimento anterior 
terminou na sexta-feira pas-
sada (22), e o novo limite é 2 
de junho, podendo ser pror-
rogado por mais dez dias, 
até 12 de junho. O governo 
argentino fez uma nova pro-
posta e tem intenções de 
chegar a um acordo com os 
credores.

A Argentina havia fei-
to uma proposta anterior, 
que teve pouca adesão e foi 
rejeitada no início do mês. 
Cerca de 83% dos credores 
recusaram, e a negociação 
mostrou-se inviável. Sem 
conseguir um acordo até 
a semana passada, o país 
entrou, tecnicamente, em 
default (descumprimento 
de obrigações financeiras). 
Com a extensão das nego-
ciações até 2 de junho, no 
entento, os credores não ati-
varão judicialmente a “ace-
leração dos pagamentos” e 
as cláusulas de “vencimento 
cruzado” (cross default).

A aceleração de paga-
mentos consiste no paga-
mento antecipado e imedia-
to do total de juros. E o cross 
default ocorre quando se as-
sume que, se um título não 
for pago em hora e forma 
(neste caso, os que não fo-
ram pagos em 22 de abril), o 
mesmo acontecerá com to-
dos os demais.

No entanto, como as 
negociações continuam, não 
deve haver grandes desdo-

bramentos, e o país ganhará 
mais tempo para evitar o 
default. “Não vamos assu-
mir nenhum compromisso 
com nossa dívida que adie o 
que os argentinos que estão 
trancados em suas casas es-
tão esperando: sair, produzir 
e fazer a Argentina crescer. 
Não vamos sujeitar a Argen-
tina a novos compromissos 
que não podemos cumprir”, 
afirmou o presidente, Alber-
to Fernández.

Os termos do novo 
plano de pagamento pro-
posto pelo governo argen-
tino não foram divulgados 
oficialmente por estarem 
respaldados pelo acordo de 
confidencialidade (NDA - 
non-disclosure agreement, 
em inglês).

Segundo o ministro da 
Economia, Martín Guzmán, 
a Argentina tem um limite 
na negociação com os cre-
dores, pois necessita cum-
prir o plano de sustentabi-
lidade da dívida acordado 
com o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI).

Em um artigo publica-
da no domingo (24), pela 
britânica BBC, o economis-
ta norte-americano Jeffrey 
Sachs, analisou a situação 
argentina e a de outros pa-
íses. “É provável que se pro-
duza um descumprimento 
dos pagamentos [de dívida] 
porque, embora o país tenha 
feito uma oferta muito pro-
fissional e acertada aos cre-
dores, sobre como evitar o 
default, estes não são muito 
inteligentes para evitar sua 
própria quebra. portanto, 
é provável que vejamos um 
descumprimento de paga-
mentos”, diz Sachs no texto.

Argentina prorroga a 
negociação de dívida

Está publicada na edi-
ção de ontem do Diário Ofi-
cial da União a sanção par-
cial da lei que cria a nova 
Embratur. Ao todo, cinco 
pontos do texto aprovado 
por deputados e senadores 
foram vetados, entre eles 
incentivos fiscais voltados 
para o setor do turismo. 
Em sessão conjunta do Con-
gresso Nacional, que ainda 
não tem data marcada, os 
parlamentares podem aca-
tar ou derrubar os vetos.

No veto, o presiden-

te Jair Bolsonaro excluiu, 
por exemplo, o trecho que 
zerava, a partir de 2021, o 
Imposto de Renda (IR) de-
vido por empresas aéreas 
por causa de contratos de 
leasing de aeronaves e mo-
tores. A justificativa é que 
o Congresso não indicou 
estimativa de impacto ou 
fontes de compensação des-
sas perdas. Também ficou 
fora da norma o artigo que 
garantia a redução para 6%, 
até 2024, do IR sobre valo-
res remetidos ao exterior 
para gastos pessoais de bra-
sileiros em viagens interna-
cionais.

Entre os trechos ve-
tados por Bolsonaro está 
ainda o que transfere re-
cursos do Fundo Nacional 
da Aviação Civil ao Fundo 
Geral de Turismo. O gover-
no argumenta que a medida 
geraria impacto econômico 
negativo para o mercado de 
transporte aéreo.

Também foi vetado o 
trecho que colocaria de-
putados de comissões da 
Câmara no conselho deli-
berativo da Embratur. Para 
o governo, a medida inclui 
membros no conselho sem 
correlação com os períodos 
de mandato dos parlamen-

tares, dando a eles atribui-
ções próprias do Poder Exe-
cutivo.

A Lei 14.002, de 2020, 
transforma o Instituto Bra-
sileiro de Turismo (Embra-
tur) em uma agência com 
status de serviço social au-
tônomo, a Agência Brasi-
leira de Promoção Interna-
cional do Turismo. O texto 
teve origem na Medida Pro-
visória 907/2019, aprovada 
pelo Congresso. De acordo 
com a norma sancionada, a 
nova Embratur tem a mis-
são de planejar, formular e 
implementar serviços turís-
ticos.

Sancionada lei sobre nova Embratur

Um novo exame feito 
pelo presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Dias 
Toffoli, deu negativo para o 
novo coronavírus, informou 
boletim médico divulgado 
ontem pela assessoria da 
Corte. De acordo com o bole-
tim, Toffoli apresentou “me-
lhora considerável” em seu 
quadro respiratório, depois 
de ter sido internado no sá-
bado (23) com sintomas de 
covid-19. O ministro, porém, 
segue hospitalizado.

No sábado (23), Toffoli 
foi a um hospital do Distrito 
Federal para se submeter 
a uma cirurgia de emer-
gência para a retirada de 
um “pequeno abscesso”, 
mas acabou internado para 
monitorização depois de 
apresentar sintomas de co-
vid-19. O ministro já havia 
feito um teste para o novo 
coronavírus na última quar-
ta-feira (20), cujo resultado 
também foi negativo.

Exame de
Toffoli para
coronavírus 
dá negativo

Marcelo Brandão
Agência Brasil

Karine Melo
Agência Brasil
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Afonsinho não vê condições da
volta do futebol na pandemia

João Prata
Agência Estado

Jogadores querem a volta do futebol

Morre Vadão, técnico de futebol

Jogador Cabelinho 
morre de covid-19

Dedé diz que Ceni contribuiu para a queda do Cruzeiro

A maioria dos jogadores e jogadoras 
de futebol do Brasil quer o retorno das 
competições, interrompidas há mais 
de dois meses por causa da pandemia 
do novo coronavírus. A conclusão está 
numa pesquisa realizada pela Fenapaf 
(Federação Nacional dos Atletas Profis-
sionais de Futebol) em parceria com o 
SIAFMSP (Sindicato dos Atletas de Fu-
tebol do Município de São Paulo).
A pergunta "você é a favor ou contra a 

volta dos campeonatos de futebol?" foi 
respondida por 734 atletas que atuam 
em todos os estados do futebol brasi-
leiro: 68% se disseram a favor, 32% 
responderam ser contra (não foi espe-
cificado o número de atletas ouvido por 
Estado). A margem de erro é de 4%. A 
pesquisa foi feita online pela consultoria 
Esporte Executivo. Cada atleta recebeu 
um link exclusivo que dava acesso às 
opções de voto.

Técnico com passagens por Corin-
thians, São Paulo e seleção brasileira 
feminina, Oswaldo Fumeiro Alvarez, 
conhecido popularmente por Vadão, 
faleceu no início da tarde de ontem, 
em São Paulo, decorrente de compli-
cações relacionadas a um câncer no 
fígado, o qual acabou evoluindo para 
outros órgãos. O treinador foi diagnos-
ticado com a doença em dezembro do 
ano passado. Ele teve que ser interna-

do no hospital Albert Einstein, no últi-
mo dia 12. Seu último trabalho foi na 
seleção brasileira feminina. Deixou o  
comando em meados do ano passado 
após o Mundial na França. Em suas 
duas passagens, Vadão conquistou 
duas Copas Américas (2014 e 2018), 
a medalha de ouro nos Jogos Pan-A-
mericanos de 2015, dois Torneios In-
ternacionais, além de um quarto lugar 
nos Jogos Olímpicos do Rio-2016.

Morreu na noite de domingo, em 
João Pessoa, o ex-atacante do Bo-
tafogo-PB Severino Félix da Silva, o 
“Cabelinho”. Natural de Santa Rita, 
ele tinha 64 anos, completados no 
último dia 15 de fevereiro, e se re-
cuperava de um AVC (que sofreu no 
ano passado) quando foi acometido 
pela covid-19. O Belo, time que ele 
defendeu entre 1972 e 1974, emi-
tiu uma nota de pesar, divulgada 
nas redes sociais do clube. A note 
diz o seguinte: “O Botafogo Fute-
bol Clube vem a público lamentar 
profundamente o falecimento do 
ex-jogador Cabelinho, que tinha 
um carinho enorme pelo Belo, e nos 
deixou na noite desse domingo (24) 
vítima da Covid-19. O Clube presta 
solidariedade a todos da família 
nesse momento difícil e reforça a 
importância de nos cuidarmos nes-
sa pandemia”.

O zagueiro Dedé, do Cruzeiro, comentou sobre o breve período em que Rogério Ceni foi o técnico da equipe mineira em 2019 
durante entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN. Para o atleta, o ídolo do São Paulo também tem sua parcela de culpa no 
rebaixamento sofrido pelo time ao final da temporada, e apontou o que considera ser um erro do treinador: escalar os jogadores 
de acordo com a idade. “Eu acho que a situação do time dar uma descida, também tem uma parcela de culpa do Rogério Ceni. 
Ele teve muitas oportunidades. Não estou cornetando e nem falando mal dele. Mas ali não era só o trabalho tático e técnico do 
treinador. Tem o psicológico também. E estava muito inflamada essa situação psicológica”, opinou Dedé.
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Afonsinho é do tempo 
em que o futebol era mais 
inspiração e menos trans-
piração. Treinar em apenas 
um período permitiu que o 
craque de Santos e Botafogo 
nos anos 1960 e 1970 termi-
nasse o curso de Medicina na 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ)

Ficou marcado por usar 
barba e cabelo compridos em 
plena ditadura militar. Fora 
de campo, era próximo de 
músicos como Gilberto Gil, 
Moraes Moreira e Paulinho 
da Viola. Ganhou até canção 
em homenagem - Meio de 
Campo, de Gil.

Fundamental na luta 
por melhores condições de 
trabalho, ele se tornou o pri-
meiro jogador a ter passe 
livre. Em entrevista ao Esta-
dão por telefone, o ex-meio-
campista falou sobre sua 
quarentena em Paquetá, no 
Rio, e a expectativa por pro-
fundas transformações no 
futebol, modalidade que vê 
com descrédito, mecanizado 
como um videogame. Na opi-
nião de Afonsinho, é absurda 
a ideia de pensar em abertu-
ra do futebol nacional neste 
momento.

Como está sendo esse 
período na quarentena?

Em isolamento, saindo 
só para ir ao mercado. Vivo 
com minha companheira 
apenas. Paquetá, na teoria, 
seria fácil de isolar, por ser 
uma ilha, mas o problema da 
sociedade na pandemia é a 
ignorância, a falta de senso 
crítico. Sigo acompanhando 
o esporte pela tevê e apro-
veitando para ler.

O que está lendo?
Ganhei da minha filha o 

livro Um Defeito de Cor, da 
Ana Maria Gonçalves. É como 
tenho conseguido manter 
o equilíbrio emocional, que 
acho que é o mais compli-

Para o ex-jogador e primeiro a ganhar o passe livre, hoje médico, nem protocolos específicos são capazes de reduzir o risco

cado nesse período. Termi-
nei agora também o Ruptura 
(Manuel Castells), que fala 
sobre a crise na democracia 
liberal, explica muito do que 
estamos vivendo.

Você, que é médico, 
como tem visto o Brasil na 
pandemia?

É um problema global. 
Algumas organizações que 
cuidam dos problemas co-
muns da humanidade, no 
caso da saúde a OMS, deve-
riam ser o ponto de encontro 
de informação. Mas vejo uma 
dificuldade das pessoas se in-
formarem de maneira segura, 
e aí fica essa maluquice, um 
desastre completo.

O que achou do en-
contro dos presidentes do 
Flamengo e do Vasco com o 
Bolsonaro?

Não há a menor condi-
ção de pensar em abrir. É 
um problema sério. O fute-
bol tem importância muito 
grande social, econômica e 
politicamente. A pandemia 
é uma questão sanitária, de 
saúde universal. O momento 
político é desastroso. Essa 
história de já pensar em 
abertura aqui é um absurdo. 
Tem que usar a inteligência 

para ver as melhores con-
dições. Abrir no Brasil, com 
o nível de desorientação, é 
desumano. Não temos con-
dições nem com protocolos 
específicos.

O que acha do futebol 
brasileiro atualmente?

