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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 
no governo de álvaro Machado

Erguido em 17 dias no estacionamento do Metropolitano, hospital conta com 130 leitos e terá 780 profissionais para atender pacientes da Covid-19. Página 5

Hospital Solidário será entregue segunda

Governo mantém 
isolamento social 
até o dia 3 de maio
Novo decreto flexibiliza funcionamento de óticas e estabelecimentos que comerciali-
zam produtos médicos, mas mantém fechados escolas, shoppings e igrejas. Página 4
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Governador anuncia que Estado irá adquirir 
um milhão de máscaras para a população de 
toda a Paraíba. Página 5

Foto: Secom-PB

João Azevêdo e governadores do NE discutem, com Comitê 
Científico, ações de enfrentamento a Covid-19. Página 13

Romero Rodrigues volta atrás e desiste de 
reabrir o comércio de Campina Grande na 
próxima segunda-feira. Página 4

UEPB e UFCG prorrogam suspensão de aulas 
até 18 de maio, mas antes haverá reunião 
para avaliar cenário da pandemia. Página 3

Farmácias estão proibidas de comercializar testes 
rápidos e Agevisa reforça que só profissionais 
autorizados devem aplicar o exame. Página 7

Foto: Evandro Pereira/arquivo

Com frota reduzida e cuidados para evitar contaminação, 
ônibus intermunicipais voltam a circular na segunda. Página 7

Após morte de terceiro idoso, Aspan adota 
novas ações para conter disseminação do 
coronavírus. Página 7

Foto: Agência Brasil

Governo do Estado tem feito recomendações a gestoras sobre 
prevenção e cuidados com grávidas e puérperas. Página 17

Bairro da Penha é 
conhecido por reunir
fé, pesca e artesanato

Bairro é o lar do projeto Sereias da 
Penha e é para lá que, todo os anos, 
uma multidão de fiéis vai em romaria 
por Nossa Senhora da Penha. Página 8

Foto: Marcus Antonius

Exercícios em casa Com academias fechadas, idosos recebem 
orientação à distância para manterem a saúde em dia. Página 12

NA PARAÍBA
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“Mesmo em tempos de isolamento 
social, não podemos deixar os nossos 
postos em favor da vida humana, 
desde a concepção até o declínio 
natural. Não podemos admitir que 
pauta abortista seja imposta ao povo 
brasileiro”.  Página 2

Consciência que 
preserva a vida 

Dom Manoel Delson BAIRROS
GIRO NOS Paraíba



Uma das principais características do jornal A União, da Empresa Parai-
bana de Comunicação – EPC, é a capacidade de inovar o conteúdo e o projeto 
visual. A linha editorial, distante da primária - que enfatizava quase que ex-
clusivamente a realidade política, no apagar das luzes do século XIX -, alon-
gou-se, como se tencionada pela própria História, para dar conta de pratica-
mente todos os fatos relevantes da sociedade paraibana e, por extensão, da 
Nação brasileira.

Este ano, até por força de outra tradição - a de se apresentar de vestuário 
novo nas comemorações de seu aniversário de nascimento, neste caso, dos 
seus 127 anos de resistência, aliás, de existência -, A União alterou discreta-
mente suas feições gráficas, direcionando sua força criativa, no primeiro mo-
mento, para a diversidade editorial. Isso porque a sociedade tornou-se cada 
vez mais plural, e o jornal precisa responder adequadamente a essa demanda 
de informações.

Em linhas gerais, após sucessivos debates com a Redação, foram adiciona-
das novas seções, no sentido de ampliar a cobertura sobre os municípios pa-
raibanos, os bairros da cidade de João Pessoa, o meio ambiente e a condição 
social das pessoas idosas. O caderno Almanaque expandiu o leque temático, 
destacando, por exemplo, fatos e vultos da história da Paraíba, além dos profis-
sionais que colaboraram na construção da Imprensa paraibana.

Atento aos imperativos da sociedade paraibana e às mudanças estrutu-
rais e de conteúdo que o processo histórico impõe ou exige do jornalismo, A 
União contratou novos repórteres e editores e convidou novas personalida-
des para integrar o seu quadro de colunistas. Com isso, o noticiário do jornal 
diversificou-se ainda mais, oferecendo, aos leitores e leitoras, um rico painel 
temático e estilístico, que inclui crônicas, artigos, resenhas, ensaios etc.

Entre os colunistas que estrearam há pouco e os que vão escrever logo 
mais, destacam-se, sem demérito para os de médio e longo curso, o arcebispo 
da Paraíba, Dom Manoel Delson; o secretário de Estado da Cultura e presi-
dente da Academia Paraibana de Letras, professor Damião Ramos; a consul-
tora Anne K.; os jornalistas Abelardo Jurema Filho e Rui Leitão; o físico Kleb-
ber Maux Dias, o pesquisador Irani Medeiros e a professora Neide Medeiros. 

Digno de nota, ainda, a valorosa equipe de editores, repórteres, repórte-
res-fotográficos, chefe de reportagem, secretária de Redação, diagramadores, 
revisores, gráficos e gazeteiros, que, nas atuais circunstâncias, cientes de sua 
função social, desempenham suas missões, seja na sede da empresa, seja no 
trabalho remoto – em respeito às decisões governamentais -, e levam, todas as 
manhãs, aos seus leitores e leitoras, a melhor informação.
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O Tempo Pascal nos coloca diante da recorrente exigência social da Paz. O mun-
do tem necessitado de Paz. Contudo, para os cristãos, a Paz não é somente um bem-
-estar da convivência humana. A Paz do Cristo Ressuscitado é verdadeira e é fruto de 
constante conversão dos corações humanos. “Esta paz é o fruto da vitória do amor 
de Deus sobre o mal, é o fruto do perdão. E é precisamente assim: a paz verdadeira, a 
paz profunda, deriva da experiência da misericórdia de Deus” (Papa Francisco, 2013). 

Como cristãos situados no mundo concreto, querido e amado por Deus, precisa-
mos estar atentos aos constantes ataques contra a cultura da vida. Mesmo em tempos 
de isolamento social, não podemos deixar os nossos postos em favor da vida humana, 
desde a concepção até o declínio natural. Não podemos admitir que pauta abortista 
seja imposta ao povo brasileiro, principalmente, quando estamos em situação de vul-
nerabilidade, decorrente da pandemia. Refiro-me a decisão do STF de agendar para 
o próximo dia 24, o julgamento da ADI 5581, sobre a liberação do aborto em caso de 
zika vírus. Como homens e mulheres pascais, isto é, como defensores da Paz do Cris-
to que morreu e ressuscitou, não podemos 
aceitar o avanço gradativo e oportunista 
da mentalidade de que o povo brasileiro já 
está preparado para aceitar a execução de 
pautas garantidoras da cultura de morte. 
Não é verdade! O povo brasileiro está sim 
sob o Estado Laico, mas não somos um 
povo sem religião e que negocia o direito 
de viver, em qualquer circunstância. 

A Páscoa do Senhor é para nós uma 
realidade transformadora. O velho se torna 
novo. O fraco recobra o vigor. O pecador encontra a salvação. E também poderíamos 
afirmar que o amor dos pequenos indefesos, dos que não conhecemos seus rostos mas 
que já estão sendo gestados, é mais forte que a morte (Cf. Ct 8,6). O uso da razão natural 
não nos permite sermos promotores do aborto: “Esta destruição direta da vida huma-
na inocente jamais pode ser justificada, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, 
que podem levar determinadas pessoas a dar um passo tão grave como este. Quando 
pregardes o Evangelho da Vida, recordai ao vosso povo que o direito à vida de cada ser 
humano inocente, nascido ou nascituro, é absoluto e deve ser aplicado com igualdade 
a todos os indivíduos, sem qualquer tipo de exceção. Esta igualdade ‘é a base de todo o 
relacionamento social autêntico que, para o ser verdadeiramente, não pode deixar de 
se fundar sobre a verdade e a justiça’ (Evangelium vitae, n. 57). Que a Paz, que só nos 
vem da fé em Jesus, nos ajude na construção de sociedades mais justas e fraternas para 
todos. Também justas e fraternas para os que não podem se defender, os nascituros!

A Páscoa também traz a consciência 
que preserva a vida humana!

 O povo brasileiro está sim 
sob o Estado Laico, mas não 

somos um povo sem religião e 
que negocia o direito de viver, 
em qualquer circunstância   

 Artigo Dom Manoel Delson
Arcebispo da Paraíba|colaborador 

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), jus-
tificando a prorrogação dos decretos que estabelecem o 
isolamento na cidade, por conta da pandemia do corona-
vírus, até 3 de maio: “O isolamento social é o meio mais 
eficaz no combate à pandemia. Houve um número maior 
de óbitos e de confirmação de casos e ainda teremos tem-
pos difíceis pela frente. Por isso, teremos de continuar com 
medidas duras, firmes, mas necessárias”. De acordo com 
ele, o índice de distanciamento social na capital está em 
47,3%, mas o que é recomendado pelas autoridades sani-
tárias é um índice de 70%.  

Cartaxo: “teremos tempos difíCeis pela frente”
João Azevêdo acredita que o número 
de pessoas que contraíram a Covid-19 
pode ser maior do que a quantidade 
de casos registrados pelas autorida-
des de saúde. Por um motivo simples: 
há pessoas que são assintomáticas. 
“Sabemos que existem pessoas que 
não têm sintomas”, disse. E afirmou 
que será preciso fazer um perfil epi-
demiológico para “testar, no mínimo, 
10% da população”.

O governador João Azevêdo (Cidadania) 
afirmou que não vai ceder a pressões para 
autorizar a abertura do comércio e de outras 
atividades não essenciais que gerem aglo-
merações de pessoas. “Não vou cometer a 
insensatez de flexibilizar o isolamento social. 
Não podemos ficar na ‘ciência da achologia’. 
Usaremos informações técnicas, é assim que 
temos de trabalhar”.

“informações téCniCas”

“estamos na metade da Curva 
asCendente”, diz governador

perfil epidemiológiCo

A declaração que encima este texto, do governador João Azevêdo (foto), mostra que o enfrentamen-
to à pandemia do coronavírus é um processo que ainda precisa ser encarado com o mais absoluto 

rigor pelo Governo do Estado, que estendeu o decreto que estabelece medidas de isolamento social 
na Paraíba até 3 de maio. Ontem, em entrevista por modo remoto a uma emissora de TV, o gestor 

estadual reforçou a necessidade de manutenção das medidas adotadas até então para o combate 
à pandemia, ente as quais o fechamento do comércio, de bares, restaurantes e de outras 

atividades não essenciais. “Gostaria de ter uma forma mágica [para resolver a situação, 
rapidamente], sem que houvesse impacto na economia e na vida dos cidadãos, mas 
infelizmente não tenho. E não existe ainda vacina, não existe ainda remédio para 
a doença. Estamos no início dessa ladeira de contaminação, que ainda vai trazer 
números tristes, infelizmente. Essa tomada de decisão [em relação à prorrogação] 
não é feita de pressão, não é vontade exclusiva do governador. É feita com bases em 
dados, com mais de 50 cientistas subsidiando [as decisões]”, explicou.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O aplicativo para smartphone ou tablet, 
sistemas IOS e Android,  desenvolvido 
pelo Instituto de Estudos de Protesto 
de Títulos do Brasil, se consolidou como 
fonte segura de consulta gratuita de pro-
testo, CPF e CNPJ; protesto de títulos e 
cancelamento de títulos protestados. “O 
aplicativo pode ser baixado na App Sto-
re da Apple e a versão para Android, no 
Google Play”, explica o presidente do 
IETB-PB, Germano Toscano.

protesto

pela vida
anteCipação

Para o governador, há fatos preo-
cupantes que vão precisar de “uma 
articulação muito grande por 
parte do governo”, referindo-se à 
aglomeração de pessoas em filas 
de banco e casas lotéricas. “São 
pessoas nas filas, sem distância 
adequada, sem máscaras. Isso é 
preocupante”. No que diz respei-
to aos impactos econômicos, ele 
afirmou que não se pode pensar, 
exclusivamente, na economia “sem 
pensar na vida das pessoas”.

O prefeito Luciano Cartaxo 
confirma que o sistema de 
transportes de João Pessoa 
continuará paralisado – ex-
ceto as linhas que atendem 
profissionais de saúde. E 
para preservar o emprego 
dos trabalhadores do trans-
porte público, disse que “a 
prefeitura vai antecipar cré-
ditos para as empresas, no 
que diz respeito aos vales-
-transportes usados por 
funcionários municipais e ao 
passe estudantil”.
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Previsão é retomar atividades em 18 de maio; uma reunião no dia 8 avaliará cenário da pandemia da Covid-19 

As atividades acadê-
micas e administrativas na 
Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) e  
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB),  que deve-
riam ser retomadas ontem, 
continuarão suspensas até 
o dia 17 de maio, por causa 
da pandemia de Covid-19.  A 
decisão foi tomada, na ma-
nhã de ontem, durante reu-
nião, por meio de videocon-
ferência. 

A decisão de manter sus-
pensas as atividades nessas 
instituições públicas de en-
sino superior com sede em 
Campina Grande tem como 
objetivo preservar a saúde e 
a vida da comunidade acadê-
mica; e evitar a transmissão 
do coronavírus na cidade. 

O professor Vicemário 
Simões, reitor da UFCG, ficou 
decidido que, a retomada das 
atividades nestas institui-
ções públicas de ensino su-
perior com sede em Campina 
Grande está prevista para 18 
de maio. Mas de acordo com 
o dirigente da UFCG,  uma 
reunião já está prevista para 
o dia 8, para uma avaliação  
do cenário de propagação da 
Covid-19.

O reitor da UFCG ex-
plicou que foram mantidos 
os serviços essenciais das 
instituições. “Estamos com 

revezamento de servidores, 
e uma parte está desenvol-
vendo suas atividades em 
casa em sistema de home 
office em que eles pode fazer 
os serviços em casa e isso já 
ajuda bastante”, explicou o 
professor Vicemário Simões.

Participaram da re-
união que recomendou a 
prorrogação da suspensão 
das atividades nas IES os 
representantes da UEPB, 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), do 
Instituto Federal da Paraíba 
(IFPB), da Unesc, Unifacisa, 
Uninassau, Faculdade Cesrei, 
Faculdade Rebouças, Facul-
dades Integradas de Patos 
(FIP) e da Escola Técnica 
CEAS. Algumas instituições 
vão anunciar sua data de re-
torno das atividades a partir 
de avaliações internas, po-
dendo ou não seguir a indi-
cação de retorno no dia 18 
de maio.

Datas
Tanto a UFCG, quanto a 

UEPB, tinham decidido sus-
pender as atividades até o 
dia 26 de março. A suspen-
são foi prorrogada até o dia 
de ontem; e foi novamente 
prorrogada até 17 de maio.

A decisão está em sin-
tonia com a portaria 343 do 
Ministério da Educação, e 
segue os protocolos de previ-
são emitidos pela Organiza-
ção Mundial da Saúde.        

Chico José
chicodocrato@gmail.com>

UEPB e UFCG prorrogam até 
maio a suspensão das aulas

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Clóvis Roberto

Pesquisadores do Núcleo de Tecnologia da UEPB desenvolveram equipamento hospitalar utilizando componentes fáceis de encontrar

Foto:  Gecom-TJPB

Saúde e tecnologia

Ventilador pulmonar mecânico 
segue para testes regulatórios

O Núcleo de Tecnolo-
gias Estratégicas em Saúde 
(Nutes) da Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB) fi-
nalizou mais um importante 
projeto no enfrentamento à 
pandemia de Covid-19. Tra-
ta-se de um ventilador pul-
monar, essencial para a ma-
nutenção da vida em casos 
de deficiência em atividades 
cardiorrespiratórias, como 
a insuficiência respiratória, 
comum nos pacientes graves 
do novo coronavírus. 

O equipamento é funda-
mental para manter a vida 
do paciente durante o tem-
po em que ele não consegue 
fazer sozinho o movimento 
respiratório. O modelo de 
equipamento envolve uma 
interface do usuário que pos-
sibilita a manipulação de di-

ferentes variáveis utilizadas 
no tratamento por parte do 
profissional na UTI.

A iniciativa surgiu dian-
te da necessidade do uso do 
equipamento em hospitais 
que tratam de pacientes da 
Covid-19 e da dificuldade 
de aquisição por parte dos 
órgãos de saúde em virtude 
da pandemia, do alto valor 
de aquisição, bem como da 
demanda necessária. O pri-
meiro desafio foi encontrar 
uma solução que apresen-
tasse baixo custo e fosse ca-
paz de ser multiplicada com 
facilidade. Outra questão que 
precisou ser superada foi 
encontrar materiais necessá-
rios com o comércio local fe-
chado devido a quarentena. 

“Partimos da ideia de 
que precisávamos produzir 

um equipamento que não 
dependesse de compras ex-
ternas e componentes difí-
ceis de encontrar”, comentou 
Widson Gomes de Melo, pes-
quisador do Nutes e um dos 
idealizadores do projeto. 

O tempo de finalização 
do projeto foi menos de um 
mês. O protótipo agora vai 
iniciar os testes clínicos, re-
gulatórios e depois seguir 
para produção em escala in-
dustrial.  “Temos trabalhado 
intensamente para apresen-
tar essa solução com rapidez. 
Estamos numa guerra contra 
o vírus e temos que ser rá-
pidos no desenvolvimento 
de produtos que possam 
contribuir com os órgãos 
de saúde”, destacou o outro 
idealizador do projeto, pro-
fessor Misael Morais, doutor 

na área de Processamento da 
Informação e coordenador 
geral do Nutes. 

O ventilador mecâni-
co é mais uma iniciativa do 
Nutes no enfrentamento à 
Covid-19. Antes, os pesqui-
sadores já haviam desenvol-
vido um protetor facial, cujas 
doações já ultrapassaram 15 
mil unidades em todas as 
regiões do Estado. Também 
foram desenvolvidas duas 
plataformas: a Ecovid, que 
permite monitorar os casos 
do novo coronavírus nos 
hospitais, em tempo real, e 
a Unicontrol, em parceria 
com a empresa 3Wings, que 
permite o gerenciamento de 
leitos nas Unidades de Tera-
pia Intensiva (UTIs) dos hos-
pitais preparados para tratar 
dos casos de Covid-19.

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) 
de João Pessoa aler-
ta os pais de crianças 
recém-nascidas que a 
emissão do Cartão do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) para os bebês está 
sendo feita apenas por 
telefone, conforme as 
recomendações de iso-
lamento social no com-
bate à disseminação do 
novocoronavírus.

 Para fazer o cartão, 
é necessário o registro 
de nascimento da criança 
e o comprovante de re-
sidência de um dos pais. 
Quando estiver pronto, o 
cartão ele é enviado em 
formato PDF para o tele-
fone celular dos pais. A 
coordenadora do servi-
ço, Alana Anjos, reforça 
ainda que o cartão SUS é 
de extrema importância 
para o bebê, pois somen-
te através dele é possí-
vel fazer procedimentos 
como o teste do pezinho, 
por exemplo.

 A suspensão do 
atendimento presencial 
na sede do cartão SUS 
visa evitar a aglomera-
ção de pessoas no local, 
para que a população 
não seja colocada em 
risco de contaminação 
por covid-19.

 Mas para que os 
usuários não sejam 
prejudicados, os aten-
dimentos são feitos 
através de números de 

telefone separados por 
distritos. “Cada distri-
to possui seu núme-
ro de telefone, que os 
usuários podem ligar 
ou mandar mensagem 
através do aplicativo 
de mensagens”, explica 
Alana.

 
Atendimentos
Além do caso dos 

recém-nascidos, apenas 
os seguintes tipos serão 
atendidos pelo telefone: 
usuários residentes em 
João Pessoa que ainda 
não tem o Cartão SUS e 
usuários residentes em 
João Pessoa que tiveram 
suas solicitações de con-
sulta/exames/cirurgias 
não inseridas no Sistema 
de Regulação (SISREG) 
pelos Polos Distritais de 
Digitação em virtude de 
necessidade de atualiza-
ção de cadastro.  

Já os usuários que 
possuem o Cartão SUS, 
mas não têm procedi-
mentos autorizados, 
não serão atendidos 
enquanto durar a sus-
pensão do atendimento 
presencial.

 A Secretaria de 
Saúde orienta o usuá-
rio para os telefones  
98610-9259 ou 98811-
1978, coordenação do 
Cartão SUS, que infor-
mará informar o bairro, 
que será encaminhado 
para o telefone de aten-
dimento.

Cartão do SUS será 
solicitado por telefone

O Plenário do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
manteve a eficácia da regra 
da Medida Provisória (MP) 
936/2020 que autoriza a 
redução da jornada de tra-
balho e do salário ou a sus-
pensão temporária do con-
trato de trabalho por meio 
de acordos individuais em 
razão da pandemia do novo 
coronavírus, independente-
mente da anuência dos sin-
dicatos da categoria. 

Por maioria de votos, 
em julgamento realizado 
por videoconferência e con-
cluído ontem, o Plenário 
não referendou a medida 
cautelar deferida pelo mi-
nistro Ricardo Lewandows-
ki na Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) 6363, 
ajuizada pelo partido Rede 
Sustentabilidade.

Momento excepcional
Prevaleceu a divergên-

cia aberta pelo ministro 
Alexandre de Moraes. Ele 
entende que, em razão do 
momento excepcional, a 
previsão de acordo indivi-
dual é razoável, pois garan-
te uma renda mínima ao 
trabalhador e preserva o 
vínculo de emprego ao fim 
da crise. 

Segundo ele, a exigên-
cia de atuação do sindicato, 
abrindo negociação cole-
tiva ou não se manifestan-
do no prazo legal, geraria 
insegurança jurídica e au-
mentaria o risco de desem-
prego.

Para o ministro, a re-
gra não fere princípios 
constitucionais, pois não 
há conflito entre emprega-
dos e empregadores, mas 
uma convergência sobre a 
necessidade de manuten-
ção da atividade empre-
sarial e do emprego. Ele 
considera que, diante da 

excepcionalidade e da li-
mitação temporal, a regra 
está em consonância com 
a proteção constitucional 
à dignidade do trabalho e 
à manutenção do emprego.

Proteção
O ministro Alexandre 

de Moraes destacou ainda 
a proteção ao trabalha-
dor que firmar acordo. De 
acordo com a MP, além da 
garantia do retorno ao sa-
lário normal após 90 dias, 
ele terá estabilidade por 
mais 90 dias.

Acompanharam esse 
entendimento os ministros 
Roberto Barroso, Luiz Fux, 
Cármen Lúcia, Gilmar Men-
des, Marco Aurélio e Dias 
Toffoli (presidente).

Participação sindical
Ficaram vencidos,  na 

votação além do relator, o 
ministro Edson Fachin e a 

ministra Rosa Weber. 
Em 6/4, o  ministro Ri-

cardo Lewandowski, defe-
riu parcialmente a  medida 
cautelar para determinar 
que, após serem comuni-
cados dos acordos indivi-
duais, os sindicatos pode-
riam se manifestar sobre 
sua validade.Na sessão 
de hoje, o ministro Fachin 
votou pelo deferimento in-
tegral da cautelar e foi se-
guido pela ministra Rosa 
Weber. 

Segundo ele, ainda 
que admita a possibilidade 
de acordos individuais, a 
Constituição Federal asse-
gura que a redução salarial 
só pode ocorrer mediante 
negociação coletiva. Para 
Fachin, não há espaço para 
que a legislação ordinária 
substitua a regra constitu-
cional que prevê a partici-
pação sindical em acordos 
com essa finalidade. 

STF mantém acordo individual para redução 
de salários e jornada sem aval do sindicato 



Decreto mantém ações restritivas até 3 de maio nas cidades com casos confirmados e nas suas regiões metropolitanas

O governador João Aze-
vêdo (Cidadania) editou o de-
creto que prevê a adoção de 
medidas temporárias e emer-
genciais de prevenção de con-
tágio pelo novo Coronavírus 
(Covid-19) na Paraíba. Com 
o novo decreto (Nº 40.188) 
ficam prorrogadas até o dia 
3 de maio as ações restritivas 
nas cidades que tenham ca-
sos confirmados da Covid-19 
e nas suas respectivas regiões 
metropolitanas.

O texto, datado de ontem, 
prevê que, a partir de segun-
da-feira, dia 20, fica permitido 
o funcionamento de óticas e 
de estabelecimentos que co-
mercializem produtos médi-
cos/hospitalares, que poderão 
funcionar, exclusivamente, por 
meio de entrega em domicílio 
e/ou como ponto de retira-
da de mercadorias, além do 
agendamento de atendimento 
para evitar a aglomeração de 
pessoas.

As concessionárias de 
veículos automotores novos e 
usados também poderão fun-
cionar a partir da mesma data, 

desde que observem o horário 
de funcionamento estabeleci-
do nos decretos dos municí-
pios em que estão localizadas. 
Todos os estabelecimentos 
autorizados a funcionar no 
novo decreto e nos anteriores 
(Nºs40.135/20, 40.141/20 e 
40.169/20) ficam obrigados a 
fornecer máscaras para todos 
os seus empregados, presta-
dores de serviço, colaborado-
res e clientes, sendo vedada 
a permanência dentro e fora 
dos locais sem a utilização do 
item.

A fiscalização dessas de-
terminações será realizada 
pelo Procon, bem como, pelos 
órgãos de vigilância sanitária 
estadual e municipais, além da 
Polícia Militar. Em caso de des-
cumprimento, os estabeleci-
mentos estarão sujeitos à apli-
cação de multa cujos recursos 
serão destinados às ações de 
combate ao Covid-19. Em caso 
de reincidência os locais po-
dem ser fechados.

O Governo do Estado ain-
da alterou o decreto publica-
do em 3 de abril (Nº 40.168) 
sobre a adoção, no âmbito da 
Administração Pública direta 
e indireta, do regime de tra-

balho remoto dos servidores. 
O novo texto determina que 
não será permitido o trabalho 
presencial dos servidores es-
taduais que tenham histórico 
de doenças respiratórias ou 
doenças crônicas, ou cujos fa-
miliares, que habitam a mes-
ma residência, tenham doen-
ças crônicas. 

Gestantes e lactantes, 
pessoas que utilizam medica-
mentos imunossupressores, 
e que manifestarem sintomas 
respiratórios como febre, tos-
se, coriza ou dificuldade de 
respirar, também não farão 
trabalho presencial. João Aze-
vêdo ainda destacou que estão 
mantidas todas as demais me-
didas adotadas para promo-
ver o combate ao coronavírus 
no estado. Do mesmo modo, 
informou que novas medidas 
poderão ser adotadas a qual-
quer momento em função do 
cenário epidemiológico.

Em relação ao ensino, 
o decreto determina a sus-
pensão das aulas presenciais 
nas escolas, universidades e 
faculdades da rede pública e 
privada em todo o território 
estadual até o início do próxi-
mo mês. 

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

João Azevêdo prorroga as 
medidas contra a Covid-19

Suspensão das aulas presenciais de escolas, universidaes e faculdades públicas e privadas na Paraíba está mantida

Foto: Ortilo Antônio

Laboratórios serão cadastrados

CG mantém comércio fechado

O decreto Nº 40.188 traz ainda 
artigos referentes à atuação dos la-
boratórios que realizam exames para 
detecção da Covid-19. O documento 
destaca que os laboratórios da rede 
privada que realizam exames labo-
ratoriais de RT-PCR para a detecção 
do SARS-CoV-2 ficam obrigados a 
realizar um cadastramento no Labo-
ratório Central de Saúde Pública do 
Estado da Paraíba (Lacen-PB). No ca-
dastro, devem ser informados a me-
todologia aplicada, os responsáveis 
pela execução do exame, a unidade 

de execução, os insumos utilizados, 
bem como outras informações que 
sejam de interesse epidemiológico 
nacional e local. 

Os estabelecimentos também 
ficam obrigados a informar o resul-
tado de todas as amostras testadas 
(detectável ou não-detectável) ao 
Lacen-PB com informações sobre a 
pessoas testada. O descumprimento 
dessas medidas sujeitará os estabele-
cimentos às sanções administrativas 
que serão aplicadas após processo 
administrativo.

Após a expectativa em torno da 
reabertura do comércio em Cam-
pina Grande nos próximos dias, o 
prefeito Romero Rodrigues (PSD) 
anunciou ontem que decidiu man-
ter funcionando apenas os serviços 
essenciais até o dia 3 de maio. O 
gestor acatou uma recomendação 
do Ministério Público Federal (MPF), 
Ministério Público do Trabalho 
(MPT) e do Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) para manter as por-
tas dos estabelecimentos fechadas 
em virtude da pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19).

