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Campina Grande será referência no 
tratamento da Covid-19 para quase 70 
municípios do estado. Página 5

Secretário Geraldo Medeiros dá detalhes sobre a primeira 
morte por coronavírus na PB, ocorrida ontem. Página 5

Prefeitura anuncia distribuição de 4 mil 
cestas nutricionais para o comércio informal 
e famílias do cadastro social. Página 4
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Arquidiocese suspende os ritos da Semana 
Santa, cancelando procissões e evitando 
aglomerações em igrejas. Página 7

Beneficiários do Bolsa Família serão os 
primeiros a receber auxílio de R$ 600 
aprovado pelo Congresso. Página 14
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Esportes

Isolamento provocado pela pandemia 
de Covid-19 inspira antologia de contos
Premiada pelo livro ‘Enquanto Deus Não Está Olhando’, Débora Ferraz 
integra a coletânea e ministra, a partir desta quarta-feira, oficina pela 
internet que dá dicas de como escrever um romance. Página 9

Cultura

Estado prepara auxílio a 
microempresas e famílias
João Azevêdo irá anunciar, nos próximos dias, medidas para socorrer prejudicados pela redução da atividade econômica. Página 13
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É o caso de Cássio Gabriel, 
que acredita na continuidade 
do campeonato, parado devi-
do a pandemia. Página 16

Jogadores do Belo 
aguardam volta 
do Paraibano

Semana Santa Pescadores aderem ao sistema “delivery” para atender aos 
fregueses em isolamento social, mas reclamam que venda está fraca. Página 8
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O Brasil vive várias crises simultâ-
neas. Um combo de problemas cuja so-
lução demanda o esforço conjunto e har-
mônico dos Poderes públicos, para que a 
população - de modo particular, os seg-
mentos de menor poder aquisitivo - não 
pague preços ainda maiores pelos desa-
certos do Estado. O organismo nacional 
está fragilizado, e tudo o que as doenças 
mais gostam são corpos com baixa imu-
nidade, para ali se alojarem e cumprirem 
sua “missão” nefasta.

Às históricas desigualdades sociais, 
à crise econômica e à polarização ideoló-
gica veio se somar agora a pandemia de 
coronavírus, cujas consequências ainda 
não estão claramente delineadas. O País 
continental se inquieta com a agressivi-
dade dos discursos (que têm como pla-
taforma privilegiada as redes sociais), a 
injusta distribuição de renda e a preca-
riedade do sistema nacional de saúde, no 
que se refere ao tratamento que deve ser 
dispensado às pessoas com a Covid-19.

Em situações de crise, e de crise, 
diga-se assim, “multidisciplinar”, como 
esta na qual o Brasil está mergulhado, o 
que a Nação mais precisa é de um verda-
deiro líder. Em palavras mais objetivas: 
de um presidente que tenha a confiança 
do povo e saiba conduzi-lo pela estrada 
da sensatez, apresentando soluções ur-
gentes, concretas e eficazes para a solu-
ção dos conflitos, em consonância com 
os representantes dos demais Poderes, 
em todas as esferas hierárquicas.

O Brasil se ressente, neste momento, 
de um chefe de Estado e de governo com 
discernimento suficiente para entender 
a verdadeira dimensão dos problemas 
que afligem o País. Um gestor capacita-
do para promover e liderar um diálogo 
nacional - com o Legislativo, o Judiciário, 
os empregadores, os trabalhadores etc. -, 
de modo a construir, por meio de um re-
gime solidário, as resoluções prementes 
que a Nação tanto necessita, para debe-
lar seus infortúnios.

O que se vê e ouve? Incitação incon-
sequente à desobediência civil. Instiga-
ção velada ao conflito entre grupos. Per-
suasão mal-disfarçada contra a ordem 
constituída. Emanação de ódio - quan-
do se sabe que violência gera violência 
e esta cadeia, se iniciada e estimulada, 
pode destruir a frágil base democrática 
sobre qual se assenta a Nação. A História 
está aí, para mostrar o que pode aconte-
cer com países que têm o fanatismo no 
vértice da pirâmide.

Apela-se ao bom senso do povo bra-
sileiro, no sentido de discernir sobre 
o melhor caminho a ser seguido, neste 
momento delicado da vida nacional, in-
dependentemente do que se diz ou deixa 
de ser dito, no Planalto. No caso do coro-
navírus, descontando-se as diferenças, 
o Brasil precisa copiar medidas que de-
ram certo em outros países, como o iso-
lamento social, sob pena de pagar, com 
muitas vidas humanas, o alto preço que 
os desatinos sempre cobram.
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A falta que faz

No distanciamento 
social da pandemia CO-
VID 19, não é interessan-
te apenas sobrevivermos, 
mas nos mantermos ocu-
pados, criando desejos e 
deixando que esse senti-
mento de insatisfação, es-
timule o ócio criativo e a 
inventividade.

Há muita dificuldade 
de se perceber a mudança 
no exato momento em que ela ocorre. A 
velocidade da mudança, não tem prece-
dentes, por isso precisamos acreditar 
mais em coisas improváveis e aprender 
a discernir, com alguma clareza, o que 
está por vir.

Apesar do grau de incerteza da 
duração da pandemia e das políticas 
públicas que virão, é certo que toda a 
economia será afetada, principalmente 
os segmentos que mais concentram os 
pequenos negócios, tais como: varejo 
tradicional, moda, alimentação fora do 
lar, turismo, construção civil, beleza, lo-
gística e transporte.

Mesmo que o empresário tenha que 
fechar sua loja física, deve manter con-
tato com os clientes pelos canais digi-
tais.  Ter uma rede social atualizada e 
com conteúdo é fundamental para man-
ter o relacionamento com os clientes e 
divulgar novos produtos e serviços.  E 
como atingir os nossos clientes em um 
cenário cada vez mais disputado no 
mundo digital? E como se destacar nes-
se mundo de negócios incertos? Como 
se tornar um empreendedor digital? 

Essas são perguntas precisam ser 
respondidas por você, empresário. To-
dos nós precisamos nos reinventar. A 
internet e a tecnologia estão abrindo 
portas para o empreendedorismo, per-
mitindo que pessoas comuns se tornem 
inovadoras e conquistem novas oportu-
nidades de negócios.

Nossa vida dentro 
de um mundo digital, 
nos torna dependen-
tes de novas formas de 
relacionamentos. Tudo 
acontece em tempo 
real, ou seja, o que não 
estiver acontecendo em 
tempo real, não existe. 
Uma obra, um produto 
ou um serviço, não tem 
valor algum, se não fo-

rem encontrados pelo público. 
Compartilhar já é o ingrediente bá-

sico de todos os negócios em rede e que 
gera poder. É com base no compartilha-
mento, que Google, Facebook e Twitter 
geram riqueza de maneiras inespera-
das. O maior sucesso da Amazon não é 
o seu serviço de entrega, mas as avalia-
ções e as recomendações encontradas 
na plataforma. Os micro e pequenos 
negócios também podem e devem estar 
nas plataformas de marketplace.