Ando muito desencan-
tado. É algo muito doloroso 
porque a minha vida sempre 
foi em volta da bola. Por es-
crever na Carta Capital uma 
vez por semana, acompanho 
o futebol para não ficar por 
fora. Mas para mim o futebol 
de hoje parece um jogo ele-
trônico. Ficou mais do que 
mecanizado, ficou eletroniza-
do. Já é difícil saber na TV se é 
videogame ou não. É um jogo 
muito preso, muito contido. 
Salva um ou outro jogador 
genial. A falta de liberdade do 
jogador hoje é muito grande. 
De certa forma é um reflexo 
da sociedade. É uma face boa 
para analisar o nosso mo-
mento de vida.

A falta de liberdade 
do jogador também se es-
tende para fora de campo. 
Falta consciência de classe 
a essa nova geração?

Faz muita falta o posi-
cionamento dos atletas. O 

jogador é um interlocutor 
de grande alcance. Não tem 
dúvida que é um problema 
Mas também não acho que 
seja alienação. É coerente 
com o que vivemos. His-
toricamente o jogador se 
posicionou. Primeiro, para 
se sindicalizar. Depois, tive 
meu episódio com o passe 
livre. Depois veio a “Demo-
cracia Corinthiana”, apa-
receu o Bom Senso. Hoje 
existe essa retração pelas 
condições de o cara ficar 
isolado, de ser blindado por 
assessores, empresários.

O que você sugere para 
endireitar os clubes sem 
prejudicar os atletas?

Existe um desacerto que 
em algum momento vai pa-
rar. O Flamengo, Palmeiras, 
Grêmio... O Bahia, também, 
todos esses parecem estar 
se organizando. Mas vai ficar 
cada vez menor o número de 
clubes organizados. O exem-
plo de descalabro é o Cruzei-
ro, que é um grande clube. 
Não vai continuar indefinida-
mente assim, acredito. O pro-
blema tem que desabrochar. 
Como um tumor. Hoje a gente 
ouve os clubes da elite rece-
berem fortunas e ao mesmo 
tempo dever salário para 

jogador, que é uma despesa 
fixa. Como pode?

Faltam melhores pro-
fissionais para administrar 
o futebol?

Existe hoje uma hiper-
concentração de renda de 
alguns clubes. E isso é Mun-
dial. Acho que tem solução 
porque senão não acredita-
ria na humanidade. Os Es-
tados Unidos e a China, os 
países mais ricos do mundo, 
investem cada vez mais no 
futebol e não é à toa. O fute-
bol é um dos grandes negó-
cios da sociedade moderna. 
Mas há um desacerto.

O que acha que mais 
mudou no futebol nos últi-
mos anos?

A Copa do Mundo não 
é mais onde se vê o melhor 
futebol. Tanto é que ela acon-
tece ao final da temporada 
europeia, quando os jogado-
res estão estourados. A maior 
qualidade do futebol está na 
Champions, onde há essa hi-
perconcentração de renda 
que comentei, com verdadei-
ras seleções mundiais. A Fifa 
já percebeu isso e criou um 
novo campeonato mundial 
de clubes, mais um degrau da 
globalização.

EntrEvistA
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Afonsinho jogou no Santos e sempre foi polêmico em suas declarações. Hoje está vivendo em quarentena na Ilha de Paquetá, onde atua como médico

Você acha que a pan-
demia mudará algo nesse 
cenário?

Vai mudar, sem dúvida. 
Mas ainda é impossível sa-
ber até onde. Espero que as 
relações fiquem menos de-
sequilibradas, que seja mais 
democrático.

Financeiramente?
Não é legal para mim fa-

lar quanto o jogador ganha 
ou deixa de ganhar. Mas pre-
cisa haver equilíbrio maior 
em relação a isso. Luto para 
que os jogadores sejam va-
lorizados, Mas voltamos à 
questão fundamental de 
tudo: a distribuição da ri-
queza precisa ser mais igual. 
A gente vê clubes pendura-
dos para pagar altos salários 
e outros com dificuldade 
para voltar a ser competiti-
vo. Meu clube de origem, o 
XV de Jaú, que tem história 
bonita, está sem calendário. 
Você pode chamar de pro-
fissional um jogador que só 
tem garantia de emprego 
durante três meses? Profis-
sional tem que ter as condi-
ções de viver e sustentar a 
família de sua profissão.

O que tem achado da 
seleção brasileira com Tite?

Me confessei, embora 
me custe, desencantado. 
O futebol é coletivo, quan-
to mais atuar junto e em 
equipe, melhor será o re-
sultado. E hoje em dia não 
há mais espaço para que se 
monte uma seleção nacio-
nal, não existe espaço no 
calendário para que os jo-
gadores se conheçam.

E sua vida, como acha 
que vai ser depois da pan-
demia?

Espero poder visitar os 
netos, encontrar os amigos e 
voltar a bater a minha pela-
da duas vezes por semana.

Na pelada, joga do que?
Sou assistente de lateral 

e de ponta (risos). Não che-
go na linha de fundo nem de 
um lado nem do outro lado. 
Engano no meio do caminho.



Grupos seguem divididos e Conselho Deliberativo divulga calendário do pleito, mas torcedores não devem votar

Eleições agitam o Botafogo 
antes do retorno do futebol

O retorno do Campeo-
nato Paraibano ainda está 
indefinido, a preocupação no 
momento é com o controle da 
pandemia do coronavírus e os 
prejuízos financeiros que es-
tão se acumulando nos clubes, 
ao ponto de alguns deles não 
terem mais uma equipe pro-
fissional para participar da 
competição este ano. Apesar 
disso tudo, um assunto vem 
tomando conta dos bastidores 
do Botafogo, mas não é esse 
problema. O tema principal 
na Maravilha do Contorno é 
as eleições do clube, previstas 
para o mês de outubro.

Toda a preocupação em 
relação às eleições, mesmo 
ainda faltando  alguns meses 
para o pleito, é que há um cli-
ma de desunião entre os bota-
foguenses, com duas alas bem 

estabelecidas, o que não ocor-
ria no clube, há alguns anos. O 
grupo da situação é encabe-
çado pelo atual presidente e 
candidato à reeleição, Sérgio 
Meira. Já o grupo de oposição 
é liderado pelo ex-vice-presi-
dente de futebol, Breno Mo-
rais, que quer voltar ao clube, 
porém, ainda está impedido 
por conta de decisão da Justi-
ça Desportiva.

O clima de paz e amor 
acabou no clube. Há muita 
animosidade entre as duas 
partes, que já extrapolou os 
limites dos bastidores e ficou 
escancarada no programa 
“Jogo Aberto” da Rádio Taba-
jara, quando Sérgio e Breno se 
agrediram verbalmente no ar, 
com acusações de ambas as 
partes.

O conselheiro Raimun-
do Nóbrega, secretário geral 
do conselho, já divulgou um 
documento, com base no es-

tatuto vigente do clube. Nele 
há um cronograma a ser es-
tabelecido para as próximas 
eleições. Segundo este docu-
mento, o prazo para a dire-
toria executiva encaminhar a 
regulamentação da eleição ao 
Conselho Deliberativo, para 
homologação, termina no dia 
26 de agosto. O atual presi-
dente da executiva, Sérgio 
Meira, pode incluir a criação 
de uma comissão eleitoral. E é 
isto que deseja o atual admi-
nistrador para, segundo ele, 
conduzir os pleitos com mais 
lisura e transparência.

Seguindo o calendário 
divulgado por Raimundo Nó-
brega, o último dia para a ins-
crição de chapas concorrentes 
ao Conselho Deliberativo é 1 
de outubro. Cada chapa deve 
ser composta de no mínimo 
20 e no máximo 50 sócios, 
todos titulares, membros da 
assembleia geral, e  a chapa 

será registrada por um sócio 
regular. O passo seguinte é a 
divulgação da relação das cha-
pas inscritas.

Antes, no dia 25 de se-
tembro é a data limite para 
o presidente da diretoria 
executiva fazer a publica-
ção, em jornal impresso, na 
sede do clube, e nas suas re-
des sociais, de um edital de 
convocação para assembleia 
geral, que acontecerá no dia 
11 de outubro, às 10h. Nessa 
assembleia, haverá a escolha 
do Conselho Deliberativo. 
Em seguida, no mesmo dia, o 
Conselho Deliberativo eleito 
faz uma reunião para esco-
lher o presidente, o vice-pre-
sidente e o secretário. Esta 
assembleia será presidida 
por Sérgio Meira, que esco-
lherá 2 sócios para secreta-
riá-lo. 

A partir daí, começa o 
prazo de inscrição de chapas 

para concorrer à  vice-pre-
sidência e presidência da 
diretoria executiva, além do 
Conselho Fiscal. Este prazo 
termina no dia 22 de outubro, 
às 10h. Finalmente, no dia 25 
de outubro, às 10h, haverá 
uma reunião do Conselho De-
liberativo eleito, para escolher 
o presidente e o vice-presi-
dente da diretoria executiva, e 
os membros do conselho.

Recentemente, as torci-
das organizadas entregaram 
um documento ao clube rei-
vindicando uma mudança no 
estatuto, para que os sócios 
tenham também o direito de 
votar para a diretoria execu-
tiva. Isto só poderá acontecer 
em uma reunião do Conselho 
Deliberativo atual, coisa que 
não vem acontecendo, por 
causa do isolamento dos con-
selheiros, diante da pande-
mia de coronavírus.

“Como está muito em 

cima, não temos ainda uma 
previsão de quando o Con-
selho Deliberativo poderá se 
reunir presencialmente. As-
sim, é pouco provável que esta 
mudança no estatuto possa 
ser aprovada já para as elei-
ções deste ano”, disse o presi-
dente do Conselho Deliberati-
vo, Luciano Wanderley.

O presidente Sérgio Mei-
ra concorda com esta mudan-
ça no estatuto do clube. “Sou 
favorável ao voto do torcedor. 
Precisa apenas estabelecer 
regras. Mas, quem decide isso 
é o Conselho Deliberativo. As 
eleições ainda estão longe e 
estou focado no momento em 
resolver os problemas finan-
ceiros do clube, por causa da 
pandemia, e escolher o futuro 
técnico da equipe, para ten-
tar ganhar o título paraibano, 
seguir em frente na Copa do 
Nordeste e conseguir o acesso 
no fim do ano à Série B.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br
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A bola vai rolar no tapetão
Ainda não há previsão para a bola voltar 

a rolar no Campeonato Paraibano de 2020, 
mas fora dele, no tapetão, a competição 
continua com uma rodada nesta quinta-fei-
ra. É que o TJDF-PB vai finalmente voltar a 
se reunir, via teleconferência. A expectativa 
é grande, porque antes do campeonato ser 
interrompido, por causa da pandemia do 
coronavírus, alguns clubes entraram com 
processos denunciando equipes que supos-
tamente tinham utilizado jogadores irregula-
res em alguns jogos.

Estes processos podem mudar total-
mente a história do Campeonato Paraibano, 
se alguns deles forem deferidos, ou seja, que 
fique comprovado que algum clube realmen-
te utilizou jogadores de forma irregular. A 
pena para esse caso de irregularidade é a 
perda de pontos. Sendo assim, o clube que 
cometeu a infração pode perder posições na 
tabela de classificação.

O Sousa que é o segundo colocado do 
grupo B, supostamente teria utilizado o 
atacante Jó Boy, que teria de cumprir um 
jogo de suspensão. Pantera do Campinense 

também está sendo acusado de ter jogado de 
forma irregular, além de Negueba do CSP e 
Egon do Atlético de Cajazeiras.

Veja que um dos casos se refere ao 
Atlético de Cajazeiras, que está liderando o 
grupo A e todo o Campeonato Paraibano. O 
Campinense também é líder do grupo B, já o 
Sousa é o segundo colocado do grupo B, e o 
CSP está brigando para não ser rebaixado, na 
penúltima posição do grupo B.

A perda de pontos de qualquer destes 
clubes pode mexer totalmente com a coloca-
ção das equipes na tabela de classificação, e 
quem é líder pode não ser mais e por aí afora. 
Aí o bicho pega, porque quem for punido não 
vai deixar barato e podemos ter um show de 
recursos no STJD. O perigo de nova paralisação 
do Campeonato Paraibano é grande. 

Não quero aqui ser o advogado do diabo 
e torcer para que isto aconteça, muito pelo 
contrário, estou ansioso para ver de novo a 
bola rolar dentro dos gramados, onde deve 
ser a disputa, ganhando o melhor. Porém, 
com a larga experiência que tenho no futebol 
paraibano, conheço bem os nossos dirigen-

tes e sei que é raro o Campeonato Estadual 
que não tenha problema no tapetão. Já teve 
até um que não chegou a terminar por causa 
disto. Imagina se um dirigente irresponsável 
resolver apelar para a Justiça Comum. Aí a 
tragédia está feita. Ficamos aguardando os 
fatos e torcendo para que nosso campeona-
to recomece em junho e que conheçamos o 
verdadeiro campeão na bola.

Eleições no Botafogo
Como democrata, acho que toda dis-

puta eleitoral deve ter uma situação e uma 
oposição, até porque unanimidade numa dis-
puta de poder é sempre muito difícil. Mas o 
Botafogo vinha provando que não precisa ter 
uma disputa. Nos últimos anos, as eleições 
do clube foram apenas para cumprir uma 
formalidade, referendando sempre a vitória 
de uma chapa única, escolhida por consenso. 
Foi esta união que fez o clube dar uma ar-
rancada, a partir de 2013, para ser um clube 
respeitado em todo o País e uma das forças 
do futebol nordestino.