Através de ofício encaminhado 
aos representantes do MPF, MPPB e 
MPT, o prefeito comentou o esforço 
da gestão para preservar a vida e 
a saúde das pessoas, mas disse 
perder de vista a retomada das 
atividades econômicas da cidade. 
“É importante salientar que espe-
ramos, conjuntamente, avançar no 
sentido de promovermos, o quanto 
antes, a reabertura do nosso co-
mércio, respeitando as orientações 
sanitárias e as normas emitidas 
pelo Ministério da Saúde”, disse o 
prefeito no documento.

Uma abertura gradual do co-
mércio estava projetada para a 
próxima segunda-feira (20) dentro 
de um plano experimental e sob 
controle do setor comercial. No 
texto, o prefeito deixou claro que 
continuará a se empenhar no senti-
do de avançar, com apoio e parceria 
dos Ministérios Públicos, rumo a um 
caminho seguro e eficaz para a rea-
bertura das atividades econômicas 
em Campina Grande, já que enten-
de ser também a preservação dos 
empregos uma responsabilidade 
imperiosa também para os gestores.

Na última quarta-feira, foi 
expedida recomendação pelos 
órgãos ao município de Campina 
Grande para a prorrogação das 
medidas restritivas em consonân-
cia com as orientações da Orga-
nização Mundial da Saúde e com 
o decreto estadual em vigor, que 
foram prorrogadas até o dia 3 de 
maio.

“O Ministério Público entende 
que neste momento ainda não 
existem dados seguros e precisos 
que possam permitir a reabertura 
do comércio, isso porque a OMS 
estabeleceu seis critérios que 
devem ser avaliados antes que 
sejam flexibilizadas as medidas”, 
destacou a procuradora da Repú-
blica (MPF), Acácia Suassuna. A 
promotora lembrou que os sistema 
de saúde tem que comprovar que 
pode detectar, testar, isolar e tratar 
os casos de Covid-19, bem como 
rastrear os contatos, além de já ter 
um plano de medidas preventivas 
no ambiente de trabalho, minimi-
zação dos riscos de surto, entre 
outros critérios. 

Decreto é prorrogado em JP
     Na Capital paraibana, o pre-
feito Luciano Cartaxo (PV) também 
prorrogou até o dia 3 de maio as 
medidas de isolamento social, ao 
mesmo tempo em que assegu-
rou emprego de profissionais do 
transporte público e ampliou o 
programa de refeição nas escolas. 
O anúncio foi feito ontem pelo ges-
tor após aumento no número de 
casos notificados na cidade, já que 
disseminação do vírus chegou a 37 
bairros, o equivalente a 57,8% do 
município.

Os nove governadores 
nordestinos solicitaram ao 
Governo Federal autorização 
para que os brasileiros for-
mados em Medicina no exte-
rior atuem no país. O pedido 
foi enviado ontem em carta 
assinada pelos representan-
tes dos estados de Alagoas, 
Bahia, Ceará, Maranhão, Pa-
raíba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergipe ao 
Ministério da Saúde. 

 A medida resulta de 
uma recomendação do Comi-
tê Científico do Consórcio do 
Nordeste para que seja cria-
da uma Brigada Emergencial 
de Saúde, com a ampliação 
do quadro dos profissionais 

de área, para combate e pre-
venção ao Coronavírus (Co-
vid-19).

 O governador João Aze-
vêdo pontuou que o Governo 
do Estado tem aberto novos 
leitos de enfermaria e de Uni-
dades de Terapia Intensiva 
(UTIs) que precisam de um 
bom quantitativo de profis-
sionais que atuam na linha 
de frente no combate ao novo 
coronavírus. 

“Nós estamos abrindo 
novos leitos em João Pessoa, 
Campina Grande e no Ser-
tão do Estado e precisamos 
reforçar ainda mais nossas 
equipes e disponibilizar um 
tratamento adequado para 

quem precisar. Estamos fa-
zendo processos seletivos, 
mas precisamos nos prepa-
rar para um provável aumen-
to da demanda por atendi-
mento médico na nossa rede 
hospitalar”, disse.  

 De acordo com o gover-
nador da Bahia e presidente 
do Consórcio do Nordeste, 
Rui Costa, a estimativa é que 
haja, pelos menos 15 mil pro-
fissionais nessa situação, ap-
tos a se somar aos médicos 
já inseridos no atendimento 
aos pacientes hospitalizados. 
A proposta é que os médicos 
formados no exterior atuem 
sob supervisão e com regis-
tro de trabalho provisório. 

Nordeste pede que formados 
no exterior atuem no Brasil

Ação beneficia 145 famílias 
quilombolas paraibanas

As Comunidades Quilom-
bolas reconhecidas do Cariri 
Ocidental de Sussuarana (no 
município de Livramento), 
Cantinho (Serra Branca) e Ca-
cimba Nova (São João do Tigre) 
foram beneficiadas nesta se-
mana por uma ação executada 
pelo Governo do Estado atra-
vés de articulação daGerência 
Racialda Secretaria da Mulhe-
re da Diversidade Humanaeo 
apoio da Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh). Ao todo, 145 famílias 
em situação de vulnerabilida-
de foram contempladas com 
cestas básicas.A iniciativa con-
tou com amobilização social 
doProjeto de Desenvolvimento 

Sustentável do Cariri, Seridó e 
Curimataú (Procase).

O Procase é resultado de 
uma parceria entre o Governo 
da Paraíba e o Fundo Inter-
nacional de Desenvolvimen-
to Agrícola (FIDA). O projeto 
beneficia 56 municípios do 
semiárido paraibano, atuan-
do em cinco territórios dessa 
região: Cariri Ocidental, Cariri 
Oriental, Curimataú, Seridó e 
Médio Sertão.Estes ambientes 
apresentam baixos índices de 
desenvolvimento econômico e 
social, em uma macrorregião 
onde a probabilidade de secas 
é acima de 90%.

Por isso, o trabalho do gru-
po nessas comunidades qui-
lombolas é direcionado às de-
ficiências destes locais, como, 
por exemplo, a melhoria dos 

recursos hídricos, por meioda 
construção de poços, instalação 
de dessalinizadorese a própria 
doação de cestas básicas ocor-
rida para as famílias mais po-
bres destes espaços. 

“No cariri ocidental temos 
seis comunidades quilombo-
las. Dessas, três são reconhe-
cidas. A princípio, foram três 
reconhecidas que receberam 
as cestas básicas, mas a gente 
encaminhou a solicitação para 
a Fundação Palmares sobre 
ascomunidades de Ligeiro eLa-
goinha, em Serra Branca e Roça 
Velha, em Camalaú e já estão 
em processode reconhecimen-
to junto as outras que ainda 
não foram reconhecidas pela 
Fundação”, explica a mobiliza-
dora social do Procase no Cariri 
Ocidental, Joseane Bezerra.

Juliana Cavalcanti
Especial para A União
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Onde a fé se encontra
Ao longo de sua existência, o bairro da Penha se consolidou 
como foco importante para o turismo religioso na Paraíba. Além 
disso, o logradouro mostra outras atrações  Página 8 Fo
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Montado no estacionamento do Hospital Metropolitano,em Santa Rita, unidade conta inicialmente com 130 leitos

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Hospital Solidário começa 
a funcionar nesta segunda

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

Na próxima segunda-
feira, a Paraíba receberá o 
impulso de novos 130 leitos 
de enfermaria que serão ex-
clusivamente usados para o 
tratamento do novo corona-
vírus. O Hospital Solidário, 
montado no estacionamento 
do Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires, em 
Santa Rita, estará apto para 
atender a população. O go-
vernador João Azevêdo fará 
uma visita na estrutura em 
solenidade de entrega do 
hospital. 

“O Hospital Solidário 
será aberto na próxima se-
gunda-feira e estará à dis-
posição para o atendimento. 
Estamos preparando inicial-
mente 130 leitos nesta uni-
dade, além de 150 leitos no 
antigo Hospital Santa Paula, 
em João Pessoa; 130 leitos na 
antiga Casa de Saúde Fran-
cisco Brasileiro, em Campina 
Grande, e 40 leitos no Com-
plexo Hospitalar Regional 
Deputado Janduhy Carnei-
ro, em Patos, para atender 
as pessoas que precisarem”, 
explicou o governador João 
Azevêdo.

O hospital irá liberar os 

leitos conforme a demanda. 
Ao todo, segundo a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), a 
Paraíba dispõe de 125 leitos 
de Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTIs) prontos para 
uso e 317 leitos de enferma-
ria na rede hospitalar pública 
entre estruturas do Governo 
do Estado e de prefeituras.

“No momento, não esta-
mos precisando usar ainda, 
pois temos leitos suficientes 
em todos os centros de refe-
rências do estado, com 20% 
de ocupação de nossos 125 
leitos de UTI e 317 leitos de 
enfermaria. Vamos ter muita 
tranquilidade para deixar as 
equipes confortáveis para se-
rem treinadas e começarem a 
trabalhar no Solidário”, disse o 
secretário executivo de Gestão 
de Rede de Unidades de Saú-
de, Daniel Beltrammi.

 
Estrutura
Numa área de 2.490 m² 

e estrutura metálica, com co-
bertura lonada, a unidade 
atenderá pacientes diagnos-
ticados com o coronavírus, 
moderados e graves, em dois 
eixos: vermelho e amarelo. 
“No vermelho, serão atendi-
dos casos confirmados e mais 
graves e, no amarelo, pacien-
tes ainda suspeitos e mais es-

táveis. Além disso, temos uma 
UTI com 53 leitos disponíveis, 
a uma distância de 50m e toda 
a estrutura do Centro de Ima-
gens, do Hospital Metropolita-
no”, afirmou o secretário.

O novo hospital atenderá 
os casos diagnosticados para 
o coronavírus vindos de todos 
os 223 municípios paraibanos, 
por meio de regulação, ou seja, 
a comunicação entre hospitais 

para informar onde há leitos 
disponíveis, facilitando e agili-
zando o atendimento. 

Profissionais
Os 780 profissionais de 

saúde que trabalharão no 
Hospital Solidário serão os 
aprovados, recentemente, em 
processo seletivo, de forma 
emergencial, devido à pande-
mia.

Hospital Solidário tem uma área de 2.490 m² e estrutura metálica, com cobertura lonada, e atenderá pacientes em estados moderados e graves

Foto:  Secom-PB

O governador João Aze-
vêdo anunciou, ontem, que 
autorizou a compra de um 
milhão de máscaras que se-
rão distribuídas com a popu-
lação paraibana. O material 
será confeccionado dentro 
do próprio estado e repre-
senta mais uma medida do 
Governo para proteger as 
pessoas durante a pandemia 
do coronavírus.

 “O uso de máscara vai 
ser exigido em um determi-
nado período e o Estado está 
fazendo sua parte. Nós esta-
mos gerando emprego na 
Paraíba e sabemos que vá-
rios lugares do Estado têm 
uma estrutura de produção 

que também vão nos ajudar, 
pois não conseguimos com-
prar o material no mercado 
nacional”, pontuou.

 Ele reforçou a necessi-
dade da utilização das más-
caras em momentos que as 
pessoas precisarão se des-
locar, em caso de extrema 
necessidade. “A máscara é 
fundamental para ser usada 
no ambiente público, pois 
muitas pessoas estão com o 
vírus e não sabem. O uso da 
máscara vai diminuir o ris-
co de contaminação porque 
quando se entra no ambien-
te, você não sabe se alguém 
espirrou ou tossiu e acaba 
entrando na nuvem de gotí-
culas e é por esse meio que 
há uma contaminação cada 
vez maior”, ponderou.

Barreiras sanitárias
Mesmo com a crescente 

de casos no estado na última 
semana, a Paraíba ainda é 
um dos estados menos atin-
gidos pela Covid-19. Princi-
palmente fazendo fronteira 
com estados que já come-
çaram a entrar em colapso 
com a crescente dos casos, 
como Ceará e Pernambuco. 
Para evitar a proliferação 
entre os estados, o governa-
dor João Azevêdo anunciou 
também nesta sexta-feira 
que as ações de barreira 
sanitária nas fronteiras da 
Paraíba com outros estados 
serão ampliadas.

A partir de agora, as 
barreiras montadas nas ro-
dovias federais farão a de-
sinfecção em veículos vin-

dos de outros estados. “Nós 
vamos fazer a desinfecção 
em cada carro que entrar 
na Paraíba porque esse é 
um dos maiores vetores de 
contaminação. As ações que 
estamos fazendo é para que 
o número de pessoas infec-
tadas não seja alto e o servi-
ço de saúde dê as respostas 
necessárias”, afirmou João 
Azevêdo.

Até o momento, o Cea-
rá registra 155 mortes em 
consequência da Covid-19 
e 2.2747 casos confirmados 
para a doença. Pernambuco 
chegou a 2.006 casos confir-
mados e 186 mortes nesta 
sexta-feira. E o Rio Grande 
do Norte tem 463 casos con-
firmados de coronavírus e 
23 mortes pela doença.

Governo autoriza compra de um 
milhão de máscaras para população
Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

O governador João Azevêdo informou que a máscara é fundamental para uso em ambiente público, pois muitas pessoas estão com o vírus e não sabem

Neste sábado, a Paraí-
ba completa um mês desde 
a primeira confirmação la-
boratorial de caso do novo 
coronavírus. Ontem o esta-
do chegou a 205 casos con-
firmados distribuídos em 16 
municípios. Dos pacientes 
contaminados pelo vírus, 28 
vieram a óbito, 90 já se recu-
peraram, 24 estão hospitali-
zados e 63 estão cumprindo 
o isolamento domiciliar com 
acompanhamento da vigi-
lância de saúde de seus mu-
nicípios. 

Até o momento, o vírus 
tem confirmação de prolife-
ração nos municípios de João 
Pessoa com 148 casos con-
firmados; Santa Rita, muni-
cípio que faz parte da região 
metropolitana da capital, 
17 confirmações; Campina 
Grande e Cabedelo possuem 
8 confirmação cada; Bayeux 
possui 6; Patos conta com 5; 
Junco do Seridó tem 3; Pom-
bal possui 2 casos; Serra 
Branca, Sapé, Sousa, Igaracy, 
Taperoá, São João do Rio do 
Peixe, Riachão do Poço e São 
Bento possuem um paciente 
contaminado cada. 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou 
dois novos óbitos pela Co-
vid-19 nesta sexta-feira. 
Uma idosa de 93 anos pos-
suía doença respiratória 
e estava internada em um 
hospital público da Capital 
até que veio a óbito nesta 
quinta-feira. Além dela, um 
homem de 57 anos, mora-

dor de Riachão do Poço, que 
estava internado em um 
hospital público devido a 
Covid-19, teve o falecimen-
to na última segunda-feira. 
Além do vírus, o homem era 
hipertenso, diabético e esta-
va em tratamento renal.  Em 
um mês, a pandemia levou 
28 pessoas de 4 meses de 
idade a 95 anos ao faleci-
mento.

Até o momento, 979 ca-
sos foram descartados atra-
vés de exames realizados 
no Lacen-PB e no Instituto 
Evandro Chagas, no Pará.

No momento, 146 pes-
soas estão internadas com 
notificação de suspeita para 
Covid-19, sendo 111 em en-
fermaria e 35 na UTI. Além 
dos 24 que estão hospitali-
zados já com a contamina-
ção pelo vírus confirmada. 
Destes, nove estão em leitos 
de UTI.

O mundo todo, neste 
momento, assiste a cres-
cente de casos e a luta para 
combater a doença neste 
momento, no entanto, ainda 
não existe remédio ou vaci-
nas específicas para a doen-
ça. E, por isso, as medidas 
restritivas e de isolamento 
social devem ser respeita-
das. No Brasil, os estados 
federativos aumentam dia-
riamente as medidas restri-
tivas seguindo orientações 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). A Paraíba ini-
ciou as medidas antes da 
confirmação do primeiro 
caso e é hoje um dos estados 
com menos casos e menor 
número de mortos.

Estado confirma 205 
casos para Covid-19

Foto: Evandro Pereira
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Operação Mercador tem o objetivo de combater o comércio ilegal de material usado na explosão de bancos

Polícia prende três suspeitos 
com explosivos e armas em CG

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Cardoso Filho

A Polícia Civil realizou na 
manhã de ontem, a segunda 
fase da Operação Mercador 
com o cumprimento de seis 
mandados de busca e apreen-
são e a prisão de três suspei-
tos. As prisões aconteceram 
no Mercado Central, bairros 
das Malvinas e Alto Branco, na 
cidade de Campina Grande. Se-
gundo o delegado Luciano Soa-
res, um dos presos foi alvo na 
primeira fase da operação em 
2019. Naquela ocasião ele foi 
flagrado com mais de três mil 
munições e uma arma de fogo.

Na operação de ontem 
os policiais civis da Delegacia 
de Roubos e Furtos apreen-
deram pólvora, chumbo, 
munições calibre 12, uma es-
pingarda do mesmo calibre, 
centenas de estojos de muni-
ções, outras armas, além de 
uma quantidade, não revela-
da, de cocaína.

O delegado Luciano Soa-
res disse que a operação tem 
como alvo pessoas suspeitas 
de comercializarem armas de 
fogo e produtos destinados a 
recarga de munições e tam-
bém a confecção de material 
explosivo, inclusive com em-
prego contra instituições fi-
nanceiras. “As investigações 
prosseguem para identificar 
outras pessoas envolvidas 
nessa modalidade crimino-
sa”, garantiu.

A primeira fase da Ope-
ração Mercador aconteceu no 
ano passado quando foram 
apreendidas cerca de três mil 
munições. O suspeito preso 
pela segunda vez estava cum-
prindo decisão judicial em 
relação a primeira prisão es-
tava em liberdade. Todos os 
presos nessa operação foram 
recolhidos a carceragem da 
Central de Polícia. O material apreendido, segundo o delegado, deveria ser usado para explodir instituições bancárias na Paraíba

Foto: Polícia Civil

Uma moto com 
quatro pessoas, entre 
elas um casal e os filhos 
de 9 anos e 3 meses foi 
apreendida no km 3 da 
BR-230, na saída da cida-
de de Cabedelo por uma 
equipe da Polícia Rodo-
viária Federal. Ninguém 
usava capacetes.

Segundo a superin-
tendente da PRF na Pa-
raíba, Keyla Melo, o fato 
foi registrado na manhã 
de ontem,17, quando a 
uma equipe realizava pa-
trulhamento de rotina e 
percebeu a moto com o 
casal e as duas crianças. 
No momento o condu-
tor do veículo e pai das 
crianças ficou inconfor-
mado com a polícia.

Keyla informou que o 
flagrante aconteceu exa-
tamente no mesmo local 
onde ocorreu na noite de 
quinta-feira, 16, um aci-
dente envolvendo uma 
moto provocando a morte 
do condutor de 16 anos.

A superintendente 
esclareceu que são realiza-
das ações e apreensão de 
motos diariamente, princi-
palmente no trecho entre 
João Pessoa e Cabedelo.

PRF flagra 
casal em 
moto com 
crianças

Um jovem de 32 anos 
foi vítima de um raio na 
zona rural do município 
de Conde, litoral sul do es-
tado. O fato aconteceu na 
manhã de quinta-feira, 16 
e o corpo de Elenilson Luiz 
dos Santos foi sepultado na 
tarde de ontem no cemité-
rio público do distrito de 
Utinga. O raio ainda atin-
giu outra duas pessoas que 
sofreram ferimentos leves.

Segundo as informa-
ções de familiares da víti-
ma, ele saiu de casa com 
outros amigos para pescar 
no Açude João da Mata. No 
momento chovia e estava 
trovejando. Em dado mo-
mento, disse Edvaldo de 
Lima, que também estava 
com Elenilson, caiu um 
raio que atingiu o jovem, 
o próprio Edvaldo e um 
agricultor. “A descarga elé-

trica foi muito forte”, dis-
se o sobrevivente. O Samu 
esteve no local e confir-
mou o óbito.

Este foi o quarto caso 
de vítimas de raio, este 
ano, na Paraíba. Em feve-
reiro, no Sítio Malhada do 
Angico, na zona rural do 
município de Cubati, Se-
ridó paraibano os primos 
Pedro Henrique Ângelo, 22 
anos, e Fernando Ângelo, 

16 anos morreram no lo-
cal onde foram atingidos, 
quando estavam debaixo 
de uma árvore observando 
uma pessoa trabalhando 
em um trator. No momento 
caia uma leve garoa. 

Em janeiro, outro 
jovem também morreu 
vítima de raio. O caso 
aconteceu na cidade de 
Massaranduba, na região 
de Campina Grande.

Raio mata jovem e deixa colega ferido
O caso aconteceu na 

zona rural de Conde e 
este não foi o primeiro 
na Paraíba em 2020. 
Os outros ocorreram 

em Cubati e em 
Massaranduba

No sertão

Homem é preso por 
estuprar a própria mãe 

Um homem sus-
peito de ter espancado 
e  estuprado a própria 
mãe foi preso durante 
uma ação envolvendo  
policiais civis e mili-
tares na zona rural da 
cidade de Prata, região 
do Curimatau, a 297 
quilômetros de João 
Pessoa. 

O jovem de 18 
anos de idade estava 
foragido desde o ano 
passado, quando teve 
a prisão preventiva de-
cretada pela Comarca 
de Boqueirão. A ação 
para a prisão do suspei-
to aconteceu na manhã 
de ontem, 17.

Durante as investi-
gações, ele foi apontado 
como autor da sessão 
de espancamento e vio-
lência sexual praticada 
conta uma idosa de 65 
anos, mãe do suspeito.  
O crme aconteceu ano 
passado e desde então 
o suspeito se encontra-
va foragido.

O fato ocorreu 
quando a vítima se  en-
contrava no interior da 
própria residência na 
zona rural do município 
de Barra de São Miguel, 
no interior da Paraíba.   

O foragido estava 
escondido na zona rural 
do município de Prata. 
Equipes das Delegacias 
de Policia Civil  das ci-
dades de Monteiro e 
Queimadas e policiais 
militares do Destaca-
mento de Prata cerca-
ram a região e passa-
ram a fazer buscas.

Apesar de  cercado 
pelos policiais, o sus-
peito ainda tentou se 
apoderar de uma moto 
para fugir, mas foi pre-
so.

A prisão anda teve 
o apoio de pessoas da 
comunidade que  forne-
ceram informações aos 
policiais sobre a locali-
zação do suspeito.

Policiais que par-
ticiparam da operação 
acreditam que o sus-
peito praticou   o cri-
me movido pelo uso de 
drogas.  Ao ser indaga-
do pelos os agentes que 
estiveram no local, o 
suspeito nada contou e 
preferiu permanencer 
calado.

O homem será 
encaminhado para a 
uma unidade prisio-
nal da região e ficará à 
disposição da Justiça. 

PM detém grupo criminoso e apreende 
diversas armas em 24 horas no estado

Operação Tiradentes garante reforço 
do policiamento nos municípios da PB

Uma quadrilha formada 
por criminosos de pelo menos 
quatro estados do Nordeste, 
que planejava atacar carros-
fortes e bancos no Sertão da 
Paraíba, foi desarticulada em 
uma operação realizada nessa 
quinta-feira (16), na cidade de 
Aparecida. Foram presos seis 
suspeitos com todo o arsenal, 
composto por uma metralha-
dora ponto 50, quatro fuzis, 
uma pistola, várias munições e 
explosivos.

Comandante do Policia-
mento Regional II da PMPB, 
coronel Francisco Campos, as 
armas estavam escondidas por 
baixo da carroceria de um car-
ro. “A prisão do bando é resul-
tado de um trabalho integrado 
entre a Polícia Militar da Paraí-
ba, agentes da Polícia Federal 
da Paraíba e da PM e aidna da 
Polícia Civil da Paraíba, que 

evitou com isso vários crimes 
contra carros-fortes e institui-
ções financeiras, não só aqui no 
Estado. Eles estavam divididos 
em dois carros, com placas de 
Minas Gerais, e o matefrial em-
pacotado por baixo da carroce-
ria de um dos veículos”, disse.

“Os presos são dos Esta-
dos do Maranhão, Ceará, Per-
nambuco e Bahia. A operação 
continuará para chegar até 
outros integrantes do bando”, 
revelou coronel Campos.

Os suspeitos e todo o arse-
nal apreendido foram levados 
para a sede da Polícia Federal, 
em Patos.

Outras apreensões 
Em outras ações desenvol-

vidas pela Polícia Militar resul-
taram na apreensão de armas 
de fogo, nas últimas 24 horas em 
toda a Paraíba. As apreensões se 

concentraram em oito cidades. 
sendo a mais importante ocorri-
da na  região de Aparecida.

A última apreensão ocor-
reu na madrugada de ontem, 
17, no bairro do Rangel, em 
João Pessoa, durante aborda-
gem a um adolescente que esta-
va com um revólver na cintura. 
A Capital teve ainda a apreen-
são de outros dois revólveres e 
na prisão de um suspeito de 21 
anos, no Bairro do Grotão.

No município de Vieró-
polis, foi encontrada uma es-
pingarda, em meio a uma área 
de mata, após denúncia. Em 
Maturéia, foi apreendido um 
revólver com um suspeito, de 
22 anos, que tinha acabado de 
roubar uma moto.

Em Campina Grande, qua-
tro suspeitos, com idades entre 
26 e 15 anos, foram detidos 
com uma pistola, após tenta-

rem roubar uma casa lotérica 
na feira central. No Complexo 
Aluízio Campos, também em 
Campina, foi apreendido um re-
vólver com um suspeito de 40 
anos. E na zona rural do mes-
mo município, duas espingar-
das durante ação que resgatou 
quase 50 aves silvestres que 
estavam sendo mantidas em 
cativeiros ilegais.

Ação criminosa
Desta vez, quatro pessoas, 

sendo dois adultos e dois ado-
lescentes, foram detidos após 
tentarem assaltar uma casa 
lotérica, na Feira Central da ci-
dade. O grupo foi interceptado 
quando fugia da tentativa do 
roubo, e estava em um carro 
roubado utilizado durante o 
crime. Eles já estavam sendo 
seguidos pelos policiais do 10º 
Batalhão.

A Polícia Militar de início 
na noite de ontem à Operação 
Tirantes – que recebe o nome 
do patrono das polícias mili-
tares do Brasil. O objetivo é 
reforçar a segurança das ruas 
para prevenir assaltos, cri-
mes contra a vida e combater 
o tráfico de drogas em várias 
cidades paraibanas. As ativi-
dades vão até o fim da noite 
do feriado da próxima terça-
-feira (21).

Para esta sexta-feira, pri-
meiro dia da operação, a cor-
poração mobiliza um reforço 
de quase 800 policiais e 315 
viaturas, que vão ocupar pon-
tos estratégicos, realizar in-
cursões e barreiras policiais 
em locais indicados pelas Co-
ordenadorias de Estatística e 
de Inteligência, que auxilia-
ram com informações para 
o planejamento operacional. 
São 196 policiais na região 

metropolitana de João Pes-
soa, 229 em Campina Grande, 
Brejo e Cariri, e outros 351 
no Sertão.

Entre as prioridades da 
operação, está o aumento da 
presença policial nos locais 
que vêm apresentando ín-
dices de crimes nos últimos 
dias. Paralelamente, a opera-
ção continuará fiscalizando 
o cumprimento das medidas 
de isolamento social para 

prevenir o avanço do novo 
coronavírus, com atuação 
maior nas cidades onde já 
foram registrados casos con-
firmados de Covid-19.

Malhas da Lei – A ope-
ração também vai aumentar 
as ações para identificar e 
prender foragidos da Jus-
tiça ou presos que estejam 
descumprindo requisitos de 
medidas cautelares impos-
tas pela Justiça. 
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Agevisa reforça que kits que diagnosticam coronavírus só devem ser aplicados por profissionais autorizados 

Redes de farmácias 
instaladas na Paraíba es-
tão comercializando kits 
de testes rápidos para a 
covid-19, mesmo a prática 
sendo ilegal. A diretora-ge-
ral da Agência Estadual de 
Vigilância Sanitária, Jória 
Viana Guerreiro, admite 
que há uma pressão para 
que a comercialização dos 
kits pelas farmácias e dro-
garias seja liberada, mas a 
recomendação, neste mo-
mento, é que os exames 
continuem sendo realiza-
dos apenas em laborató-
rios clínicos, postos de co-
leta ou serviços de saúde 
da rede pública. 