A posse já não tem a sua relevân-
cia de antes. Mais importante do que a 
posse é o acesso. As telas de tv, tablets, 
smartphones serão o lugar que vamos 
recorrer para encontrar respostas, ami-
gos, notícias, significado do que somos e 
do que podemos ser. 

Avalie as oportunidades de me-
lhoria na sua empresa. Como reduzir 
os custos e aumentar a produtividade 
da equipe? Capacite-se para o mundo 
digital, porque após esse período de 
pandemia, novos negócios surgirão no 
mercado, de forma criativa, colaborati-
va e compartilhada. As empresas isola-
das e fora do mundo digital, não sobre-
viverão!!

Mestre em Visão Territorial e Susten-
tável do Desenvolvimento; Pós-graduada 
em Gestão e Marketing do Turismo; Ges-
tora de Turismo e Economia Criativa do 
Sebrae-PB

Como se destacar nesse 
mundo de negócios incertos

Capacite-se para o 
mundo digital, porque após 
esse período de pandemia, 
novos negócios surgirão no 

mercado, de forma 
criativa, colaborativa e 

compartilhada   
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O presidente do TJPB, desembargador Márcio 
Murilo da Cunha Ramos, assinou ofício, ende-
reçado a juízes, informando sobre medidas a 
serem observadas no pagamento de alvarás 
judiciais –  no intuito de  evitar que as partes e 
advogados se desloquem às agências bancárias 
para recebimento de alvarás. A iniciativa leva em 
consideração o regime de contingência e as ações 
adotadas para conter o avanço do coronavírus.

Seguindo as medidas restriti-
vas decretadas pelo Governo 
do Estado e as orientações da 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS),  o Centro Univer-
sitário Uniesp  continua com 
aulas, atividades acadêmicas 
e administrativas acontecendo 
de forma remota, via internet, 
por tempo indeterminado. A 
medida visa preservar a saúde 
de estudantes, professores e 
colaboradores da instituição, 
na prevenção ao Covid-19.

Nova alteração na Câmara Municipal de João 
Pessoa. Depois de Tanilson Soares (PSB), que se 
licenciou por 120 dias, Helena Holanda (PP) tam-
bém protocolou pedido de licença – no caso dela, 
para tratamento de saúde. Quem assume a vaga é 
o suplente Edson Cruz, também do PP, que exerceu 
mandato na Legislatura passada, quando substi-
tuiu Helton Renê, na época do PCdoB.

Licenciou-se

contingência

“não é aceitáveL recursos de taL monta paraLisados”

proLongamento em remígio

“o que o país deve escoLher agora? a vida ou a economia?”

Em Campina Grande, o 
prefeito Romero Rodrigues 
(PSD) decidiu pelo prolon-
gamento da suspensão das 
aulas nas redes municipal 
e privada da cidade, até o 
dia 27 de abril. A propósito, 
representantes das escolas 
particulares também anun-
ciaram a antecipação das 
férias escolares de julho 
para abril, com término na 
mesma data. As aulas foram 
suspensas no último dia 17. 

Nos 63 anos de aniversário de 
Remígio, o deputado Chio (REDE) 
fala à coluna sobre ações que fo-
ram levadas ao município, do qual 
foi prefeito por duas vezes: “A es-
trada Cepilho-Remígio foi anun-
ciada pelo governador. A obra da 
Lagoa Parque receberá aporte de 
R$ 200 mil do Estado para estru-
turação de praça de alimentação. 
E tem a inclusão de Remígio em 
programas de habitação popular, 
além de duas agroindústrias para 
a zona rural”.

Da juíza Elizabeth Mendes, da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ao determinar que o Poder Executivo e o 
Congresso decidam sobre o uso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no valor de R$ 2 
bilhões, para combate ao coronavírus: “Diante de tal panorama, não se pode considerar aceitável que um país 
de dimensões continentais, já tão castigado pela ineficiência crônica do sistema de saúde, haja recursos de tal 
monta paralisados, apenas para futura e incerta utilização para patrocínio de campanhas eleitorais”.

aLvarás judiciais

Os governadores do Nor-
deste (foto), de modo per-
tinente, com argumentos 
convincentes, responde-
ram a pergunta que en-
cima este texto: “Os dois. 
Um não vive sem o outro”. 
A indagação e a resposta 
estão em vídeo divulgado 
pelo Consórcio Nordeste, 
no qual os gestores esta-
duais corroboram a tese 
de que o isolamento so-
cial é uma necessidade imprescindível à preservação de vidas humanas, neste período de pande-
mia do coronavírus. Os governadores, como frisei, tem argumento fundamental para mostrar que 
vida e economia andas juntas. Sem uma, a outra não sobrevive. E relatam os casos em que países 
negligenciaram as ações para conter o avanço do vírus – como estabelecer isolamento social – e 
estão pagando um preço caro por tal atitude, em termos econômicos e de saúde pública. Citam o 
exemplo da cidade de Milão, na Itália, que manteve comércio em funcionamento e permitiu que 
seus cidadãos transitassem nas ruas, sem nenhum controle. Resultado: em poucos dias, o número 
de mortes atingiu níveis catastróficos e as autoridades foram obrigadas a determinar o isolamen-
to social. O recado é duro: “Hoje, por lá, não tem ninguém contando lucros. E o governo continua 
contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito 
mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento, matou um número muito maior 
de pessoas e dizimou a economia”.

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Foto: Secom/PB
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De segunda para terça-feira, foram registrados 201 novos óbitos no país; taxa de mortalidade é de 3,5%

Brasília - O Brasil regis-
trou ontem (31) em platafor-
ma do Ministério da Saúde, 
5.717 casos confirmados da 
Covid-19, transmitida pelo 
novo coronavírus. O número 
mostra 1.138 novas confir-
mações em relação à última 
atualização, feita na segunda, 
dos dados da pandemia no 
País. As mortes pela doença 
chegam a 201, com aumento 
de 42 óbitos desde a última 
contagem, o maior núme-
ro registrado no Brasil num 
período de apenas 24 horas. 
A taxa de mortalidade da 
doença continua em 3,5%.

Para conter o avanço 
da pandemia, o Ministé-
rio da Saúde orienta que 
a população siga em isola-
mento social, diminuindo 
assim o ritmo de contágio 
do vírus e evitando que o 
sistema de saúde se sobre-
carregue. A medida vai na 
mesma direção que o reco-
mendado por especialistas 
e pela Organização Mun-
dial da Saúde.

As autoridades da Or-
ganização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS) também 
afirmaram ontem que as 

medidas de isolamento so-
cial são as mais adequadas 
para reduzir o avanço da 
pandemia do novo corona-
vírus, que já atinge 823 mil 
pessoas em 177 países, com 
39 mil mortes.