Mas, parece que isso vai acabar nas elei-

ções deste ano, previstas para o mês de ou-
tubro. O clima nos bastidores do clube anda 
muito quente, desde que Breno Morais, que 
tinha sido afastado da função pela Justiça, foi 
absolvido. Ele vem sendo um crítico severo 
da administração de Sérgio Moura, que quer 
tentar a reeleição.

Um show de acusações de ambas as 
partes saiu dos bastidores para os órgãos de 
comunicação, escancarando publicamente 
o clima nada amistoso que reina no clube. 
Se não houver um candidato de consenso, o 
que eu não acredito, teremos duas chapas e 
uma eleição muito acirrada. É difícil prevê 
um clima de paz no clube nestas eleições, e 
quando isso acontece, geralmente respinga 
no futebol.

O torcedor está apreensivo, porque 
não quer ver mais o clube diferente do 
que vem sendo nos últimos anos, com 
gestões que servem de modelo para vá-
rios clubes do País. Que vença aquele que 
tiver mais votos, mas principalmente que 
o perdedor aceite o resultado das elei-
ções e não trabalhe contra o clube. 

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes
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Reunião do conselho, antes da 
pandemia, que já estabeleceu 
datas para que candidatos se 
habilitem ao pleito de outubro
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 – 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 08/06/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO-LAPAROSCÓPIO, desti-
nado 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 20-00376-6
                                                                                                          João Pessoa, 25 de maio de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

TEXNOR TÊXTIL DO NORDESTE S.A.
CNPJ 02.667.971/0001-15 - NIRE 25.3.0000937-3

AVISO AOS ACIONISTAS - Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, à 
Rodovia BR 230, Km 41, s/nº, Jardim Planalto - Paraíba, os documentos a que se refere o Artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Paraíba, 20 de 
maio de 2020. A Diretoria.

TEXPAR TÊXTIL DA PARAÍBA S.A.
CNPJ 01.797.251/0001-01 - NIRE 25.3.0000928-4

AVISO AOS ACIONISTAS - Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, à 
Rodovia BR 230, Km 41, s/nº, Jardim Planalto - Paraíba, os documentos a que se refere o Artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Paraíba, 20 de 
maio de 2020. A Diretoria.

Edital de convocação 
Assembléia Geral Extraordinária
COMPANHIA SULAMERICANA 

CNPJ 09.256.116/0001-60
Ficam convocados os senhores acionistas da COMPANHIA SULAMERICANA, CNPJ/MF n.º 

09.256.116/0001-60, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, em sua sede social 
na Rua Norma de Araújo Batista nº 951, Galpão E – Distrito Industrial de João Pessoa, Paraíba, 
às 09:00h. do dia 01 de Junho de 2020, em primeira convocação, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:  Mudança de endereço da  sede social e, II- Outros assuntos de interesse 
da Sociedade. João Pessoa, 22 maio de 2020. A DIRETORIA.

Comarca de 5ª Vara Mista de Guarabira – PB. Edital de Citação. Prazo: 20 dias. PJE nº 
0001084-48.2011.8.15.1201. O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 5ª Vara Mista de Guarabira, em 
virtude daLei, etc. Faz saber a todos quanto o presente Edital virem, ou dele conhecimento e no-
ticia tivereme a quem interessar possa, que por este Juízo e Cartório, se processam os termos da 
ação emepigrafe, promovida pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, na qual o promovente 
supramencionado interpôs a presente Ação de Cobrança, pelo não pagamento da dívida constante 
nos referidos autos em face do promovido DINIZ MANOEL DA SILVA, com endereço comercial na 
Praça Macrina Maroja, n.º 71, bairro: centro, Araçagi-PB,Cep: 58.270-000, atualmente, em lugar 
incerto e não sabido, que por meio deste,fica o promovido supracitado CITADO para apresentar 
contestação no prazo de 15 dias, nos termos do art.335, III c/c 231, IV do Novo Código de Processo 
Civil. Advertindo-o de que não sendo contestada a ação será decretada a revelia. Bem como, a teor 
do despacho judicial inserido no ID n.º 30332867, que em não havendo resposta, será nomeado, 
desde já o(a) defensor(a) público(a), atuante na Vara para oferecer defesa. E para que mais tarde 
ninguém alegue ignorância, nem a própria parte promovida, mandou a MM. Juíza de Direito, Dra. 
KÁTIA DANIELA DE ARAÚJO, expedir o presente Edital o qual será afixado no átrio do Fórum e 
publicado no Diário da Justiça do Estado da Paraíba. Dado e passado nesta cidade de Guarabira-
-PB, aos 11/05/2020, Eu, Vinicius Soares de Carvalho, Técnico Judiciário, o digitei e assina a Dra.
Kátia Daniela de Araújo, Juíza de Direito nesta Vara.

COMARCA DE SAPÉ. 2ª VARA. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 15 DIAS. Processo: 0003889-
65.2012.815.0351. Ação: EXECUÇÃO FISCAL. A MM. Juíza de Direito da Vara supra, em virtude 
da Lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este juízo tramitam os termos da ação supracitada, em que figura como exequente BANCO 
DO NORDESTE DO BRASIL e como executada REGINA DE LIMA GALVÃO, portadora do CPF nº 
992.921.574-34, para, no prazo de no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento da quantia de 
R 952,14 (novecentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), acrescido de juros, correção 
monetária, custas e despesas processuais, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos 
suficientes para a garantia do débito e caso haja o pagamento no prazo susomencionado, os ho-
norários serão reduzidos à metade, podendo oferecer bens à penhora e EMBARGAR, querendo, 
no prazo de 15 (quinze) dias, fluindo da data de publicação, (art. 257, III do NCPC) advertindo-os 
que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV do NCPC). E para que a 
notícia chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, este EDITAL 
deverá ser publicado no DJ e em jornal de circulação (Art. 257, parágrafo único) e afixado no átrio 
do Fórum. Dado e passado nesta cidade, aos 12/05/2020. Eu, Adyja Graciele Lima dos Santos 
Silva, Tecnica Judiciario, que digitei e subscrevi. Drª. Andrea Costa Dantas Botto Targino, Juíza de 
Direito da 2ª Vara de Sape-PB.

EDITAL DE IMPUGNAÇÃO DE CHAPA PARA ELEIÇÕES SINDICAIS 2020/2024
SINDELETRIC

A ComissãoEleitoraldo Processo Eleitoral 2020/2024do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Empresas de Distribuição de Energia Elétrica no Estado da Paraíba - SINDELETRIC comunica a 
todos os associados, na forma do Art. 56, do Estatuto Social da Entidade, que pediram registro de 
chapaos candidatos abaixo relacionados, para concorrerem às eleições desta Entidade, marcada 
para o dia 17 de junho de 2020, aberto prazo de 3 (três) dias, a partir desta publicação, para 
impugnação dos candidatos.
CHAPA 1 - AVANÇAR COM LUTA E CONQUISTAS
Diretoria Executiva e Suplentes Conselho Fiscal e Suplentes
José Carlos dos Santos José Roberto Fabião dos Santos
Vivianne Melo do Egypto Pereira Roberto Hélio Borges
Manuel Henrique de Almeida Evaldo Lourenço da Silva
Edson Araújo Moreira Flávio Costa
Jobson Pessoa dos Santos Edinaldo Antônio Nonato
Cláudio Roberto dos Santos João Batista Soares Filho
Nilson Lins Vilar
Severino Antônio Ataíde de Melo Delegados Representantes Junto a Federação e Suplentes
Jardiele dos Santos Cavalcante Ernesto Gerd Loewenbach
José Mário da Cruz Fabrício André Silva de Araújo
Humberto Batista Gomes Júnior Iranildo Ananias da Silva 
Waldir Macedo Lins Fialho Otavio Gadelha Trocoli
Valmir de Almeida Menezes
Jorge Luiz Leite Ramalho

José Ferreira Marques
Coordenador da Comissão Eleitoral / SINDELETRIC

Publicado no Jornal A União dia 23/05/2020, página 18 - Republicado por incorreção

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL 2020

O Sr. Paulo Roberto Wanderley Silva, Diretor Presidente da CREDJUST-Cooperativa de Crédito 
Mútuo dos Integrantes da Justiça do Trabalho da 13ª Região – Ltda., no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número de 935 (novecentos 
e trinta e cinco), em condições de votar para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) 
digital com transmissão on-line, a realizar-se no dia 13 de Junho de 2020 (sábado) em plataforma 
eletrônica de transmissão, da Sede da CREDJUST-Cooperativa de Crédito Mútuo dos Integrantes 
da Justiça do Trabalho da 13ª Região, situado na Avenida Almirante Barroso, nº 600, Sala 006, 
Centro, João Pessoa – PB, 58.013-120 com acesso através do link: http://assembleia.curia.coop  
com os seguintes horários: a 1ª convocação, às 07:00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
cooperados; a 2ª convocação, às 08:00, com a presença de metade mais um dos cooperados; 3ª 
e última convocação, às 09:00, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados. A assembleia 
irá deliberar sobre os seguintes assuntos: 

ORDEM DA PAUTA DO DIA: 
1- Prestação de contas exercício de 2019, compreendendo: demonstrações contábeis, parecer 

do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Independente;
2- Destinação das sobras apuradas do exercício de 2019;
3- Aprovação do regulamento da atividade de auditoria interna 2020;
4- Fixação do valor dos honorários da diretoria e da cédula de presença dos membros da Diretoria 

e dos membros do Conselho Fiscal;
Informações quanto ao acesso do ambiente digital da assembleia:
 1- A plataforma digital de transmissão da assembleia poderá ser acessado a partir de computador, 

notebook, celular ou tablet,desde que conectados à internet. A Credjust não se responsabiliza por 
falhas de conexão à internet, transmissão e recepção do cooperado;

2- Para participar da Assembleia Geral Ordinária digital o cooperado interessado deverá enviar 
cópia do documento de identificação (RG/CPF ou Carteira de Motorista),   e-mail e número do celular 
com DDD, a partir da publicação deste edital, com prazo máximo de recebimento desse documento 
de idenfificação até 30 minutos antes do início da assembleia do dia 13/06/2020 , para o seguinte 
endereço eletrônico: ago2020@credjust.com.brpara fins de prévio cadastro;

3- O cooperado deverá receber um e-mail de Confirmação de Cadastro do remetente nao_res-
ponda@curia.coop que terá um link para cadastrar sua senha. Ao terminar o cadastro, o cooperado 
será redirecionado para a página de visualização da assembleia digital, de url http://assembleia.curia.
coop para prévio conhecimento. O acesso será mediante uso de login e senha pessoal e instrans-
ferível do cooperado, criados a partir da finalização do cadastro para acesso a assembleia digital ;

4- Com o acesso no dia da assembleia digital, o cooperado poderá participar e assistir a trans-
missão da assembleia e ter acesso a PAUTA. A votação da ordem da pauta do dia ocorrerá após 
apresentação e discussão de cada item durante a assembleia, após o que será aberta a votação 
do item correspondente em um tempo definido. Será informado um código para cada item no ato 
da votação;

5- A documentação relacionada aos assuntos a serem deliberados na assembleia, que com-
preendem: demonstrações contábeis, parecer da auditoria independente, parecer do conselho fical 
e o regulamento da atividade de auditoria interna 2020 estarão disponíveis no site da www.credjust.
com.br, cujo link é: credjust.com.br/ago2020 , o acesso será mediante uso de login e senha pessoal 
e instransferível do cooperado, diferente da do item 3, além disso, estará acessível durante todo 
evento, em tempo real.

João Pessoa, 26 de maio de 2020.

EDITAL
REGISTRO IMOBILIÁRIO DA COMARCA DE ITABAIANA-PB REGINA COELI RODRIGUES 

DA SILVA, na forma da lei. Faz público para ciência dos interessados em cumprimento ao des-
pacho no art. 2º do Decreto – lei n° 58 de 10/12/1937 regulamentado pelo Decreto nº 3.079, com 
modificações introduzidas pelo decreto n° 271 de 28/02/1967, ao qual foi incorporado a Lei 4.591 
de 16/12/1964, que a Empresa GIBRALTAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP. 
CNPJ(MF) 24.430.330/0001-85, depositou neste Cartório, situado na Avenida José Silveira n° 70 
Centro Itabaiana-PB. o memorial, plantas e os demais documentos relativos ao imóvel de sua pro-
priedade localizada no Município de ItabaianaPB, denominado de Loteamento Alto Alegre-3, com 
área de 8.167,76 metros quadrados, composto pôr 04 (quatro) quadras e 47 (quarenta e sete) lotes 
de terrenos, dotados com infraestrutura básica como: Ruas, àgua, e energia elétrica.

As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel, 
deverão se apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação do pre-
sente edital. Findo o prazo e não havendo reclamação, será feito o registro, ficando os documentos 
à disposição dos interessados no horário de expediente. Dado e passado na cidade de Itabaiana, 
estado da Paraíba, 22 de maio de 2020.