A proibição da venda 
por farmácias e drogarias 
está expressa em Nota Téc-
nica da Agevisa, publicada 
no endereço agevisa.pb.
gov.br/legislacao. Também 
não existe ainda regula-
mentação ou protocolo do 
Ministério da Saúde que 
permita o comércio dos 
kits.

A venda dos testes 
por farmácias foi proibi-
da porque quem faz o exa-
me sozinho pode concluir, 
equivocadamente, que está 
livre do vírus, quando, na 
verdade, há risco de estar 

contaminado e também 
de disseminar a doença ao 
circular sem preocupação 
pelas ruas. “Não é confiá-
vel o cidadão interpretar 
o resultado sozinho. Caso 
o consumidor veja o resul-
tado do teste negativo, não 
é seguro; e se der positivo, 
quem pode garantir que ele 
vai informar o resultado à 
Vigilância Epidemiológica 
do Estado?”, questiona Jó-
ria.

Análise dos testes en-
comendada pelo Ministério 
da Saúde indicou que há 
75% de chance de erro em 
resultados negativos para o 
novo coronavírus, enquan-
to a probabilidade de um 
falso positivo é de 14%.

Em Campina Grande, 
onde as 13 redes de farmá-
cias instaladas na cidade 
comercializam o kit, o Mi-
nistério Público da Paraí-
ba expediu recomendação 
para que os produtos não 
sejam vendidos e já adian-
tou que o não cumprimen-
to pode implicar na adoção 
de providências adminis-
trativas e judiciais.

A presidente do Conse-
lho Regional de Farmácia 
da Paraíba, Cila Gadelha, 
disse que o órgão é a favor 
da venda dos kits, mas que 
continua aguardando no-
vas orientações da Agência 

José Alves  
zavieira2@gmail.com

Testes rápidos não podem 
ser vendidos em farmácias

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Rogéria Araújo

Nacional de Vigilância Sa-
nitária. Nas farmácias, o kit 
custa, em média, R$ 300.

 
Notificação
O coronavírus, confor-

me determinação dos ór-
gãos de saúde, é de notifica-

ção obrigatória e imediata. 
Qualquer laboratório que 
fizer um teste positivo para 
covid-19 precisa avisar à Se-
cretaria de Saúde do Estado 
e enviar amostras para o 
Lacen. A execução de testes 
deve estar vinculada a um 

laboratório clínico, posto de 
coleta ou serviço de saúde 
pública. Por estes motivos, 
esse tipo de teste não está 
sendo permitido em farmá-
cias e drogarias, até que se 
estabeleçam novas diretri-
zes entre órgãos superiores.

Existem mais de 30 tipos 
diferentes de testes rápidos, 
sendo a maioria vindos do 
exterior. Mas de acordo com a 
Vigilância Sanitária, eles não 
detectam o coronavírus, e 
sim os anticorpos produzidos 
pelo organismo (IgM e IgG).

Em Campina Grande, onde as 13 redes de farmácias comercializam o kit, o MPPB expediu recomendação para que os produtos não sejam vendidos

Foto: Agência Brasil

Proteção a idosos

Aspan adota novas ações 
para conter o coronavírus

A Associação Promo-
cional do Ancião Dr. João 
Meira de Menezes (Aspan) 
anunciou ontem (17) as 
novas estratégias de cui-
dado e combate ao novo 
coronavírus. A decisão foi 
tomada após reunião em 
videoconferência da di-
reção da instituição com 
a Secretaria de Saúde do 
município de João Pessoa 
(SMS) e a Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
(Sedes-JP) também da ca-
pital. Na última quinta-fei-
ra foi confirmada a morte 
de uma idosa que era resi-
dente da instituição e ha-
via testado positivo para 
Covid-19. No total, três 
idosos foram à óbito por 
causa da doença.

A instituição acordou 
com equipes técnicas da 
Sedes-JP e da Vigilância 
Epidemiológica da SMS 
que cada órgão competen-
te irá atender a uma neces-
sidade da Aspan, dentre 
as ações divulgadas estão: 
a estruturação de uma 
enfermaria com todos os 
aparelhos necessários para 
oferecer assistência ao ido-
so que apresente algum 
sintoma e que necessite 
de quarentena; remaneja-

mento de profissionais a 
fim de substituir aqueles 
que foram afastados por 
integrarem os grupos de 
risco; o fornecimento dos 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs) e tam-
bém a realização de treina-
mento com os funcionários 
para deixá-los aptos ao tra-
tamento de pacientes com 
suspeita de Covid-19 e prá-
ticas necessárias diante de 
uma quarentena.

A Aspan informou 
também que novas rotinas 
foram adotadas na insti-
tuição, incluindo a visita 
da equipe de Vigilância 
Ambiental da SMS, ontem 
(17), para desinfectar a 
casa. “Nossa entidade tra-
balha permanentemente 
em colaboração e auxílio 
mútuo com todos os órgãos 
estaduais e municipais en-
volvidos no enfrentamento 
da pandemia do novo co-
ronavírus para que sejam 
preservadas as vidas dos 
nossos residentes. Prosse-
guiremos unidos de manei-
ra incansável na nossa mis-
são de zelar pelos nossos 
idosos residentes sempre 
com amor, cuidados, res-
peito e proteção”, afirmou a 
entidade em nota.

Com relação aos outros 
idosos hospitalizados, a As-
pan reforçou que tem feito 

o acompanhamento de per-
to da situação de todos eles. 
Ao todo são 11 idosos inter-
nados, sendo quatro deles 
no Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga e sete no 
Hospital São Luís. Desses, 
apenas três testaram posi-
tivo para o Covid-19 até en-
tão. De acordo com a Asso-
ciação, as informações das 
unidades hospitalares são 
de que todos os pacientes 
internos estão com quadro 
clínico estável.

Durante este perío-
do de pandemia do novo 
coronavírus, a Aspan está 
solicitando doações de 
materiais de limpeza, de 
higiene pessoal, alimentos 
e/ou auxílio financeiro. 

pArA doAr

n Contato
(83) 3223-2163 / 
98794-8792 (What-
sApp)
n Contas Bancárias
n Caixa Econômica 
Federal – agência: 
1010 / operação: 013 
/ conta poupança: 
15765-0.
n Banco do Brasil 
– agência: 0011-
6 / conta corrente: 
41086-1.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Ônibus intermunicipais vão 
operar com frota reduzida

Os ônibus de trans-
porte de passageiros nas 
linhas intermunicipais 
retornarão suas ativida-
des com frota reduzida a 
partir da próxima segun-
da-feira. A decisão do De-
partamento de Estradas 
de Rodagem (DER) partiu 
de um ofício encaminhado 
pelo Sindicato das Empre-
sas de Ônibus que operam 
as linhas intermunicipais, 
segundo Carlos Pereira, di-
retor superintendente do 
DER.  A resolução deter-
mina quais as linhas inter-

municipais e os horários 
reduzidos que devem ser 
cumpridos pelas empresas 
Guanabara, Real, Rio Tinto, 
São José, dentre outras que 
interligam as cidades do 
Agreste, Sertão e Brejo ao 
município de João Pessoa 
e à Campina Grande. “Essa 
decisão do Conselho visou, 
sobretudo, atender a par-
cela da população que não 
possui automóvel particu-
lar e que precisa se deslo-
car à Capital para consul-
tas ou tratamento médico”, 
disse Carlos Pereira.

 Dentre outras mo-
tivações para a retomada 
das atividades, o supe-

rintendente destacou que 
esse tipo de transporte, 
intermunicipal, continua-
va ocorrendo, mas de for-
ma irregular e contrária ao 
que o poder público havia 
determinado.

As recomendações 
para os terminais são de 
que os guichês devem ser 
higienizados e os funcio-
nários responsáveis pe-
las vendas de passagens 
de cada empresa devem 
usar, obrigatoriamente, os 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs).  Fica es-
tabelecido também o uso 
obrigatório de máscaras 
aos passageiros.

Empresas de ônibus deverão seguir todas as normas recomendadas pelos órgãos de saúde contra o coronavírus

Foto: Ortilo Antonio/Arquivo

Beatriz de Alcântara
Especial para A União



Sereias da Penha em ação

Patrimônio imaterial

As mulheres artesãs do bair-
ro, que fazem parte do projeto 
“Sereias da Penha”, existente há 

seis anos, consegui-
ram expandir a arte 
delas – basicamente 
transformando es-

camas de peixes 
em biojoias– 

para o ce-
nário na-
cional e 
mundial. 

P o r  c a u s a 
dessa arte, 

pioneira no 
país, as já 
famosas 
Sereias da 

Penha tive-
ram o mar 
como inspi-
ração e como 
matéria pri-

ma para 
traba-

lhar. 

Com participação na São Paulo 
Fashion Week, as mulheres pro-
duzem brincos, colare e outros 
acessórios. 

A iniciativa  reúne artesãs 
das praias da Penha e também do 
Jacarapé, que aprenderam sobre 
a confecção de biojoias por meio 
do programa Pronatec Mulheres 
Mil. As peças produzidas também 
utilizam fio de cobre, entre outros 
materiais biodegradáveis. Donas 
do próprio negócio, elas veem um 
aumento significante no número 
de clientes de todo o país que 
procuram a arte delas. Por causa 
da pandemia de Covid-19, já está 
sendo vendida pelas redes sociais.

Em entrevistas, quando es-
teve em João Pessoa, o estilista 
Ronaldo Fraga, informou que a 
geração de emprego e renda com 
apropriação da cultura é o grande 
diferencial do projeto Sereias da 
Penha. “O projeto não trouxe valo-
res apenas para o bairro da Penha 
ou para Paraíba, mas sim para o 
Brasil. O projeto Sereias da Penha 
é um exemplo para o país”, disse.

Tendo o mar como ori-
gem, o bairro da Penha, em 
João Pessoa, nasceu após um 
grupo de pescadores criar 
uma colônia. No início, o local 
era conhecido como comu-
nidade Aratu (nome de uma 
granja). Mas no ano de 1763, 
com a chegada da imagem de 
Nossa Senhora da Penha e a 
construção da capela, o local 
passou a ser conhecido como 
“Praia da Penha” onde atual-
mente vivem mais de duas mil 
famílias.

Segundo o morador e 
pesquisador, Roberval Borba, 
o bairro é conhecido nacio-
nalmente como um lugar de 
fé e devoção, principalmente 
por seu potencial turístico re-
ligioso, onde acontece um dos 
maiores eventos de fé cristã 
do país, a Romaria da Penha, 
que é realizada há 257 anos e, 
de acordo com os organizado-
res, atrai cerca de 500 mil fiéis 
de toda a Paraíba e de estados 
vizinhos.

Borba revelou que a Ca-
pela ou o Santuário da Penha 
recebe anualmente cerca de 
um milhão de visitantes que 

praticam o turismo religio-
so. “A capela detém um dos 
maiores acervos de objetos 
deixados por fiéis que parti-
cipam da Romaria da Penha, 
por dedicação à santa e tam-
bém para pagar promessas 
em agradecimento a alguma 
cura ou conquista alcançada”, 
declarou ele, complemen-
tando que a Romaria da Pe-
nha é patrimônio imaterial 
do município e do estado, e 
o Santuário também é área 
tombada e protegi-
da pelo Instituto 
do Patrimônio 
Histórico e Ar-

tístico do Estado da Paraíba 
(Iphaep).

O pesquisador contou 
que no início da criação do 
bairro, as poucas moradias 
que existiam eram casebres 
cobertos com palhas de co-
queiros. A água consumida 
pelos moradores era do Rio 
do Cabelo, e nenhuma mo-
radia tinha energia elétri-
ca, nem transporte público. 
“Para ir ao Centro da Capi-
tal, os antigos moradores 
tinham que caminhar exata-
mente 14 km, que é a distân-
cia do bairro para o Centro”, 

afirmou.

Barqueata
Atualmente, o bairro 

preserva uma comunida-
de com, aproximadamente, 
250 pescadores que há 95 
anos realizam a Festa de São 
Pedro Pescador, cujo pon-
to alto é uma barqueata, ou 
procissão marítima. Na bar-
queata, eles levam a imagem 
do Santo até a praia de Tam-
baú, mais precisamente, em 
frente ao Largo da Gamelei-
ra. De lá, a imagem do Santo 
é levada para a Igreja São 
Pedro Pescador a pé. Atual-
mente cerca de 600 barcos 
participam da procissão ma-

rítima que agrega cerca de 2 
mil pescadores e fieis admi-
radores. 

O evento acontece nos 
dias 28 e 29 de junho. Pri-
meiro, a imagem do santo é 
levada em carreata do bairro 
de Tambaú até o bairro da 
Penha, e no dia seguinte (29), 
os pescadores em barqueata 
levam a imagem do Santo de 
volta para a Igreja São Pedro 
Pescador, no bairro de Tam-
baú. A barqueta é celebrada 
em meio a muita queima de 
fogos e faz parte do calendá-
rio religioso da Arquidiocese 
da Paraíba.

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Romaria da Penha, pura tradição
A Romaria da Penha existe 

há 257 anos e em novembro 
deste ano ocorrerá a edição de 
número 258. Segundo o reitor 
do Santuário da Penha, monse-
nhor Nereudo Henriques, além 
de religioso, a Romaria é um 
evento histórico, cultural e turís-
tico. É o maior evento religioso 
do Estado e um dos maiores do 
país e continua acontecendo 
com muita devoção e fé.“A cada 
ano que passa a fé do paraibano 
aumenta porque a tradição e 
a experiência vão passando de 
geração para geração ao longo 

dos anos e selam a confiança em 
Nossa Senhora, que é a 

nossa intercessora e 
abre as portas para 

que as graças sejam 
alcan- ç a d a s ”, 
destacou.

A Ro-
maria  da 
Penha acon-
tece anualmente 
no final de novembro. 
A Romaria tem início na 
noite de sábado às 22h00 
com os fieis saindo da Igreja 
de Nossa Senhora de Lourdes, 

no Centro da Ca-
pital, seguindo 
um trajeto de 14 
quilômetros até 
o Santuário de 
Nossa Senho-
ra da Penha, 
onde é ce-
lebrada 

uma missa 
c a m p a l 

nas pri-
m e i ra s 
horas da 

manhã do 
domin-

go.

A devoção a Nossa Se-
nhora da Penha começou em 
1763, quando o português 
Sílvio Siqueira fez um apelo à 
mãe de Jesus. Ele, junto com 
a tripulação de sua embarca-
ção, enfrentava uma grande 
tormenta no litoral paraiba-
no, pediu para aportar com 
segurança. 

A graça foi alcançada e, 
em retribuição, ele ergueu 
uma capela onde desembar-
cou na então Praia de Aratu, 
que logo em seguida viria a ser 
chamada de Praia da Penha.

Em 2013, a Romaria de 
Nossa Senhora da Penha foi 
reconhecida como Patrimô-
nio Cultural Imaterial de João 
Pessoa. O reconhecimento 
foi proposto pela Câmara 
Municipal. 

No percurso da Romaria, 
os fiéis passam pelas aveni-
das João Machado, Pedro II, 
Sérgio Guerra, Hilton Souto 
Maior e seguem pela pista 
de acesso à praia da Penha 
até chegar à praça Oswaldo 
Pessoa, onde está localizado 
o Santuário.
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Entre Romaria e Barqueata, bairro também é marcado pela tradição da pesca e pelo artesanato feito por mulheres

Devoção e fé fazem da Penha 
foco do turismo religioso em JP

Escadaria deteriorada
Roberval Borba contou que 

no início, ao redor da capela, só 
tinha coqueiros e pés de caju, mas 
atualmente, o espaço é aberto, lo-
cal onde são celebradas as missas 
campais. O Santuário também é 
conhecido por causa da escadaria 
que tem 148 degraus que leva os 
moradores e visitantes à praia. A 
escadaria também é o principal 
ponto para os fiéis pagarem suas 
promessas. 

Muitos sobem os degraus de 
joelhos, principalmente os ro-
meiros que desejam agradecer a 
Nossa Senhora da Penha por suas 
promessas de cura e de conquis-
tas. No entanto, mesmo sendo 
um dos lugares mais visitados 

pelas pessoas que praticam o 
tur ismo religioso, a 
esca- daria da 

Penha, 
c o n s -
truída 

no ano de 1950, 
está deteriorada. 

“A escadaria 
que também é 
utilizada por cen-
tenas de pessoas 
para a prática de 
atividades físicas 
está com vários 
degraus quebra-
dos e precisando 
urgentemente de re-
paros. Nós já fizemos 
dezenas de pedidos à 
Prefeitura de João Pessoa, 
através de ofícios, mas até 
agora nada foi feito. O pre-
feito Luciano Cartaxo precisa 
entender que a escadaria da 
Penha está integrada ao turis-

mo religioso do bairro e da 
cidade e é visitada por 
cerca de 60 ou 100 
turistas por dia”, re-
latou. 

As artesãs têm no mar a matéria prima para biojoias: as escamas de peixes

Devoto subindo 
a ladeira da 
Penha: uma cena 
comum no bairro 
que respira 
religiosidade

Foto: Divulgação



Atmosfera nostálgica
Em seu canal do Youtube, banda pop paraibana Bessa Beach 
Army lança seu primeiro EP, ‘Sad Nostalgic Dream’, com clipe 
que simula o som analógico das TVs antigas. Página  11
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Batizado com nome de árvore amazônica, ‘Abricó-de-Macaco’ repagina canções ao longo dos 48 anos de trajetória do artista

João Bosco recria as próprias 
composições em novo álbum

O artista João Bosco vai 
lançar em maio um CD e um 
DVD com o nome ornamen-
tal da árvore da Amazônia, 
Abricó-de-Macaco. Nessa 
primeira edição, será apenas 
no formato digital. Depois, 
sairão físicos. Com selo da 
Som Livre e MP,B Discos, o 
registro audiovisual das mú-
sicas gravadas pelo cantor e 
violonista mineiro aconte-
ceu no estúdio Casa do Mato, 
do Rio de Janeiro, e terá exi-
bição prevista para junho, 
no Canal Brasil.

O repertório é compos-
to por duas inéditas, a músi-
ca-título ‘Abricó-de-Macaco’ 
e ‘Horda’, parcerias de João 
com o filho Francisco Bosco, 
que assina também ‘Tanto 
Faz’ (do álbum Não vou pro 
céu), e ‘Mano Que Zuera’ (do 
disco homônimo de 2017). 

As regravações são de 
canções lançadas ao longo 
dos 48 anos de trajetória. 
‘Nação’, por exemplo (de 
João Bosco, Aldir Blanc e 
Paulo Emílio, de 1982), rea-
parece aglutinada com ‘Cor-
deiro de Nanã’ (de Mateus 
Aleluia e Dadinho, 1977). 
Também ‘Terreiro de Jesus’ 
(de 2003), ‘Cabeça de Nego’, 
que dá nome ao disco de 
1978, ‘Holofotes’, ‘Profissio-
nalismo’, e ‘Pagodespell’, de 
João Bosco, Caetano Veloso, 
Chico Buarque e Oswald de 
Andrade. Já ‘May Favorite 
Things’, de Richard Rodgers 
e Miles Davis, e ‘Blue In Gre-
en’, de Bill Evans e Miles Da-
vis, são improvisos vocais.

João Bosco contou que o 
disco é um presente para os 
fãs nessa quarentena. “Toda 
vez que a gente se propõe a 
uma releitura de uma can-
ção, tirar ela de seu estágio 
de repouso, ela vira outra 
canção com mais frescor. 
Na audição desse meu novo 

trabalho, a pessoa vai se de-
parar com a reinvenção da 
canção. Sim, Abricó-de-Maca-
co é um presente para os fãs 
e para todos que gostam da 
minha música”, resumiu.

A releitura de ‘Mano Que 
Zuera’ (faixa de abertura) tem 
a interferência de ‘Coisa Nú-
mero 2’, de Moacyr Santos, e 
esbarra em Milton Nascimen-
to com ‘Clube da Esquina Nú-
mero 2’. “É um diálogo com 
o samba-enredo de João do 
Pulo, meu e do Aldir (Blanc), 
criando uma situação de suíte 
e por aí vai”, disse.

O disco, inclusive, seria 
lançado nesta semana. Po-
rém, na última terça-feira, 
um dia depois da entrevista 
que João Bosco concedeu 
por telefone para A União, 
o amigo e compositor Aldir 
Blanc foi internado em um 
hospital municipal na Zona 
Sul do Rio de Janeiro, com 
infecção urinária e pneumo-
nia, além da possibilidade 
estar com o Covid-19. Até o 
fechamento desta edição, o 
quadro de saúde dele se en-
contrava estável.

“Falo com ele todos os 
dias”, chegou a declarar Bos-
co na ocasião da entrevista. 
“Meu grande amigo e par-
ceiro. Ele vive em casa perto 
dos discos e livros. Viajamos 
muito juntos. Hoje estamos 
mais caseiros. Nós temos a 
mesma idade, vamos fazer 
74 este ano. Eu gosto muito 
dele”. Em respeito ao amigo, 

o músico e a gravadora re-
solveram reprogramar para 
o próximo mês.

Para o artista, regra-
var canções é sempre uma 
descoberta que chega bem 
perto do ineditismo. “Está 
tudo lá, de um antigo samba
-enredo a standards do jazz. 
É uma fundição de uma coi-
sa com outra, de um tempo 
com outro e se transforma 
numa mistura de sons. Eu 
vejo novidades no interpre-
te, nos arranjadores, gran-
des criadores de situações 
inéditas, trabalhando com 
músicas já consagradas”.

Na segunda faixa, que 
dá nome ao disco, ‘Abricó-de
-Macaco’, vamos encontrar 
algo que lembra Jobim. “Cica 
de caju / Sumo de açaí / Per-
fume de alecrim / Gota de 
suor / Hálito ruim / Pio de 
passarim”. Ele conta: “Jobim 
era um amante da fauna e da 
flora brasileira. A leitura é de 
cada um. Jobim era a própria 
paisagem brasileira”.

Como foi se formado o 
repertório? “É aquela ques-
tão do seguir em frente. Eu 
fiz uma música há muito 
tempo, fiz até a letra, ‘Água, 
mãe água’ (do disco Na Onda 

que Balança, de 1994). Água 
como uma unidade, um ele-
mento básico na vida da gen-
te. A água tem seu lado mila-
groso, pode abençoar a vida, 
limpar e purificar. Então, o 
repertório foi aparecendo 
numa espécie de desejo de 
estar com a música. São si-
nais musicais que se juntam 
e justifica minha presença 
de estar aqui”, refletiu.

A primeira gravação 
de João Bosco a ser conhe-
cida foi um compacto que 
continha ‘Águas de março’, 
de Tom Jobim, lançada em 
1972. ‘Água de Beber’, a 11ª 
faixa de Abricó-de-Macaco, 
de Vinícius e Tom, ganhou 
novo arranjo. “Olha, ‘Água de 
Beber’, já consta do disco de 
Jobim The Composer of Desa-
finado (lançado em 1963). 
Um dia, eu falei com Tom e 
Vinicius: ‘Eu adoro essa mú-
sica e pretendo gravar’. Tom 
disse: ‘É, mas você tem que 
tomar cuidado porque não 
é a água que a gente bebe, 
é água aquavit, uma aguar-
dente da Dinamarca, No-
ruega”, lembrou Bosco, que 
foi parceiro de Vinicius de 
Moraes. “Tomei a aquavit na 
Bahia, tempos depois”.

‘Horda’, a sétima faixa, 
é puro jazz. “Sim. Total. No 
Brasil tem um cara que tra-
balha com tudo isso, que é 
Hermeto Pascoal. No final da 
canção ‘Horda’, eu fico can-
tando do Hermeto ´O Gaio 
da Roseira’, que ele gravou 
com Airto Moreira. ‘Horda’ 
tem muito a ver com a liber-
dade do Hermeto na forma 
da canção”.

‘Chora chorões’, a 12ª, é 
uma homenagem ao choro, 
lembra ele. “Foi enredo da 
Estácio de 1985. É uma coi-
sa muito bonita uma escola 
fazer uma homenagem ao 
choro”, enalteceu.

A quinta faixa, ‘Cordeio 
de Nanã’, lembra a cantoria 
de índios. “Achei que ela fica-
ria bem ali, junto de ‘Nação’. 
É uma introdução. Tem essa 
relação da Bahia com o Rio 
de Janeiro, do samba que veio 
da Bahia. As músicas se unem 
numa grande aquarela brasi-
leira, na qual estão os orixás, 
a cura e a doença. Eu apenas 
juntei uma coisa à outra”.

A décima faixa, ‘Senho-
ra do Amazonas’, é uma par-
ceria com Belchior no disco 
Gagabirô, de 1994. Essa é 
terceira versão. “Fiz duas 
canções com Belchior: uma 
é ‘Momentos Roubados’ (do 
disco Na Onda que Balan-
ça)”, recordou. “Tinha feito 
a melodia de ‘Senhora do 
Amazonas’ em função do 
saxofonista e cantor ameri-
cano, Oliver Nelson, inspira-
do numa canção dele, ‘Sto-
len Moments’. Eu era muito 
amigo do Belchior, ele era 
culto, conhecia bem a poe-
sia brasileira. Encomendei 
a ele a letra de ‘Momentos 
Roubados’ e a mesma coi-
sa aconteceu com ‘Senhora 
do Amazonas’, esta vem da 
inspiração de uma música 
de Villa-Lobos, ‘O Canto da 
Floresta Amazônia’, que é 
uma suíte e até Bidu Sayão 
gravou”, explicou.

Há músicas em que João 
vai só de voz e violão, mas 
está cercado de músicos 
com os quais toca há algum 
tempo: Ricardo Silveira (gui-
tarra), Kiko Freitas (bateria) 
e Guto Wirti (contrabaixo). 
A eles, juntam-se as partici-
pações das vozes de Alfredo 
del Penho, João Cavalcanti, 
Moyseis Marques e Pedro 
Miranda, além de Marcelo 
Caldi (acordeon), Marcello 
Gonçalves (violão de 7 cor-
das) e da israelense Anat 
Cohen (clarinete).

Jackson na formação
João Bosco não descarta 

a possibilidade de gravar um 
disco só com o filho Fran-
cisco Bosco. “Sim, pode ser, 
isso vai acontecendo natu-
ralmente“. A outra filha, Julia 
Bosco, também é cantora. 
“Ela está no trabalho na di-
vulgação desse disco. Desde 
de Mano Que Zuera, Julia or-
ganiza minha carreira, meu 
Instagram e minha agenda 
nacional e internacional. Ela 
agora está direto comigo”.

Com uma citação de ‘Ga-
lope’, de Gonzaguinha, a 13ª 
faixa é ‘Forró em Limoeiro’, do 
disco Da Licença Meu Senhor, 
que João Bosco gravou com 
Sivuca. “O Jackson (do Pan-
deiro) é um dos artistas que 
eu tenho como referência na 
minha vida. Eu ouvi muito Ja-
ckson na minha formação. Ele 
e Clementina (de Jesus) são 
duas pessoas que estou sem-
pre perto. É minha homena-
gem ao centenário de Jackson 
(realizado o ano passado)”.

Em ‘Forró em Limoeiro’, 
aparecem citações de ‘A Mu-
lher do Aníbal’, do artista pa-
raibano. “Eu também inclui 
aí ‘Morena do Grotão’, de João 
do Vale”, contou João Bosco. 
“Jackson dizia que tudo vinha 
do coco e eu procurei fazer 
isso. Um dia, eu disse a ele: 
‘E o rock’n’roll, vem de onde? 
Ele disse: ‘Do coco, ora’”.

Kubitschek Pinheiro
Especial para A União

Imagem: Divulgação

 Jackson (do 
Pandeiro) dizia que tudo 

vinha do coco e eu 
procurei fazer isso. Um 
dia, eu disse a ele: ‘E o 

rock’n’roll, vem de 
onde? Ele disse: ‘Do 

coco, ora’ 

Disco e DVD vão sair em maio: primeiro a versão digital e depois, a física

Foto: Marcos Hermes/Divulgação

Além das releituras, repertório é composto 
por duas inéditas, a música-título ‘Abricó-
de-Macaco’ e ‘Horda’, parcerias do músico 
mineiro com o filho Francisco Bosco
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Todo mundo na vida tem ou já teve duas avós 
ou no mínimo uma (quando o rebento não tem pai 
conhecido). De modo que falar de avó é coisa do co-
nhecimento de todos. E hoje em dia como as mulhe-
res – e os homens também – estão ficando cada vez 
mais longevas, já não causa muita surpresa o que 
elas andam aprontando.