Na contramão dessas re-
comendações e contrariando 
governadores, o presidente 
Jair Bolsonaro defende que 
a população volte ao traba-
lho mesmo durante medidas 
de isolamento social. Ques-
tionado na manhã de ontem 
sobre declarações do minis-
tro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, defensor das me-
didas de isolamento social, 
Bolsonaro estimulou apoia-
dores a hostilizarem a im-
prensa e mandou repórteres 
ficarem quietos. Jornalistas 
que fazem a cobertura diária 
do Palácio da Alvorada se re-
tiraram de entrevista conce-
dida pelo presidente.

André Borges e 
Emilly Behnke
Agência Estado

Brasil atinge recorde de mortes 
por coronavírus em 24 horas

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

Brasília - O Senado de-
cidiu elaborar um pacote 
único com medidas sociais 
para combater o novo co-
ronavírus no País. A decisão 
foi tomada em reunião de lí-
deres partidários na manhã 
de ontem, conforme ante-
cipou o Broadcast Político, 
sistema de notícias em tem-
po real do Grupo Estado.

Os senadores decidi-
ram adiar para hoje um 
projeto ampliando o alcan-
ce do auxílio emergencial 
de R$ 600 que foi aprova-
do na véspera. Além das 
alterações discutidas, o 
adiamento ocorreu porque 
o governo ainda não ha-
via sancionado a proposta 
aprovada na segunda-feira, 
30.

Nesse projeto, outras 
medidas poderão ser colo-
cadas em uma nova votação. 
O conteúdo da proposta, po-
rém, ainda está sendo cos-
turado com a equipe econô-
mica. O relator do projeto, 
Esperidião Amin (PP-SC), se 
reuniu na tarde ontem com 
integrantes da equipe eco-
nômica.

Na semana passada, 
o Senado decidiu reunir 
os projetos relacionados à 
pandemia da covid-19 em 
tramitação na Casa e esco-
lher quais serão colocados 
na frente. Como as bancadas 
optaram por textos diferen-
tes, os senadores decidiram 
reunir as propostas de con-
senso em um único pacote.

Ao aprovar o auxílio 
emergencial de R$ 600 a 
trabalhadores informais, 
intermitentes e microem-

preendedores individuais 
na segunda-feira, 30, o Se-
nado separou em outro pro-
jeto as alterações sugeridas 
para ampliar o benefício. A 
nova proposta foi protocola-
da pelo senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE).

O novo projeto exclui 
a exigência de um limite de 
rendimentos para o auxílio. 
A lei aprovada no Congres-
so, e pendente de sanção 
presidencial, não concede o 
“voucher” para quem teve 
rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70 em 
2018. A nova versão tiraria 
essa trava, colocando como 
condição apenas a situação 
de pobreza das famílias.

Além disso, a nova 
proposta antecipa para 
2020 os novos limites de 
renda que dão acesso ao 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). O proje-
to que seguiu para sanção 
do presidente Jair Bolsona-
ro deixava essa ampliação 
para 2021. A equipe eco-
nômica é contra o aumen-
to de um quarto para meio 
salário mínimo no limite 
de renda do BPC. O gasto 
adicional seria de R$ 20 bi-
lhões no próximo ano.

Líderes do Senado su-
geriram rechear ainda mais 
o pacote único do Senado. A 
bancada do PSL, por exem-
plo, propôs liberar os saques 
integrais do FGTS. O PSD, 
por sua vez, quer incluir um 
subsídio para empresas ga-
rantirem o pagamento de 
despesas com a folha de sa-
lários durante a pandemia. 
Outra medida discutida é a 
fixação de uma renda míni-
ma para situações de emer-
gências sanitárias.  

Senado vota pacote 
com medidas sociais 
Daniel Weterman
Agência Estado

Período de isolamento 

Empaer está realizando atendimento 
on-line aos agricultores no Estado

Em face às normas de 
isolamento de pessoas aci-
ma de 60 anos de idade de-
terminadas pelo Governo 
do Estado, atendendo reco-
mendações do Ministério 
da Saúde e da Organização 
Mundial de Saúde para o 
combate ao novo corono-
vírus 19, a Empresa Parai-
bana de Pesquisa, Extensão 
Rural e Regularização Fun-
diária (Empaer), vinculada 
à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Agrope-
cuário e da Pesca (Sedap), 
a partir de seus escritórios, 
está fazendo o atendimen-

to on-line a agricultores.
Neste período, o plan-

tio de algumas culturas 
vem acontecendo em vá-
rias regiões, conforme o 
calendário estabelecido 
previamente, e geralmen-
te ocorre o surgimento de 
pragas deixando os agri-
cultores preocupados. En-
tão, a recomendação feita 
é que procurem os exten-
sionistas pelo telefone que 
estes darão orientações 
necessárias. Dependendo 
do caso, tomando todas 
as precauções, os técnicos 
que estão fora da linha de 

risco, ou seja, com menos 
de 60 anos de idade, vão 
à comunidade, rigorosa-
mente evitando aproxi-
mação com as pessoas. Ao 
final, chegando a casa do 
agricultor, seguem com 
todos os procedimentos 
recomendados para evitar 
a possível transmissão do 
coronavírus.

O serviço funciona da 
seguinte maneira: quando 
o agricultor ou criador tem 
alguma dúvida quanto ao 
procedimento de cultivo 
de sua lavoura ou com rela-
ção à sua criação, repassa o 

problema para o técnico do 
escritório da Emaper com 
o qual se relaciona e este 
repassa as informações de 
como proceder.

O presidente da Em-
paer, Nivaldo Magalhães, 
lembrou que desta manei-
ra, com este e outros ser-
viços, a empresa continua 
prestando assessoramento 
aos agricultores familiares, 
preservando a saúde de 
todos e fazendo com que 
o campo continue produ-
zindo o alimento que não 
pode falta na mesa do con-
sumidor.

Fiep faz doação de insumos para o
enfrentamento à Covid-19 em CG

Máscaras e protetores 
faciais, jalecos, toucas e ál-
cool em gel à 70%, são pro-
dutos que, a Federação das 
Indústrias do Estado da Pa-
raíba (Fiep),  vai doar, como 
forma de engajamento no 
combate à pandemia de Co-
vid-19 em Campina Grande. 
Os materiais serão desti-
nados ao Hospital da FAP, 
referência no tratamento 
de pacientes com câncer; e 
à Secretaria Municipal de 
Saúde.  O anúncio foi feito 

pelo industrial Francisco de 
Assis Benevides Gadelha, 
presidente da Fiep. 

Os acessórios estão 
sendo produzidos por meio 
de uma parceria entre o 
Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial); 
e o Instituto Alpargatas. 
Essa parceria conta com o 
apoio de um grupo de 50 
costureiras voluntárias.

Para viabilizar essa 
parceria, o Instituto Alpar-
gatas fez a doação dos te-
cidos para confecção das 
peças. O Senai encaminha 
para o Centro de Inova-

ção e Tecnologia Industrial 
(CITI) em Campina Grande. 
No CITI são feitos o corte, 
modelagem e produção dos 
jalecos, aventais, toucas e 
protetores faciais.