Eu Tabeliã do Primeiro Ofício da Comarca de Itabaiana-PB, que digitei e assino. O referido é 
verdade e dou fé. 
 

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familia-
res de Sobrado, no dia 05 de julho de 2020, no período das 08:00h às 15:00h, na sede da entidade, 
situada no endereço Conjunto Paulo Rolim, 174 –Sobrado - PB, para composição da sua Diretoria, 
Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes no Conselho Deliberativo da 
Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba – 
FETAG/PB, devendo o registro de chapas ser apresentado à Secretaria dessa Entidade, no horário 
08:00 as 11:30h, no período de 15 (QUINZE) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O 
edital de convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na Agência do Bradesco, na sede 
dos Correios e nos Mercadinhos locais. 

Sobrado - PB, 26 de maio de 2020.
JOSÉ HAILTON DE OLIVEIRA

Presidente 

ELEIÇÃO SINDICAL
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Camalaú, no dia 10 de julho 
de 2020, no período das 08:00h às 14:00h, na sede do Centro de Educação e Cultura, situado à 
Rua Inácio Rafael  S/n – Centro CEP: 58.530-000 - Camalaú/PB, para composição da sua Direto-
ria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, bem como de Suplentes junto ao Conselho da 
Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba- 
FETAG-PB, devendo o registro de chapas ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário 
das 8:00 às 11:30 horas, no período de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste Aviso em 
Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, no Centro de Saúde e 
na Prefeitura Municipal.

Camalaú - PB, 26 de maio de 2020.
Alberto Jorge de Queiroz

Presidente 

R.C.S CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 16.930.088/0001-80, 
torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – Conde), a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, Processo Nº: 2303/2020, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR, localizado no LOTE Nº 03, DA QUADRA H-22, CIDADE BALNEÁRIO NOVO 
MUNDO, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NA ZONA DE QUALIFICAÇÃO URBANA - ZQU.

FABIO HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUZA, CPF:024.668.094-60, torna público que REQUEREU 
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – Conde), a LICENÇA SIMPLIFICADA, Processo 
Nº: 2376/2020, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, localizado no LOTE Nº 
08-B, DA QUADRA B-05, LOTEAMENTO VILLAGE JACUMÃ, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, 
NA ZONA DE QUALIFICAÇÃO URBANA - ZQU.

FABIO HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUZA, CPF:024.668.094-60, torna público que REQUEREU 
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – Conde), a LICENÇA SIMPLIFICADA, Processo 
Nº: 2364/2020, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, localizado no LOTE Nº 
08-A, DA QUADRA B-05, LOTEAMENTO VILLAGE JACUMÃ, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, 
NA ZONA DE QUALIFICAÇÃO URBANA - ZQU.
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De domingo para ontem, 11.687 novos casos foram registrados e agora já são 374.898 pessoas contaminadas

O Brasil registrou 807 no-
vas mortes causadas pela co-
vid-19 em 24 horas, o que au-
mentou o total de óbitos pela 
doença para 23.473 no país, 
segundo balanço divulgado na 
noite de ontem, pelo Ministé-
rio da Saúde. De domingo para 
ontem, 11.687 novos casos de 
infecção pelo novo coronaví-
rus foram registrados e agora 
já são 374.898 pessoas conta-
minadas.

O Brasil segue ocupan-
do a segunda posição entre 
as nações com mais casos de 
covid-19 no mundo, fican-
do atrás apenas dos Estados 
Unidos, que acumula mais de 
1,6 milhão de infectados, se-
gundo dados compilados pela 
plataforma da Universidade 
Johns Hopkins até as 19h de 
ontem.

Na lista de países com 
mais mortes acumuladas, o 
Brasil ocupa a 6ª posição. 
Só fica atrás de Estados Uni-
dos (97.974), Reino Unido 
(36.996), Itália (32.877), 
França (28.460) e Espanha 
(26 834).

No mundo
Em todo o mundo, a co-

vid-19 já infectou 5,4 milhões 
de pessoas, causando a mor-
te de 344 mil delas, também 
de acordo com os dados da 
Universidade Johns Hopkins. 
Depois do início do surto na 
China em dezembro, pico na 
Europa e nos Estados Unidos 

em março e abril, a América 
do Sul passou a ser considera-
da o novo epicentro da doen-
ça pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

Rio de Janeiro
O Estado do Rio de Ja-

neiro confirmou mais 112 
mortes por covid-19 e 1.386 
novos casos da doença no pe-
ríodo de 24 horas, segundo 
boletim divulgado pela Secre-
taria Estadual de Saúde. Com 
isso, o Estado ultrapassou a 
marca de 4.000 mortes, che-
gando a 4.105 desde o início 
da pandemia. Os casos chega-
ram a 39.298. 

São Paulo
O Estado de São Paulo 

registrou mais 1.464 casos 
de coronavírus nas últimas 
24 horas, e chegou ontem a 
83.625 casos. Mais 57 pes-
soas morreram em decorrên-
cia da doença desde o balanço 
divulgado do domingo, fazen-
do o total de óbitos chegar a 
6.220 no Estado, que tem a 
maioria dos casos do país.

No domingo, dia em que 
mais pessoas ficam em casa, 
a taxa de isolamento social 
ficou 57% na capital paulista, 
que vive um feriado de seis 
dias que terminou nessa se-
gunda. É a taxa mais alta dos 
últimos três domingos, mas 
ainda ficou abaixo das taxas 
observadas no começo da 
quarentena, em março. No 
Estado, a taxa ficou em 55%. 
Os dados referentes ao dia de 

ontem, feriado antecipado da 
Revolução Constitucionalista, 
ainda estão sendo aferidos e 
só serão divulgados hoje.

Os dados sobre casos 
confirmados e mortes, em 
geral, são mais baixos no fim 
de semana. Segundo o Gover-
no do Estado, isso é resultado 
de dificuldades que algumas 
prefeituras têm em repassar 
os números para o governo 
aos fins de semana. Há casos 
de covid-19 em 510 dos 645 
municípios do Estado. “Des-
tes, 237 tiveram uma ou mais 
vítimas fatais da doença”, in-
forma o governo.

Ontem, 11,1 mil pes-
soas estavam internadas por 
causa da doença, sendo que 
4.283 delas em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs). A 
taxa de ocupação das UTIs 
na Grande São Paulo, que no 
domingo havia ultrapassado 
a taxa de 90%, caiu para 88%, 
em decorrência da abertu-
ra de mais leitos dotados de 
equipamentos de tratamen-
to intensivo nas cidades da 
região. No Estado como um 
todo, a ocupação das UTIs é 

Agência Etado

Brasil tem 807 novas mortes 
por covid-19; total é de 23.743

O comando da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) advertiu que os paí-
ses que têm reaberto gra-
dualmente suas economias 
devem estar atentos para o 
risco de novos casos de coro-
navírus. “Uma segunda onda 
de contágios pode ser preo-
cupante”, afirmou o diretor
-executivo da entidade, Mike 
Ryan, durante entrevista 
coletiva virtual ontem. Ryan 

disse que uma “segunda 
onda” de casos normalmen-
te ocorre em pandemias, 
mas não necessariamente 
um “segundo pico” de casos.

“Todos os países pre-
cisam continuar em alerta 
máximo contra o coronaví-
rus”, complementou a líder 
da resposta da OMS à pande-
mia, Maria Van Kerkhove.

Para isso, é preciso forta-
lecer a estrutura de cada país 
em testes, rastreamento da 
doença, isolamento dos casos 
confirmados e capacidade 

hospitalar, voltou a recomen-
dar o comando da OMS.

A entidade foi alvo de 
algumas questões sobre o 
fato de que o estudo com 
hidroxicloroquina foi sus-
penso, após levantamentos 
mostrarem maior taxa de 
mortalidade entre os pa-
cientes que faziam uso do 
medicamento.

Ryan garantiu que não 
há problema com os estudos 
em andamento da OMS, mas 
apenas a necessidade de “ga-
rantir sua segurança”.

O coronavírus já infectou 
5,4 milhões de pessoas 
no mundo, causando a 

morte de 344 mil. Hoje, 
a América do Sul é o 
epicentro da doença

Segunda onda pode ser 
preocupante, alerta OMS

Tóquio sai da emergência e 
Espanha altera a contagem

O primeiro-ministro do 
Japão, Shinzo Abe, determi-
nou ontem a liberação das 
últimas cinco regiões do país 
que ainda estavam sob esta-
do de emergência por conta 
da pandemia do novo coro-
navírus, entre elas a capital, 
Tóquio. As outras prefeitu-

ras que encerraram seus pe-
ríodos de emergência foram 
Kyoto, Hyodo, Osaka - essas 
três vizinhas de Tóquio - e 
Hokkaido. 

Abe alertou que, no pior 
cenário futuro da pandemia, 
o governo japonês poderá 
retomar o estado de emer-
gência em regiões atingidas 
pela covid-19.

A Espanha alterou os 

critérios de registro do nú-
mero de óbitos causados 
pela pandemia de covid-19 
e, com isso, o país passou 
a registrar 26.834 mortes, 
quase 2 mil a menos que o 
número reportado no último 
domingo, de 28.752.

A Espanha já somou 
235.400 infectados por co-
vid-19, segundo dados ofi-
ciais. 

Gabriel Bueno
Agência Estado

Gabriel Caldeira
Agência Estado
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00028/2019. OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos 

para atender a rede municipal de saúde de alagoa Nova-PB. Após a solicitação de desistência do 
item 43 da empresa DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26, Convocamos a empresa 
para assinatura do termo de atualização do valor inicial do contrato, e ainda, as empresas rema-
nescentes, na ordem de classificação,

A comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação, para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convoca-
tório, para assinatura de um novo contrato do respectivo item, conforme o art. 64 da lei 8.666/1993. 
INFORMAÇÕES: Na Praça Santa Ana, S/N - Centro - Alagoa Nova - PB, no horário das 07:00 as 
13:00 horas dos dias úteis. licitacaoalagoanova@gmail.com

Alagoa Nova - PB, 22 de maio de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de produtos de nutrição enteral e oral para atender aos pacientes com 
necessidades especiais no âmbito do SAD - Programa Melhor em Casa do Município de Areia-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde e: CT Nº 00209/2020 - 22.05.20 - HEALTH 

NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI – EPP- R$ 14.723,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00045/2020
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 DV00045/2020, 
que objetiva: Contratação de mão de obra para manutenção de câmeras em prédios públicos do 
município de Areia-Pb; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 - R$ 9.280,00.

Areia - PB, 25 de Maio de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 DISPENSA Nº DV00044/2020
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 DV00044/2020, 
que objetiva: Aquisição de uma unidade de freezer horizontal de 400 litros para a Secretaria de 
Saúde do município de Areia-Pb destinados ao Hospital Municipal Dr. Hercílio Rodrigues; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NOVA CONQUISTA - COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 2.890,00.

Areia - PB, 25 de Maio de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada 
em recarga de GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO) e LOCAÇÂO DE CONCENTRADOR DE AR, para 
atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde Pública da Prefeitura Municipal de Assunção. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 005/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no en-
dereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.
assuncao.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 25 de Maio de 2020
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Junho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços técnicos jurí-
dicos para acompanhamento de processos administrativos, e/ou acompanhamento de processos 
na justiça estadual e federal, na justiça do trabalho de acordo com as especificações contidas na 
Especificação Técnica - Anexo I deste Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Arara - PB, 25 de Maio de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, para executar serviços de 

Pavimentação e Drenagem em diversas ruas deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00002/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00053/2019 - Ljs Construtora Eireli - EPP 
- 4º Aditivo - acréscimo de R$ 9.092,20. ASSINATURA: 25.05.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: 
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO DE JANDAÍRA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: OLIVEIRA 
CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 347.922,06.

Algodão de Jandaira - PB, 22 de Maio de 2020
MARICLEIDE IZIDRO DA SILVA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ALGODÃO 

DE JANDAÍRA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Algodão de Jandaira: 02.040-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA 
E ESPORTES 02040.27.812.2005.1047 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE QUADRAS 
POLIESPORTIVAS 4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 
00052/2020 - 22.05.20 - OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 347.922,06.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 35.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 07 (sete) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 104/2017 datado de 24.05.2017 e com término de vigência em 24.05.2018, 
celebrado inicialmente entre as partes, ao Primeiro Aditivo com vigência até 25.05.2019 e ao Segundo 
Aditivo com vigência até 26.05.2020 objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente 
pra prestação de serviços de Engenharia Consultiva e Gerenciamento de Convênios, incluindo 
alimentação nos Sistemas SICONV, SIMEC e SISMOB, convênios estes firmados entre a Prefeitura 
Municipal de Belém e os Governos Federais e Estadual, conforme cronograma e determinações 
da Administração Municipal

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: H. FORMIGA ENEGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI 
– CNPJ: 22.290.243/0001-44- Henrique Candeia Formiga (Representante legal)

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: 17/05/2020
VIGÊNCIA ADITIVO: 27.12.2020
VALOR ADITIVADO: R$ 21.000,00 
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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPSMB/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00002/2020

CORREÇÃO
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2020, que objetiva a SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO TRIBUNAL 
DE CONTAS, EMISSÃO DE PARECERES, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TODOS 
OS ATOS JURIDICAMENTE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM – IPSMB, relativo ao período de maio a dezembro. RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA – CNPJ: 10.563.643/0001-05, R$ 16.000,00 – Dezesseis Mil Reais.