Nesses últimos tempos, a televisão mostrou uma 
avó de mais de 50 anos dando à luz numa materni-
dade brasileira. O que parecia antes impossível para 
mulheres de mais de 45 anos, agora vira um fato 
auspicioso, sobretudo para jovens casadas que, por 
qualquer motivo, não podem ter filhos. A criança, 
outra mulher, nasceu forte e bem disposta e os seus 
primeiros minutos de vida foram bem distribuídos 
entre a avó e a mãe sem útero, mas, num fato que 
desconhecia na minha santa ignorância, com bastan-
te leite para amamentar a cria que não teve.

Isso tudo me faz lembrar a minha veneran-
da avó, mãe Venância, que botou no mundo mais 
de uma dezena de filhos, entre os quais a minha 
mãe Amália. É certo que não a conheci muito de 
perto, pois quando ela se foi desta vida, eu estava 
entrando na fase de adulto, já cheio de preocu-
pações. Mas de algumas passagens da sua vida 
consigo lembrar e os dias que passamos juntos, 
na mesma casa de Tia Nazinha, marcaram muito 
aquele tempo em que vivi por inteiro a humildade 
digna dos habitantes de Jaguaribe.

Ela era pequenina, bem magra, com cabelo esti-
rado, comprido e quase preto, ainda que alguns fios 
brancos já teimassem em aparecer na sua cabeça. 
Tinha um buço que se acentuava nos momentos em 
que puxava a fumaça dos indefectíveis cigarros de 
palha que ela mesma fabricava em casa, com incrí-
vel habilidade. Entre uma baforada e outra, tinha o 
discernimento de nos prevenir que, embora fosse 
fumante contumaz, sabia que aquilo poderia fazer 
mal à saúde e ninguém, naquele particular, tinha o 
direito de seguir-lhe o exemplo.

Tenho eu a impressão de que Mãe Venância 
diminuía com o aumento da idade. Embora esta 

seja uma imagem meio difusa na minha mente, 
acho que todo ano que passava, ela ficava mais 
baixinha e meio encurvada. Isso, porém, não di-
minuía a admiração que nutria por aquela velhi-
nha simpática e disposta que mesmo adentrando 
aos 90 anos, ainda tinha energia para ajudar nas 
tarefas da casa, tomar o seu banho diário sem 
ajuda de ninguém, saciar a fome com gostoso 
prato de feijão com farinha e charque que ela pre-
parava no fogão de lenha e depois do café – forte 
de cortar com faca – raspar um pedaço do fumo 
de rolo e envolvê-lo com maestria no papel que 
acenderia em seguida, e do qual tirava gostosos 
tragos, cujo cheiro vindo dos restos de fumaça 
enchia as nossas narinas.

Quando ela morreu, numa noite fria de in-
verno, a calçada de sua modesta casa, na Rua da 
Concórdia, em Jaguaribe, se encheu de gente. 
Eram parentes e amigos que ali foram pres-
tar-lhe a reverência que Mãe Venância fez por 
merecer, por tudo quanto construiu numa vida 
sacrificada e difícil, mas marcada pela decência 
e pela dignidade.

E foi assim aquela viúva sem posses que con-
seguiu criar e educar para a vida, toda uma plêia-
de de homens e mulheres que, com o sobrenome 
respeitado de Teixeira de Carvalho, desde então 
tem marcado com indisfarçável prestígio, a histó-
ria desta nossa cidade.

E, para terminar, não sei bem o porquê, mas 
esta semana, andei sonhando com a minha que-
rida avó Mãe Venância. Por isso, neste sábado de 
abril que não tem nada de especial, resolvo repro-
duzir esta crônica sobre ela que escrevi nos anos 
90 do século passado.

Ela tem uma grande vantagem sobre nós que 
vivemos essa terrível pandemia do novo coronaví-
rus. Conseguiu sobreviver à gripe espanhola que, 
no começo do século passado, ceifou milhares de 
vidas em todo o mundo e, de onde estiver, está 
a rezar por seus filhos, netos e bisnetos – como 
sempre o fez enquanto viveu por aqui!

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com | colaborador

Mãe Venância

Eles sempre existiram, mas parecem multipli-
cados na sociedade contemporânea. Os inocentes 
úteis são como esponjas vivas absorvendo tudo o 
que lhes é oferecido. São carentes de imaginação 
construtiva e desprezam o exercício da consciên-
cia crítica. Preferem ser conduzidos por lideranças 
com discursos de falso moralismo, vítimas de uma 
manipulação social determinada pelos grandes veí-
culos de comunicação a serviço dos poderosos (sis-
tema financeiro, oligarquias, elite dominante).

Os inocentes úteis defendem ardorosamente 
causas que, muitas vezes, contrariam seus próprios 
interesses. Mas estão anestesiados pela propagan-
da que induz um pensamento que lhes levam a me-
nosprezar a busca da verdade. Como integrantes de 
um rebanho, são guiados na conformidade do que 
os manipuladores desejam. Acreditam piamente 
que sendo bom para os patrões será bom para eles. 
Até porque se enganam pensando que também são 
patrões. Para eles, a realidade é a que está noticiada 
na grande mídia. Nunca se dão ao trabalho de ques-
tionar as informações recebidas, nem se prestam ao 
exercício do contraditório.

A histeria coletiva provocada pelos inocentes 
úteis faz explodir o ódio, a agressividade, o medo, 
o preconceito, a repulsa. Quando o emocional está 
atingido por esses sentimentos, desaparecem as 
oportunidades do raciocínio isento de paixões. Pas-
sam a ser orientados pelo “canto da sereia” que lhes 
fizeram estrategicamente ouvir. Assumem postu-
ras travestidas de dignidade, justiça, com a convic-
ção de que estão ao lado do bem.

Importante reconhecer que, na sua maioria, 
não são pessoas más. Digamos que são ingênuas. 
Não conseguem enxergar que estão sendo utiliza-
das como massa de manobra. Suas bandeiras de 
luta, no fundo, nascem de um amor cívico, embora 
equivocadas. Não por culpa delas, mas dos que são 
experientes na arte de manipular consciências.

O grande problema é que essa absorção das 
ideias que passam a defender, os tornam raivosos, 
impacientes para o bom debate, provocadores, hos-
tis. Chegam ao ponto de entrarem em litígio com 
parentes e velhos amigos. É como se estivessem 
sob os efeitos de uma anestesia que os impedisse 
de se comportarem com equilíbrio racional. Não os 
critico, só lamento que não compreendam estarem 
numa luta contra si mesmos.

Os inocentes úteis vêem o presente sem qual-
quer vinculação com o passado. Não têm a mínima 
preocupação com as consequências dos aconte-
cimentos. O pior é que sentem orgulho em serem 
usados. Defendem ideias sem que as entendam. Os 
poderosos se alimentam e dependem deles. Nossa 
sociedade, lamentavelmente, está contaminada por 
esse tipo de comportamento. Pessoas que aderem 
facilmente ao pensamento sectário, sem se impor-
tarem em exercitar a consciência crítica. São os que, 
na linguagem popular, costumam chamar de “bucha 
de canhão”.

Os inocentes úteis

Leitão
iurleitao@hotmail.com

Rui

Colunista colaborador

A cantoria é a arte do canta-
dor, repentista ou violeiro, como é 
conhecida na atualidade e não de-
pende de cultura nem de técnicas 
eruditas. É o simples ato de impro-
visar de forma espontânea, nasce 
da inspiração ao gosto do povo que 
é capaz de compreendê-la. Surgiu 
no Nordeste, em meados do Século 
19, e era realizada nos terreiros e 
alpendres das fazendas pelos ser-
tões afora, em dias festivos como o 
São João, São Pedro ou celebrações 
de casamentos e batizados.

Os cantadores do passado, em 
sua maioria, eram analfabetos ou 
quando muito assinavam o nome 
ou liam precariamente, ressaltando 
que os velhos poetas tinham muita 
inteligência e um extraordinário 
poder de observação, pessoas sim-
ples, porém de muita inspiração, 
artistas na verdadeira acepção da 
palavra. Eram criaturas ingênuas 
que desconheciam quase por com-
pleto o mundo civilizado das gran-
des cidades, eram andarilhos dos 
sertões nordestinos. Andavam a pé 
ou a cavalo pelas fazendas e povoa-
dos do interior para transmitir seu 
saber e talento através do sonoroso 
baião de viola.

Os primeiros cantadores que 
temos notícia foram os paraibanos 
Ugulino Nunes da Costa, Francis-
co Romano Caluête (Romano do 
Teixeira), Inácio da Catingueira, 
Silvino Pirauá Lima, Bernardo No-
gueira, e os pernambucanos Ferino 

de Góis Jurema e Manoel Carnei-
ro. Estes vates constituíam, entre 
1850 e 1890, a elite de cantadores 
surgida na primeira metade do 
Século 19. Foram realmente gênios 
da cantoria.

Uma curiosidade é que os 
cantadores do passado acrescen-
tavam aos seus nomes de batismo 
o nome da ribeira, localidade onde 
nasceram ou residiam: Ugulino do 
Sabugi, Romano do Teixeira, Fabião 

das Queimadas, entre outros. Era 
uma forma de se ligarem à terra de 
berço ou de adoção e muitos, para 
defendê-la, criavam fortalezas ima-
ginárias que chamavam de Castelos 
ou Marcos, de muralha intranspo-
nível à entrada de inimigos que se 
aventurassem a atacá-los de sur-
presa. Os castelos e marcos eram 
uma marca registrada dos poetas 
de bancada.

A cantoria nos moldes atuais 
é um fenômeno que só ocorre no 
Nordeste brasileiro; um aspecto de 
muita relevância na cultura popu-
lar do nosso povo que é capaz de 
compreendê-la como algo de muito 
valor, incorporada às suas raízes 
mais tradicionais, por isso é que 
se faz necessária a preservação da 
nossa cantoria para que esse patri-
mônio cultural do nosso povo não 
despareça por completo.

Mesmo com alguns precon-
ceitos que variam de região para 
região, os nossos cantadores ou 
repentistas antigamente eram ama-
dos, admirados e respeitados pela 
sua inteligência, inspiração e bele-
za dos versos, que acredito divina, 
visto que a maioria dos cantadores 
do passado mal sabia assinar o 
nome, mas eram capazes de criar 
verdadeiras pérolas poéticas. Isto 
é o que chamo de poesia, porque 
brota da mais simples inspiração, e 
é do povo maravilhoso, sertanejo, 
brejeiro, nordestino. Povo de muita 
luta e fé nos seus valores.

Cantoria – a arte de fazer 
versos de improviso

Cultura popular Irani Medeiros 
medeirosirani@gmail.com | colaborador

Foto: Divulgação

Estátua em homenagem a Inácio da Catingueira

Destaque

Gato Preto abre inscrições de 
clipes nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira começa o período de inscições 
para o CineFest Gato Preto 2020. O evento está progra-
mado para acontecer em setembro, em Lorena (SP), na 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Os criadores de 
videoclipes poderão se inscrever até o dia 4 de maio pelo 
site oficial do festival (www.cinefestgatopreto.com.br) ou 
pelas redes sociais (instagram @cinefestgatopreto e face-
book.com/cinefestgatopreto).

“Este é o primeiro ano que vamos receber esses mate-
riais e passar para uma curadoria selecionar para exibir-
mos na mostra competitiva. Já era um pedido dos parti-
cipantes, e temos certeza que teremos grandes surpresas 
em mais esta etapa do festival”, explica Geovana Mara, 
produtora-executiva do evento.

Além de ganharem projeção entre artistas de todo o 
país, os clipes participarão da mostra em caráter compe-
titivo, sendo duas produções exibidas por sessão, concor-
rendo ao prêmio por júri popular.

“As sessões do Cinefest Gato preto já possuem sua forte 
marca educacional que divide as sessões por áreas do cine-
ma. São elas roteiro, direção, atuação, arte, fotografia, pro-
dução, montagem e desenho de som”, enumera Mara.
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Bessa Beach Army lança EP de 
estreia, ‘Sad Nostalgic Dream‘

A dupla Bessa Beach 
Army lançou o seu primei-
ro EP: Sad Nostalgic Dream, 
composta por cinco músicas, 
está disponibilizado nas pla-
taformas digitais. O projeto 
também é um álbum visual e 
o seu curta-metragem homô-
nimo pode ser encontrado no 
YouTube, seguindo a mesma 
linguagem proposta pelas 
canções em sua narrativa e 
estética, que remete à simpli-
cidade com arranjos de diver-
sas camadas sonoras.

Composta por Rafael Jor-
dão e Kaio G. Augusto, a du-
pla se conheceu e não firmou 
uma amizade de imediato, 
mas fortaleceu os laços atra-
vés da música. “Eu toco des-
de muito novo, mas mesmo 
assim me faltava prática e 
determinação, enquanto Kaio 
possuía certa afinidade com 
o violão”, relata Jordão.

Após amizade estabele-
cida, Kaio passou a recomen-
dar para Rafael bandas de 
Lo-Fi. “Tive certa relutância 
em gostar do gênero, mas aos 
poucos comecei a apreciar, e 
passamos a aprender a tocar 
compondo, principalmente 
ele, que sempre vinha cheio 
de ideias novas de músicas 
que estava trabalhando, e foi 
quando as canções começa-
ram a surgir, dando início à 
Bessa Beach Army”. 

O grupo surgiu em 2017 
e, segundo Rafael Jordão, o 
processo de composição é 
realizado de forma dinâmica 
e despretensiosa. “Às vezes 
sentamos para improvisar e 
surgem temas que achamos 
interessantes, então gravamos 

no celular para registrar e usar 
no futuro, ou algum de nós 
compõe algo e o outro comple-
ta as lacunas existentes na mú-
sica. Acredito que o que mais 
fazemos é pegar os temas que 
salvamos nos celulares para 
utilizar em algum momento 
no futuro e montar as músicas 
como quebra-cabeças”. 

O resultado das canções 
é fruto de um equilíbrio. 
“Kaio sempre foi mais voraz 
criativamente, enquanto eu 
tenho mais técnica com os 
instrumentos e trago novas 
possibilidades de arranjo”, 
explica Rafael.

Kaio G. Augusto faz uma 
sugestão para o público con-
ferir o Sad Nostalgic Dream, 
seja para quem está procuran-
do um novo som ou apenas 
quem deseja desopilar neste 
período de isolamento social. 
“As músicas tratam dos temas 
que a gente está vivendo atual-
mente, direta ou indiretamen-
te, pois falam sobre solidão, 
nostalgia, saudade. Elas têm 
tudo a ver com este momento, 
ao mesmo tempo em que são 
muito leves e ‘para cima’, pro-
pondo momentos descontraí-
dos. Recomendo ouvir em dias 
nublados ou chuvosos, em um 
fim de tarde mais melancólico, 
mas o som também combina 
com dias quentes, de sol”. 

Rafael Jordão concorda 
com o parceiro musical e com-
pleta. “Essa quarentena está 
nos deixando bem ansiosos e 
isso é inevitável, o isolamento 
faz isso, mexe com nossos pen-
samentos, e acredito que nossa 
música carregue essa proprie-
dade de calmante”. Como defi-
nida por Kaio, a estética do ál-
bum foi definida com precisão 
pelo título que recebeu. “Sad 

Nostalgic Dream traz uma nar-
rativa meio triste, meio melan-
cólica, mas ao mesmo tempo 
meio solar”, explica.

‘Faça-você-mesmo’
Parte das referências 

para o som melancólico e com 
harmonias tranquilas vem, 
segundo Kaio, da atitude e 
sonoridade “faça-você-mes-
mo” do compositor canadense 
Mac Demarco. “Ele influenciou 
muito a nossa produção”.

Especificamente em rela-
ção à sonoridade, o integrante 
da Bessa Beach Army mencio-
na a forte influência de duas 
bandas: Sunset Rollercoaster 
e Mild High Club. “Fora os pi-
lares como a música brasilei-
ra, o jazz e o rock que Rafael 
traz, e bandas que eu gosto 
muito do final dos anos 1980 
e começo dos anos 1990, 
como Sonic Youth e Shoega-
ze”, menciona Kaio.

O grupo segue procuran-
do as possibilidades virtuais, 
visto que o isolamento social 
não permite a realização de 
shows, por exemplo. Kaio 
adianta que o dueto planeja 
voltar ao estúdio e já gravar 
o segundo álbum, embora 
ainda sem data definida. Ra-
fael reforça que os dois estão 
procurando se inscrever no 
maior número possível de 
editais e focar na realização 
das lives e workshops on-line, 
tentando “aproveitar ao má-
ximo os recursos que as redes 
sociais disponibilizam”. 

Após o fim da quaren-
tena, Kaio complementa que 
eles deverão montar a banda 
e realizar os shows. “Preten-
demos incluir no repertório 
as músicas novas que ainda 
nem foram gravadas. Também 

temos muita vontade de subir 
nos palcos e de fazer outra 
gravação em estúdio o mais 
rápido possível”.

Sad Nostalgic Dream foi 
gravado e mixado no Estúdio 
Mutuca entre 2018 e 2019, por 
Ruy Oliveira, e contou com di-
versas participações de outros 
artistas, a exemplo de Gustavo 
Limeira e Ernani Sá (banda-
fôrra), Jonathan Beltrão (ex- 
Augustine Azul), Júlia Schen-
kel, Arthur Vieira (Vieira).

A autoria da ilustração da 
capa do EP foi da artista pes-
soense Layla Gabrielle. Todd 
Tobias (EUA) foi responsável 
pela masterização do projeto.

Música

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

‘One World’

Shows ajudam no combate à Covid-19
Começa hoje, às 18h, 

uma uma série de shows para 
arrecadar fundos no combate 
o novo coronavírus através 
do projeto One World: Toge-
ther At Home (“Um Mundo: 
Juntos em Casa”, em tradução 
livre). O evento é uma parce-
ria da Organização Mundial 
da Saúde (OMS)  junto com a 
Instituição Global Citizen e a 
cantora Lady Gaga.

O público poderá acom-
panhar em várias platafor-
mas e redes sociais (informa-
ções no site globalcitizen.org). 
Além da curadora Lady Gaga, 
a programação musical inclui 

Paul McCartney, Elton John, 
Billie Eilish e Finneas, Lizzo, 
Stevie Wonder, John Legend, 
Chris Martin (Coldplay), Ed-
die Vedder (Pearl Jam), Kacey 
Musgraves, J Balvin, Keith Ur-
ban, Alanis Morissette, Lang 
Lang e Andrea Bocelli, Billie 
Joe Armstrong (Green Day), 
Burna Boy e Maluma.

A arrecadação vai bene-
ficiar profissionais de saúde 
que estão na linha de frente na 
luta contra a Covid-19, além 
de instituições de caridade 
que fornecem comida, abrigo 
e assistência médica àqueles 
que precisam de ajuda. Lady Gaga é curadora do projeto para arrecadar fundos na luta contra o coronavírus

Foto: Divulgação

Formado em 2017, dueto é composto 
pelos músicos Kaio G. Augusto (E) 

e Rafael Jordão (D)

Foto: Divulgação

Elias Herckmans foi um dos integrantes do 
grupo de artistas e sábios trazidos pelo Conde 
Maurício de Nassau Siegem ao Brasil durante a 
ocupação holandesa. Ele foi geógrafo, cartógra-
fo além de escritor. Enquanto Diretor (era as-
sim que os holandeses denominavam o gover-
nador) da Capitania da Paraíba de 1636 a 1639, 
Herckmans teve a oportunidade de conhecer 
grande parte da planície litorânea pertencente 
à Capitania e seus primeiros contrafortes, com 
atenção especial às várzeas dos rios, principal-
mente o Paraíba e seus engenhos, isso em uma 
grande expedição que durou aproximadamente 
dois meses. Todo esse conhecimento holístico 
sobre essas terras foi transformado no interes-
sante documento Descrição Geral da Capitania 
da Paraíba, escrito no último ano de seu gover-
no e só publicado em 1879 (em holandês), com 
o título Beschrijvinge van de Capitanie Paraiba, 
traduzido em língua portuguesa em 1884 por 
José Higino Duarte Pereira e publicado três 
anos depois na Revista do Instituto Archeologico 
e Geographico Pernambucano.

Ele começa assim: “A Capitania da Paraíba, 
situada ao norte de Pernambuco, é uma das prin-
cipais províncias do Brasil (...) Em águas, ares e 
fertilidade é esta Capitania uma das regiões mais 
saudáveis do Brasil”, vejam só que descrição... 
No relatório, Herckmans tem a preocupação de 
descrever o meio, o homem e os mais diversos 
aspectos da Capitania. Seu documento é subdivi-
dido basicamente em três secções. Na primeira, 
ele aborda principalmente a cidade de Frederica 
(atual capital João Pessoa) e seus arredores ime-
diatos, onde descreve e caracteriza mosteiros, 
fortes, igrejas, acidentes geográficos e alguns 
prédios da cidade; é nesse momento em que ele 
pontua os currais de gado e descreve os principais 
rios e seus afluentes, abordando etimologicamen-
te as nomenclaturas indígenas dos rios e serras, 
atribuindo-as à lendas e costumes dos “gentios”, 
cujas denominações temos até o presente, como 
podemos citar: Mamanguape, Copaóba, Tibiri, Mi-
riri, Gramame dentre outras.

Na segunda secção do texto, Herckmans abor-
da a “fertilidade da Capitania”, descrevendo todo 
o potencial ambiental, principalmente o recurso 
florístico. Seu clima, suas águas, seus canaviais e 
todas as culturas agrícolas existentes são abor-
dados, fazendo analogias pertinentes como ao 
afirmar que a farinha de mandioca era o pão dos 
nativos. Os frutos da Capitania são assemelhados 
aos melhores do mundo como o figo de Portugal e 
a fava holandesa; o damasco é comparado a nos-
sa mangaba que para ele é completamente seme-
lhante e ainda diz: “Interiormente tem alguns ca-
roços, como a nêspera, mas em maior número. É 
uma das frutas mais agradáveis do Brasil”. O caju, 
“além de ser mui próprio para matar-se a sede, 
tem na extremidade uma castanha que contém 
um certo óleo entre as duas cascas superiores; 
esse óleo é tão picante e penetrante que, caindo 
no beiço de alguém, caustica e abre um buraco 
imediatamente; contudo é próprio para arder em 
lâmpada. A dita castanha, sendo assada, é exce-
lente para se comerem lugar de pão; é mui mais 
gostosa do que as amêndoas”.

Na terceira e última porção do texto, ele en-
fatiza uma breve descrição a cerca da vida e dos 
costumes dos Tapuias (indígenas do interior), 
admitindo a existência de outras nações além 
dos Tupi (Potiguara e Tabajara); nesta parte, ele 
localiza e descreve atentamente diversos aspec-
tos dos índios Tarairyou (Tarairiús). Estes são 
descritos minuciosamente, desde os aspectos fí-
sicos até os instrumentos de caça e guerra. 

Herckmans tem o cuidado de detalhar tudo 
que está vendo de maneira atenta e minuciosa, cla-
ra e objetiva, com um poder de descrição e noção 
de território incríveis, talvez este documento te-
nha sido produzido como um relatório para que a 
Companhia das Índias Ocidentais pudesse apreciar 
pormenorizadamente, proporcionando o conheci-
mento de tudo que há nesta terra para assim poder 
explorar integralmente da melhor maneira. 

Este documento é de muita importância 
para se entender não só o processo de coloni-
zação bem como todo o contexto em que esteve 
inserida a Capitania da Paraíba, além de com-
preender como fora o período de domínio holan-
dês em território brasileiro.

Descrição geral da 
Capitania da PB

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Colunista colaborador

Através do QR Code acima,  
acesse o álbum visual do 
‘Sad Nostalgic Dream’

Disco tem cinco músicas autorais e a 
capa é ilustrada por Layla Gabrielle
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Em período de isolamento social, professores orientam à distância para manter a saúde das pessoas com mais de 60

Idosos são 30% dos clientes 
de academia em João Pessoa

José Alves
zvieira2@gmail.com

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | colaborador

Cerca de 30% das pes-
soas que frequentam acade-
mias de musculação em João 
Pessoa desde 2018 têm acima 
de 60 anos. Claro que, agora, 
em razão da pandemia provo-
cada pelo coronavírus, todos 
estão em suas casas, cumprin-
do o isolamento social, mas, 
mesmo assim, eles recebem 
orientações e aulas de seus 
professores para fugirem do 
sedentarismo. Dados da As-
sociação Brasileira de Acade-
mias (Acad) mostram que há 
dez anos os idosos represen-
tavam menos de 5% dos fre-
quentadores de academias.

O personal trainer Igor 
Costa é testemunha do cresci-
mento do público da terceira 
idade nas academias de João 
Pessoa. Ele lembra que a ati-
vidade física traz benefícios 
para saúde e qualidade de 
vida: melhora o bom humor, 
diminui os quadros depressi-
vos e aumenta a socialização 
com outras pessoas, além de 
ser benéfica na questão car-
diovascular, controle da pres-

são arterial e diminuição do 
risco de diabetes, entre outros.

Segundo Igor, “os exer-
cícios, desde que orientados 
por profissionais capacitados, 
baseados nas necessidades 
e condições de cada um, são 
muito bem recomendados. 
Os idosos não só podem trei-
nar como devem, pois ajuda a 
manter o sistema imunológico 
mais forte. Fortalece os mús-
culos e as articulações”.

Igor observa ainda que, 
de uma forma geral, a modali-
dade mais indicada para o ido-
so em termo de estrutura físi-
ca é a musculação associada 
com alguma atividade aeróbi-
ca (caminhada, corrida, dança, 
natação e hidroginástica). 

Frequentadores
Antônio Bezerra de Car-

los, 70 anos, afirmar que fazer 
exercícios é seu maior prazer 
e ressalta que ainda participa 
de maratonas de 15 km. “Con-
tinuar saudável na velhice é o 
meu objetivo”, diz ele. Já Maria 
Cleide de Carvalho Barros, 70 
anos, afirma: “Para mim a ida-
de não importa, o que interes-
sa é manter a saúde em dia e 
viver até quando Deus quiser.

BenefíCIos dA AtIvIdAde físICA nA terCeIrA IdAde:

n Melhora a velocidade de andar e o equilíbrio;
n Contribui para manter e aumentar a densidade óssea;
n Ajuda no controle do diabetes, artrite, doença cardíaca;
n Melhora a ingestão alimentar;
n Ajuda a diminuira depressão;
n Fortalece musculatura;
n Melhora os reflexos e a flexibilidade.

Antônio Bezerra, 70 anos, tem condicionamento físico para participar de maratonas, e Maria Cleide, 70 anos, afirma que idade não é uma barreira

Inspiração e motivação para os mais jovens
Os idosos garantem que não 

sofrem preconceito nas academias 
de musculação. “Pelo contrário, 
nos dias em que as academias 
estão funcionando normalmente, o 
que vemos é respeito e admiração 
dos jovens com os idosos. Melhor 
ainda, eles se tornam uma verda-
deira inspiração para os jovens que 
sentem alguma dificuldade em dar 
continuidade aos treinos”, relatou 
o professor Igor Costa. O personal 
trainer acrescenta: “Confesso que os 
idosos, além de excelentes alunos, 
fazem com que a gente, que é mais 
jovem, aprenda muito com eles”. 

Ainda segundo Igor, nesse pe-

ríodo da ameaça da Covid-19, os 
exercícios físicos planejados devem 
continuar sendo realizados em casa. 
“Os exercícios devem ser planeja-
dos de forma adaptada e simples 
como, por exemplo, a execução de 
movimentos necessários para o dia 
a dia, como um levantar da cadeira 
(agachamento), alcançar um objeto 
no alto (alongamento dos membros 
superiores), entre outros”, frisa.

Igor orienta que os idosos não 
devem fazer exercícios que não te-
nham sido planejados para eles. Por 
isso, a importância do profissional 
de Educação Física. “Aqueles que 
não tem ou não conseguem ter 

acesso aos profissionais, recomen-
do fazer atividades simples, como 
dançar, sentar e levantar da cadeira, 
se abaixar e levantar ou pegar um 
objeto no chão. O importante é não 
ficar parado”, recomenda. 