No Instituto de Tecno-
logia Têxtil e Confecção, em 
João Pessoa, são produzidas 
as máscaras de tricoline em 
algodão. O álcool em gel à 
70% é produzido pela equi-
pe do Instituto Senai de Tec-
nologia do Couro e do Calça-
do, em Campina Grande.

Produção
Durante todo o mês 

de abril, serão produzidos 
2 mil litros de álcool em 
gel; 400 protetores faciais; 
mil  máscaras, mil jalecos, 
mil calças impermeáveis, 
500 lençóis; 3 mil toucas 
e 3 mil aventais.  “O Senai 
sempre esteve e estará 
sempre ajudando a Paraí-
ba e o Brasil nos momen-
tos mais difíceis. Para nós 
é um dever contribuir para  
o bem-estar da sociedade 
e, consequentemente, para 
o setor industrial da nossa 
região”, disse Euler Saler, 
diretor regional do Senai 
na Paraíba.

Centro Universitário Uniesp parcela 
as mensalidades do semestre 2020.1 

Devido à crise relacio-
nada à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19), 
o Centro Universitário 
Uniesp, com 22 anos em 
solo paraibano, está flexi-
bilizando os pagamentos de 

mensalidades do semestre 
2020.1. O aluno pode par-
celar a mensalidade em até 
três vezes sem juros em to-
dos os cartões de crédito. A 
medida vale inclusive para a 
cobrança dos outros meses 

deste semestre, inclusive os 
que já estão em atraso. Ou 
seja, durante 2020.1, foram 
suspensas todas as cobran-
ças de juros. O pagamento 
pode ser feito através do 
“Aluno Online”. Caso preci-

se de algum auxílio, o aluno 
pode solicitar o atendimen-
to online através do endere-
ço: bit.ly/uniesponline.

“Tudo em prol do nos-
so alunado”, disse a reitora 
Erika Marques

Para conter o avanço 
da pandemia, o 

Ministério da Saúde 
orienta que a 

população siga em 
isolamento social

Chico José
chicodocrato@gmail.com

A pandemia do novo coronavírus 
já atinge 823 mil pessoas em 177 
países, com 39 mil mortes

Foto: Lindsey  Wasson/Reuters



Medida, que vale por 60 dias, foi tomada em decorrência da crise causada pela expansão dos casos de coronavírus no Brasil

Em publicação na tarde 
de ontem no Twitter, o pre-
sidente Jair Bolsonaro anun-
ciou a suspensão do reajuste 
de preço de todos os medi-
camentos por 60 dias. A me-
dida foi tomada em decor-
rência da crise causada pela 
expansão dos casos de coro-
navírus (covid-19) no Brasil. 

O balanço divulgado 
ontem pelo governo federal 
mostra que o país tem 5.717 
casos confirmados da doen-
ça, com 201 mortes. Os esta-
dos com mais casos são São 
Paulo (2.339), Rio de Janeiro 
(708), Ceará (390), Distrito 
Federal (332) e Minas Gerais 
(275). 

A menor incidência está 
em estados da Região Norte, 
como Rondônia (8), Amapá 
(10), Tocantins (11) e Rorai-
ma (16). O índice de letalida-
de, que estava abaixo de 2% 
no final de semana, ficou em 
3,5% no balanço de ontem, 
o mesmo registrado anteon-
tem. As hospitalizações saí-
ram de 757, anteontem, para 
1.075, ontem.

O presidente destacou 
que a medida foi tomada “em 
comum acordo com a indús-
tria farmacêutica” 

Agência Brasil

Governo suspende reajuste 
de preço dos medicamentos

Sessão virtual realizada ontem pela CPI do Feminicídio por meio de videoconferência faz parte da Campanha ‘Mulher em Casa não Fica Calada’

Foto: Ascom/ALPB

Assembleia Legislativa

CPI debate ações de enfrentamento à 
violência contra a mulher na Paraíba

A Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) 
do Feminicídio da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) realizou uma re-
união virtual, ontem para 
discutir ações de enfrenta-
mento à violência contra a 
mulher, no período da qua-
rentena do Coronavírus. O 
encontro foi feito através 
de videoconferência e fez 
parte da programação da 
Campanha ‘Mulher em 
Casa não Fica Calada’.

 As participantes tra-
çaram panoramas do que 
está sendo feito e do que 
pode ser realizado nesse 
momento de reclusão da 
população. O debate con-
tou com a participação de 
representantes da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), da OAB, movimen-
tos de mulheres, Ministério 
Público (MPPB), além dos 
Poderes Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário. A pre-
sidente da CPI, a deputada 
Cida Ramos, destacou o 
papel do Poder Público na 
busca de soluções e de uma 
política de enfrentamento 
ao ciclo de violência contra 
as mulheres nesse período 
de isolamento social.

“O impacto da pande-
mia é diferente para ho-
mens e mulheres, pois a 
violência não é só de ho-
mens com mulheres, mas 
estatal também. Elas têm 
sido muito afetadas pelos 
trabalhos não remunera-
dos. Além da questão da 
violência, eu tenho recebi-
do mensagens de mulhe-
res autônomas, que vivem 
na informalidade. Tenho 
recebido a solicitação de 
apoio para elas. Aqui na 
Capital temos mais de 300 
mulheres em situação difí-
cil. É importante que todos 
saibam que elas precisam 
do apoio das instituições”, 
ressaltou Cida Ramos.

A deputada Camila 
Toscano pediu às represen-
tantes dos órgãos do Go-
verno do Estado para que 
relatassem de que forma as 
mulheres vítimas de agres-
são estão sendo protegidas. 
Ela também deu destaque 
a dificuldade financeira 
pela qual muitas estão pas-
sando.  “Temos que ouvir, 
já que temos uma força de 
divulgação forte, para mos-
trar a essas mulheres o que 
se deve fazer. Usemos essa 
reunião para divulgar o 

que pode ser feito por elas. 
Divulgar o trabalho reali-
zado pela Delegacia da Mu-
lher, para que elas saibam 
que mesmo nesse momen-
to, elas têm para onde ir”, 
destacou.

Prefeituras
A deputada Estela Be-

zerra chamou a atenção 
para algumas ações que 
devem ser ampliadas como 
a comunicação e atividade 
conjunta com as prefeituras 
dos municípios; a criação 
de uma plataforma espe-
cífica com as instituições 
para ter uma audição com 
a sociedade civil e trazer 
questionamentos sobre o 
apoio às mulheres; ação 
dirigida à população para 
garantir saúde mental e ali-
mentação; além do foco no 
que já está sendo feito pelos 
órgãos. “Precisamos agir 
imediatamente. O Poder 
Executivo precisa de ações 
dirigidas para a população 
de vulnerabilidade”, disse.