Belém - PB, 04 de Maio de 2020
ROSÂNGELA MARIA BARBOSA DE MELO

Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPSMB/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

CORREÇÃO
OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, 

EMISSÃO DE PARECERES, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TODOS OS ATOS JU-
RIDICAMENTE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM – IPSMB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2020. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIO / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - Elemento de 
despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: maio a dezem-
bro de 2020. PARTES CONTRATANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM - IPSMB e ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
– CNPJ: 10.563.643/0001-05 - CT Nº 00006/2020 - 04.05.2020 - R$ 16.000,00 – Dezesseis Mil Reais.

ROSÂNGELA MARIA BARBOSA DE MELO
Presidente 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00041/2020

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 DP00041/2020, 
que objetiva: Aquisição de medicamentos mediante processo de compra emergencial com entrega 
em parcela única, para o abastecimento do Pronto Atendimento inserido no Centro Municipal de 
Saúde Dr. Jarbas Maribondo Vinagre, do munícipio de Conde/PB, em virtude da pandemia mundial 
de coronavírus humano (Covid-19); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 6.868,84.

Conde - PB, 22 de Maio de 2020
RENATA MARTINS DOMINGOS
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00041/2020. OBJETO: Aquisição de medicamentos 

mediante processo de compra emergencial com entrega em parcela única, para o abastecimento 
do Pronto Atendimento inserido no Centro Municipal de Saúde Dr. Jarbas Maribondo Vinagre, do 
munícipio de Conde/PB, em virtude da pandemia mundial de coronavírus humano (Covid-19). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Secretária Municipal de Saúde, em 22/05/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos mediante processo de compra emergencial com entrega 

em parcela única, para o abastecimento do Pronto Atendimento inserido no Centro Municipal 
de Saúde Dr. Jarbas Maribondo Vinagre, do munícipio de Conde/PB, em virtude da pandemia 
mundial de coronavírus humano (Covid-19). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00041/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: Reserva Orçamentária de 
Nº 00429 no valor de R$ 6.868,84 (SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OI-
TENTA E QUATRO CENTAVOS) na seguinte Dotação Orçamentária: Órgão: 21600 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 
0034 CIDADE UNIDA E SAUDÁVEL - SUS Ação: 2070 ENFRENTAMETNO DA EMERGENCIA 
COVID-19 Nat.da despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO Cód. Reduzido: 000543. VI-
GÊNCIA: até 18/11/2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT 
Nº 00127/2020 - 22.05.20 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 
12.305.387/0001-73 - R$ 6.868,84.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Luiz Gustavo, s/n - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Junho de 2020, licitação 
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, 25 de Maio de 2020
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Luiz 
Gustavo, s/n - Centro - Cubatí - Centro - Cubatí.. - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Junho de 2020, 
licitação 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, 25 de Maio de 2020
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Luiz Gustavo, S/n - Centro - Cubatí, S/N - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Junho 
de 2020, licitação 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 SECRETARIAS, 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, 25 de Maio de 2020
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Luiz Gustavo, s/n - Centro - Cubatí - Centro - Cubatí.. - PB, às 10:30 horas do dia 11 de Junho de 
2020, licitação 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, 25 de Maio de 2020
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Luiz Gustavo, s/n - Centro - Cubatí - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATÇÃO DE 
EMPRESA DESTINADA 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, 25 de Maio de 2020
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 
Luiz Gustavo, S/n - Centro - Cubatí, S/N - Centro - Cubatí.. - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECURÇÃO DE 
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS NO PERIMENTRO URBANOS, 
CONFORME PLANILHA E PROJETOS EM ANEXO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33851110. E-mail: pmcubati@
hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cubatí.. - PB, 25 de Maio de 2020
MARTA IANE DE ARAÚJO SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA 

TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA AREA PUBLICA DE FORMA GE-
NÉRICA, CONSTATANDO AINDA, OS SEVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, ALEM DE OUTROS DEMONSTRATIVOS RELACIONADOS A 
CONTABILIDADE PÚBLICA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA NOS PROCESSOS 
JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, UNIÃO E OUTROS ORGÃOS 
FISCALIZADORES DA CÃMARA MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral Velho: 01.000 CÂMARA 
MUNICIPAL, 01 031 1001 2002 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS LEGISLATIVAS, 012 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Curral 
Velho e: CT Nº 00005/2020 - 25.05.20 - ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES 
LTDA - R$ 36.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA 

TÉCNICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA 
TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CURRAL VELHO, durante o exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral Velho:02.000 GABINE-
TE DO PREFEITO, 04 122 1004 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO 
PREFEITO, 024 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 
03.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, 04 124 1004 2005 MA-
NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, 035 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 04.000 PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO, 02 062 1004 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO, 043 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA, 05.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 04 122 1004 2007 
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 052 3390.39 00 001 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 06.000 SECRETARIA E FINANÇAS, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, 070 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 20 
606 1004 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 093 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 08.000 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1004 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, 121 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA; 10.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 08 244 1008 
2028 MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 194 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 10.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1008 2036 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 222 
3390.39 00 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 11.000 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 12 368 1018 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 328 3390.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA, 329 3390.39 00 150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Curral Velho e: CT Nº 00012/2020 - 25.05.20 - ECOPLAN CONTABILIDADE 
PUBLICA E SOFTWARES LTDA - R$ 72.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2020
A Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho-PB, situada na Rua Tenente Irineu Lacerda, 80, 

Centro, Curral Velho - PB, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados, a convocação das empresas DENTAL COSTA PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ: 11.054.242/0001-84 e LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
- CNPJ: 17.227.485/0001-53, para abertura do envelope de proposta de preços e lances verbais, 
fica marcado o dia 01 de Junho de 2020 às 08:20 horas na sala de Licitação, referente a PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00006/2020. Objetivando a Aquisição parcelada de materiais odontológicos e 
materiais permanentes destinados ao Fundo Municipal de Saúde do município de Curral Velho-PB, 
a medida de suas necessidades. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. 

Curral Velho, 25 de Maio de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2020
A Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho-PB, situada na Rua Tenente Irineu Lacerda, 80, 

Centro, Curral Velho - PB, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados, a convocação das empresas PAULO JOSE MAIA ESMERALDO 
SOBREIRA - CNPJ: 09.210.219/0001-90 e LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 
17.227.485/0001-53, para abertura do envelope de proposta de preços e lances verbais, fica marcado 
o dia 01 de Junho de 2020 às 10:00 horas na sala de Licitação, referente a PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00007/2020. Objetivando a Aquisição de material hospitalar e diversos destinados a Unidade 
Básica de Saúde do Município de Curral Velho-PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Curral Velho, 25 de Maio de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2020, que objetiva: Contratação dos serviços 
de locação de horas máquina de tratores agrícola sobre pneus com grade aradora de no mínimo de 
14 discos com operador e combustível por conta do licitante destinados ao corte de terras de micro 
e pequenos agricultores do município de Cacimba de Dentro/PB, exercício de 2020; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: JOÃO BATISTA VIEIRA - R$ 26.250,00; JOSE 
SAMY PEREIRA COSTA - R$ 26.250,00; MANOEL LÁZARO DA SILVA - R$ 26.250,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 11 de Maio de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação dos serviços de locação de horas máquina de tratores agrícola sobre pneus 

com grade aradora de no mínimo de 14 discos com operador e combustível por conta do licitante 
destinados ao corte de terras de micro e pequenos agricultores do município de Cacimba de Dentro/
PB, exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2020. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB 
(RECURSOS ORDINÁRIOS) - 07.000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - 20.608.1032.2080 
- ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00060/2020 - 12.05.2020 - JOÃO BATISTA VIEIRA - R$ 
26.250,00; CT Nº 00061/2020 - 12.05.2020 - JOSE SAMY PEREIRA COSTA - R$ 26.250,00; CT 
Nº 00062/2020 - 12.05.2020 - MANOEL LÁZARO DA SILVA - R$ 26.250,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00006/2020

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 DP00006/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE TERRENO COM ÁREA DE 2 HECTARES, NA LOCALIDADE DENOMI-
NADA SITIO BARREIROS, SITUADA NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB, DESTINADO 
A CONTRUÇÃO DE 01 (UMA) UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E OUTROS PROJETOS DE 
INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM OS LIMITES SEGUINTES: NASCENTE, COM JOAQUIM MOU-
ZINHO; SUL, COM A ESTRADA CACIMBA DE DENTRO/ARARUNA; POENTE, COM MARCELO 
ALEXANDRE DA SILVA E NORTE, COM JOSÉ PINHEIRO DE ASSIS, ADQUIRIDA POR COMPRA 
A LOURIVAL GONÇALVES DE SENA, CONFORME ESCRITURA REGISTRADA SOB N “R.1-3729”, 
NAS FOLHAS 183 DO LIVRO 2-T, EM 17/12/1997. O TERRENO ENCONTRA-SE REGISTRADO 
EM NOME DO SENHOR FRANCISCO EDVALDO TOMAS, CPF N 151.255.054-04, REGISTRADO 
NAS FLS. 183 DO LIVRO 2-T (REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS), NO CRI DA CIDADE DE ARA-
RUNA/PB, A SER PAGO DA SEGUINTE MANEIRA: 06 (SEIS) PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA 
NO VALOR DE R$ 15.000,00 ATÉ O DIA 12/06/2020; A 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELAS NO VALOR DE 
R$ 10.000,00, NOS DIAS: 12/07; 12/08; 12/09 E 12/10 E A 6ª E ÚLTIMA PARCELA NO VALOR DE 
R$ 15.000,00 NO DIA 12/11/2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: FRANCISCO EDVALDO TOMAS - R$ 70.000,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 11 de Maio de 2020. 
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TERRENO COM ÁREA DE 2 HECTARES, NA LOCALIDADE 

DENOMINADA SITIO BARREIROS, SITUADA NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB, 
DESTINADO A CONTRUÇÃO DE 01 (UMA) UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E OUTROS 
PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, COM OS LIMITES SEGUINTES: NASCENTE, COM 
JOAQUIM MOUZINHO; SUL, COM A ESTRADA CACIMBA DE DENTRO/ARARUNA; POENTE, COM 
MARCELO ALEXANDRE DA SILVA E NORTE, COM JOSÉ PINHEIRO DE ASSIS, ADQUIRIDA POR 
COMPRA A LOURIVAL GONÇALVES DE SENA, CONFORME ESCRITURA REGISTRADA SOB 
N “R.1-3729”, NAS FOLHAS 183 DO LIVRO 2-T, EM 17/12/1997. O TERRENO ENCONTRA-SE 
REGISTRADO EM NOME DO SENHOR FRANCISCO EDVALDO TOMAS, CPF N 151.255.054-
04, REGISTRADO NAS FLS. 183 DO LIVRO 2-T (REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS), NO CRI DA 
CIDADE DE ARARUNA/PB, A SER PAGO DA SEGUINTE MANEIRA: 06 (SEIS) PARCELAS, SENDO 
A PRIMEIRA NO VALOR DE R$ 15.000,00 ATÉ O DIA 12/06/2020; A 2ª, 3ª, 4ª E 5ª PARCELAS NO 
VALOR DE R$ 10.000,00, NOS DIAS: 12/07; 12/08; 12/09 E 12/10 E A 6ª E ÚLTIMA PARCELA NO 
VALOR DE R$ 15.000,00 NO DIA 12/11/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00006/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
CACIMBA DE DENTRO (RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚ-
DE/ RECURSOS ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00059/2020 - 12.05.2020 
- FRANCISCO EDVALDO TOMAS – R$ 70.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02.050 - Fundo 
Municipal de Saúde; 10.301.2007.2020 - Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde; 
10.301.1004.2021 - Manutenção das Atividades Básicas de Saúde - PAB; 10.301.1004.2024 - Manu-
tenção da Estratégia de Saúde da Família; 10 301 1005 2025 - Manutenção da Atenção Especializada 
de Média e Alta Complexidade - MAC; 10 301 2007 2065 - Manutenção das Atividades de Vigilância 
Sanitária; 3390.36.00 - Outros Serv. Terceiro Pessoa Fisíca. VIGÊNCIA: até 22/05/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Capim e: 

CT Nº 00013/2020 - 22.05.20 - FELIPE GOMES CAVALCANTE - R$ 20.400,00

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Capim: 02.050 - Fundo 
Municipal de Saúde; 10.301.2007.2020 - Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde; 10 
301 1005 2025 - Manutenção da Atenção Especializada de Média e Alta Complexidade - MAC; 
3390.36.00 - Outros Serv. Terceiro Pessoa Fisíca. VIGÊNCIA: até 22/05/2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Fundo Municipal de Saúde de Capim e: 