Para os idosos que estão em 
isolamento social, Igor Costa afirma 
que o avanço tecnológico vem per-
mitindo a interação social a distância 
com os profissionais pela internet. 
“Hoje qualquer pessoa pode contra-
tar o que chamamos de consultoria 
online. É um serviço oferecido do 
planejamento personalizado com 
acompanhamento a distância”, 
concluiu o personal.
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Uma vez, em jornal, escrevi sobre o 
Sol. Contei uma viagem a Campina Grande 
- para contatos imediatos de todos os 
graus em torno de “Puxa-puxa”, um show 
meu e de Cleodato Porto - de como, no 
ônibus, perto das cinco da tarde, conver-
sei com o Sol.
 Alguns amigos leitores da épo-
ca me telefonaram e perguntaram se eu 
tinha entrado numa experiência alucinó-
gena, coisas parecidas... Desatei risadas. 
Não, nada de rálfi, de bêisi, nada dum ta-
pinha qualquer, nada mesmo, “no drugs”, 
nem “sex”, nem “rock’n’roll”. Foi a cabeça 
mesmo, livre, desintoxicada, desimpedi-
da, comungando com o Sol, sabendo, atra-
vés de seus raios, que ali há uma vasta 
forma de inteligência, saber, paciência. 
                  

nnnnnnnn

              Quanta paciência, há quantos 
milhares, milhões de anos, em sentir que 
a Terra e outros planetas giram em torno 
dele. A Terra... de 24 em 24 horas. De saber, 
o Sol, que até certo dia pensavam, oficiali-
zavam, que era ele que girava em torno da 
gente.
 Alguns homens têm a prepotência 
de desejarem ser maiores, com a mesma 

Num ônibus, conversando com o Sol
superioridade, segurança, que matam 
inofensivas formigas. 
         Neste século é que, finalmente, 
começa a haver uma admissão coletiva, 
ainda que tênue e silenciosa, de que não 
estamos sós. Não somos tão superiores. 
Ou não somos mesmo superiores em 
nada.

     nnnnnnnn
              
            Vibrei um dia com a notícia 
de que extraterrestres - altos, 
em companhia de algo como um 
robô - pousaram, se deixaram 
ver, perto de Moscou. Não foi em 
sonho. Eles existem. É saudável 
admitir os ETs. É uma maneira 
de largar, pouco a pouco, a nossa 
aparentemente incurável solidão, 
que nos leva a demarcar casas, 
lares, governos, posses, países.

nnnnnnnn

 Quando pela primeira 
vez vi “2001 - Uma odisséia no espaço”, 
aconteceu uma coisa interessante. Foi 
no Rio de Janeiro. No Cine Metro-Copa-
cabana.
 O cinema era bem largo, com filas 
de poltronas em forma de arco. No inter-
valo de uma sessão para outra, senti que, 

de ambos os lados, cerca de oito metros 
à direita e a mesma distância à esquerda, 
vinha uma espécie de energia, de força que 
“passava” à minha frente. Olhando nas duas 
direções vi que duas pessoas se observa-
vam, como se conversassem à distância, 
comigo no “meio”. Quando saí do cinema, 

numa das esquinas da Nossa 
Senhora de Copacabana, senti 
que era seguido. Olhei. Eram os 
dois. Parei. Se aproximaram. Ao 
meu lado, pararam um pouco, 
não disseram nada, sorriram e 
foram embora.
 Algo de bem estranho? Sim. 
Os dois tinham rostos iguais, 
mais que os dos nossos gême-
os, louros, olhos extremamente 
esverdeados, com uma distância 
de mais de dez centímetros entre 
eles. Isso mesmo: os olhos esta-
vam muito mais para as orelhas 
do que para o nariz!
 

nnnnnnnn

            Contei isso no apartamento que dividia 
com amigos, na Silveira Martins, no Flamen-
go. Ninguém acreditou. Tudo caiu no terreno 
da gozação, principalmente da parte de dois 
saudosos amigos: o ator Ednaldo do Egypto e 
o músico Naná Vasconcelos.

É saudável 
admitir ETs. 
É uma 
maneira 
de largar 
nossa solidão, 
que nos leva 
a demarcar 
casas, 
governos, 
países

 Quem me levou a sério, um dia de-
pois, foi Carlinhos, um “office-boy” da TV Tupi, 
onde eu trabalhava. Sugeriu que eu fosse a 
um programa contar a história, tudo entrando 
no campo do mistério, etc. e tal, aproveitando 
a continuidade do filme de Stanley Kubrick. 
Claro que não fui. Pouco mais de cinquenta 
anos são passados e não esqueço cada detalhe 
daquele insólito fim de tarde.

             nnnnnnnn

 Tempos depois, comecei a achar que 
filmes como “Contatos imediatos do terceiro 
grau” e “E.T.”, ambos de Steven Spielberg, 
fizeram parte de um projeto de iniciados 
terrestres para que a humanidade, pouco 
a pouco, ficasse preparada para o primeiro 
grande contato com extraterrestres, a acon-
tecer, talvez até o ano de 2025. 
 Acho que não foi por brincadeira ou 
mera coincidência que o cineasta François Truf-
faut (falecido em 1984) participou do elenco de 
“Contatos imediatos do terceiro grau”.  Truffaut 
era ligado aos rosacruzes da França e a um 
grupo de estudiosos de OVNIs.
 
                                nnnnnnnn

                   No meio disso tudo, dessas lembran-
ças, não acho nada babaca nem fantasioso dizer 
que conversei com o Sol, a caminho da serra da 
Borborema. Não sei em qual língua foi a con-
versa. Enfim, língua nenhuma. Era um sentido 
extra, aproximando, num ônibus interurbano, o 
micro do macrocosmo.
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João Azevêdo participa de reunião por meio de videoconferência que tratou de estratégias em relação à pandemia
O governador João Azevê-

do (Cidadania) participou na 
noite de anteontem de reunião, 
por meio de videoconferência, 
com os demais governadores do 
Nordeste e representantes do 
Comitê Científico de Combate 
ao Coronavírus (CCCC), ocasião 
em que foram discutidas ações 
de enfrentamento à Covid-19 
na região, com base nos estudos 
realizados pelo grupo que reúne 
cientistas, físicos e médicos.

Dentre os temas debatidos 
na reunião, foi destacada a im-
portância do isolamento social 
para reduzir o índice de conta-
minação da população pelo novo 
vírus.

O comitê é coordenado por 
Miguel Nicolélis, neurocientista 
e referência mundial na pesqui-
sa da interface entre cérebro 
e computadores, e por Sérgio 
Rezende, físico formado pelo 
Instituto de Tecnologia de Mas-
sachusetts (MIT) e ex-ministro 
da Ciência e Tecnologia, e conta 
com a colaboração de represen-
tantes de todos os estados do 
Nordeste.

Covid-19: Comitê Científico e 
governadores discutem ações

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Jorge Rezende

Notas & Fatos

Residência Universitária
Em tempos de Covid-19, além das ações con-
solidadas pela Pró-Reitoria de Assistência e 
Promoção ao Estudante (Prape), com a oferta 
de quentinha e dinheiro para garantir alimen-
tação e isolamento de estudantes, uma inicia-
tiva criada pelos professores da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) Reinaldo Lucena 
e Aluísio Souto busca arrecadar e doar ali-
mentos para os estudantes da Residência 
Universitária, no campus I, em João Pessoa. 
Os gêneros alimentícios entregues são de fá-
cil preparo, como arroz, macarrão, café, ovo e 
cuscuz. São disponibilizados também álcool 
em gel e desinfetantes.

Libras e audiodescrição
Para assegurar o acesso à informação às 
pessoas com deficiência  auditiva ou visual 
durante a pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), a Defensoria Pública do Estado 
da Paraíba (DPE-PB) e o Ministério Público  
da Paraíba (MPPB) oficiaram às empresas 
que detêm a concessão pública de  emissoras 
de televisão no estado para que as matérias 
jornalísticas  sejam acompanhadas por tradu-
tores de Libras e audiodescrição. Requisição 
foi encaminhada às TVs Arapuan, Assembleia, 
Borborema, Cabo Branco, Câmara, Correio, 
Itararé, Maior, Manaíra, Miramar, Paraíba, 
Tambaú e UFPB.

Construção civil
A diretoria do Sindicato da Indústria de Cons-
trução Civil de João Pessoa (Sinduscon-JP) 
encontrou-se com o general Rogério Siqueira, 
comandante do Grupamento de Engenharia 
em João Pessoa. Na pauta, o contexto da cons-
trução civil na Paraíba, discutindo, também, o 
papel do Exército Brasileiro na retomada das 
obras de triplicação da BR-230, em Cabedelo. 
No encontro, o presidente do Sinduscon, José 
William, esteve acompanhado dos construto-
res Ozaes, Eduardo Wagner e Cléber.

Improbidade administrativa
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) 
ofereceu denúncia e ajuizou duas ações 
civis públicas por ato de improbidade ad-
ministrativa contra envolvidos em esque-
ma de fraudes em procedimentos licitató-
rios na Prefeitura e na Câmara Municipal 
de Guarabira, nos anos de 2011 e 2012. A 
denúncia e as ações foram ajuizadas pela 
promotora de Justiça de Guarabira, An-
dréa Bezerra Pequeno de Alustau. A de-
núncia já foi recebida pela 2ª Vara Mista 
de Guarabira.

Taxa de congestionamento
Com uma metodologia considerada eficaz, 
com implementação de novas medidas 
focadas na redução da taxa de congestio-
namento, o 1º Juizado Especial Regional 
Misto de Mangabeira, em João Pessoa, con-
seguiu reduzir a taxa de congestionamen-
to de 39,5% para 37,0%, uma variação de 
-6,2% entre 2018 e 2019. O balanço anual 
da unidade foi de 2.246 novos casos distri-
buídos, e julgados 2.989, tendo sido baixa-
dos 2.615, restando 1.538 no acervo. A uni-
dade conquistou o ‘Selo Ouro de Eficiência’ 
do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB).

Transações penais
O juiz Nilson Dias de Assis Neto, da 1ª Vara 
Mista da Comarca de Monteiro, no Cariri 
paraibano, destinou R$ 18 mil, decorren-
te de transações penais, com o objetivo de 
fortalecer as ações de combate à pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19). Os recur-
sos serão usados na compra de materiais, 
equipamentos e EPIs (equipamentos de 
proteção individual), conforme o previsto 
no projeto de financiamento apresentado 
pela Secretaria da Saúde de Monteiro e 
submetido ao Poder Judiciário local.

Justiça & Adjacências

O grupo ainda conta com 
a participação de mais de 700 
membros e 50 instituições, que 
atuam de forma voluntária em 
estudos voltados para o combate 

à Covid-19, formulando indicati-
vos por cada estado.

O CCCC foi criado pelo 
Consórcio Interestadual de De-
senvolvimento Sustentável do 

Nordeste (Consórcio Nordeste) 
para dar suporte às tomadas de 
decisões dos gestores estaduais 
em relação à pandemia do novo 
coronavírus.

Foto: Secom-PB

Com os demais governadores do Nordeste, João Azevêdo debateu com representantes do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus

Justiça Eleitoral

Sem adiamento das eleições, TRE aprimora 
serviços para ampliar atendimento na PB

Com o objetivo de acom-
panhar as orientações do novo 
presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) de que o 
calendário das eleições não 
deve sofrer alterações, o Tri-
bunal Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB) está disponi-
bilizando equipamentos para 
que seus servidores possam 
trabalhar em casa. E também 
lançou um vídeo para orien-
tar eleitores e pré-candidatos, 
para que possam ser atendi-
dos por telefone ou via on-line.

A iniciativa, incluída nas 
ações de isolamento por conta 
do Covid-19, partiu do presi-
dente da Corte, desembargador 
José Ricardo Porto, e do corre-
gedor eleitoral, desembargador 
Joás de Brito Pereira Filho, com 
a coordenação da diretora-ge-
ral do TRE paraibano, Silma 
Leda Sampaio de Albuquerque, 
com o apoio da assessoria de 
comunicação do tribunal.

O principal objetivo do 
aprimoramento e expansão 
dos serviços remotos, segun-
do o presidente José Ricardo 
Porto, é manter o atendimen-
to sem prejuízos para a so-

ciedade. A iniciativa segue a 
Portaria Conjunta 30/2020, 
que estabeleceu o regime de 
plantão extraordinário no âm-
bito da Justiça na capital e em 
todo o estado.

O atendimento está sendo 
feito por meio de e-mails e te-
lefones específicos para cada 
caso. Ao encaminhar dúvidas 
ou postulações, os cidadãos 
são orientados de como pro-
ceder para a resolução das 
suas reivindicações. Todas as 
informações podem ser obti-
das no horário do expedien-
te do Tribunal (de segunda a 
quinta–feira, das 12h às 19h; 

e sexta-feira, das 7h às 14h). 
A Ouvidoria do Tribunal tam-
bém está realizando atendi-
mento pelo e-mail ouvidoria@
tre-pb.jus.br e pelo telefone 
(83) 3512-1381.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Principal objetivo da 
expansão dos serviços 

remotos é manter 
o atendimento sem 

prejuízos aos eleitores e 
aos pré-candidatos

Os quatro projetos que 
propõem redução nas men-
salidades das escolas parti-
culares do estado continuam 
sofrendo resistência da par-
te do empresariado do setor, 
mas, diante da pressão de 
pais de alunos, eles voltam à 
pauta de discussão e votação 
na Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) na próxima 
quarta-feira (22).

Durante reunião da Co-
missão de Educação, Cultura 
e Desportos da Assembleia, 
realizada anteontem, parla-
mentares, pais de alunos e 
empresários não consegui-
ram chegar a um acordo, mas 
o diálogo continua aberto. 

Assim como as sessões da 
Casa, a reunião da Comissão 
também foi realizada por vi-
deoconferência.

Na reunião, foram debati-
dos os projetos de autoria dos 
deputados Adriano Galdino 
(PSB), presidente da ALPB); 
Ricardo Barbosa (PSB), líder 
da bancada governista; Este-
la Bezerra (PSB); e Lindolfo 
Pires (Avante), todos em de-
fesa da redução das mensa-
lidades nas escolas da rede 
privada de ensino: infantil, 
fundamental, médio e supe-
rior, bem como também as de 
cursos preparatórios e pro-
fissionalizantes.

As propostas tratam do 
mesmo tema, sendo que as 
particularidades de cada 
autor giram em torno dos 

percentuais que devem ser 
reduzidos. “Na nossa visão, 
durante esse período, os em-
presários donos das escolas 
terão sim uma economia. 
Seja no material de limpeza, 
vale transporte de funcioná-
rios, luz, água, entre outros”, 
afirmou o deputado Adriano 
Galdino.

Para ele, não adianta 
querer manter da mesma 
forma, pois a população não 
vai conseguir pagar. “Muitas 
categorias não estão conse-
guindo trabalhar e nós temos 
que olhar de forma especial 
para todos. É um momento 
que todos têm que se cons-
cientizar de quê devem abrir 
mão de alguma coisa em de-
terminada situação”, ressal-
tou Galdino.

Os parlamentares que 
defendem a redução alegam 
também que, em decorrência 
do isolamento social, vários 
pais de família perderam seus 
empregos ou tiveram suas 
remunerações reduzidas, ra-
zão pela qual estão passando 
por dificuldades justificáveis 
para não honrar com as suas 
obrigações, dentre essas, as 
relacionadas com os estudos.

A deputada Doutora Pau-
la (Progressistas) ressaltou 
que deve ter um equilíbrio na 
discussão. “Tem que ser uma 
questão pontual, pois têm es-
colas que cobram um valor e 
outras que cobram um valor 
menor. Acho que devemos 
debater mais antes da vota-
ção, para que exista um con-
senso real”, disse.

Projetos que reduzem mensalidade das 
escolas voltam à pauta da Assembleia
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com



O Senado aprovou no iní-
cio da tarde de ontem o tex-
to substitutivo à Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
do Orçamento de Guerra, em 
segundo turno. Foram 63 votos 
favoráveis e 15 contrários. Em 
virtude das alterações realiza-
das no texto, a proposta volta à 
Câmara dos Deputados.

A votação em primeiro 
turno havia sido concluída na 
última quarta-feira (15), após 
várias horas de debates. A 
sessão de segunda-feira (13), 
inclusive, foi reservada apenas 
para a leitura do relatório de 
Antonio Anastasia (PSD-MG) e 
para discussões.

Anastasia acolheu suges-
tões de colegas e fez várias alte-
rações no texto que havia sido 
aprovado pelos deputados. E é 
por isso que ele volta à Câmara 
para nova apreciação.

A PEC tem a intenção de 
suavizar a crise econômica 
pela qual as empresas passam 
durante o período de pande-
mia do novo coronavírus. Com 
diversos setores do comércio 
fechados em muitas cidades, 
as empresas perdem em arre-
cadação e têm tido dificulda-
des para pagar despesas como 
aluguel e salários dos funcioná-
rios. Para auxiliar as empresas, 
a proposta traz medidas para 
socorrê-las.

Uma das medidas previs-
tas autoriza o Banco Central 
a comprar e vender direitos 
creditórios e títulos privados 

Como houve alterações, a Câmara deve voltar a debater a nova matéria do pacote econômico contra a pandemia da Covid-19

PEC do Orçamento de Guerra 
é aprovada no Senado Federal

Brasil-Mundo
Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Carlos Vieira

Modelo fracassado 
do Brasil liberal

Alberto Madeira
amadeiraneto@gmail.com

Acilino 

O pensamento liberal, sobretudo no campo econô-
mico, com todas as ferramentas que lhes foram ofertadas 
pela teoria e pela política econômica neoclássica, nunca se 
furtou em tentar nublar a importância da filosofia política 
de Karl Marx em colocar a igualdade no mesmo patamar 
da liberdade e em seus derivados direitos na modernida-
de política Ocidental.

A partir dos ensinamentos de John Locke, o grande 
destaque na relação igualdade versus liberdade se crista-
lizou na defesa intransigente, pelos liberais, da proprieda-
de privada. Assim, o capitalismo seguiu sua trilha triun-
fante em nome do coroamento da liberdade econômica e 
os pensadores socialistas, tributários da teoria marxiana, 
passaram a ser considerados simplesmente utópicos.

O capitalismo liberal de mercado colocou a liberda-
de econômica como força suprema do desenvolvimento 
econômico das nações. Contudo, não existe um tipo só de 
capitalismo. Bresser-Pereira (2011), em texto para a Fun-
dação Getúlio Vargas, nos assegura a existência de cinco 
modelos de capitalismo: três modelos nos países ricos e 
dois modelos em países em desenvolvimento.

Nos países ricos, os modelos capitalistas são: (1) li-
beral-democrático (países anglo-saxões, inclui Inglater-
ra, EUA e Austrália); (2) social ou de concertação (países 
escandinavos e Alemanha); (3) modelo japonês ou de in-
tegração endógena (Japão como modelo canônico). Nos 
países em desenvolvimento – que são países de renda 
média que já completaram sua revolução capitalista e paí-
ses pobres – (4) entre os primeiros distingue-se o modelo 
capitalista asiático (Índia, China, Coreia do Sul e asseme-
lhados) e o (5) o modelo liberal-dependente (países como 
Brasil, México, África do Sul e Turquia).

Este quadro apresentado por Bresser-Pereira nos ofe-
rece a oportunidade de perceber as posições do Brasil na 
geopolítica internacional nos últimos vinte anos. Na crise 
de 2008, o Brasil já tinha dado os primeiros movimentos 
informais para ingressar nos BRICS (2006). É posto se 
afirmar a intenção ainda no governo Lula de migração do 
Brasil do tipo 05 de modelo capitalista para o tipo 04. Tal 
atitude tem como característica principal o afastamento 
do país do modelo liberal-dependente, ou mais precisa-
mente dos Estados Unidos da América.

Com a derrubada do governo Dilma Rousseff, em 
2016 (31 de agosto), a direita liberal adotou uma agenda 
de retorno integral ao modelo capitalista liberal-depen-
dente, condição consolidada após a vitória nas eleições 
presidenciais de 2018 de Jair Messias Bolsonaro. Não 
obstante, as forças de direita brasileiras se recomporam 
e passaram a professar a crença no capitalismo de mer-
cado, animada pela doutrina neoliberal, escudados pela 
força do capitalismo financeiro já muito bem instalado 
no Brasil.

Todas as análises para composição de cenários, por 
parte da nova classe dirigente nacional, levaram em conta 
a política belicosa e mentirosa de Donald Trump. O Esta-
do brasileiro, muito malconduzido pelo Executivo Fede-
ral, ignorante das forças exógenas econômicas, pôs-se na 
tentativa de retirar o Brasil de suas relações e responsa-
bilidades com os BRICs e de quebra fechou os canais de 
entendimento com o Mercosul.

Durante um ano na condução do governo brasileiro, 
Jair Bolsonaro e sua equipe não enxergaram as fraturas 
exposta de um país desigual, com forte concentração de 
renda, pequenas ilhas de prosperidade e imensuráveis 
bolsões de miséria. Os mais de trinta milhões de brasilei-
ros que viviam abaixo da linha de pobreza (no tempo do 
Betinho) emergiram novamente. O desemprego aumen-
tou. Em dados da PNAD Continua, a taxa de desemprego 
no Brasil ficou em 11,2%, atingindo, em janeiro último, 
11,9 milhões de pessoas. No fechamento do ano de 2019, 
a taxa de informalidade na economia brasileira foi de 
41,4%, a mais alta já vista, totalizando 38,8 milhões de 
trabalhadores e temos ainda um contingente populacio-
nal em situação de vulnerabilidade. Tal contingente não 
surgiu depois da pandemia do Covid-19 como argumenta 
Bolsonaro.

O governo brasileiro e sua equipe econômica, em 
ampla dissintonia com o mundo, insiste nas práticas neo-
liberais através da quebra do isolamento horizontal. Em 
simultâneo, numa fala precisa Lopez Obrador, presidente 
do México, afirma que a epidemia de coronavirus precipi-
tou o fracasso do neoliberalismo.
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de crédito (promessas de pa-
gamento de dívidas, que viram 
papéis negociados no merca-
do) em mercados secundários. 
O objetivo da proposta é dar 
condições ao BC de equilibrar o 
mercado.

Além disso, a PEC tira do 
governo a obrigação de cum-
prir a chamada “regra de ouro”, 
que impede o governo de se 
endividar para financiar gastos 
correntes (como a manutenção 
da máquina pública), apenas 
para despesas de capital (como 
investimento e amortização 
da dívida pública) ou para re-
financiar a dívida pública. A 
proposta também permite que 
empresas com débitos na Pre-
vidência Social possam receber 
incentivos fiscais.

Alterações 
O substitutivo de Anasta-

sia trouxe elementos adicionais 
ao texto aprovado na Câmara. 
Ele incluiu um dispositivo que 
obriga o Banco Central (BC) a 
informar ao Congresso Nacio-
nal sobre os títulos que com-
prou e dar detalhamentos que 
permitam uma análise dos 
riscos envolvidos. Além disso, 
uma série de ativos que o BC 
for comprar (cédulas de cré-
dito imobiliário e cédulas de 
crédito bancário) precisarão de 
avaliação de qualidade de cré-
dito realizada por uma grande 
agência de classificação de ris-
co. Essa classificação não pode-
rá ser inferior a BB-.

O relator ainda excluiu da 
PEC original o trecho que cria-

va um Comitê de Gestão de Cri-
se, encabeçado pelo presidente 
da República e composto por 
ministros de Estado e secre-
tários estaduais e municipais. 
Segundo ele, o comitê poderia 
trazer problemas constitucio-
nais, como a invasão de com-
petências de um Poder sobre o 
outro.

Horas antes da votação 
em primeiro turno, outras alte-
rações foram feitas. Anastasia 
incluiu um dispositivo determi-
nando que o BC priorize a com-
pra de títulos de micro, peque-
nas e médias empresas. Outra 
alteração proíbe as instituições 
financeiras que venderem ati-
vos para o Banco Central de uti-
lizarem os recursos para distri-
buição de lucros e dividendos.

 Por 63 votos favoráveis e 15 contrários, o Senado aprovou, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição

O presidente Jair Bol-
sonaro deu posse ontem ao 
novo ministro da Saúde, Nel-
son Teich, e pediu que ele bus-
que uma alternativa para pou-
par vidas e ao mesmo tempo 
evitar o aumento do desem-
prego da população, em meio 
às medidas de restrição do 
comércio em todo o país por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus . A cerimônia foi 
no Palácio do Planalto e con-
tou com a presença do ex-mi-
nistro Luiz Henrique Mandet-
ta, demitido quinta-feira do 
cargo de ministro da Saúde.

“Não queremos vencer a 
pandemia e chamar o doutor 
Paulo Guedes [ministro da 
Economia] para solucionar 
as consequências de um povo 
sem salário, sem dinheiro e 
quase sem perspectivas em 
função de uma economia que 
está sofrendo muito reveses”, 
disse o presidente.

“Junte eu e o Mandetta e 
divide por dois, pode ter cer-
teza que você vai chegar na-
quilo que interessa para todos 
nós”, disse Bolsonaro ao novo 
ministro.

Em seu discurso, o pre-
sidente lembrou que ele e 
Mandetta vinham divergin-
do sobre os caminhos para 
o combate à pandemia da 
Covid-19. O ministro se ali-

nhava às orientações da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) pela adoção de um iso-
lamento social mais forte, en-
quanto o presidente defende 
a abertura do comércio como 
forma de evitar impactos na 
economia e o desemprego na 
população.

“Tenho certeza que o 
Mandetta deu o melhor de 
si. Aqui não tem vitoriosos 
nem derrotados, a história, lá 
na frente, vai nos julgar. Essa 
briga de começar a abrir o 
comércio é um risco que eu 
corro, porque se agravar vem 
pro meu colo”, disse Bolsona-
ro, acrescentando “a minha 
visão é um pouco diferente do 
ministro, que está focado no 
seu ministério, a minha visão 
tem que ser mais ampla. […] 
Tenho que buscar aquilo que, 
segundo o povo que acreditou 
em mim, deve ser feito”.

O ex-ministro Mandet-
ta fez um balanço das ações 
realizadas pelo Ministério da 
Saúde durante sua gestão de 
16 meses, como o lançamen-
to do Médicos pelo Brasil e 
o fortalecimento da atenção 
primária. Para o combate ao 
novo coronavírus, ele desta-
cou as parcerias para amplia-
ção da produção de respira-
dores e de oferta de testes 
diagnósticos.

“A Fiocuz [Fundação Os-
waldo Cruz] se revela mais 
que nunca necessária à pró-

pria soberania do país”, afir-
mou Mandetta se referindo à 
produção de kits de testes e 
à necessidade de lançamento 
de um complexo industrial 
para produção de vacinas.

Informação
O novo ministro da Saú-

de, Nelson Teich, destacou 
que ainda há uma pobreza de 
informações sólidas sobra a 
covid-19, sua evolução e tra-
tamentos. “Isso leva a um ní-
vel de ansiedade que é enor-
me. Então a gente vive não só 
um problema clínico, de cui-
dar da doença, mas de admi-
nistrar todo o comportamen-
to de uma sociedade que está 
com medo”, disse, explicando 
que vai trabalhar, por meio da 
informação e do conhecimen-
to, para a construção de uma 
solução.

Anteontem, durante o 
anúncio de que seria o novo 
ministro da Saúde, Teich de-
fendeu um programa de tes-
tagem da população para o 
novo coronavírus, com o obje-
tivo de mapear os infectados e 
acelerar o fim do isolamento 
social em vigor no país.

Segundo dados Minis-
tério da Saúde, do dia 13 de 
abril, a pasta informou ter 
distribuído aos estados pouco 
mais de 1 milhão de kits de 
testes rápidos, número ainda 
insuficiente para uma testa-
gem em massa da população.

Hoje Teich disse que 
quer juntar as informações da 
saúde e de outros ministérios 
para “olhar o que está faltan-
do e desenhar um programa 
para que a gente entenda o 
que está acontecendo. O pro-
blema do desconhecimento é 
porque as suas decisões são 
mais do que se imagina, do 
que ter uma visão clara do 
que vai acontecer na frente”.

Teich ressaltou que quer 
trabalhar integrado diaria-
mente com os demais minis-
térios e com estados e muni-
cípios para dar agilidade na 
resposta de problemas que 
vão surgindo.

A busca por um remé-
dio para o tratamento da co-
vid-19 também está no radar 
do novo ministro. “Faremos 
uma avaliação precoce de 
como estão as pesquisas para, 
numa posição privilegiada de 
ministério, antecipar possí-
veis informações para que a 
gente consiga antecipar e ter 
acesso a medicamentos que 
vão ajudar nisso”, disse.

O foco do combate ao 
novo coronavírus, segundo 
Teich, é nas pessoas, sem des-
cuidar da atenção para outros 
problemas de saúde da popu-
lação e do período de novas 
doenças, como dengue e in-
fluenza. “Por mais que se fale 
em saúde e economia, não im-
porta o que você falar, o final é 
sempre gente”, disse.