A delegada coorde-
nadora das Delegacias da 
Mulher na Paraíba, Maísa 
Araujo, explicou que o tra-
balho realizado no estado 
não parou durante o iso-

lamento social. “Estamos 
com atendimento 24h na 
Central de Polícia, nenhum 
dos serviços foram parali-
sados, e estamos em conta-
to diariamente para saber 
o andamento das ocorrên-
cias. Na primeira semana 
de isolamento, sentimos 
uma retração das mulhe-
res na ida a delegacia para 
o registro. Mas, já começa-
mos a perceber mudanças 
e estamos fechando nossas 
estatísticas para perceber 
a oscilação”, disse.

A secretária da Mulher 
e da Diversidade Humana, 
Lídia Moura, acrescentou 
a preocupação para que as 
ações não fosse prejudica-
das. “Tivemos a preocupa-
ção e preparamos a equipe 
para não fechar totalmente 
o serviço, como a patrulha 
Maria da Penha, para aten-
der caso de violência. Os 
casos mais graves podem 
ser feitos presencialmente, 
apesar de que muitas não 
podem nem sair nas ruas. 
Estamos pedindo plano 
para população que vive 
em situação vulnerável, 
como as LGBTs, as catado-
ras, além das outras”, des-
tacou.

O ex-secretário execu-
tivo do Turismo da Paraí-
ba Ivan Burity foi subme-
tido, na tarde de ontem, a 
uma cirurgia no Hospital 
Memorial, em João Pessoa, 
por causa de um Acidente 
Vascular Cerebral (AVC). 

Segundo informações 
da unidade de saúde, o 
procedimento foi bem su-

cedida e o ex-secretário 
executivo seguiu para a 
Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI), onde per-
manece em observação. O 
quadro de saúde é consi-
derado grave, mas estável.

Ivan Burity estava fa-
zendo uma caminhada, 
na manhã de ontem, pela 
ladeira que dá acesso ao 

bairro do Altiplano, em 
João Pessoa, quando se 
sentiu mal, desmaiou e foi 
socorrido por pessoas que 
passavam pelo local. Ele é 
um dos investigados pela 
Operação Calvário, que 
investiga desvios de re-
cursos na área da saúde, e 
chegou a ser preso no ano 
passado.

Ex-secretário Ivan Burity passa por 
cirurgia após sofrer AVC, na capital

O prefeito de João 
Pessoa anunciou, ontem 
(31), a primeira etapa da 
ação #SomosMaisFor-
tes, que prevê medidas 
de proteção social para 
a população em situação 
de vulnerabilidade em de-
corrência do novo Corona-
vírus. O principal eixo da 
mobilização é a garantia 
de segurança alimentar e 
nutricional para a parcela 
da população em situação 
maior risco social. A partir 
desta semana, será inicia-
da a distribuição de mais 
de 4 mil cestas básicas 
destinadas a trabalhado-
res do comércio informal, 
catadores da coleta sele-
tiva, além de famílias ca-
dastradas nos Centros de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS). A Prefeitu-
ra também irá beneficiar 
cerca de 200 pessoas em 
situação de rua com o au-
xílio-aluguel. 

Com a ação, serão 
atendidas 4 mil famílias 
que já integram o cadastro 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, beneficiando 
cerca de 16 mil pessoas. 
O prefeito explicou que a 
campanha #SomosMais-
Fortes mostra que o gesto 
humanitário e solidário 
será mais forte do que a 
propagação do novo Co-
ronavírus. “Estamos mos-
trando que é possível unir 
esforços neste grande tra-
balho conjunto para salvar 
vidas. Esta é a primeira 
etapa do plano de proteção 
social da Prefeitura, que já 
teve início com a distri-
buição de alimentos nas 
creches e escolas integrais, 
beneficiando mais de 23 
mil estudantes, junto com 
as marmitas servidas nos 
Restaurantes Populares e 
nas Cozinhas Comunitá-
rias”, explicou. A adminis-
tração municipal também 
vem contribuindo com 
abrigos de idosos de lon-
ga permanência por meio 
de todo material recebido 
pela Central de Doações, 
além do lançamento de 
um edital no valor de R$ 
600 mil para adoção de 
medidas preventivas à Co-
vid-19. 

A Secretaria de De-
senvolvimento Social 
(Sedes) informou que as 
cestas nutricionais serão 
distribuídas entre CRAS 
(2.800 unidades), traba-
lhadores do comércio in-
formal (500) e catadores 
(100). Outras 600 terão 
a entrega realizada para 
famílias de baixa renda 
da capital paraibana. O 
contato com os beneficia-
dos para distribuição será 
feito pela Sedes, Sedurb 
e Emlur. “Pedimos à po-
pulação que siga doando 
sempre que for possível. 
Esta é uma luta que exige a 
participação de todos. E o 
nosso maior objetivo é sal-
var vidas”, disse o prefeito. 

PMJP vai 
distribuir  
cestas 
básicas  

O presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
voltou à TV e ao rádio, on-
tem à noite, para um novo 
pronunciamento sobre a 
crise do coronavírus. Sob 
um forte “panelaço”, regis-
trado em diversos bairros 
de João Pessoa e Campina 
Grande, Bolsonaro voltou a 
defender empregos e levou 
a letalidade da doença mais 
à sério que no jocoso pro-
nunciamento da semana 
passada, que aprofundou 
a crise no país, causou per-
plexidade na classe médi-
ca e, politicamente, pegou 
muito mal.

Mas o discurso - de 
pouco mais de oito minutos 
- não foi de um tanto hones-
to. Em sua fala, Bolsonaro 
distorceu uma declaração 
do diretor-geral da OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, ao equiparar 
o salvamento de empregos 
ao de vidas diante da crise.

“Temos uma missão: 
salvar vidas sem deixar 
para trás os empregos. [...] 
Por outro, temos que com-
bater o desemprego. Va-
mos cumprir esta missão 
ao mesmo tempo que cui-
damos da saúde das pes-
soas”, disse Bolsonaro.

Em sua fala, o presi-
dente ainda omitiu o tre-
cho do discurso do diretor-
geral da OMS em que ele 
explica que é preciso que 
os governos garantam uma 
assistência às pessoas que 
ficaram sem renda durante 
o isolamento.

Discurso de 
Bolsonaro é 
rebatido com 
‘panelaço’
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Quadro de Ivan é grave, mas estável
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Semana Santa
Arquidiocese da Paraíba suspende principais liturgias e ritos 
da Semana Santa como forma de evitar aglomerações e a 
propagação do coronavírus.  Página 7
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Vítima era de Patos e exame que comprovou infecção por coronavírus foi divulgado ontem pela Secretaria de Saúde

A Secretaria de Saúde do 
Estado (SES) confirmou na tar-
de de ontem (30), a primeira 
morte em decorrência do novo 
coronavírus. A vítima é Danilo 
Andrade, de 36 anos, que esta-
va internado na UTI do Hospital 
Clementino Fraga, em João Pes-
soa. O paciente tinha histórico 
de diabetes e teve transmissão 
comunitária confirmada pelo 
secretário Geraldo Medeiros, 
durante live (transmissão ao 
vivo) no Instagram da Secre-
taria, ontem à tarde. O Estado 
tem 19 casos confirmados de 
contaminação pela Covid-19 
e 407 casos descartados até o 
momento.