CT Nº 00014/2020 - 22.05.20 - EDVALDO XAVIER GONÇALVES - R$ 66.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO À MENOR AO CONTRATO Nº 00010/2020
Extrato do 1.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 00010/2020 – Pregão Presencial nº 00034/2019, no 

valor total de R$ 114.433,24 (CENTO E QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS 
REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), alterando assim, o valor total do contrato para R$ 
1.005.566,76 (HUM MILHÃO, CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA 
E SEIS CENTAVOS), que serão pagos através da seguinte dotação: ORÇAMENTO DE 2020 - RE-
CURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB E FEDERAIS (RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO 
FUNDEB - OUTRAS). Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Art. 65, inciso II e também 
de acordo com as CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO E CLÁUSULA DÉCIMA – DA 
ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO, referente ao Contrato nº. 00010/2019 – PREGÃO 
PRESENCIAL nº 00034/2019. O novo preço a ser praticado a partir do dia 11/05/2020: R$ 3,83 
(três reais e oitenta e três centavos) o litro da Gasolina Comum e de R$ 3,38 (três reais e trinta e 
oito centavos) o litro de Óleo Diesel S10. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE 
DENTRO e JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - ME - CNPJ nº 12.421.089/0001-49. DATA DE 
ASSINATURA: 11/05/2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.026/2020 

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020
OBJETIVO: Contratação de instituição/empresa especializada para planejar, organizar, realizar, 

elaborar e reproduzir provas inéditas para o Concurso Público Municipal, bem como processar os 
respectivos resultados, com previsão de 2.000 (dois mil) candidatos inscritos, visando o provimento 
de cargos efetivos da Prefeitura Municipal de DESTERRO/PB, dos níveis: Fundamental, Médio, 
Técnico e Superior e de vagas disponíveis ou cargos criados até a publicação do instrumento 
convocatório do concurso, de acordo com o Anexo I (Descrição do Objeto e Operacionalização dos 
serviços), que é parte integrante deste Edital, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações 
posteriores e das normas contidas neste instrumento convocatório e seus anexos

ABERTURA: 08: 00hs do dia 30 de junho de 2020
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. www.tce.gov.pb.br.
Desterro – PB,11 de maio de 2020

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA 
Presidente da CPL/PMD

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia 08 de junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios para a Unidade de Pronto Atendimento e Fundo Municipal de Saúde deste Município. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 25 de Maio de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2020

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00008/2020, onde 
se lê: “9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obten-
ção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores 
a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas:”; leia-se: “9.10.3. Desconsiderar a exigência do 
referido item para efeito de habiitação.”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário das 
08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 25 de Maio de 2020.
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00009/2020, onde 
se lê: “9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 
( um) resultantes da aplicação das fórmulas:”; leia-se: “9.10.3. Deconsiderar a exigência do refe-
rido item para efeito de habilitação.”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário das 
08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 25 de Maio de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 00021/2020-DV.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO ANÍSIO DA 

COSTA, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.
Fundamento Legal: art. 24, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, com redação 

dada pela Medida Provisória 961, de 06 de maio de 2020.
Unidade Demandante: Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes.
Ratificação: 22/05/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 00021/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente aDispensa de Licitação nº 00021/2020, 
que objetiva a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO ANÍSIO DA 
COSTA, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto à empresa ANTONIO GOMES EIRELI, com proposta no valor global de R$ 78.783,06.

Esperança - PB, 22 de maio de 2020.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 00128/2020

Partes Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA e VERSATTA SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ 09.133.042/0001-75.

Objeto:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA 
RUA DO SOL NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.

Fundamento legal: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00018/2020.
Dotação:Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.0000 -EXECUTIVO, 02.011 - Sec 

de Obras, Urbanismo e Transporte, 02011.15.451.1021.1032 -Impl. de Drenagem e Pavimentação 
de Ruas, 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações, 001.

Vigência: 25/05/2020 a 22/08/2020
Valor: R$ 43.984,85

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 00129/2020

Partes Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA e MATRIX CONSTRUTORA 
EIRELI EPP - CNPJ 18.920.924/0001-71.

Objeto:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO REMANESCENTE 
DA RUA PADRE JOSÉ COUTINHO, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.

Fundamento legal: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00019/2020.
Dotação:02.0000 - EXECUTIVO; 02.011 - Sec de Obras, Urbanismo e Transporte; 

02011.15.451.1021.1032 -Impl.de Drenagem e Pavimentação de Ruas; 4.4.90.51.00.00 - Obras 
e Instalações;001.

Vigência: 25/05/2020 a 22/08/2020
Valor: R$ 69.277,84

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 00130/2020

Partes Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA e WJX CONSTRUÇÕES E 
IMOBILIÁRIA LTDA EPP - CNPJ 13.408.085/0001-93.

Objeto:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DE 
ENTRADA DA CIDADE, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.

Fundamento legal: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00020/2020.
Dotação:02.0000 - EXECUTIVO; 02011.15.452.1023.1034 -ConstRecup e Reforma de Praças 

e Áreas de Lazer; 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações; 001.
Vigência: 25/05/2020 a 21/10/2020
Valor: R$ 48.225,43

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 00131/2020

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

Objeto:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO ANÍSIO DA 
COSTA, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.

Fundamento legal: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00021/2020.
Dotação:02.0000 -EXECUTIVO; 02011.15.452.1023.1034 -ConstRecup e Reforma de Praças e 

Áreas de Lazer; 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações; 001.
Vigência: 25/05/2020 a 21/09/2020
Valor: R$ 78.783,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2020, que objetiva: Aquisições de 
camisas destinadas a diversos eventos realizados pela Administração Municipal; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 
39.800,00; UZE BRINDES E UNIFORMES - R$ 73.120,00. Ficam os licitantes convocados para 
assinatura do contrato nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 22 de Maio de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00041/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Tubos de concretos e outros para melhor atender as demandas da Administração Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: IMBRA INDÚSTRIA BRASIL 
PREMOLDADOS LTDA - R$ 564.074,00.

Guarabira - PB, 25 de Maio de 2020
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação do Imóvel localizado na Rua Dr. Sales, 133 – Centro, nesta cidade, para 
funcionamento do Conselho Tutelar do Municipio de Guarabira, referente ao período de abril a 
dezembro de 2020, conforme documentos anexos referente ao período de abril a dezembro de 
2020. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00026/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2020 - 3.3.90.36.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e MARIA DAS GRAÇAS PONTES - R$ 13.500,00 – 
Treze Mil e Quinhentos Reais - CT Nº 00289/2020 – 25.05.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação do Imóvel localizado na Rua Cel. João de Farias Pimentel, 85 - Centro - 
Guarabira/PB para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO referente 
ao período de março a dezembro de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00027/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento 
vigente 2020 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Dezembro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e JOSÉ DE SOU-
ZA - R$ 25.358,30 – Vinte e Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta Centavos - CT 
Nº 00290/2020 – 25.05.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00027/2020
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 DP00027/2020, 
que objetiva: Locação do Imóvel localizado na Rua Cel. João de Farias Pimentel, 85 - Centro - 
Guarabira/PB para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO referente ao 
período de março a dezembro de 2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: JOSÉ DE SOUZA - R$ 25.358,30 – Vinte e Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Oito 
Reais e Trinta Centavos.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 09 de Junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de fardamentos para 
atender aos servidores da Secretaria de Meio Ambiente – SUMASA-GBA/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 25 de maio de 2020.
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h15min, do dia 11 de junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Equipamentos 
para Implantação de Sistema de Câmeras nos diversos Prédios Públicos do Município e outros. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 25 de maio de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 08h10min, do dia 12 de junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de Parques Infantis 
e outros para melhor atender as necessidades e demandas da Administração Municipal. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 25 de maio de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 11h00min, do dia 12 de junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de dois veículos tipo 
utilitários para melhor atender as necessidades da Administração Municipal. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 25 de maio de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 02.2020
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de ginásio no Sítio 

Escrivão, Guarabira/PB, conforme Termo de Referência.
EMPRESAS HABILITADAS:
29.711.343/0001-46 – CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
05.157.468/0001-08 – JRP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME, Por atenderem a todos 

os requisitos de habilitação
EMPRESAS INABILITADAS:
17.421.938/0001-88 – DIAS CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, apresentou a certidão estadual 

vencida, mas se trata de ME, não atendeu as exigências dos subitens do 8.2.5.4 e 8.2.6.4, faltando 
a de infrações trabalhistas.

12.072.392/0001-83 – Não apresentou as exigências dos subitens 8.2.5.6, 8.2.6.3 e não atendeu 
as exigências do subitem 8.2.6.4, faltando a de infrações trabalhistas.

24.621.931/0001-75 – JOSÉ LUIZ DA SILVA ANDRADE – LTDA, não apresentou os subitens 
6.7, 8.2.3.2, 8.3.3.3, apresentou a certidão municipal vencida, mas se trata de ME, não apresentou 
atestado de capacidade compatível com objeto, conforme subitem 8.2.5.2, não atendeu as exigências 
dos subitens 8.2.5.4 e 8.2.6.4 do edital.

O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 04.06.2020, às 09h00min, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. 
Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira - PB, 25 de maio de 2020
ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 011/2020-SRP
EXCLUSIVO PARA ME/EPP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 
15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013 que regulamenta o sistema de registro de preços e alterações bem como toda 
legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de 
Preço do tipo menor preços em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Gurinhém, 
no dia 08 de Junho de 2020, as 10:00 Horas, tendo como objetivo: Aquisição de Nateriais Nédicos 
de forma parcelada destinados a manutenção da prefeitura de Gurinhém-PB.; A reunião ocorrerá 
na sala da COPELI o prédio sede da  Prefeitura Municipal de Gurinhém, na Rua Governador Flavio 
Ribeiro, 219 - Centro - Gurinhém - PB no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Gurinhém - PB, 25 de Maio de 2020
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO/ RONALDO RAMOS DE QUEIROZ 

CONTRATADO: RAVY CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI EPP OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO – PB VALOR GLOBAL: R$ 2.210.065,57 
(dois milhões duzentos e dez mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) VIGÊNCIA: 
18 (DEZOITO) MESES DATA DA ASSINATURA: 13/05/2020 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.00 
PROJETO-ATIVIDADE: 1043 CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 LEGISLAÇÃO: CONCOR-
RÊNCIA 001/2020 CONVÊNIO: CONVÊNIO 2453/2018 (FUNASA).

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2020
Homologo a Licitação na modalidade Concorrência nº. 001/2020, que tem por objeto a CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE GURJÃO – PB, e com base no relatório da 
Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do Município, ADJUDICO 
seu objeto a empresa: RAVY CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ: 
15.168.739/0001-84, com o valor Global de R$: 2.210.065,57 (dois milhões duzentos e dez mil e 
sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) para que produza os efeitos legais nos termo 
do Art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Gurjão - PB, 13 de maio de 2020.
RONALDO RAMOS DE QUEIROZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00004/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos II, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994 e Decreto N° 9.312/2018.
OBJETO: Contratação de empresa para prestar os serviços de mapeamento físico territorial com 

banco de dados geográfico com informações epidemiológicas  de infraestrutura urbana já existentes 
no município, para subsidiar politícas públicas para o controle e monitoramento de possiveis proble-
mas epidemiológicos da população de Ibiara-PB, pela contratação direta com a empresa HERICA 
R R ARAUJO - CADASTREGEO, cadastrada no CNPJ nº 29.584.357/0001-46, com o valor global 
de R$ 16.400,00 (dezesseis mil quatrocentos reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Ibiara -  PB, em  25 de Maio de 2020.

FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00004/2020

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

II da Lei nº 8.666/93, e Decreto N° 9.312/2018 e do parecer jurídico exarado no referido processo, 
em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista 
a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00004/2020, HOMOLOGO, 
A DISPENSA DE LICITAÇÃO, Contratação de empresa para prestar os serviços de mapeamento 
físico territorial com banco de dados geográfico com informações epidemiológicas  de infraestrutura 
urbana já existentes no município, para subsidiar politícas públicas para o controle e monitoramento 
de possiveis problemas epidemiológicos da população de Ibiara-PB, a empresa HERICA R R 
ARAUJO - CADASTREGEO, cadastrada no CNPJ nº 29.584.357/0001-46, com o valor global de 
R$ 16.400,00 (dezesseis mil quatrocentos reais).  

             Ibiara, em 25 de Maio de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Tomada de Preço Nº 00004/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados, a interposição recursal ao Edital de Tomada de Preço Nº 
0004/2020, pela empresa OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA ME, 
CNPJ – 26.764.981/0001-37, para o conhecimento dos Interessados, para querendo apresentem 
contra razões a impugnação no prazo de 5 dias uteis, como também fica suspenso a abertura 
do certame previsto para o dia 27/05/2020 às 08:30 horas. Demais informações encontram-se a 
disposição dos interessados na sala de licitação, email- cplibiara@hotmail.com (0**83) 3454-1035.

Ibiara - PB, 25 de Maio de 2020.
Vicente Lucas Xavier Ribeiro

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Tomada de Preço Nº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados, a interposição recursal ao Edital de Tomada de Preço Nº 
0004/2020, pela empresa OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA ME, 
CNPJ – 26.764.981/0001-37, para o conhecimento dos Interessados, para querendo apresentem 
contra razões a impugnação no prazo de 5 dias uteis, como também fica suspenso a abertura 
do certame previsto para o dia 27/05/2020 às 10:30 horas. Demais informações encontram-se a 
disposição dos interessados na sala de licitação, email- cplibiara@hotmail.com (0**83) 3454-1035.