Bolsonaro empossa Nelson Teich
como o novo ministro da Saúde
Andreia Verdélio
Agência Brasil



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 18 de abril de 2020 15
Esportes

Editoração: Luciano HonoratoEdição: Geraldo Varela

Eles continuam trabalhando distante dos gramados e sem o convívio com os jogadores, mais bem conectados

Videoconferência, leitura e 
família na vida dos técnicos

O futebol parou pelo 
novo coronavírus, mas os 
treinadores continuam a 
trabalhar. Agora distantes 
do gramado e afastados do 
convívio com os jogado-
res, os técnicos brasileiros 
mantêm a rotina de ativi-
dades na quarentena con-
centrados no celular. Men-
sagens e videoconferência 
fazem parte das rotinas de 
reuniões com colegas da 
comissão e membros da 
diretoria. O objetivo é pla-
nejar o que será feito nos 
elencos após o calendário 
ser retomado.

O Estado conversou 
com treinadores e pesso-
as próximas a eles para 
entender como tem sido 
a rotina de trabalho nes-
te período. Todos reve-
lam uma apreensão com o 
momento, principalmente 
pela dificuldade de prever 
um prazo para o retorno 
do trabalho. Acostuma-
dos com uma rotina cheia 
de compromissos, vários 
treinadores buscam usar 
o tempo livre para ler.

O técnico Fernando 
Diniz, do São Paulo, tem 
recorrido aos livros para 
ajudar a passar o tempo. O 
perfil do clube no Twitter 
até chegou a divulgar uma 
foto do treinador sentado 
no sofá enquanto se dedi-
cava à leitura. Apesar do 
futebol brasileiro estar em 
férias coletivas até 20 de 
abril, os treinadores con-
tinuam a pensar no fute-
bol e a se preocupar com 
as equipes.

No Palmeiras, o técni-
co Vanderlei Luxemburgo 
segue em contato frequen-
te com auxiliares e outros 
membros da comissão téc-
nica. Reuniões por video-
conferência e mensagens 
por WhatsApp são bem co-
muns. Todos também têm 
analisado vídeos de jogos 
anteriores e conversado 
sobre possíveis mudanças 
no time para quando o ca-
lendário for retomado.

Quando é terminada a 
hora de pensar na equipe, 
alguns treinadores que-
rem ficar junto dos filhos. 
A rotina do futebol, com 
viagens e concentrações, 
muitas vezes impede esse 
momento. Por isso, Thiago 
Carpini, do Guarani, não 
desgruda de Hugo, de um 
ano, e Caio, de sete. “A vida 
do profissional de futebol 
é muito corrida com jogos, 
concentrações, treinos e 
viagens. Temos que abdi-
car de algumas coisas. Por 
isso, neste período, além 
de estudar bastante venho 
aproveitando ao máximo 
os meus filhos e minha 
família. Apesar desse mo-
mento de incerteza que 
vivemos, procuro tirar as 
coisas boas”, disse.

Daniel Paulista assu-
miu o Sport em fevereiro 
e tem usado o tempo para 
conhecer melhor o elenco. 

Ciro Campos
Agência Estado

Demos na semana passada o pontapé inicial de uma 
grande polêmica sobre qual dos dois principais jogos de 
futebol para videogames é o mais próximo da realidade, o 
que oferece uma experiência mais divertida e o que traz a 
melhor sensação do que é a emoção de acompanhar uma 
partida de futebol de verdade. FIFA e PES agradam e desa-
gradam os fãs dos games por aspectos diversos. 

Na coluna de hoje iremos abordar especificamen-
te as diferenças entre os modos mais famosos dos dois 
concorrentes: FUT, do FIFA, e myClub, do PES. Os dois 
modos de jogo fazem muito sucesso porque dão a pos-
sibilidade de o jogador montar seu próprio time com 
atletas que jamais jogarão juntos. Cristiano Ronaldo, 
Messi e Neymar formando um trio de ataque num 
mesmo clube? Sim, é possível.

Para deixar o caldo do clubismo ainda mais grosso, 
é possível escolher qual camisa eles irão vestir, e ainda 
trazer o reforço de atletas que foram ícones do esporte 
em outras gerações, porém atuando em suas melhores 
condições. Dá pra colocar sob o manto do Flamengo, por 
exemplo, Gabigol jogando ao lado de Romário, só para se 
ter uma ideia. 

No último esquadrão que montei assim, com o refor-
ço de lendas do futebol, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho 
Gaúcho jogavam juntos pelo mesmo time, como em 2002, 
ao lado de craques da era moderna, como Robben e Vidal. 
Dá também para brincar com possibilidades de repatria-
mento. Montar o elenco atual do Mengão e trazer de volta 
Lucas Paquetá, ou antecipar utopias, como fazer Cavani 
vestir a camisa do São Paulo.

O que mais diferencia o myClub, do PES, do FIFA Ul-
timate Team (FUT) é a forma de contratar os jogadores, 
pois em ambos, depois que um jogador é trazido ao time, 
fica no elenco para sempre.

Os dois jogos trabalham com sistemas de cartas. 
Cada jogador é representado por uma carta. No FUT, as 
cartas são compradas diretamente, num mercado para-
lelo onde acontecem leilões, com valor direto dos joga-
dores. No myClub, os jogadores são trazidos por meio de 
olheiros. Você compra olheiros que trabalham com aquele 
tipo de jogador, e especifica características, habilidades. 
Se eu quiser trazer Edinson Cavani para o meu São Paulo, 
basta contratar dois olheiros: um específico de jogadores 
do PSG e outro de jogadores uruguaios. Na interseção de 
características, o atacante será o único. 

É possível elencar até três olheiros por contratação. 
Além da forma de contratar, há também diferenças na 
evolução das cartas, no preço e no entrosamento. A evo-
lução de cada jogador só existe no myClub. Quando você 
contrata um veterano, ele ainda tem uma margem de 
evolução e suas habilidades crescem à medida em que ele 
joga por seu time. Para jogadores mais jovens, essa mar-
gem é muito maior.

Então se Lucas Paquetá não é um jogador que de-
sequilibra no FUT, com certeza será no myClub ao fi-
nal de seu treinamento. Por outro lado, o FUT traz car-
tas especiais baseadas no desempenho real de cada 
jogador. Se Gabriel Jesus entrou no segundo tempo no 
Manchester City, marcou três gols e garantiu a vitó-
ria carregando o time nas costas, o jogo lança para ele 
uma carta de valor maior. Essa interação do mundo 
real com o virtual acaba sendo uma experiência única 
para quem, além de curtir o futebol nos videogames, 
também gosta de acompanhar as ligas.

Em ambos os jogos se usa dinheiro virtual para con-
tratar jogadores, mas tanto em um quanto no outro há a 
possibilidade de comprar dinheiro virtual com dinheiro 
real e poupar tempo de jogo para a contratação dos atle-
tas. No FUT leva mais tempo contratar que no myClub. O 
terceiro ponto é o entrosamento. No FUT existem linhas 
que formam ligações fracas ou fortes entre os jogadores, 
e isso influencia no entrosamento do time. Essas linhas 
correspondem a nacionalidade e liga onde atuam. Então, 
usando o exemplo acima, de Neymar, Messi e Cristiano 
Ronaldo, eles até poderiam atuar juntos, mas teriam 
entrosamento ruim, pois não têm nada em comum. No 
myClub, basta botar pra jogar junto.

Apesar da aparente simplicidade, o custo de “ma-
nutenção” dos jogadores no myClub é mais alto do que 
no FUT.

FIFA vs PES 
(parte 2)

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

“Analiso os jogos que fize-
mos, as características dos 
atletas e penso nas peças 
que tenho e na possibilida-
de de melhorar o padrão 
de jogo.”

A incerteza do retorno 
é um problema. “Na cabe-

ça dos jogadores também 
passa essa indefinição. 
Quando o elenco está de 
férias em condições nor-
mais, eles fazem ativida-
des físicas em parques, 
academias e jogam nas pe-
ladas de fim de ano. Agora 
é uma situação atípica. A 
dificuldade será grande 
para todos.”

No CRB, Marcelo Cabo, 
que trabalha ao lado do fi-
lho Gabriel, seu auxiliar 
técnico, sente “falta até da 
pressão da torcida”. “To-
dos nós estamos sentindo 
falta da rotina. Eu brinco 
que faz falta o cheiro da 
grama. E até a pressão da 
torcida, da adrenalina do 
jogo e das vaias. No clube 

eu costumo chegar cedo, 
faço reuniões, preparo 
treinos e vou embora à 
noite. Agora, minha rotina 
está bem diferente.”

Já Ricardo Catalá, téc-
nico do Mirassol, se prepa-
ra para enfrentar “vários 
cenários”. “Um deles é se 
o Campeonato Paulista 
acabar e não for retoma-
do. Nesse sentido, tenho 
observado jogadores para 
montagem de um possível 
elenco para a Série D, que 
seria o próximo passo. Te-
mos olhado esse perfil de 
reforço, porque é um cam-
peonato com característi-
cas diferentes, com estilo 
de jogo mais brigado do 
que o Estadual.”

Foto: Divulgação

Luxemburgo segue em contato frequente com auxiliares e outros membros da comissão técnica por videoconferência

Foto: Divulgação/São Paulo

O técnico Fernando Diniz, do São Paulo, tem recorrido aos livros para ajudar a passar o tempo e se reciclar mais

Temos que abdicar 
de algumas coisas. 

Por isso, neste período, 
além de estudar 
bastante venho 
aproveitando ao 

máximo os meus filhos 
e minha família 

Colunista colaborador



Cresce a pressão política para que o COB mantenha basquete, voleibol, handebol e futsal nos Jogos da Juventude

Paraíba é contra a exclusão
das modalidades coletivas

O Comitê Olímpico Bra-
sileiro (COB) publicou no úl-
timo dia 8, em seu site oficial, 
um comunicado informando 
sobre a definição do modelo 
que será adotado para a eta-
pa nacional dos Jogos Esco-
lares da Juventude - como já 
informado nas edições ante-
riores de A União -. Na Para-
íba é consenso entre atletas, 
treinadores e dirigentes das 
federações esportivas que 
a decisão foi um equívoco e 
que o comitê - presidido pelo 
ex-judoca do Rio de Janeiro, 
Paulo Wanderley Teixeira 
-  precisará voltar atrás sob 
pena de perder apoio político 
dos estados e confederações 
filiadas.

Na medida anunciada, 
o COB informou que mesmo 
a etapa ainda não estando 
confirmada – a decisão nesse 
sentido deve sair até junho – 
por conta da pandemia de 
Covid-19 (novo coronaví-
rus), será necessário reade-
quar a competição e, para 
isso, o COB informou a reti-
rada dos esportes coletivos 
(Basquete, Futsal, Handebol 
e Vôlei) da edição, além do 
Taekwondo e da Ginástica 
Artística que pela primeira 
vez integrariam o calendário 
da disputa. 

No entanto, a medida 
tem gerado diversos debates 
no meio esportivo e uma for-
te pressão política no sentido 
contrário ao objetivo do órgão 
máximo dos esportes olímpi-
cos no país. O entendimento 
geral é que não faz sentido 
realizar o evento excluindo 
modalidades, especialmente 
sacrificando as competições 
que historicamente contam 

com um grande número de 
atletas participantes, além da 
maior atração de público, fa-
tor relevante para a viabilida-
de econômica da competição.

De acordo com Izaque 
Alves, presidente da Federa-
ção Paraibana de Handebol 
(FPH), não há como qualquer 
desportista concordar com a 
medida. Segundo ele, existe 
uma cadeia de pessoas en-
volvidas no desenvolvimento 
dessas modalidades que será 
prejudicada, caso a proposta 
avance. 

“Será ruim para o es-
porte, mas principalmente 
para a juventude que tem 
nesse evento um dos mo-
mentos marcantes em suas 
vidas. Essa medida simples-
mente excluirá uma faixa-e-
tária inteira de atletas que 
em 2021 extrapolarão a 
idade da competição. Além 
disso, vivemos um cenário 
de demissões e cortes de 
funcionários, onde muitas 
escolas estão deixando de 
priorizar os esportes e sem 
os Jogos Escolares da Ju-
ventude, que servem como 
vitrine, acredito que tere-
mos um risco ainda maior 
para um série de profissio-
nais que trabalham com o 
esporte no nível escolar”, 
explicou Izaque Alves.

Já Carlos Fernandes, 
presidente da Federação Pa-
raibana de Voleibol, entende 
que é preciso nesse momento 
encontrar uma saída que pos-
sa adequar o interesse espor-
tivo, a dificuldade com o novo 
calendário que se estabele-
cerá após a crise com o coro-
navírus, assim como outras 
perspectivas que envolvem 
a competição como patroci-
nadores e a movimentação 
financeira que a disputa gera 
em todo o país.

“A avaliação é complexa 
de se fazer. Esportivamente, 
não resta dúvida que será 
uma perda imensa para o 
jogos. Por outro lado, enten-
demos a ponderação do COB 
que agora precisa lidar com 
uma situação nova e reade-
quar todo o calendário. No 

entanto, acredito que é pre-
ciso buscar um formato que 
não exclua ninguém. Estare-
mos saindo de um grave crise 
e entendo que o esporte pode 
contribuir, como poucos se-
tores, para esse movimento 
de retomada do país, inclusi-
ve ativando áreas da econo-
mia que sempre contam com 
essa competição”, comentou 
Carlos Fernandes.

Quem também discorda 
da medida e concorda com os 
demais dirigentes esportivos 
é Bosco Crispim, presidente 
da Federação Paraibana de 
Futsal (FPFS) e da Associação 
das Federações de Esportes 
da Paraíba (AFEFP) - entida-
de que reúne todas as esferas 
administrativas dos esportes 
no estado, incluindo as mo-
dalidades excluídas pelo COB. 

Segundo ele, a resis-
tência contra a proposta do 
órgão nacional é grande na 
Paraíba e em todo o Brasil e 
o Comitê Olímpico Brasileiro 
não conseguirá avançar com 
essa medida.

“Nós podemos até com-
preender que diante de uma 
extensão da crise possa haver 
o cancelamento da compe-
tição, mas caso ela ocorra é 
preciso garantir a participa-
ção de todas as modalidades. 
Vale salientar que o orçamen-
to para a disputa já existe. En-
tão, o que precisa ser feito é 
uma adequação do calendá-
rio e até mesmo do formato, 
mas isso não pode ocorrer a 
partir da exclusão de moda-
lidades. Na minha visão, essa 
foi uma tentativa de fazer o 
que conhecemos por “se co-
lar, colou”, mas não colou e 
agora há uma crise gerada, 
mas que tenho certeza que 
será revertida”, afirmou Bos-
co Crispim. 

Ainda segundo Bosco 
Crispim, em conversas com 
Pedro Martins Verão, presi-
dente da Federação de Futsal 
do Mato Grosso - estado que 
encaminha para ter a sua ca-
pital oficializada como uma 
das sedes do evento esse ano 
–, o mandatário do futsal ma-

to-grossense chegou a afir-
mar que, em caso de exclusão 
das modalidades coletivas, o 
estado poderá perder o inte-
resse em abrigar o evento por 
conta da perda do apelo ao 
público gerado pelos espor-
tes que estão entre os mais 
praticados no país.

Responsável pela rea-
lização dos Jogos Escolares 
e Paraescolares da Paraíba, 
a Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer do Governo 
do Estado (Sejel) é mais um 
dos órgãos que aguarda de-
finições sobre o tema. 

No entanto, de acordo 
com José Hugo, coordena-
dor da competição no esta-
do, a intenção é que todas as 
modalidades sejam contem-
pladas.

“Nós também fomos pe-
gos de surpresa com esse 
anúncio do COB, pois foi algo 
não dialogado em nenhu-
ma esfera. De nossa parte, 
aguardaremos uma posição 
oficial para que possamos 
organizar o nosso calendá-
rio, mas na Paraíba a deter-
minação é fazer os ajustes 
necessários, mas garantir 
que tenhamos a competição 
com todas as modalidades”, 
explicou o membro da Sejel.

Enquanto segue o im-
bróglio, a perspectiva é que 
tanto atletas, como técnicos, 
dirigentes e torcedores terão 
que aguardar um desfecho 
mais claro para a principal 
competição escolar do país. 
Essa conclusão está atrelada 
à dois fatores: o fim da crise 
com o novo coronavírus e 
a disputa política que já se 
estabeleceu entre dirigen-
tes esportivos estaduais e o 
COB, numa queda de braço 
onde o desenvolvimento do 
esporte precisa ser o foco.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Carlos Fernandes (D), presidente da 
FPV, defende que o voleibol tenha 
participação garantida nos Jogos 
Escolares da Juventude deste ano

 Nós podemos até 
compreender diante da 
crise a não realização, 
mas caso ela ocorra é 

preciso garantir a 
participação de todas as 
modalidades nos Jogos 

da Juventude  

Foto: Divulgação

Crispim diz que a resistência contra a proposta é grande em todo o Brasil

 Nós aqui na 
Paraíba também fomos 

pegos de surpresa 
com esse anúncio do 

Comitê Olímpico 
Brasileiro, pois foi algo 

não dialogado em 
nenhuma esfera  

Foto: Divulgação

José Hugo é o coordenador dos Jogos Escolares e Paraescolares da Paraíba
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Governo do Estado está fazendo recomendações a gestoras e profissionais da saúde sobre prevenção e cuidados com pacientes

Atendimento de grávidas e 
puérperas segue orientações

Gestoras municipais de 
políticas públicas para mu-
lheres da Paraíba e profissio-
nais de saúde estão receben-
do orientações do Governo 
do Estado, por meio da Secre-
taria da Mulher e da Diversi-
dade Humana e pelo Comitê 
Estadual de Enfrentamento 
da Mortalidade Materna e 
o Grupo Condutor Estadual 
da Rede Cegonha, sobre os 
procedimentos de prevenção 
dos atendimentos, monito-
ramento e encaminhamen-
tos das mulheres grávidas 
e puérperas no período de 
pandemia da Covid-19.

Segundo o Ministé-
rio da Saúde, ainda não há 
confirmação científica que 
comprove a ocorrência da 
transmissão vertical (mãe 
transmite para o bebê du-
rante a gravidez) da Co-
vid-19, mas as gestantes 
estão, atualmente, no grupo 
de risco para infecções res-
piratórias, dentre elas H1N1, 
razão pela qual devem tomar 
precauções preventivas para 
todas as doenças respirató-
rias, incluindo a vacina con-
tra a H1N1. 

Segundo a secretária 
da Mulher e da Diversida-
de Humana, Lídia Moura, as 
recomendações gerais são 
repassadas em  reuniões 
de videoconferência com 
as gestoras voltadas para 
gestantes, lactantes e mães 

Agendamento de exames e consultas deve ser mantido para não prejudicar o seguimento do pré-natal, assim como a ultrassonografia morfológica 

de bebês de até 24 meses, 
como lavar frequentemente 
as mãos com água e sabão 
ou usar álcool em gel; evitar 
tocar os olhos e a boca; pro-
teger o nariz e a boca com o 
antebraço ou lenços ao tossir 
ou espirrar; evitar aglome-
rações, especialmente se es-

tiver com sintomas gripais; 
para as infectadas com o 
novo coronavírus, manter o 
isolamento de 14 dias; e não 
procurar postos ou hospitais 
se não apresentar sintomas, 
pois isso evita qualquer tipo 
de contaminação. 

As mulheres grávidas 

que já apresentam doen-
ças respiratórias devem ser 
tratadas como prioridade 
máxima e as que estão com 
síndrome gripal deverão ter 
suas consultas e exames de 
rotina adiados em 14 dias, 
e, quando necessário, serem 
atendidas em local isolado 

das demais pacientes. 
“É importante desta-

car que o reagendamento de 
consultas e exames deve ser 
realizado em tempo hábil, a 
fim de não prejudicar o se-
guimento do pré-natal; tam-
bém é recomendado que seja 
realizada a ultrassonografia 

Foto: André Borges/Agência Brasília

Cagepa lança assistente virtual que 
ampliará suporte de apoio a cliente

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
agora conta com mais um su-
porte de apoio ao cliente: a 
Acqua, assistente virtual da 
empresa que já está disponí-
vel no site da Cagepa (www.
cagepa.pb.gov.br), na Agên-
cia Virtual e no Chat do apli-
cativo Cagepa, recebendo e 
registrando as demandas dos 
usuários, de forma ágil e fácil.

O avatar da Acqua co-
meçou a ser desenvolvido 
este ano pela Assessoria de 
Comunicação e Marketing, a 
Subgerência de Tecnologia 
da Informação e a Diretoria 
Comercial da Cagepa. O traba-
lho da mascote é monitorado 
por profissionais da Diretoria 
Comercial, que recebem as 
informações repassadas pela 
Acqua e logo encaminham os 
serviços para serem execu-
tados, como consertos de va-
zamentos de água e esgotos, 

consultas a contas pagas, se-
gunda via da conta, localiza-
ção das agências, religamento 
de fornecimento de água e re-
porte de falta d’água.

A negociação de débitos 
é um dos destaques entre 
os serviços realizados pela 
Acqua, sem necessidade de 
interação humana. O cha-
tbot possibilita que o cliente 
tenha acesso a todos esses 
serviços, de forma rápida e 
interativa. O consumidor so-
licita o atendimento para a 
Acqua por meio de apenas 
uma palavra-chave. A assis-
tente virtual, então, consulta 
uma base de dados, para em 
seguida, fornecer a resposta 
mais eficaz.

“A Acqua chega para for-
talecer nosso time de canais 
alternativos, facilitando ain-
da mais o contato do cliente 
com a empresa, fator essen-
cial nesse período de pande-

mia e isolamento social. Im-
portante frisar que também 
estaremos acompanhando 
o progresso da ferramenta e 
realizando ajustes, quando 
preciso, para que, futuramen-
te, ela possa fazer ainda mais 
serviços”, explicou o presi-
dente da Cagepa, Marcus Vi-

nícius Fernandes Neves.
Além da assistente vir-

tual, o cliente continuará con-
tando com os outros canais da 
companhia como o Teleatendi-
mento 115, o aplicativo Cage-
pa (disponível para Android e 
iOS) ou pelas redes sociais (Fa-
cebook, Instagram e Twitter).

Acqua vai registrar demandas dos usuários de forma mais ágil e fácil

O Sebrae Paraíba, em 
parceria com o Empreen-
der PB, deu início nesta 
semana ao curso de capa-
citação on-line por meio 
de vídeo-aulas para os 
participantes do progra-
ma. Sendo o curso uma 
das etapas de concessão 
obrigatória que o em-
preendedor participa para 
o recebimento do crédito, 
a parceria permite que, as-
sim, se dê seguimento aos 
processos mesmo em tem-
pos de isolamento social. 

As pessoas inscritas 
no programa e que se en-
contram na fase de capa-
citação, podem acessar o 
link www.sebrae.com.br/
sites/portalsebrae/curso-
sonline e assistir as aulas 
dos cursos obrigatórios: 
Identidade Empreendedo-
ra, Aprender a Empreen-
der e Gestão Financeira. 

Para o gerente da uni-
dade de inovação e com-
petitividade empresarial 
do Sebrae Paraíba, Elinal-
do Macêdo, a parceria é 
importante, pois consegue 
suprir a lacuna da capa-
citação presencial com 
um conteúdo a distância,  
transferindo conheci-
mento e agregando valor 
na gestão dos pequenos 
negócios, possibilitando 
a continuidade do atendi-
mento do Empreender.

O portal do Sebrae 
também dis ponibiliza ou-
tros cursos complemen-
tares, como por exemplo 
Marketing e Captar Recur-
sos. Ao finalizar os cursos 
obrigatórios, o participan-
te deverá emitir o certifi-
cado digital e enviar para 
o WhatsApp 98600-7888 
ou para os e-mails patri-
ciafaria@empreender.
pb.gov.br e sergiofeitosa@
empreender.pb.gov.br . 

O passo a passo para 
realização dos cursos está 
disponível no site do Em-
preender no endereço 
www.empreender.pb.gov.
br . Caso o empreendedor 
não tenha conhecimento 
se está apto para a capa-
citação, a informação tam-
bém pode ser adquirida 
no site do Programa na 
consulta de processo.

De acordo com a ge-
rente de capacitação do 
Programa Empreender PB, 
Patricia Farias, os cursos on
-line oferecem uma série de 
vantagens para o empreen-
dedor. “Ao realizar a capa-
citação à distância, o par-
ticipante não precisa sair 
do conforto da sua casa, se 
mantém seguro para par-
ticipar do treinamento e 
possui uma flexibilidade de 
horário. Assim, evita-se o 
contato direto com outras 
pessoas, comentou.

Sebrae capacita 
empreendedores

Ministério Público processa prefeito de 
Curral de Cima por promoção pessoal

O Ministério Público da 
Paraíba denunciou à Justiça 
o prefeito de Curral de Cima, 
por utilização de serviço 
público para fins de promo-
ção pessoal. De acordo com 
a denúncia, protocolada na 
quinta-feira passada, Antônio 

Ribeiro Sobrinho, conhecido 
por Totó Ribeiro, agrediu os 
princípios constitucionais da 
legalidade, impessoalidade e 
moralidade, ao divulgar seu 
nome em letreiro eletrônico, 
durante apresentações de 
bandas musicais em duas fes-

tas populares do município. 
O processo foi distribuído 

para relatoria do desembar-
gador do Tribunal de Justiça, 
Ricardo Vital de Almeida. Na 
denúncia, a Comissão de Com-
bate aos Crimes de Respon-
sabilidade e à Improbidade 

Administrativa do MPPB des-
creve as duas oportunidades 
nas quais o gestor infringiu 
a lei. A primeira foi durante a 
Festa do Padroeiro de Curral 
de Cima, em 2019, e a segunda 
na festividade de São Sebas-
tião, em janeiro passado. 

morfológica no segundo tri-
mestre em mães com infec-
ção Covid-19, especialmente 
para acompanhar a formação 
e o crescimento fetal”, afirma 
Lídia Moura. 

Para as lactantes, a ama-
mentação também deve ser 
estimulada, pois não há evi-
dências de transmissão du-
rante a amamentação, mas é 
necessário que se utilizem de 
máscara como forma de pro-
teger o bebê das gotículas de 
saliva que possam ser trans-
mitidas da mãe, caso aparen-
te sintomas ou infecção, para 
o filho.

Formações Técnicas
A Paraíba vem realizan-

do ações específicas para 
prevenção nos atendimen-
tos das mulheres grávidas 
e puérperas no período de 
pandemia do Covid-19, por 
meio do Comitê Estadual da 
Crise e do Comitê Estadual de 
Enfrentamento a Mortalidade 
Materna. O Grupo Condutor 
Estadual da Rede Cegonha 
tem promovido formação 
técnica on-line e a Materni-
dade Instituto Saúde Elpídio 
de Almeida - ISEA, referência 
para o atendimento das mu-
lheres da região de Campina 
Grande, criou o protocolo de 
atendimento aos pacientes 
suspeitas/confirmadas com 
Covid-19, elaborado pela mé-
dica Melânia Amorim.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2020, que objetiva: CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS; RATIFICO o correspon-
dente procedimento em favor de: PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA 
DE MULTI UTIL - R$ 146.862,50; THIAHO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME - R$ 88.521,50.