O exame para a doença 
teve o diagnóstico laboratorial 
confirmado nesta segunda-fei-
ra. Danilo era de Patos, Sertão 
da Paraíba, e esteve hospitali-
zado em um hospital da rede 
privada até que o quadro de 
saúde fosse agravado. Com 
isso, o paciente foi transferido 
para o hospital de referência 
para o tratamento da doença 
na Capital no dia 26 de março. 

O homem era empresá-
rio, dono de uma rede de far-
mácias na região e, segundo 
informações de amigos, deixa 
dois filhos. Seguindo critérios 
de organizações de saúde, a ví-
tima deverá ser sepultada sem 
a realização do velório para 
evitar a contaminação de mais 
pessoas pelo vírus. A Vigilân-
cia de Saúde de Patos já entrou 
em contato com os familiares 
do homem para mantê-los em 
quarentena.

Novos casos
Uma mulher de 43 anos 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

PB confirma primeiro óbito 
em decorrência de Covid-19 

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

residente em João Pessoa teve o 
diagnóstico divulgado na tarde 
desta terça-feira. A mulher está 
internada em leito regular de 
um hospital privado na capital. 
Além desta paciente, uma outra 
mulher, de 55 anos, também 
segue internada em leito re-
gular também em João Pessoa. 
Em live transmitido através do 
Instagram, o secretário Geraldo 
Medeiros informou a confirma-
ção de mais um caso.

Perfil
O último Boletim Epide-

miológico do novo coronavírus 
foi divulgado pela SES também 
nesta terça-feira. O boletim 
traça o perfil da doença no es-
tado. Dos 19 casos confirma-
dos, João Pessoa lidera com 14 
pessoas residentes no muni-
cípio contaminados, Campina 
Grande conta com duas confir-
mações, Igaracy, Sousa e Patos 
(referente ao paciente que veio 

a óbito) todos com um caso.
A SES levantou ainda que  

a faixa etária dos casos na Pa-
raíba. Jovens entre 30 e 49 
anos são maioria. Apenas qua-
tro pacientes registrados até o 
momento estão acima dos 60 
anos, faixa etária de classifica-
ção de risco para a doença. 

Ainda de acordo com o 
órgão, destes 13 são homens e 
seis são mulheres. O secretário 
de Gestão de Redes de Unida-

des Hospitalares da Paraíba, 
Daniel Beltrami, falou que o 
Brasil apresenta altos índices 
de jovens com a doença, mo-
tivo pelo qual o isolamento 
domiciliar deve ser respeitado 
por todos. “Não é uma gripe-
zinha que só atinge os idosos. 
Jovens também estão sendo 
atingidos, apresentando um 
quadro grave e vindo ao óbito. 
Essa é a hora de termos tran-
quilidade para ficar em casa e 

deixar que as equipes médicas 
trabalhem”, declarou.

Pacientes curados
Três pacientes que testa-

ram positivo já estão recupera-
dos, 13 seguem em isolamento 
domiciliar com acompanha-
mento da vigilância municipal 
de saúde de cada município 
que residem e duas pacientes 
estão internadas em leito regu-
lar da rede privada. Além disso, 
69 pacientes estão internados 
em leito regular em regime de 
isolamento e 25 pacientes em 
UTI que possuem o quadro 
clínico sendo investigado para 
Covid-19. 

Todos os municípios 
devem notificar casos de pa-
cientes hospitalizados com 
sintomas do novo coronavírus 
à área Técnica para Vírus Res-
piratórios na Gerência Execu-
tiva de Vigilância em Saúde do 
Estado para que o exame seja 
colhido e o diagnóstico seja 
realizado o quanto antes. Ca-
sos fora de João Pessoa e Cam-
pina Grande em estado grave 
deverão ser levados para as 
respectivas cidades de refe-
rência com emergência. 

O secretário de Saúde do 
Estado declarou que “o co-
ronavírus é uma doença que 
tem uma letalidade que, ini-
cialmente, se presumia que 
era baixa, mas não é. E tem 
alto índice de contaminação. 
É importante ser dito, princi-
palmente para a população do 
Sertão. Segundo nossas pre-
visões, 90% dos casos serão 
concentrados em João Pessoa 
e Campina Grande e apenas 
10% no interior. Por isso o 
nosso investimento para for-
talecer a rede hospitalar nes-
sas cidades”.

Foto: SES-PB

Secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros, realizou ontem uma live pelo Instagram para falar sobre os registros de Covid-19 na Paraíba

Hospital de Trauma será mais um ponto de reforço para atender pacientes que estiverem com suspeita de ter contraído o coronavírus em Campina

Coronavírus

CG será referência para 69 cidades paraibanas

Campina Grande será 
referência na assistência aos 
casos de Covid-19 para 69 
cidades na Paraíba. A Secre-
taria de Saúde de Campina 
Grande está preparando a 
rede de urgência e emergên-
cia nos hospitais do municí-
pio para prestar o serviço. A 
Secretaria de Saúde do Es-
tado (SES) estima que 90% 
dos casos no estado serão 
nos polos de João Pessoa e 
Campina Grande e, por isso, 
ambas as cidades estão ten-
do a rede pública hospita-
lar sendo equipadas para o 
atendimento de referência 
para a doença de pandemia 
global. A equipe médica tam-
bém está sendo reforçada.

Cerca de 1,2 milhão de 
habitantes, segundo dados 
do Plano Estadual de Saúde 
2016-2019, fazem parte da 
segunda macrorregião de 
saúde do Estado e terão a Ra-
inha da Borborema como re-
ferência. Segundo o secretá-
rio da SES, Geraldo Medeiros, 
apenas casos leves devem ser 
mantidos nas cidades de ori-
gem dos residentes. 

Além do Hospital Pe-
dro I, a UPA 24h Dr. Maia, 

que funciona no bairro do 
Alto Branco, também dire-
cionou os atendimentos ex-
clusivamente para a triagem 
dos adultos e gestantes com 
problemas respiratórios. Já 
as crianças e adolescentes 
com os mesmos sintomas 
continuam sendo atendidos 
normalmente no Hospital da 
Criança e do Adolescente. A 
unidade de pediatria do mu-
nicípio, assim como a mater-
nidade do Instituto de Saúde 
Elpídio de Almeida (ISEA) 
passaram por adequações de 
segurança em saúde para o 
enfrentamento dos casos de 
Covid-19.