Ibiara - PB, 25 de Maio de 2020.
Vicente Lucas Xavier Ribeiro

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Junho de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: contratação de empresa para execução 
dos serviços de conclusão de uma praça de eventos no Distrito de Dalmopólis Município de Juru 
- PB. Recursos Caixa Econômica Federal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Valor R$ 
192.748,24. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484-1245. E-mail: 
licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juru - PB, 25 de Maio de 2020
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 038418/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.012/2020
DATA DE ABERTURA: 09/06/2020 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DES-

CARTAVEIS E AVENTAIS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 816979, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. 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. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 25 de Maio de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 2020/04470 DISPENSA LICITAÇÃO Nº 003/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S, PARA ABASTECER A EMLUR EM RAZÃO 
DA EXISTENCIA DO COVID-19.

Com base nas informações constantes do Processo nº 2020/04470, referente à Dispensa Lici-
tação nº 003/2020, nos pareceres jurídicos emitidos pela Assessoria Jurídica e em cumprimento 
aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O PARE-
CER, HOMOLOGO e RATIFICO o procedimento ora escolhido em observância ao quadro abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD. 
TOTAL

VALOR 
UNIT. R$

VALOR 
TOTAL R$

EMPRESA 
CONTRATADA / 

CNPJ

01

RESPIRADOR PFF2 
– Respirador tipo se-
mifacial filtrante, mo-
delo dobrável com 
clipe de alumínio 
para ajuste nasal, 
solda eletrônica em 
todo o perímetro, 
confeccionada com 
manta sintética com 
tratamento eletros-
tático para poeiras, 
nevoas e fungos 
classe PFF2,  com 
elástico para fixação 
a cabeça.

UND 5.577 R$ 21,85 R$ 121.857,45

MEDIAL SAÚDE 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 

MEDICO HOSPITA-
LAR LTDA, CNPJ: 

23.993.232/0001-93

02

LUVA EM PVC – 
Luva de segurança 
confeccionada em 
PVC que garante 
resistência química 
e mecânica com re-
vestimento interno 
total proporcionando 
impermeabilidade, 
possuindo a palma, 
dedos e dorso áspero 
comprimento aproxi-
mado de 35 cm.

PAR 348 R$ 14,80 R$ 5.150,40

GRADUAL COMER-
CIO E SERVIÇOS 
EIRELI ME, CNPJ: 

12.040.718/0001-90

03

OCULOS DE PRO-
TEÇÃO INDIVIDUAL 
INCLOR – Óculos 
de proteção indivi-
dual com armação e 
lentes em policarbo-
nato, lentes incolores 
antirisco.

UND 456 R$ 5,50 R$ 2.508,00

GRADUAL COMER-
CIO E SERVIÇOS 
EIRELI ME, CNPJ: 

12.040.718/0001-90

04

ALCOOL ETILICO 
70% (P/P) SOLU-
CAO FRASCO 1 L 
- Álcool etílico em 
solução a 70% (p/p) 
acondicionado em 
frasco de plástico 
resistente, contendo 
1000 ml. A embala-
gem deverá trazer 
externamente os da-
dos de identificação, 
número de lote, data 
de fabricação e data 
de validade registra-
do pela ANVISA.

FRASCO 480 R$ 8,74 R$ 4.195,20

MEDIAL SAÚDE 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 

MEDICO HOSPITA-
LAR LTDA, CNPJ: 

23.993.232/0001-93

05

ALCOOL ETILICO 
70% (P /P)  GEL 
F R A S C O  C O M 
BOMBA DOSADO-
RA DE 500 ML - Ál-
cool etílico a 70¨GL 
ou 70% (p/p) em gel, 
frasco com bomba 
dosadora de apro-
ximadamente 500 
ml. A embalagem 
deverá trazer exter-
namente os dados 
de identificação, nú-
mero de lote, data 
de fabricação e data 
de validade registra-
do pela ANVISA.

FRASCO 320 R$ 13,90 R$ 4.448,00

VENTILAR COM E 
SERV DE ALUGUEL 

DE APARELHOS 
MED HOSPIT 
LTDA, CNPJ: 

08.965.403/0001-87

pelo valor Global de R$ R$ 138.159,05 (cento e trinta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais 
e cinco centavos), para fornecimento do objeto em referência, pelo prazo de até 60 (sessenta) 
dias, com base no Art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações, em conseqüência, ficam 
convocadas as proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, 
caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 25 de Maio de 2020.

LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUZA
Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Instrumento: 1° Termo aditivo ao contrato nº. 09019/2020;
Objeto: AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DE MARMITA PARA O FORNECI-

MENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa COPOBRAS 

S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 2020/032905; DISPENSA Nº. 09001/2020. 
Signatários: Sr.ª. Edilma da Costa Freire, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Mário 

Schlickmann, pela empresa COPOBRAS S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS. 
Recursos Financeiros: 
Classificação: 10.102.12.306.5200.2514;
Natureza: 3.3.90.30;
Fonte: 1001- Recursos PMJP – Ensino Fundamental I e II/ Pré Escola/ EJA/ AEE/ Mais Educação, 

Quilombolas, JOVEM e Escolas Convencionais. 
Aditivo: Fica estabelecido o acréscimo correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) ao valor 

do Contrato n° 09019/2020, o qual passa a ser acrescido do montante de R$ 34.914,00 (trinta e 
quatro mil, novecentos e quatorze reais).

João Pessoa, 25 de maio de 2020.
Edilma da Costa Freire

Secretária de Educação e Cultura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23.008/2020 E 23.011/2020
Processo Licitatório nº 127951/2020 Pregão Eletrônico nº 23.002/2020
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

PADRONIZADOS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Diretor Geral juntamente com o Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto Cândida Var-

gas, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado 
do Pregão Eletrônico nº 23.002/2020, devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei 
n° 8.666/1993, do Decreto Federal nº 7.892/2013, e do Decreto Municipal nº 7.884/2013 e das 
demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do 
objeto do presente Pregão:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23.008/2020
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 

23.312.871/0001-46

LOTE QUANT. UND. ESPECIFICAÇÕES MARCA VALOR
 UNIT. R$

VALOR 
GLOBAL R$

13 15000 COMP

Diclofenaco Potás-
sico 50mg, Compri-
midos. Embalagens 
c/dados de lote, 
validade, identifica-
ção, procedência e 
registro em órgão 
competente. Linha 
hospitalar.

GEOLAB 0,19 2.850,00

33 50 FRASCO

Ibuprofeno 50mg/
mL, Solução oral 
30mL. Embalagens 
c/dados de lote, 
validade, identifica-
ção, procedência e 
registro em órgão 
competente. Linha 
hospitalar.

NATULAB 2,60 130,00

40 3000 COMP

M e t r o n i d a z o l 
250mg, Comprimi-
do. Referência® ou 
genéricos. Emba-
lagens c/dados de 
lote, validade, identi-
ficação, procedência 
e registro em órgão 
competente. Linha 
hospitalar.

PRATI 
DONADUZZI 0,17 510,00

43 10000 COMP

Metildopa 500mg, 
Comprimido. Emba-
lagens c/dados de 
lote, validade, identi-
ficação, procedência 
e registro em órgão 
competente. Linha 
hospitalar.

SANVAL 1,20 12.000,00

VALOR GLOBAL R$ 15.490,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23.011/2020
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - CNPJ: 49.324.221/0015-00

LOTE QUANT. UND. ESPECIFICAÇÕES MARCA VALOR 
UNIT. R$

VALOR 
GLOBAL 

R$

03 350 FRASCO

Aminoácido (Solução 
de) 10%, Pediátri-
co, Frasco/ampola 
250mL. Embalagens 
c /dados  de  lo te , 
validade, identifica-
ção, procedência e 
registro em órgão 
competente. Linha 
hospitalar.

FRESE-
NIUS       52,54   18.389,00 

VALOR GLOBAL R$ 18.389,00

* Republicado por incorreção.
João Pessoa, 20 de Maio de 2020.

JUAREZ ALVES AUGUSTO
Diretor Geral do ICV 

MAURÍCIO ORLANDO ARIAS AVILÉS
Diretor Administrativo e Financeiro do ICV
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.025/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E 
MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/015854.
Data da sessão: 08/06/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1001, 1990, 1111, 1630, 1311, 1312).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 25 de maio de 2020.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.024/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/015848.
Data da sessão: 08/06/2020
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Fonte de Recurso: (1001; 1990; 1214; 1090; 1630; 1312; 1311).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 25 de maio de 2020.
Lucélia Alves Silva

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019/144090CHAMADA PÚBLICA Nº 09001/2020

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através daPresidente da 
Comissão de Licitação,torna público o resultado de julgamento dos recursos administrativos 
interpostos em face da fase de Habilitação da Chamada Pública 09001/2020 pela COOPERATIVA 
DE PRODUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AQUICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DA 
PARAÍBA – CINDEAS, inscrita no CNPJ sob o n° 02.287.694/0001-15, pela COOPERATIVADE 
COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR  DE JOÃO PESSOA 
– COOPJAMPA, inscrita no CNPJ sob o n° 35.767.119/0001-79 e pela COOPERATIVA MISTA 
DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAÍBA – COOPRAFE, ins-
crita no CNPJ sob o n° 24.637.299/0001-58, sendo conhecido e provido o recurso da CINDEAS, 
que se insurge contra a habilitação da COOPJAMPA e AGROCOOP; sendo conhecido e provido 
o recurso da COOPRAFE, que se insurge contra a habilitação da COOPJAMPA e AGROCOOP; 
sendo conhecido e desprovido o recurso interposto pela COOPJAMPA, insurgindo-se contra a 
habilitação da CINDEAS; sendo não conhecido o requerimento da AGROCOOP, eis que carentes 
os requisitos processuais recursais, consoante os argumentos constantes do Parecer Jurídico n° 
256/2020 acostado aos autos.

João Pessoa, 25 de maio de 2020.
Anatilde Eleonore Teixeira Travassos

Presidente da CSL/SEDEC

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 015/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº: 04.001/2020.

AVISO DO JULGAMENTO E RESULTADO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro - PB, por meio da CPL, no uso de suas atribuições 

legais,torna público o RESULTADO da abertura daspropostas de preços, da licitação em epígrafe:1ª 
colocada - Agreste Construtora, valor da proposta R$ 810.570,30 (oitocentos e dez mil, quinhentos e 
setenta reais e trinta centavos); 2ª colocada - LRM Construções e Empreendimentos – ME, valor da 
proposta R$ 866.611,13 (oitocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e onze reais e treze centavos).
Nestes termosdeclaramos a empresa 1ª colocada, comovencedora da licitação. Ficando ciente e 
notificado, do presente resultado a quem interessar possa.Fica aberto o prazo para interposição de 
recursos administrativos, nos termos do art. 109, I, “b”, da Lei nº 8.666/93, combinado com §5º do 
referido artigo, ficando os autos desde já disponíveis aos interessados para vistas junto a CPL.Não 
havendo interesse das empresas em interpor recurso, solicita-se que seja protocolado o respectivo 
Termo de Renúncia.Maiores informações na sala da CPLno horário de expediente normal de 08:00 
as 13:00 horas ou através do e-maillicitacao@lagoadedentro.pb.gov.br (preferencialmente).

Lagoa de Dentro - PB, 25 de maio de 2020.
Jaqueline Soares Pinto

Presidenta da CPL

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO

- Exclusiva para: ME, EPP e MEI - 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial – SRP nº 06.008/2020 – Processo Administrativo nº 026/2020.
OBJETO: Registro de preços, para eventual aquisição parcelada de pneus, câmara de ar e 

protetores, destinados a atender as diversas Secretarias do Município e do Fundo Municipal de 
Saúde. DATA DE ABERTURA: 08/06/2020 às 08h00min. LOCAL: Sala da CPL no prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro 
– PB. INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 13:00 horas ou em www.lagoadedentro.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro – PB, 25 de maio de 2020.
Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional
Eliane Vicente Santiago

Gestora do FMS

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO

- Exclusiva para: ME, EPP e MEI - 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial – SRP nº 06.009/2020 – Processo Administrativo nº 027/2020.
OBJETO: Registro de preços, para eventual aquisição parcelada de peças para veículos e 

motocicletas, destinados a atender as diversas Secretarias do Município e do Fundo Municipal de 
Saúde. DATA DE ABERTURA: 08/06/2020 às 11h30min. LOCAL: Sala da CPL no prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro, na Rua Alfredo Chaves, S/N, Centro – Lagoa de Dentro 
– PB. INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 13:00 horas ou em www.lagoadedentro.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro – PB, 25 de maio de 2020.
Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional
Eliane Vicente Santiago

Gestora do FMS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 020/2020-SRP

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRETA (TRUCADA) COM CARROCERIA CAÇAMBA 
BASCULANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que a reunião para análise 
das propostas, lances e habilitação do Pregão nº 020/2020 que aconteceria no dia 27 de Maio de 
2020 as 09h00min horas ocorrerá no dia 05 de Junho de 2020 as 09h00min. A alteração se faz 
necessário em virtude de ajuste do termo de referência afim de melhor adequar a necessidade 
da administração. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 ou 
através do site www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes.