Araruna - PB, 16 de abril de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro 

de Preços nº AD00001/2020 - Ata de Registro de Preços nº 00061/2019, decorrente do processo 
licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00061/2019, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONCEIÇÃO. DOTAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA ORÇAMENTO DE 2020 � 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/OUTROS RECURSOS 02.010 GABINETE DO PREFEITO 
04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 02.020 SEC.DE PLANEJ. 
ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL 04 122 0002 2006 MANUT.DAS ATIV.DA COORD.
ADMINISTRATIVA REGIONAL 02.050 SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER 12 361 
0005 2012 MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% 12 361 0005 2013 
MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE 12 361 0030 2018 MANUT.
DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE 12 361 0030 2030 MANUT.DO PROG. 
QUOTA SALÁRIO EDUCACAO-QSE 02.070 SEC.DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST.SOCIAL 
E JURIDICA 08 244 0033 2035 MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS 02.080 
SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS 15 452 0022 2044 MANUT.DAS. ATIV. 
DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL. E MEIO AMBIENTE 02.090 SEC. DE TURISMO E DESENV. 
ECONOMICO RURAL 20 608 0011 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA 
SECRETARIA 23 333 0034 2054 MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO 
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 244 0033 2059 MANUT.DAS ATIV.DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 08 244 0033 2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO 
IGD ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. 99 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica SAÚDE 
Orçamento de 2020 � Recursos Próprios do Município/Outros Recursos 03.000 Fundo Municipal 
de Saúde 10 301 0012 2066 Coord. das ativ.do prog.de atenção básica-PAB-FIXO 10 302 0012 
2067 Coord. das ativ.do bloco média e alta complexidade 10 301 0012 2070 Coord. das ativ.do 
prog. incentivo a saúde bucal 10 301 0012 2076 Coord.manut.ativ.do prog. SUS/CEO - Centro de 
Especialidades Odontológicas 10 302 0012 2077 coord. Manut. Das atividades do SAMU - Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 10 301 0012 2079 manutenção das atividades do programa PMAC 
03.001 sec.de saude 10 302 0012 2080 Manut. das ativ. dos serv. publ. em saúde com o FMS 10 302 
0012 2086 Manutenção das atividades do pronto atendimento ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. 
99 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00067/2020 - 16.04.20 
- PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL - R$ 51.401,88; CT 
Nº 00068/2020 - 16.04.20 - THIAHO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME - R$ 30.982,53; Fundo 
Municipal de Saúde de Araruna: CT Nº 01067/2020 - 16.04.20 - PRINTEX SERVICOS GRAFICOS 
E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTIL - R$ 95.460,62; CT Nº 01068/2020 - 16.04.20 - THIAHO 
HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME - R$ 57.538,97.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE 
ESCOLAR. 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 
10/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 17 de abril de 2020
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00014/2020. DOTAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA ORÇAMENTO 
DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/OUTROS RECURSOS 02.010 GABINETE 
DO PREFEITO 04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 02.020 SEC.
DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL 04 122 0002 2006 MANUT.DAS ATIV.DA 
COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL 02.050 SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER 
12 361 0005 2012 MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% 12 361 0005 
2013 MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE 12 361 0030 2018 MANUT.
DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE 12 361 0030 2030 MANUT.DO PROG. 
QUOTA SALÁRIO EDUCACAO-QSE 02.070 SEC.DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST.SOCIAL 
E JURIDICA 08 244 0033 2035 MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS 02.080 
SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS 15 452 0022 2044 MANUT.DAS. ATIV. 
DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL. E MEIO AMBIENTE 02.090 SEC. DE TURISMO E DESENV. 
ECONOMICO RURAL 20 608 0011 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA 
SECRETARIA 23 333 0034 2054 MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO 
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 244 0033 2059 MANUT.DAS ATIV.DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 08 244 0033 2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO 
IGD ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 99 Material de Consumo; 3390.39 99 Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Jurídica SAÚDE Orçamento de 2020 - Recursos Próprios do Município/
Outros Recursos 03.000 Fundo Municipal de Saúde 10 301 0012 2066 Coord. das ativ.do prog.de 
atenção básica-PAB-FIXO 10 302 0012 2067 Coord. das ativ.do bloco média e alta complexidade 
10 301 0012 2070 Coord. das ativ.do prog. incentivo a saúde bucal 10 301 0012 2076 Coord.
manut.ativ.do prog. SUS/CEO - Centro de Especialidades Odontológicas 10 302 0012 2077 coord. 
Manut. Das atividades do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 10 301 0012 2079 
manutenção das atividades do programa PMAC 03.001 sec.de saude 10 302 0012 2080 Manut. 
das ativ. dos serv. publ. em saúde com o FMS 10 302 0012 2086 Manutenção das atividades do 
pronto atendimento ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 99 Material de Consumo; 3390.39 99 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00069/2020 - 17.04.20 
- RYCARDO CESASR RIBEIRO PORTELA - R$ 49.400,00; CT Nº 00070/2020 - 17.04.20 - SE-
MEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - EPP - R$ 93.038,67; CT Nº 
00071/2020 - 17.04.20 - PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP - R$ 85.658,24; CT 
Nº 00072/2020 - 17.04.20 - PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME - R$ 46.217,24; O Fundo 
Municipal de Saúde e : CT Nº 01069/2020 - 17.04.20 - RYCARDO CESASR RIBEIRO PORTELA - 
R$ 33.000,00; CT Nº 01070/2020 - 17.04.20 - SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA 
AUTOS LTDA - EPP - R$ 117.582,45; CT Nº 01071/2020 - 17.04.20 - PROMO AUTO COMERCIO 
DE PECAS LTDA - EPP - R$ 16.949,79; CT Nº 01072/2020 - 17.04.20 - PERICLES CARNEIRO 
DE OLIVEIRA - ME - R$ 68.959,04.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00014/2020 
Aos 16 dias do mês de Abril de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Pre-

feitura Municipal de Araruna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor Moreira - Centro 
- Araruna - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 10, de 07 de Julho 
de 2008; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00014/2020 que 
objetiva o registro de preços para: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA E DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PEÇAS DIVER-
SAS, FILTROS DIVERSOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVOS E SERVIÇOS MECÂNICOS 
VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA VEICULAR PRÓPRIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; resolve registrar o preço nos seguintes termos:Órgão e/ou entidade 
integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - CNPJ 
nº 08.927.105/0001-00.A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, 
considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.Integram esta Ata, o Edital do 
Pregão Presencial nº 00014/2020 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido 
certame:- PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME.- CNPJ: 03.466.020/0001-40. - lote(s): 2 - 3 
- 5 - 6 - 7 - 8 - 12 - 21.Valor: R$ 115.176,28.- PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP.
CNPJ: 41.144.346/0001-40.Lote(s): 10 - 13 - 16 - 17 - 19 - 25 - 28.Valor: R$ 102.608,03.- RYCARDO 
CESAR RIBEIRO PORTELA.CNPJ: 06.119.417/0001-54.Lote(s): 29.Valor: R$ 82.400,00.- SEMEA 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - EPP.CNPJ: 14.118.455/0001-10.Lote(s): 
1 - 4 - 9 - 11 - 14 - 15 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27.Valor: R$ 210.621,12.Total: R$ 510.805,43. 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 
de Araruna.A referida ATA, encontra-se em seu inteiro teor, disponibilizada no Portal do Município.

Araruna - PB, 16 de abril de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2020, que objetiva: Aquisição de forma 
parcelada de medicamentos diversos, destinados a esta Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 
358.407,00; SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 652.811,60.

Baia da Traição - PB, 03 de Abril de 2020
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2020, que objetiva: Aquisição de forma 
parcelada de materiais médicos hospitalares diversos, destinados a esta Prefeitura; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS LTDA - R$ 130.889,90; L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 503.942,30.

Baia da Traição - PB, 03 de Abril de 2020
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de medicamentos diversos, destinados a esta Prefei-

tura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2020. DOTAÇÃO: TRANSFERÊNCIAS 
DA SAÚDE E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO: 04.010 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 0012 2007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SAÚDE; 10 301 0014 2012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 
- PAB FIXO; 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e: CT Nº 00078/2020 - 
03.04.20 - EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 358.407,00; CT Nº 00079/2020 
- 03.04.20 - SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 652.811,60.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de materiais médicos hospitalares diversos, destinados 

a esta Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2020. DOTAÇÃO: TRANS-
FERÊNCIAS DA SAÚDE E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO: 
04.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 0012 2007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE; 10 301 0014 2012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 
EM SAÚDE - PAB FIXO; 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e: CT Nº 
00080/2020 - 03.04.20 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 130.889,90; 
CT Nº 00081/2020 - 03.04.20 - L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 503.942,30.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2020, que objetiva: Aquisição de forma 
parcelada de material odontológico diversos, destinados a esta Prefeitura; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA - R$ 576.770,15.

Baia da Traição - PB, 03 de Abril de 2020
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de material odontológico diversos, destinados a esta 

Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2020. DOTAÇÃO: TRANSFE-
RÊNCIAS DA SAÚDE E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO: 04.010 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 0012 2007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
DE SAÚDE; 10 301 0013 2009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - FNS/PSF; 
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e: CT Nº 00082/2020 - 03.04.20 - DENTAL 
COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 576.770,15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020
A Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel – PB, através da Presidenta abaixo transcrito, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2020, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE BARRA 
DE SÃO MIGUEL - PB. Data de abertura: 12/05/2020 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Barra de São Miguel, Rua Thomaz de Aquino,06, Centro, Barra de São Miguel - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 hrs. Outras informações pelo Telefone (83) 3358-1005, Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 16 de abril de 2020.
Cláudia Maria da Silva

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 09:30 horas do dia 30 de Abril de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NA CIDADE 
DE CAMPINA GRANDE - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0005/14; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e das 
14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3358-1005. E-mail: 
pm.barradesaomiguelpb@hotmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.br ou www.tce.
pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 17 de Abril de 2020
ANTÔNIO AELSON CANEJO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL – PB
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2020
No Aviso de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/2020, do tipo “Menor 

Preço”, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e Jornal à União do dia 17/04/2020, onde se lê: 
ÀS 11:00 HORAS DO DIA 28 DE ABRIL DE 2020: leia-se: ÀS 11:00 HORAS DO DIA 30 DE ABRIL 
DE 2020. Os demais atos permanecem inalterados.

Barra de São Miguel - PB, 17 de abril de 2020
ANTÔNIO AELSON CANEJO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 08:00 horas do dia 06 de Maio de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais de Construção Diversos 
de forma parcelada destinados a serviços em prédios públicos municipais - Cuitegi/PB, no exercício 
de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 001/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3502-1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. 

Cuitegi - PB, 17 de Abril de 2020
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Medicamentos de forma 
parcelada destinados a Secretaria de Saúde e Saneamento/Fundo Municipal de Saúde do Município 
de Cuitegi/PB, para o exercício de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2013. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3502-1143. E-mail: 
cuitegilicitacoes@hotmail.com.

 Cuitegi - PB, 17 de Abril de 2020
JADIR FERNANDES DA ROCHA

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2019

OBJETO: Contratação de empresa do seguimento da construção civil, destinada a execução 
dos serviços de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO de Ruas na Zona Urbana do Município 
de Cuitegi/PB, conforme SICONV Nº 878834 - CONTRATO Nº 1061700-51/2018. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: POLYEFE CONSTRUÇÕES, 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - Valor: R$ 234.808,59. As propostas de preços das empre-
sas: VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - ME no valor total de R$ 248.155,46; 
JMR CONSTRUÇÕES EIRELI no valor total de R$ 253.319,33, e a ESTRUTURAL SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI no valor total de R$ 241.567,53, foram todas declaradas 
DESCLASSIFICADAS, por não terem atendido ao edital da licitação supra. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro - Cuitegi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3502-1143. E-mail: cuitegilicitacoes@hotmail.com. 

Cuitegi - PB, 16 de Abril de 2020
ADRIANO GALDINO DA SILVA

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

O presidente da Comissão Permanente de Licitação, o Sr. ADRIANO GALDINO DA SILVA, 
CONVOCA o Sr. JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO, VECENDOR na licitação em epígrafe, para 
comparecer num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
para 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. 

Cuitegi - PB, 17 de Abril de 2020
ADRIANO GALDINO DA SILVA

Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de veículos e motocicletas destinados a atender Secretarias da Administração 

Municipal - Cuitegi/PB, exercício de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2020. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/
FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDI-
NÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO 
FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Cuitegi e: CT Nº 00017/2020 - 02.04.2020 - AGENOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR - R$ 
23.940,00; CT Nº 00018/2020 - 02.04.2020 - ANTONIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS - R$ 
120.000,00; CT Nº 00019/2020 - 02.04.2020 - DAMIRES VITORIA DOS SANTOS SOARES LOPES 
- R$ 18.900,00; CT Nº 00020/2020 - 02.04.2020 - DARLIANNY LUIS DA SILVA - R$ 23.400,00; CT 
Nº 00021/2020 - 02.04.2020 - EDNALVA PAULINO DA SILVA - R$ 5.400,00; CT Nº 00022/2020 
- 02.04.2020 - ELIAS DOS SANTOS XAVIER - R$ 18.000,00; CT Nº 00023/2020 - 02.04.2020 - 
FRANCISCO HERCULANO SOARES - R$ 50.000,00; CT Nº 00024/2020 - 02.04.2020 - FRANKLIN 
WILLIANS OLIVEIRA FRANÇA - R$ 31.500,00; CT Nº 00025/2020 - 02.04.2020 - JARDIENE SO-
ARES MONTEIRO - R$ 8.550,00; CT Nº 00027/2020 - 02.04.2020 - LEANDRO FERNANDES DA 
SILVA - R$ 31.500,00; CT Nº 00028/2020 - 02.04.2020 - PEDRO GOMES DA SILVA - R$ 18.900,00; 
CT Nº 00029/2020 - 02.04.2020 - REGINILDO DE ARAUJO DUTRA - R$ 11.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIANº 006/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº045/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO

ASECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, atravésDA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÃO, torna público, a RETIFICAÇÃOno ANEXO Ino instrumento convocatório, da 
Licitação CONCORRÊNCIAtipo “MENOR PREÇO”,cujoOBJETO A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
DO PARQUE LINEAR DA DINAMÉRICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA.Conforme o § 4° do artigo 21 da Lei 8.666/1993, fica mantido a abertura para as 09:00 
horas do dia 27 de abril de 2020.O novo Edital estará à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, 
Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (http://transparencia.campinagrande.
pb.gov.br/licitacoes/) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf).

Campina Grande, 17 de abrilde 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.05.041/2018. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E A ALUYLSON PESSOA DOS SANTOSOBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNBUS, 
PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO SCFV, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR 
CONTA DA CONTRATADA.OBJETO DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 
17/04/2020, ATÉ 31 DE DEZEMBRO  DE 2020.VALOR DO ADITIVO: R$: 79.560,00 ( SETENTA 
E NOVE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:08 243 1018 
2114.ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS:1311.FUNDAMENTAÇÃO: 
ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: MAÉSIO TAVARES DE MELO E 
ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS.DATA DE ASSINATURA: 17/04/2020.

MAÉSIO TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 2.05.042/2018. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E A JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOESDE ONIBUS.OBJETO CONTRATUAL: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
TIPO ÔNBUS, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DO SCFV, COM COMBUSTÍVEL E MO-
TORISTA POR CONTA DA CONTRATADA.OBJETO DOADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
A PARTIR DE 17/04/2020, ATÉ 31 DE DEZEMBRO  DE 2020.VALOR DO ADITIVO: R$: 82.800,00( 
OITENTA E DOIS MIL E OITOCENTOSREAIS).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:08 243 1018 2114.
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS:1311.FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, 
I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: MAÉSIO TAVARES DE MELO E JOSE 
ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUSDATA DE ASSINATURA: 17/04/2020.

MAÉSIO TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIANº 007/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº060/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO

ASECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, atravésDA COMISSÃO PER-
MANENTE DE LICITAÇÃO, torna público, a RETIFICAÇÃOno ANEXO Ino instrumento convocatório, 
da Licitação CONCORRÊNCIAtipo “MENOR PREÇO”,cujoOBJETO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTA-
ÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS DE CATOLÉ, SANDRA CAVALCANTE, ITARARÉ, 
LIBERDADE, TAMBOR, ESTAÇÃO VELHA, IRMÃO ALEXANDRINO, JARDIM PAULISTANO, 
ROSA CRUZ, CRUZEIRO, SANTA ROSA, QUARENTA, PRESIDENTE MÉDICI, NOVA BRASÍLIA, 
BELO MONTE, MONTE CASTELO, SANTO ANTÔNIO, JARDIM TAVARES, LOUZEIRO E ROSA 
MÍSTICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, COMPREENDIDOS 
NO LOTE 01 – SESUMA.Conforme o § 4° do artigo 21 da Lei 8.666/1993, fica mantido a abertura 
para as 09:00 horas do dia 28 de abril de 2020.O novo Edital estará à disposição na Rua Dr. João 
Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (http://transparencia.
campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf).

Campina Grande, 17 de abrilde 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIANº 008/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº061/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO

ASECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, atravésDA COMISSÃO PERMA-
NENTE DE LICITAÇÃO, torna público, a RETIFICAÇÃOno ANEXO Ino instrumento convocatório, da 
Licitação CONCORRÊNCIAtipo “MENOR PREÇO”,cujoOBJETO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS DE NAÇÕES, MONTE SANTO, BODOCONGÓ, SÃO 
JANUÁRIO, RAMADINHA, MALVINAS, SONHO MEU, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, DINAMÉ-
RICA, TRÊS IRMÃS, COLINA DO OESTE, SANTA CRUZ, JARDIM BORBOREMA, PALMEIRA, 
RESSUREIÇÃO, CATINGUEIRA, CIDADES E CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, NO MUNICÍPIO DE 
CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, COMPREENDIDOS NO LOTE 02 – SESUMA.Con-
forme o § 4° do artigo 21 da Lei 8.666/1993, fica mantido a abertura para as 09:00 horas do dia 
29 de abril de 2020.O novo Edital estará à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São 
José, Campina Grande – PB e através dos portais: (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.br/
licitacoes/) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf).

Campina Grande, 17 de abrilde 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIANº 009/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº062/2020
AVISO DE RETIFICAÇÃO

ASECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, atravésDA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público, a RETIFICAÇÃOno ANEXO Ino instrumento con-
vocatório, da Licitação CONCORRÊNCIAtipo “MENOR PREÇO”,cujoOBJETO A EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS DE SÍTIO LUCAS, SÍTIO ESTREITO, 
SÍTIO COVÃO, SÍTIO CARIDADE, BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, DISTRITO DE GALANTE, 
DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA E DISTRITO DO MARINHO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, COMPREENDIDOS NO LOTE 03 – SESUMA.Conforme o § 4° 
do artigo 21 da Lei 8.666/1993, fica mantido a abertura para as 09:00 horas do dia 30 de abril de 
2020.O novo Edital estará à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina 
Grande – PB e através dos portais: (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/) e 
(https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf).

Campina Grande, 17 de abrilde 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa para realização de consultas médicas especializadas de forma parcelada, destinadas 
ao atendimento das pessoas carentes do Município de Cacimba de Dentro, exercício de 2020; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: GROUPMED SERVICOS DE 
SAUDE LTDA - R$ 143.050,00; POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA - R$ 394.300,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 06 de Abril de 2020
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Municipal de Licitação, sediada na Rodovia 
PB 018 - Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços técnicos espe-
cializado de engenharia para execução de obra de reforma do Ginásio Poliesportivo, da pousada, no 
município de Conde/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, 
exclusivamente pelo e-mail: licita@conde.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 17 de Abril de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Municipal de Licitação, sediada na Rodovia 
PB 018 - Km 3,5, S/Nº - Centro - Conde - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Serviços técnicos especializados de 
engenharia para execução de obras de RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMER-
CIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS DO GURUGI, no município de Conde/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, exclusivamente pelo e-mail: licita@
conde.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 17 de Abril de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

 Considerando que as empresas DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 
24.334.945/0001-08 e MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES, CNPJ: 30.559.723/0001-96, primeiras 
colocadas no Pregão Presencial nº 15/2020, que tem como objeto: Aquisição de gêneros perecí-
veis (carne, frango, ovos, linguiça, bebida láctea, presunto e queijo), verdura e fruta para todas as 
secretarias, órgãos e programas da Prefeitura Municipal de Conceição/PB, para os itens: (2-3-4-5-
9-10-11-14) e (12 e 13), respectivamente, não compareceram, mediante publicação de convocação 
na imprensa oficial, para assinatura do contrato, conforme item 15.0 do edital, dessa forma fica 
convocada a empresa classificada em segundo lugar nos itens: (2-3-4-5-9-10-11) – EDNALDO 
LOPES LEITE – MERCADINHO SÃO LUCAS, CNPJ: 10.509.186/0001-62, para exame das ofertas 
subsequentes na ordem de classificação. Caso o segundo colocado não compareça a sessão ou não 
tenha interesse na oferta será considerado FRACASSADO os itens. Dessa forma a sessão ocorrerá 
no dia 22 de abril de 2020 às 09:30 horas na sede da Prefeitura Municipal, no Setor de Licitação, 
na Rua Capitão João Miguel – Centro Administrativo Integrado, S/N – São José – Conceição-PB.

Conceição-PB, 17 de abril de 2020. 
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

  EXTRATO DE RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para adequação da estrada Vicinal no muni-
cípio de Conceição/PB, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse nº. 879190/2018/
MAPA/CAIXA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - CONSTRUTORA TRIUNFO - Valor: R$ 471.708,23. LICITANTE 
CLASSIFICADO: 2º. MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA – ME - Valor: R$ 472.112,16; 
3º. CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – ME - Valor: R$ 477.007,83; 4º. CONSTRUTORA 
PRINCESA DO VALE LTDA – ME - Valor: R$ 477.955,56; 5º. A CASA CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA- ME - Valor: R$ 479.292,45. LICITANTES COM A PROPOSTA DESCLASSIFICADAS: 
COVALE CONSTRUCOES DO VALE, por não apresentar o item 9.6. Composição de Custos Unitá-
rios contendo, inclusive, o detalhamento da composição de Lucros e Despesas Indiretas LDI e dos 
respectivos percentuais praticados; como houve mudança nos preços da empresa o mesmo não 
fez a composição de custo, conforme o edital; COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA 
E LOCACOES EIRELI, por não apresentar o item 9.6. Composição de Custos Unitários contendo, 
inclusive, o detalhamento da composição de Lucros e Despesas Indiretas LDI e dos respectivos 
percentuais praticados; como houve mudança nos preços da empresa o mesmo não fez a com-
posição de custo, conforme o edital; E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, por 
não apresentar o item 9.6. Composição de Custos Unitários contendo, inclusive, o detalhamento da 
composição de Lucros e Despesas Indiretas LDI e dos respectivos percentuais praticados; como 
houve mudança nos preços da empresa o mesmo não fez a composição de custo, conforme o edital. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição - PB, no horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486. 

Conceição - PB, 17 de Abril de 2020.
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA 

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2020

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBAS – PB, através do Pregoeiro, torna público, 
que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0018/2020, do tipo Menor Preço por 
item, objetivando a Prestação de serviços na locação de veículos destinado a manutenção das 
ações e atividades desenvolvidas pela UBS – Unidades Básicas de Saúde localizada no Distrito 
de São Sebastião, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Cacimbas – PB. O edital poderá 
ser adquirido através do site do tribunal; www.tce.pb.gov.br, no mural de licitações. A sessão para 
apresentação, abertura e julgamento dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de 
Habilitação, realizar-se-á no dia 30/04/2020, as 08hs:30ms, na sala da Comissão de Licitação situada 
na Rua São José, nº 35, Centro, Cacimbas – PB. Qualquer informação poderá ser obtida através do 
Pregoeiro Oficial do Município, de segunda a sexta feira, no horário das 08hs:00ms as 12hs:00ms, 
através do Tel. (83) 3476-1137 ou do e-mail: licitacao@cacimbas.pb.gov.br. 

         Cacimbas - PB, em 17 de Abril de 2020.
Andeson Leite Paulino

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS – PB, através do Pregoeiro, torna público, que 

realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0011/2020, do tipo menor preço por item, 
objetivando a Aquisição parcelada de pneus, câmaras, coletes e bateria, destinada a manutenção 
preventiva e corretiva da frota de veículos e maquinas pesadas, pertencentes a Prefeitura Muni-
cipal de Cacimbas – PB. O edital poderá ser adquirido na sede do município, bem como no site 
do tribunal; www.tce.pb.gov.br, no mural de licitações. A sessão para apresentação, abertura e 
julgamento dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação, realizar-se-á 
no dia 30/04/2020, as 10hs:00ms, na sala da Comissão de Licitação situada na Rua São José, nº 
35, Centro, Cacimbas – PB. Qualquer informação poderá ser obtida através do Pregoeiro Oficial 
do Município, de segunda a sexta feira, no horário das 08hs:00ms as 12hs:00ms, através do Tel. 
(83) 3476-1137 ou do e-mail: licitacao@cacimbas.pb.gov.br  

         Cacimbas - PB, em 17 de Abril de 2020.
Andeson Leite Paulino

Pregoeiro Oficial



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 
para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de Propostas de 
Preço do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020, com o seu objeto Aquisição de material didá-
tico, expediente e escolar, destinados a diversas secretárias da prefeitura, FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ao PDDE durante o exercício de 
2020. Conforme especificação do edital. Sendo declarada INABILITADA a empresa IVANILTO DA 
COSTA VIEIRA - ME - CNPJ: 26.465.390/0001-69 e Sendo declarada HABILITADA a empresa: 
FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME - Valor: R$ 188.889,65; LUCIEUDO MARIA 
DA SILVA - ME - Valor: R$ 61.958,20.

Igaracy - PB, 17 de Abril de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2020
A Prefeitura Municipal De Igaracy-PB, situada na Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN, Centro, 

Igaracy - PB, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos 
interessados, a convocação das empresas ANTONIO CARLOS DA SILVA 08381687446 - CNPJ: 
36.313.215/0001-00; RUTHIELLY DANTAS DA SILVA - CNPJ: 24.894.734/0001-20 e FRANCISCO 
ERMANO VIRGINIO DE SOUZA – 08.953.354/0001-62, para abertura do envelope de proposta de 
preços e lances verbais, fica marcado o dia 24 de Abril de 2020 às 14:00 horas na sala de Licitação, 
referente a PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020. Objetivando a Fornecimento de carnes e frango, 
destinados as Escolas Municipais, Creche, demais Secretarias do Município de Igaracy-PB, Fundo 
Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Igaracy, 17 de Abril de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2020
A Prefeitura Municipal De Igaracy-PB, situada na Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN, Centro, 

Igaracy - PB, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos 
interessados, a convocação das empresas JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 
CNPJ Nº 26.985.319/0001-07, para abertura do envelope de proposta de preços e lances verbais, 
fica marcado o dia 24 de Abril de 2020 às 15:00 horas na sala de Licitação, referente a PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00014/2020. Objetivando a Fornecimento de carnes e frango, destinados as 
Escolas Municipais, Creche, demais Secretarias do Município de Igaracy-PB, Fundo Municipal de 
Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Igaracy, 17 de Abril de 2020

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00008/2020

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 DV00008/2020, 
que objetiva: Mão de obra especializada para operador e serviços de manutenção e conservação 
corretiva e preventiva de maquinas agrícolas a serviço da secretaria agricultura de segunda a sexta 
com 08:00 horas diárias; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
MARCOS ANTONIO TAVARES 93114486487 - R$ 16.002,00.