De acordo com o secre-
tário de saúde do município, 
Filipe Reul, os hospitais es-
tão passando por adequação 
para o enfrentamento do Co-

vid-19. “Essa referência de 
Campina Grande já existia 
para outras especialidades 
e foi confirmado para que 
a gente trate dos casos de 
Covid-19. O Hospital Pedro 
I, nosso hospital municipal, 
vem sendo preparado para 
ter 60 leitos de enfermaria 
e 30 leitos de UTI com respi-
radores. A gente direcionou 
seis leitos com respirador 
para o Hospital da Criança, 
seis leitos também no ISEA, 
a nossa maternidade, para 
caso alguma gestante apre-
sente o quadro da doença 
e dois leitos no hospital da 
FAP para pacientes oncoló-
gicos. Além desses, o Hos-
pital Dr.Edgley será visitado 
nesta quarta-feira para que 
a gente possa contar com ele 
como plano B. Lá, um hospi-

tal também municipal, temos 
90 leitos divididos entre en-
fermaria e UTI. Estamos ad-
quirindo respiradores e al-
guns empresários da cidade 
também estão comprando 
e doando para a prefeitura 
para equiparmos os leitos”, 
informou.

Para dar suporte às equi-
pes de saúde que irão atuar 
na rede hospitalar, a Prefei-
tura de Campina Grande está 
realizando um processo se-
letivo que prevê a contrata-
ção de médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, fi-
sioterapeutas, farmacêuticos, 
psicólogos, assistentes so-
ciais, condutores socorristas, 
recepcionistas e auxiliares de 
serviços gerais. As inscrições 
para os interessados foi en-
cerrada ontem (31).

Reforço
O secretário de Gestão 

de Redes de Unidades Hos-
pitalares da Paraíba, Daniel 
Beltrami, lembra ainda que 
a força tarefa entre Estado e 
prefeituras inclui o Hospital 
Estadual de Emergência e 
Trauma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes como retaguarda 
para o atendimento na cida-
de. O hospital prepara duas 
enfermarias, uma com 30 
leitos de UTI e outra com 30 
leitos de internação regular, 
destinadas aos pacientes que 
precisem de suporte médi-
co-hospitalar por causa da 
doença que atingiu o nível de 
pandemia global.

Para dar prioridade aos 
casos de Covid-19, as cirurgias 
eletivas, consultas e exames 
de imagem que não têm cará-

ter de urgência e emergência 
foram suspensos nas unidades 
hospitalares do município.

Os municípios que fazem 
parte dessa segunda macror-
região de saúde são: Alagoa 
Grande, Alagoa Nova, Algo-
dão de Jandaíra, Arara, Areia, 
Areial, Esperança, Lagoa Seca, 
Matinhas, Montadas, Remí-
gio, São Sebastião de Lagoa de 
Roça, Baraúna, Barra de Santa 
Rosa, Cubati, Cuité, Damião, 
Frei Martinho, Nova Flores-
ta, Nova Palmeira, Pedra La-
vrada, Picuí, São Vicente do 
Seridó, Sossêgo, Amparo, 
Camalaú, Caraúbas, Congo, 
Coxixola, Gurjão, Monteiro, 
Ouro Velho, Parari, Prata, São 
João do Cariri, São João do Ti-
gre, São José dos Cordeiros, 
São Sebastião do Umbuzeiro, 
Serra Branca, Sumé, Zabe-
lê,  Alcantil, Aroeiras, Barra 
de Santana, Barra de São Mi-
guel, Boqueirão Cabaceiras, 
Caturité, Gado Bravo, Natuba, 
Queimadas, Riacho de Santo 
Antônio, Santa Cecília, São 
Domingos do Cariri, Umbu-
zeiro, Assunção, Boa Vista, 
Campina Grande, Fagundes, 
Juazeirinho, Livramento, 
Massaranduba, Olivedos, Po-
cinhos, Puxinanã, Santo An-
dré, Serra Redonda, Soledade, 
Taperoá e Tenório.

Foto: Secom



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 1º de abril de 2020

Automóvel havia desaparecido em novembro e circulava com placas clonadas quando foi localizado no bairro Colibris

Veículo roubado em Mossoró 
é localizado em João Pessoa

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Foto:  Divulgação

Policiais militares do 5º 
Batalhão da PM localizaram 
na manhã de ontem numa 
casa no bairro Colibris, em 
João Pessoa um veículo 
Jeep, de cor branca, placas 
QGR-8960. No local foi des-
coberto que o automóvel 
havia sido roubado na ci-
dade de Mossoró-RN, em 
novembro do ano passado e 
estava trafegando com pla-
cas clonadas.

Segundo o tenente-
-coronel Marcos Barros, 
comandante da unidade 
mlitar a placa original do 
veículo é QGJ-9482. O pro-
prietário do veículo chegou a 
receber multas. Ele informou 
que os policiais estavam em 
diligências a procura de um 
veículo Hilux-SW4, placas 
QFI-7573 que havia sido 
tomado por assalto na noite 
de segunda-feira no Altipla-
no, em João Pessoa. 

Na manhã de ontem, 
localizaram a casa com o 
veículo roubado. A polícia 
acredita que os dois casos 
podem estar relacionados.

Além de Marcos Bar-
ros, também participaram 
da ocorrência os  delegados 
Hugo Helder (Delegacia de 
Roubos e Furtos de Cargas 
e Veículos) e Karina Torres 
(GOE) e também o capitão 
Francisco Clecitoni. “Con-
tinuamos em diligência a 
procura do carro’, disse o 
militar. Ele salientou ainda 
que diariamente são reali-
zadas abordagens na área 
da unidade militar

A identificação da clo-
nagem foi possível através 
de levantamento pericial 
realizado na delegacia. O 
veículo apreendido estava 
com Marcelo Wagner Be-
zerra de Carvalho, 40 que 
foi conduzido a delegacia. O 
Jeep será entregue a segu-
radora, pois o proprietário 
já recebeu o seguro. Polícia da Paraíba procurava uma Hilux-SW4 roubada quando encontrou o Jeep com placas clonadas na garagem de uma residência no Colibris, em JP

Além de prender os suspeitos, os policiais apreenderam as armas

Motoristas recebem, sem saírem dos veículos, as quentinhas nos postos da PRF ou em locais previamente anunciados

Ação rápida

Dupla é presa em flagrante 
após assaltar motorista

A Polícia Militar pren-
deu em flagrante uma dupla 
suspeita de assaltar um mo-
torista de aplicativo de trans-
porte na região metropoli-
tana de João Pessoa. A ação 
foi realizada na tarde de se-
gunda-feira no município de 
Bayeux, resultando ainda na 
apreensão de uma réplica de 
arma de fogo e de uma faca 
usada no crime.

Os policiais da 4ª 
Companhia Independente 
chegaram até os suspeitos 
após serem informados 
de um assalto contra um 
motorista, por volta das 
15h, no bairro Alto da Boa 
Vista, em Bayeux. Durante 
as diligências, a PM locali-
zou o carro da vítima, que 
havia sido levado e que foi 
abandonado no bairro de 
Brasília. Após abandonar 
o veículo, a dupla tentou 
fugir, mas foi detida pelos 

Foto: PMPB

Foto: Nucom-PRF

policiais que fizeram um 
cerco na área. 