Mamanguape-PB, 25 de Maio de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00005/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, 
NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTA-
ÇÃO DO ACESSO À COMUNIDADE DO JUSSARAL E DO CRUZEIRO. ABERTURA: 23/04/2020 
as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 22/05/2020.

 Natuba, 25 de maio de 2020. 
Janete Santos Sousa da Silva

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 11:30 horas do dia 05 de Junho 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Contração de empresa especializada para a 
realização de exames laboratoriais. 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; Decreto Municipal nº 004/13; 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) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 25 de Maio de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00018/2020, para o dia 01 de 
Junho de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Ananiano Ramos 
Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 25 de Maio de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

A Pregoeira Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00017/2020, que objetiva: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. Justificativa: 
Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
seguinte endereço - Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. Telefone: (083) 
3390-1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 25 de Maio de 2020
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó-PB
Extrato de RescisãoContratual 

Processo: Inexigibilidaden° 00010/2020
Contrato n°: 03.011/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: C. M CONSULTÓRIO MÉDICO EIRELI- ME - CNPJ nº 34.023.826/0001-98
DECISÃO: Rescindo amigavelmente este contrato nos termos do art. 79 inciso II da Lei 8.666/93

Piancó-PB, 25demaio de 2020. 
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 
Republicado por incorreção.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00015/2020

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

a Lei COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/2020). e do parecer jurídico exarado no referido processo, 
em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a 
documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00015/2020, HOMOLOGO, A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela Locação de um veículo, emplacado, revisado, em bom estado de 
conservação, com ar condicionado, com no mínimo 100cv de potência, que transporte no mínimo 
6 /seis/ pessoas,  e que tenha isolamento entre os passageiros e o condutor,  preparado para o 
transporte de pessoas com, ou suspeita de infecção por COVID-19, Para ficar à disposição por 
tempo integral da secretaria de Saúde do Município  de Pedra Brancas. A empresa JOSÉ CAMPOS 
DE LACERDA JUNIOR ME – CNPJ nº 28.474.715/0001-03, com o valor global de R$ 33.000,00 
(trinta e três mil reais).

             Pedra Branca, em 20 de Maio de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa  

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
RESULTADO DE JULGAMENTO DEHABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOSNº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, para conhecimento dos interessados 

através da comisso de licitação, o resultado de julgamento deHabilitação, atendendo ao art. 109, 
I “a” da lei nº 8.666/93. AsempresasDEL ENGENHARIA EIRELI – MEe ABILIO FERREIRA LIMA 
NETO EIRELI-EPP,foramdeclaradas habilitadas.Concede o prazo de 5 dias úteis para recursos.
Não havendo recursos, fica designada, para abertura dos envelopes de propostas de preços, o dia 
03 de Junho de 2020, às 09:00 horas.

Pedra Branca-PB,22 deMaio de 2020.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00016/2020

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

art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00016/2020, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela Contratação de empresa especializada para fornecimento de Oxigênio medicinal, 
no sentindo de suprir as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedra 
Branca, A empresa SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO – CNPJ nº 18.783.564/0001-03., com o 
valor global de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).

             Pedra Branca, em 25 de Maio de 2020.
Allan Feliphe Bastos de Sousa  

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
RESULTADO DE JULGAMENTO DEHABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOSNº 00008/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, para conhecimento dos interessados atra-

vés da comisso de licitação, o resultado de julgamento deHabilitação, atendendo ao art. 109, I “a” da 
lei nº 8.666/93. AsempresasCABRAL CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI – EPP,foIdeclaradas 
habilitada.Concede o prazo de 5 dias úteis para recursos.Não havendo recursos, fica designada, 
para abertura dos envelopes de propostas de preços, o dia 04 de Junho de 2020, às 09:00 horas.

Pedra Branca-PB,25 deMaio de 2020.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
RESULTADO DE JULGAMENTO DEHABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOSNº 00006/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, para conhecimento dos interessados 

através da comisso de licitação, o resultado de julgamento deHabilitação, atendendo ao art. 109, 
I “a” da lei nº 8.666/93. AsempresasDEL ENGENHARIA EIRELI – MEe ABILIO FERREIRA LIMA 
NETO EIRELI-EPP,foramdeclaradas habilitadas.Concede o prazo de 5 dias úteis para recursos.
Não havendo recursos, fica designada, para abertura dos envelopes de propostas de preços, o dia 
03 de Junho de 2020, às 09:30 horas.

Pedra Branca-PB,22 deMaio de 2020.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 15.06.2020 às 15h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localiza-
da à Rua Manoel Alvino de Moura, 56 – Centro – Pilõezinhos/PB, Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS DE N.° 03.2020, destinada a Contratação de empresa nos serviços pertinentes para 
Recapeamento Asfáltico de diversas ruas de Pilõezinhos/PB, conforme projeto técnico. Recursos 
Próprios / Emenda Federal. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos 
e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, 
no horário compreendido entre 14h00min e 18h00min.

Pilõezinhos - PB, 22 de maio de 2020
FRANCINALDO FERREIRA ALVES

Presidente da Comissão

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00005/2020

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 DP00005/2020, 
que objetiva: Aquisição de Mascara N-95 para os Profissionais das UBS - unidades Básicas de Saúde 
que estão na linha de frente do atendimento, enfermeiros, técnicos, auxiliares de Enfermagem e 
médicos que estão expostos ao risco de contaminação pelo coronavírus (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 o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SAFETY PRIME COMERCIO 
DE PRODUTOS DE SEGURANCA EIRELI - R$ 13.500,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 20 de Maio de 2020
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Mascara N-95 para os Profissionais das UBS - unidades Básicas de 

Saúde que estão na linha de frente do atendimento, enfermeiros, técnicos, auxiliares de Enfer-
magem e médicos que estão expostos ao risco de contaminação pelo coronavírus (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 DP00005/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município: 021.110. 02110.10.301.2007.2024 - 3390.30.00.00 - 211-214. 
VIGÊNCIA: até 22/08/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de 
Lagoa de Roça e: CT Nº 00038/2020 - 22.05.20 - SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS 
DE SEGURANCA EIRELI - CNPJ: 32.941.318/0001-63 - R$ 13.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de equipamentos para as Escolas Municipais de São José de Piranhas 
- PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00041/2020. DOTAÇÃO: SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA Contrato 20-80032-0; Convenio 
0456/2019; Classificação Funcional Pragmática - 22.101.12.361.5006.4870.0287.4400.52.11
2 12.361.2006.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 
12.361.2006.2021 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO; 12.361.2006.2116 - 
FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 
40%; Elemento de despesa: 4490.52.01 - Equipamentos e material permanente. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
José de Piranhas e: CT Nº 00144/2020 - 25.05.20 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 
6.600,00; CT Nº 00145/2020 - 25.05.20 - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EIRELI - R$ 13.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Junho de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO (EPI E EPC) PARA 
USO DOS SERVIDORES DA MUNICIPAIS DE SOLEDADE PB (ITENS REMANESCENTES DO 
PREGÃO 035-2020). 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; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. 
E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 25 de Maio de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 00010/2020

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 00010/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO 
COVID 19 NA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA - R$ 77.236,72.

Soledade - PB, 15 de Maio de 2020
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO 

COVID 19 NA FUNDAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR DE SOLEDADE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº 00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Soledade e 
transferência de impostos: 10 305 2028 2063 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1211 
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 3190.00 Aplicações Diretas 000403 
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 25/06/2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: CT Nº 00092/2020 - 25.05.20 - AN PRO-
JETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 77.236,72.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 026/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 001/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, através da Comissão Permanente 
de Licitação vem comunica aos Interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 
001/2020, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada na Pavimentação em Paralelepí-
pedos de Diversas Ruas, localizadas no Distrito de São José da Batalha Zona Rural do Município 
de Salgadinho-PB,  com data de abertura no dia 20 de Abril de 2020, tendo em vista a Inabilitação 
da empresa participante no certame sendo transcorrido todos os prazos legal para recurso, assim 
foi DECLARADA FRACASSADA e será marcada nova data para abertura da presente contratação.  

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

Salgadinho-PB, 25 de Maio de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 036/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 004/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna 
público a quem interessa, que fará no dia 12 de Junho de 2020 das 09h00min (Nove Horas e Zero 
Minuto), o presente Processo de Licitação.  

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Reforma do Canal de Macrodrenagem na 
Sede do Município de Salgadinho-PB.    

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

Salgadinho-PB, 25 de Maio de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 037/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 005/2020 

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei 
Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna 
público a quem interessa, que fará no dia 12 de Junho de 2020 das 13h00min (Treze Horas e Zero 
Minuto), o presente Processo de Licitação.  

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Pavimentação em Paralelepípedos de Diver-
sas Ruas, localizadas no Distrito de São José da Batalha Zona Rural do Município de Salgadinho-PB.    

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

Salgadinho-PB, 25 de Maio de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

OBJETO: Aquisição de testes rápido COVID-19 destinados a atender o enfrentamento da pan-
demia do Corona Vírus no município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 01/06/2020 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei n. 13.979/2020, Decreto 

Municipal de  N° 019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
Em razão do disposto no art. 4º-G da Lei nº 13.979/20, os prazos do procedimento licitatório 

foram reduzidos à metade. 
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 14:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 25 de Maio de 2020.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB 
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
A presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público 

para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 
00002/2020, que tem como objeto: contratação de empresa especializada para implantação de 
pavimentação em vias públicas no Município de Santa Luzia-PB, conforme Contrato de Repasse 
N° 885809/2019/MDR/CAIXA, que a sessão de abertura dos Envelopes Proposta de Preços será 
realizada no dia 29 de maio de 2020 às 08:00hs (hora local), na sala da comissão de licitação, na 
sede temporária da Prefeitura Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP Nº 58.600-000.

Santa Luzia/PB, 25 de maio de 2020.
Maria do Socorro Nóbrega Cabral

Presidente da CPL/PMSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 
05 de Junho de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESADESTINADA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADA 
AOS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS DE FORMA 
PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Federal nº. 00001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 34671028. E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br. 
Edital: www.saojosedosabugi.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 25 de Maio de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Junho de 2020, por meio 
do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equipara-
dos, para: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetor, para atendimento a frota automotiva das 
secretarias municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353-2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 25 de Maio de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Ave-
nida Senador Rui Carneiro, 355 - Centro - São Vicente do Seridó - PB, às 08:00 horas do dia 16 de 
Junho de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO 
VICENTE DO SERIDÓ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. 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: (083) 3388-
1041. E-mail: pmsvslicitacao@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São Vicente do Seridó - PB, 22 de Maio de 2020
ARTUR CORDEIRO DE LIMA

Presidente da Comissão
   

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ

Comissão Permanente de Licitação
 COMUNICADO

Aviso de Retificação de Edital
TOMADA DE PREÇO 005/2020

A Prefeitura Municipal de São Vicente do Seridó/PB, através da Comissão Permanente de Licita-
ção Comunica a todos os licitantes interessados e a população em geral, que devido a Impugnação 
feita pela empresa ITALO MELO CLEMENTINO EIRELI E AQUINO DIZIZ CONSTRUTORA LTDA 
- ME a Comissão de Licitação Resolúvel, RETIRA-SE DO EDITALO (ITEM 8.3.H ALAMBRADO 
PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURA PO TUBO DE AÇO GALVENIZADO;), pois o 
referido item não consta no projeto e na planilha orçamentária, fica inalterada as outras clausula e 
itens, 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: (083) 3388-
1041. E-mail: pmsvslicitacao@gmail.com permanece a SESSÃO PUBLICA PARA O DIA 27 DE 
MAIO DE 2020 AS 08HS. 

São Vicente do Seridó - PB, 22 de Maio de 2020
ARTUR CORDEIRO DE LIMA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00011/2020. OBJETO: Aquisição Parcelada de Lubrificantes 
Destinados aos Veículos Que Compõem a Frota da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde 
e Fundo Municipal de Assistência Social e Aqueles Eventualmente Locados Com Lubrificantes 
Por Conta da Prefeitura. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da 
cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Souzauto 
Lub - Comercio de Lubrificantes Ltda - CNPJ 03.995.452/0001-49. INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL, Av. Santa Cecília, 140 - Centro - Terreo - Santa Cecília - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3642.1006.

Santa Cecília - PB, 25 de Maio de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito  

ESTADO DA PARAÍBA
Câmara Municipal de Triunfo - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sete de Setembro, Centro, Triunfo - PB, às 08:00 horas do dia 08de Junhode 2020, licitação mo-
dalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis para 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Triunfo-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 . Informações: no horário das 08:00 as 11:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Triunfo - PB, 21 de Maio de 2020
Jaiana Andrade Dias

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020 – 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 08/06/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, destinado ao Complexo 
Hospitalar Clementino Fraga - CHCF, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00201-5
                                                                                                          João Pessoa, 25 de maio de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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