Igaracy - PB, 13 de Abril de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO PARA TODAS AS SECRETARIAS, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARACY-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.
igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 17 de Abril de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE RESULTADO DA ‘PROVA DE CONCEITO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71002/2020 

A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.330/2019, COMUNICA que 
a empresa INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, licitante melhor 
classificada no certame de Pregão Eletrônico nº 71002/2020, que tem como objeto a “CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ADEQUAÇÃO 
DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA (SIGEF)”, foi APROVA-
DA na PROVA DE CONCEITO realizada através de videoconferência, conforme Parecer Técnico nº 
01/2020, emitido pelo Comitê Técnico de Avaliação instituído pela Portaria nº 224/2020 – GAPRE, 
de 13 de março de 2020. As reuniões realizadas foram transmitidas ao vivo na plataforma youtube.
com e se encontram disponíveis para visualização no Canal Oficial do Programa João Pessoa 
Sustentável, link: https://www.youtube.com/channel/UCX9_5CSCh1WZfYcPo3uzJRQ. O Parecer 
Técnico nº 01/2020 bem como os demais documentos atinentes ao certame estão disponíveis no 
Portal da Transparência do Município de João Pessoa, link : https://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/#/licitacoes?id=4772. Qualquer informação será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 16 abril de 2020.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS – PB, através do Pregoeiro, torna público, que 

realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0012/2020, do tipo menor preço por item, 
objetivando a Aquisição de peças e assessórios parcelada através do maior desconto percen-
tual, destinada a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e maquinas pesadas, 
pertencentes a Prefeitura Municipal de Cacimbas – PB. O edital poderá ser adquirido na sede do 
município, bem como no site do tribunal; www.tce.pb.gov.br, no mural de licitações. A sessão para 
apresentação, abertura e julgamento dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de 
Habilitação, realizar-se-á no dia 30/04/2020, as 11hs:30ms, na sala da Comissão de Licitação 
situada na Rua São José, nº 35, Centro, Cacimbas – PB. Qualquer informação poderá ser obtida 
através do Pregoeiro Oficial do Município, de segunda a sexta feira, no horário das 08hs:00ms as 
12hs:00ms, através do Tel. (83) 3476-1137 ou do e-mail: licitacao@cacimbas.pb.gov.br   

         Cacimbas - PB, em 17 de Abril de 2020.
Andeson Leite Paulino

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS – PB, através do Pregoeiro, torna público, que 

realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0013/2020, do tipo menor preço por item, 
objetivando a Prestação de serviços através do maior desconto percentual, destinada a manu-
tenção preventiva e corretiva da frota de veículos e maquinas pesadas, pertencentes a Prefeitura 
Municipal de Cacimbas – PB. O edital poderá ser adquirido na sede do município, bem como no 
site do tribunal; www.tce.pb.gov.br, no mural de licitações. A sessão para apresentação, abertura e 
julgamento dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação, realizar-se-á 
no dia 30/04/2020, as 13hs:30ms, na sala da Comissão de Licitação situada na Rua São José, nº 
35, Centro, Cacimbas – PB. Qualquer informação poderá ser obtida através do Pregoeiro Oficial 
do Município, de segunda a sexta feira, no horário das 08hs:00ms as 12hs:00ms, através do Tel. 
(83) 3476-1137 ou do e-mail: licitacao@cacimbas.pb.gov.br   

         Cacimbas - PB, em 17 de Abril de 2020.
Andeson Leite Paulino

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS – PB, através do Pregoeiro, torna público, que 

realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0014/2020, do tipo Menor Preço por item, 
objetivando a Prestação de Serviços na locação de veículos para o Transporte de alunos da Rede 
Municipal de Ensino, destinado ao desenvolvimento e manutenção dos programas, ações e atividades 
da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Cacimbas – PB. O edital poderá ser adquirido 
na sede do município, bem como no site do tribunal; www.tce.pb.gov.br, no mural de licitações. 
A sessão para apresentação, abertura e julgamento dos envelopes de Proposta de Preços e de 
Documentos de Habilitação, realizar-se-á no dia 30/04/2020, as 15hs:00ms, na sala da Comissão 
de Licitação situada na Rua São José, nº 35, Centro, Cacimbas – PB. Qualquer informação poderá 
ser obtida através do Pregoeiro Oficial do Município, de segunda a sexta feira, no horário das 
08hs:00ms as 12hs:00ms, através do Tel. (83) 3476-1137 ou do e-mail: licitacao@cacimbas.pb.gov.br   

         Cacimbas - PB, em 17 de Abril de 2020.
Andeson Leite Paulino

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. A sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços e habilitação será realizada no dia 23/04/2020, às 10:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua João Queiroga, N°. 18, Centro – Caturité – PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3345-1072. 

Caturité - PB, 17 de Abril de 2020
DENISE BARBOSA FERREIRA  DA SILVA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços mecânicos especializados de consertos/reparos e manuten-

ções preventivas diversos [complexidade comum a área de atuação], na frota oficial de veículos do 
Município, durante o exercício financeiro. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Duas Estradas: 02.00-04.122.2001.2005-
0010000.01-3.3.90.36.01 02.00-01.122.2001.2005-0010000.01-3.3.90.39.01. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas 
Estradas e: CT Nº 00036/2020 - 07.04.20 - MANOELPESSOA FILHO 56811993472 - R$ 16.000,00.
.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de construções diversos, destinados à Secretaria de 

Esportes para a construção da arquibancada do Estádio Municipal, mediante requisição diária e/
ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo Setor Competente. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2020. DOTAÇÃO: Dotação: 05.00 - 27.812.2005.2023 
- 0010000.01 - 3.3.90.30.01. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e: CT Nº 00038/2020 - 13.04.20 - TARCISIO 
COPPI BORGES - R$ 82.149,50.
.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 Aviso
LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL N 14/2020
Objeto: Aquisição parcelada de blocos intertravados, destinados à Secretaria de Infra-Estrutura 

para construção do Parque da Estação, mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega 
ocorrer nos locais determinados pelo setor competente - 2º CHAMADO

Torna-se público que,
o Pregoeiro abriu a sessão pública e constatou que: Não acudiram interessados - Licitação 

Deserta.
Telefone: (...) ....
Email: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com

DUAS ESTRADAS- PB, 16de abrilde 2020.
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro(a)
.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00012/2020. OBJETO: Aquisição parcelada de blocos 

intertravados, destinados à Secretaria de Infra-Estrutura para construção do Parque da Estação, 
mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo 
setor competente. ABERTURA: 26/03/2020 as 11:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. 
DATA: 06/04/2020.
.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 REVOGAÇÃO
 Pregão Presencial nº 00009/2020

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao Pregão Presencial nº 00009/2020, que objetiva: Aquisição de peixe congelado - gênero 
alimentício perecível -, para distribuição gratuita à população comprovadamente carente, na Semana 
Santa; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público: 
se justifica por razões de interesse público, haja vista a Pandemia de Coronavirus (COVID-19), 
impossibilitando a aglomeração de pessoas para o recebimento dos peixes..

Duas Estradas - PB, 16 de Abril de 2020
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional
.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO
PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR
REF: TOMADA DE PREÇOS 04.2019.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo nas planilhas iniciais, acar-

retando assim no aditivo do valor contratado de R$ 47.997,60 (Quarenta e Sete Mil Novecentos e 
Sessenta e Sete Reais e Sessenta Centavos) ao inicialmente contratados no valor de R$ 123.518,70 
(Cento e Vinte e Três Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Setenta Centavos), conforme planilha de 
adequação em anexo, totalizando a importância de R$ 171.516,30 (Cento e Setenta e Um Mil Qui-
nhentos e Dezesseis Reais e Trinta Centavos), representados por um percentual de 38,86% (trinta 
e oito vírgula oitenta e seis por cento), objetivando Contratação de empresa no ramo pertinente para 
Reforma e Ampliação da UBS Nordeste III, localizada na Rua Prefeito Manoel Lordão, 363 – Bairro 
Nordeste III – Guarabira/PB Regime de execução empreitada por preço unitário, tipo menor preço 
global, conforme material em anexo

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – FERNANDA MACEDO DE 
CASTRO. CONTRATADA: RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME – CNPJ: 15.161.782/0001-
18 - VICTOR MENDES DE AQUINO RIBEIRO

JUSTIFICATIVA: No decorrer da execução dos serviços houve a necessidade na mudança de 
alguns itens, em razão da demanda da administração municipal em executar melhorias adicionais 
na execução da obra.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 17.04.2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Elétricos para manutenção e do melhor funcio-

namento dos diversos setores da Administração. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00030/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 10243/2020 - 07.04.20 - CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP - 
R$ 237.903,50; CT Nº 10244/2020 - 07.04.20 - EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA - R$ 66.594,80; CT 
Nº 10245/2020 - 07.04.20 - GERALDO VIDAL DA NÓBREGA - R$ 164.540,00; CT Nº 10246/2020 
- 07.04.20 - KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO - R$ 189.448,00; CT Nº 10247/2020 - 07.04.20 - 
THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - R$ 142.883,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MÁSCARAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19 OUTROS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00008/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 
Dotação consignada no orçamento vigente 2020 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo – 3.3.90.32.01 
– Material para Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e FAM INDÚSTRIA, COM. E CONFECÇÕES 
DE ROUPAS LTDA- R$ 38.000,00 – Trinta e Oito Mil Reais - CT Nº 10248/2020 – 13.04.2020

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO 

FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00018/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2020 
– Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ: 30.366.238/0001-
04 - CT Nº 10245/2020 – 08.04.2020 - R$ 582.384,00 – Quinhentos e Oitenta e Dois Mil Trezentos 
e Oitenta e Quatro Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAS MÉDICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19 OUTROS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licita-
ção nº DP00007/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no 
orçamento vigente 2020 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e MEDCENTER 
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA- R$ 10.685,68 – Dez Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco 
Reais e Sessenta e Oito Centavos - CT Nº 10240/2020 – 01.04.2020

FERNANDA MACEDO DE CASTRO
Gestora
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Abril de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços para 
contratações futuras, para: Contratação de empresa para possível registro de preços na aquisição 
de Gêneros Alimentícios perecíveis a serem entregues de forma parcelada, destinados aos alunos 
da Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, EJA - Educação de Jovens e Adultos e Creche 
Municipal, para compor o cardápio da merenda escolar do Município de Juru - PB, de acordo com 
anexo I. Exercício Financeiro de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores 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 ou www.tce.pb.gov.br. .

Juru - PB, 17 de Abril de 2020
SIDNEY RAMOS
Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 33.003/2020/SEPLAN

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura, 
com sede na Avenida Rio Grande do Sul, nº 721, bairro dos Estados, João Pessoa-PB, neste ato 
representada pela Secretária Municipal de Infraestrutura, Sra. Sachenka Bandeira da Hora.

CONTRATADO: Firma GURGEL SOARES LTDA., com sede na Rua Desembargador Hemetério 
Fernandes – 1008 – Tirol – Natal/RN,   inscrita no CNPJ (MF) nº 05.052.764/0001-44, Inscrição 
Estadual nº 20.272.244-9, representada pelo Sr.  Felipe Gurgel de Carvalho, portador do CPF Nº 
011.714.344-80.

INSTRUMENTOS VINCULANTES: Processo Licitatório nº 2019/141640; Edital de Pregão 
Eletrônico nº 33.003/2020/SEPLAN; Contrato nº 07.015/2020/SEINFRA. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Execução de Serviços de Recapeamento  
e Implantação Asfáltica (CBUQ) na Zonal Norte da Cidade de João Pessoa.

FUNDAMENTO: Tal procedimento fundamentou-se no Art. 65, §8º da Lei 8.666/93, alterando o 
disposto na CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do Contrato nº 07.015/2020, ex-
cluindo-se a Fonte de Recursos 1630 – Recursos Diretamente Arrecadados/Recursos Vinculados ao 
Trânsito/SEMOB e acrescentando-se nova fonte de recursos orçamentários e financeiros, qual seja:

Unidade gestora: SEINFRA
Classificação funcional: 11.107.15.451.5099.1.063 – Sistema Viário
Elemento de despesa: 4.4.90.51
Fontes de recursos: 1001 – Próprios/Royalties Petrobrás 

João Pessoa, 17 de abril de 2020.
SACHENKA BANDEIRA DA HORA

SECRETÁRIA  MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 028/2020

Dispensa de Licitação Por Outros Motivos nº DP001/2020. Contratante: Prefeitura de Livramento/
PB. Contratada:JuscelyAmorinGonçalo-ME, CNPJ: 11.479.016/0001-45. Valor total contratado: R$ 
120.000,00 (Cento e vinte mil reais).Objeto:Prestar fornecimento de gêneros alimentícios destinados 
a confecção de cestas básica, que serão doadas para as famílias de baixa renda, cadastradas na 
Secretaria de Assistência Social (Cadastro único) do Município de Livramento/PB, onde tem como 
ordenamento jurídico o Decreto Municipal nº 603/2020 de 17/03/2020. Contudo o fornecimento dos 
produtos só poderá ser até o final da vigência do Decreto Nº 603/2020, e a vigência do contrato será 
até 31/12/2020.Fonte de recurso: Próprios do Município de Livramento/PB (Ordinários). Dotação: 
QDD/2020. Vigência do contrato para pagamento: Até 31/12/2020. Partes Contratantes: Carmelita 
E. V. Sousa (Pela contratante) e a Sra. JuscelyAmorin Gonçalo (Pela contratada).

Livramento/PB, 13 de março de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

RESULTADO DO JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO
Pregão Presencialn.º012/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS ESPECIAIS (LEITES E SUPLEMENTOS) 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.

A Pregoeira no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de 
MAMANGUAPE e demais interessadosque após análise doRecurso Administrativo interposto pela 
empresa HEALT NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI - EPP - CNPJ: 27.657.870/0001-94,DECIDE. 
JULGAR pelo conhecimento e no mérito e DETERMINO A ANULAÇÃO DO ATO DE INABILITAÇÃO 
DA RECORRENTE. Ficam franqueadas vistas ao processo e o conteúdo encontra-se disponível 
no site www.mamanguape.pb.gov.br.

Mamanguape,17 de Abrilde 2020.
Maria Eunice do Nascimento Pessoa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

RESULTADO DO JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO
Pregão Presencialn.º014/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS 
AS UNIDADES DE SAÚDE DE MAMANGUAPE.

A Pregoeira no uso de suas atribuições Torna Público para o conhecimento da população de 
MAMANGUAPE e demais interessadosque após análise doRecurso Administrativo interposto pela 
empresa DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI – ME(META COMERCIO E SERVIÇOS)CNPJ: 
29.903.019/0001-20,DECIDE. JULGAR pelo conhecimento e no mérito pelo INDEFERIMENTO 
DOS PEDIDOSpela ausência de Fundamentação Legal. Ficam franqueadas vistas ao processo e 
o conteúdo encontra-se disponível no site www.mamanguape.pb.gov.br.

Mamanguape,17 de Abrilde 2020.
Maria Eunice do Nascimento Pessoa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 001/2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da 
pregoeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
eletrônico do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 06 de Maio de 2020 as 10:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA, SOBRE RODAS, GRADE ARADORA E 
UMA  RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS NOVOS. Maiores informações no link: https://www.
mamanguape.pb.gov.br/pregao-eletronico/ou no departamento de licitações situada na na Rua 
Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb, no horário de expediente normal de 08:00 
as 12:00 Horas ou através do site www.mamanguape.pb.gov.br.

Mamanguape-PB, 17 de Abril de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGÚ-PB
 AVISO DE CANCELAMENTO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020 
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10h00min do dia 19 

de Março de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
005/2020, que objetiva: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios, destinados ao atendimento 
de diversas secretarias no exercício 2020. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua João Pessoa, 
182 - Centro - Mulungu - PB. 

Mulungu - PB, 19 de Março de 2020
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGÚ-PB
 AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020 
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10h00min do dia 01 de 

Abril de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 006/2020, 
que objetiva: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios, destinados ao atendimento de 
diversas secretarias no exercício 2020. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua João Pessoa, 
182 - Centro - Mulungu - PB. 

Mulungu - PB, 01 de Abril de 2020
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min, do dia 04 de Maio de 2020 –, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisições parceladas de Gêneros Ali-
mentícios, destinados ao atendimento de diversas secretarias no exercício 2020. Recursos: previstos 
nos orçamentos vigentes. Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006 e 
Decreto Municipal nº 04/2013. Demais esclarecimentos e Cópia do referido Edital poderão ser 
obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido de 08h00min as 
12h00min e no seguinte endereço eletrônico: Edital: www.tce.pb.gov.br. 

 Mulungu - PB, 17 de Abril de 2020.
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro 

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial 00024/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: O TAMBORIN DE OURO EIRELI – EPP
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais para o município de pedra branca-PB, atendendo 

ao convenio FUNARTE nº 027/2019 -plataforma +brasil Nº887165/2019.
Valor global: R$ 97.820,00 (noventa e sete mil oitocentos e vinte reais)

Pedra Branca –PB, 17 de Abril de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

Pregão Presencial nº 00025//2020
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar 

público o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 
00025/2020, cujo objeto é Aquisição de produtos de panificadora. Tem como vencedora SINVAL 
DE ARAÚJO SOUSA-MEI valor global de R$ 21.370 (vinte e um mil, trezentos e setenta reais).

Pedra Branca-PB, 17 de Abril de 2020.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2020, oriunda da Ata de Registro de Preços nº 0088/2019, decorrente do processo licitatório 
modalidade Pregão Presencial nº 0088/2019, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA-
RABIRA que objetiva: Contratação de empresa para confecção de materiais diversos para melhor 
atender as necessidades da Administração Municipal de Solânea; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento em favor de: GRÁFICA FUTURA LTDA ME – CNPJ: 08.634.184/0001-53 - R$ 204.201,75.

Solânea - PB, 14 de Abril de 2020
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 05 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de pneus, câmaras e 
protetores para a frota de veículos do Município de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 17 de Abril de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 00026/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 00001/2020 

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 a Tomada de Preço de nº 00001/2020 que tem como objeto 
Contratação de Empresa Especializada na Pavimentação em Paralelepípedos de Diversas Ruas, 
localizadas no Distrito de São José da Batalha Zona Rural do Município de Salgadinho-PB, que 
a respectiva Impugnação ao Instrumento convocatório feito pela empresa TORRES E ANDRADE 
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA, não foi ACATADO. 

Com efeito, fica mantida a redação do instrumento convocatório e a data da abertura da sessão 
pública da licitação conforme agendado. 

Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da 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, inclusive com acesso a cópia da resposta a impugnação. 

Salgadinho-PB, 17 de Abril de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 030/2020
TOMADA DE PREÇO N°: 002/2020 

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 08 de Maio de 2020 das 09h00min (Nove Horas e Zero 
Minuto), o presente Processo de Licitação.  

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Construção de uma Academia de Saú-
de, do Tipo Ar-Livre no Sitio Olho D’água da Viração, localizada na 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, 17 de Abril de 2020.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

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 07 de 
Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 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, 17 de Abril de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2020

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 11:00 horas do dia 
07 de Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB. 
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, 17 de Abril de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Vicente de Morais, 122 - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 12 de 
Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUUISIÇÃO DE 
CESTAS BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS PESSOAS CARRENTES DO MUNICIPIO 
DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ/PB DEVIDO A PANDEMIA DO COVID19, MEDIANTE REQUISIÇÃO. 
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, 17 de Abril de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de cestas básicas para serem distribuídas para o público mais atingido pela 
recessão da economia em nosso país, provocada pelo novo Coronavírus (COVID 19). FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2020. DOTAÇÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO 
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 08.244.2010.2151 - Campanha de Combate ao Coronavírus (COVID 
19) 001.000000 - Recursos Ordinários 3.3.90.32.01 - Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
José de Piranhas e: CT Nº 00126/2020 - 17.04.20 - JOSE VIEIRA DE MENESES - R$ 188.000,00.

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

TOMADA DE PREÇOS 00004/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB,através da Comissão Permanente de 

Licitação - CPL, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar às 08:30horas do 
dia 07 de Maio de 2020, sessão pública com objeto: Contratação de empresa para execução dos 
serviços de construção de 02(DOIS) portais no Município de São José de Piranhas – PB; conforme 
constam discriminados e quantificados no Edital e Anexos deste certame. Os interessados poderão 
retirar o Edital e Anexos pelos meios virtuais disponíveis: E-mail:cplsaojosedepiranhas@gmail.com 
e Site: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB, em 17 de Abril de 2020.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2020
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoiotorna público que a sessão do Pregão Presencial Nº 

00031/2020, com objeto: Aquisição de materiais, insumos e equipamentos odontológicos, para 
atender as demandas da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, 
marcada para o dia 23 de Março de 2020, às 08:00h e cancelada; Motivo:  Medidas de segurança 
devido ao novo Coronavírus (COVID-19), será realizada no dia 06 de maio de 2020, às 08h30min, 
na sala da CPL, sede da Prefeitura Municipal,Rua Inácio Lira, 363, Centro - São José de Piranhas-
-PB. O Edital permanece inalterado, podendo ser solicitado pelo E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. e/ou disponível no Site www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 17 de Abril de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:00 horas do dia 04 de 
Maio de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de 
serviços topográficos e agrimensura, para planejamento de projetos, com objetivo de serviços e obras 
da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 003/13; 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) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 17 de Abril de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento nº 00002/2020, para o dia 11 de Maio de 2020 às 
09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: http://bnc.org.br/sistema. Endereço da Sede 
do ORC: Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3685-1073. E-mail: prefeitu-
radesertaozinhopb@gmail.com. 

Sertãozinho - PB, 17 de Abril de 2020
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

 Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento nº 00004/2020, para o dia 08 de Maio de 2020 às 
09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado:http://bnc.org.br/sistema. Endereço da Sede 
do ORC:Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3685-1073. E-mail: prefeitu-
radesertaozinhopb@gmail.com. 

Sertãozinho - PB, 17 de Abril de 2020
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Limpeza, Conservação, Higienização e 

descartáveis diversos, para atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2020. DOTAÇÃO: Recursos : 02.02.04.122..
1003.2.006.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.03.04.122.1003.2.008.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.0
4.08.122.1003.2.013.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.04.08.243.2013.2.050.3.3.90.30.00.00.00.00.1
001 02.05.10.122.1003.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.059.3.3.90.30.00.0
0.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.9
0.30.00.00.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.
063.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.06.12.361.1003.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00.1111. 02.06.12.36
1.2005.2.029.3.3.90.30.00.00.00.00.1122 02.06.12.361.2005.2.029.3.3.90.30.00.00.00.00.1111 02.
07.04.122.1003.2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.08.20.122.1003.2.007.3.3.90.30.00.00.00.00
.1001 02.09.27.122.1003.02.09.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 03.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00
.00.00.00.1311 03.10.08.244.2012.2.045.3.3.90.30.00.00.00.00.1311 03.10.08.243.2012.2.046.3.3
.90.30.00.00.00.00.1311 03.10.08.244.2012.2.048.3.3.90.30.00.00.00.00.1311 03.10.08.244.2012.
2.048.3.3.90.30.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00051/2020 - 09.04.20 - JOSE 
ANTONIO FILHO - R$ 548.599,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO DE LEILÃO
Aviso de Leilão

LeilãoPúblico n° 001/2020
Processo nº 064/2020

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão de Leilão, torna público aos interessados 
que serárealizado o Leilão Público em epígrafe,paravenda dos bens inservíveis (sucata de veículos) 
à Administração Municipal de Santa Rita, PB. Os interessados deverão se cadastrar no site até 24 
horas de antecedência a data do leilão que será dia 08 de maio de 2020 no site www.leiloespb.
com.br. Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas junto ao Leiloeiro 
Oficial, Sr. CLEBER DA SILVA MELO. Fones: 83 3045-9205. E-mail: contato@leiloespb.com.br ou 
ainda através do site: www.leiloespb.com.br.

Santa Rita, 17 de abril de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente da Comissão de Leilão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação

Tomada de Preços n° 004/2020
Processo nº 065/2020

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos 
interessados que às 09:30 do dia 20 de maio de 2020realizará a Tomada de Preços nᵒ 004/2020, 
paraCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO 
E MONITORAMENTO DAS OBRAS DEMANDADAS À SEINFRA, SANTA RITA/PB. O Edital poderá 
ser retirado na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, 
PB, Praça Getúlio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB, no horário de 08:00 às 13:00 horas ou 
através do link http://licitacoes.santarita. pb.gov.br/category/editais/. 

Santa Rita, 17 de abril de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA HABILITAÇÃO
Tomada de Preços nº 002/2020

Processo n° 035/2020
Contratação de empresa para informatização da rede de atenção à saúde do munícipio en-

volvendo software, hardware em comodato e conectividade em todos pontos da rede, através da 
implantação e suporte nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Santa Rita/PB

O Município de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
aos interessados o resultado da habilitação da Tomada de Preço em epígrafe, cuja sessão foi 
realizadaàs 09:30h, do dia 15 de abril de 2020.

Empresas habilitadas:
1. DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI – 29.903.019/0001-20
2. NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – 05.621.288/0001-35
A partir da data dessa publicação é concedido, conforme legislação pertinente, prazo de 5 (cinco) 

dias para as manifestações recursais.
Santa Rita, 17 de abril de 2020.

Maria Neuma Dias 
Presidente - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 10h00min HORAS DO DIA 04 DE MAIO 
DE 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOÃO DO TIGRE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fe-
deral 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) 3352-1122. E-mail: sjtigre@hotmail.com. Edital: www.
saojoaodotigre.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 17 de Abril de 2020
ZENON FLORENCIO LIMA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 10H00MIN HORAS DO DIA 08 DE MAIO 
DE 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS COM BASE PARA A INSTALAÇÃO DE 
PÓRTICOS DE IDENTIFICAÇÃO SENDO 01 (UMA) NO DISTRITO DE CACIMBINHA E 01 (UMA 
NO DISTRITO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. 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: (83) 3352-
1122. E-mail: sjtigre@hotmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 17 de Abril de 2020
ZENON FLORÊNCIO LIMA
Presidente da Comissão

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

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

NIRE 25400004161
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

SICREDI NORTE/NORDESTE, no uso das suas atribuições estatutárias, convoca os representantes 
legais das suas 21 (vinte e uma) Associadas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
- a ser realizada de forma Digital - no dia 30 de abril de 2020, às 08 horas, com a presença de 2/3 
(dois terços) das associadas em condições de votar, em primeira convocação; às 09 horas, com a 
presença de metade mais uma das associadas em condições de votar, em segunda convocação; 
às 10 horas, com qualquer número de associadas em condições de votar, em terceira convocação, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

1. Proposta de reforma estatutária:
Art. 3º - Complementação
Alínea i – Alteração
Alínea l – Exclusão e renumeração das seguintes
Alínea t – Inclusão
Itens 1 e 2 - Inclusão
Art. 11 – Alteração
§§ 1º ao 3º - Alteração
§ 4º e 5º - Inclusão
Art. 12 – Exclusão
§ 1º - Alteração
§ 2º - Alteração
2. Aprovação e consolidação do Estatuto Social.
 O representante legal interessado em participar da assembleia deverá acessar a sala virtual 

da Assembleia através do link enviado exclusivamente para o seu endereço de e-mail institucional 
cadastrado na Central Sicredi N/NE.

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

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

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

O Estatuto vigente e a proposta de alteração serão enviados para o endereço de e-mail acima, 
para conhecimento prévio dos Conselheiros.

 Cabedelo (PB), 18 de abril de 2020.
 Wilson Ribeiro de Moraes Filho

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

COVID-19, realizaremos a Assembleia Geral Extraordinária, excepcionalmente, exclusivamente 
por meio digital.

Obs.: Esta Assembleia Geral Extraordinária tem o objetivo de adequar o Estatuto Social da 
nossa Cooperativa para que possamos ter acesso a recursos junto ao BNDES ou outros captados 
via Banco Cooperativo Sicredi S/A.

LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA S/A – LIFESA –
CNPJ N° 02.921.821/0001-96 – “CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO”

– EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
São convocados os senhores acionistas do Conselho de Administração do Laboratório Industrial 

Farmacêutico do Estado da Paraíba S/A - LIFESA, para se reunirem no próximo dia  28 de abril de 
2020 às 13h00, em primeira chamada e as 13h30 em segunda chamada, na sede da Companhia, 
localizada na Avenida João Machado, 109, Centro, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, 
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos Administradores da 
Companhia, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2019, com emissão do Parecer. Comunicamos que se encontram a 
disposição dos senhores conselheiros, na sede social da empresa, os documentos a que se refere 
o art. 133 da Lei 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Ressaltamos a importância da formação do “Quorum” mínimo para a realização dessa reunião, 
o que implica inclusive, na participação dos Suplentes, caso os Titulares não possam comparecer.

João Pessoa, 15 de abril de 2020
MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS

 Diretora Presidente em exercício

LABORATÓRIO INDUSTRIAL FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA S/A – LIFESA –
CNPJ N° 02.921.821/0001-96 – “ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA”

– EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
Pelo presente Edital, são convocados os senhores acionistas do Laboratório Industrial Farma-

cêutico do Estado da Paraíba S/A - LIFESA, com CNPJ N° 02.921.821/0001-96, para se reunirem 
em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no próximo dia 28 de abril de 2020, às 15h00, na 
sede da Companhia, localizada na Avenida João Machado, 109, Centro, na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba, para, na forma dos arts. 10, 11, 11 § 1º, 12, a, do Estatuto Social da Companhia, 
e dos arts. 123, 132, I, da Lei nº 6.404/76, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia a) Análise 
e aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeira encerrada em 31/12/2019; 
Comunicamos que se encontram a disposição dos senhores acionistas, na sede social da empresa, 
os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Ressaltamos a importância da formação do “Quorum” mínimo para a realização dessa reunião, 
o que implica inclusive, na participação dos Suplentes, caso os Titulares não possam comparecer.

João Pessoa, 15 de abril de 2020
MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS                                                                                       

  Diretora Presidente em exercício

AURI AUTO PEÇAS EIRELI-EPP, CNPJ nº 40.762.486/0008-96, torna público que requereu à SE-
MAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, renovação da Licença de Operação nº 291/2019,  
para a atividade de: COMÉRCIO E VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS, 
COM SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, situado na R. WALFREDO MACEDO BRANDÃO, Nº 1000, 
JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA– JOÃO PESSOA – PB.

JOSÉ MARIA DA SILVA MADRUGA, CPF 025.293.354-00, Torna público que requereu à SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente Pesca e Agricultura do Município de Cabedelo, a Licença de Instalação, 
de reforma e aprovação do projeto de fossa séptica e sumidouro de uma casa residencial unifamiliar, 
situada no LT 10, QD 05, Lot. Jardim Camboinha, Av. Beira Mar - Camboinha, Nº 261 – Cabedelo, PB.
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