Os suspeitos têm 25 e 
21 anos de idade, e um de-
les já tinha um mandado de 
prisão preventiva em aberto, 
pelo crime de roubo no mu-

nicípio de Juazeirinho. A du-
pla estava com um simulacro 
de pistola e uma faca usada 
para intimidar a vítima. Todo 
o material e os suspeitos 
presos foram encaminhados 
para a Central de Flagrantes.

A Polícia Militar vai ins-
taurar sindicância, através 
da Corregedoria, a morte 
de um jovem ocorrida na 
segunda-feira, 30, em Santa 
Rita quando policiais do 7º 
Batalhão foram solicitados 
para verificar uma ocorrên-
cia de que um homem esta-
ria agitado, pois sofreu um 
surto psicótico. A família, 
antes, havia solicitado a pre-
sença do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
para socorrê-lo. Quando a 
equipe Samu chegou ao lo-
cal, a vítima não quis sair 
de casa e, por estar muito 
agressivo, a PM foi acionada.

Apesar da presença 
dos policiais militares, o 
homem continuou agitado 
e sem atender a orientação 
dos agentes de segurança e, 
em dado momento, tentou 
esfaquear um membro da 
equipe do Samu, provocan-
do a ação do policial, que 
chegou a ter o colete balísti-
co atingido por uma facada, 
que em reação a agressão 
atirou e atingiu o homem 
no abdômen. Ele foi socor-
rido pela equipe do Samu, 
mas faleceu a caminho do 
hospital.

O tenente-coronel Pablo 
Nascimento, comandante do 

7º BPM, disse lamentar a 
morte do jovem e afirmou 
que o autor do disparo foi 
um soldado da unidade mi-
litar que já está afastado das 
funções. 

O comandante do 70 
adiantou que o militar será 
acompanhado por um psi-
cólogo e equipe multidisci-
plinar da Polícia Militar. A 
família disse que o policial 
poderia ter agido de outra 
forma, imobilizando o ho-
mem, utilizando técnicas e 
“não atirar para matar”. In-
quérito policial está sendo 
instaurado na Delegacia de 
Santa Rita.

PM vai investigar morte de 
jovem a tiro em Santa Rita

Cardoso Filho  
josecardosofilho@gmail.com

PRF e sociedade distribuem 
refeições com caminhoneiros

A Polícia Rodoviária Fe-
deral continua realizando 
a ação “Siga em frente, ca-
minhoneiros” nas rodovias 
federais que cortam a Paraí-
ba. Ontem, a ação ocorreu 
na Unidade da PRF de Ba-
yeux - BR-230 (Região Me-
tropolitana de João Pessoa) 
e Santa Terezinha (área 
metropolitana de Campina 
Grande que dá acesso aos 
municípios do Sertão parai-
bano) com a distribuição de 
alimentação com os cami-
nhoneiros.

A inspetora Keila Melo, 
superintendente do órgão 
federal na Paraíba, enfati-
zou ser importante a so-
lidariedade da sociedade 
civil que, unida com a PRF 
está auxiliando os cami-
nhoneiros que transitam 
de norte a sul do país trans-
portando grande parte das 
mercadorias que abaste-
cem os supermercados, 
farmácias e hospitais. “Me 
doeu ouvir de um deles 
que rodou o dia inteiro sem 
conseguir achar nada para 
comer. Falou com os olhos 
cheio de lágrimas de quem 
também está com medo de 

ficar doente e não poder 
trabalhar”, revelou a poli-
cial após entregar a quenti-
nha ao caminhoneiro.

Keila disse que muitos 
motoristas profissionais 
estão encontrando difi-
culdades de realizar as re-
feições durante os longos 
percursos realizados para 
transportar cargas pelo 
país. Na Paraíba, segundo 
o relato de muitos cami-
nhoneiros abordados pela 
PRF, a dificuldade de se ali-
mentar e conseguir pontos 
de parada para pernoitar e 
tomar banho, não tem sido 
tão grande. “Porém, apesar 
desse cenário, a ajuda tem 
sido vista com muitos bons 
olhos pelos profissionais de 
carga e pela sociedade civil, 
que tem se esforçado, mes-
mo embaixo de chuva, em 
ajudar aqueles que não po-
dem parar neste momento 
de crise mundial”, enfatizou 
a superintendente da PRF..

A policial rodoviária 
federal convida a todos os 
interessados em participar 
da ação, sejam empresas, 
entidades e população, para 
que doem lanches, marmi-

tas, kits higiene e outros 
materiais necessários aos 
motoristas de caminhão. As 
doações poderão ser entre-
gues em 150 pontos de ar-
recadação espalhados pelo 
Brasil em Unidades Ope-
racionais da PRF (postos), 
entre 9 e 13 horas. Todas as 
arrecadações serão distri-
buídas em todo o Brasil por 
cerca de mil voluntários, 
com o apoio dos policiais.

Na Paraíba, as doações 
poderão ser entregues nas 
Unidades Operacionais da 
PRF em Bayuex, Santa Tere-
zinha e São Mamede. As pes-
soas ou empresas também 
podem entrar em contato 
pelo telefone 191 ou através 
das redes sociais oficiais da 
PRF na Paraíba para contri-
buírem com a ação.

As refeições são en-
tregues no formado Drive 
Thru, para evitar que filas 
de caminhões se formem e 
comprometam a fluidez do 
trânsito. As ações estão sen-
do realizadas desde o fim 
de semana e já aconteceram 
em João Pessoa, Patos, Cam-
pina Grande e no município 
de Soledade. 
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Medidas foram tomadas para evitar aglomeração de fiéis e barrar proliferação do vírus que causa Covid-19

O Arcebispo Metropo-
litano da Paraíba, Dom Frei 
Manoel Delson, emitiu atra-
vés de nota, pela Arquidioce-
se do Estado, as orientações 
aos fiéis a respeito das ce-
lebrações da Semana Santa 
e do Tríduo Pascal durante 
este período de pandemia do 
novo coronavírus. As reco-

mendações do líder religioso 
acompanham as determina-
ções dos órgãos sanitários e 
do pontífice máximo da Igre-
ja Católica, o Papa Francisco.

As missas seguirão 
acontecendo sem a presença 
dos fiéis e as procissões con-
tinuam proibidas. Somente 
essas duas determinações 
iniciais já alteram a tradicio-
nal Semana Santa do Esta-
do: a procissão do Domingo 

de Ramos não acontecerá; a 
cerimônia de Lava pés, que 
acontece na Missa da Ceia 
do Senhor, durante a Quin-
ta-Feira Santa também foi 
suspensa; a Missa dos Santos 
Óleos será adiada, pois reúne 
todo o clero na Catedral para 
que os votos sacerdotais se-
jam renovados.

Também não haverá a 
procissão do Senhor Morto 
que acontece tradicional-

mente na Sexta-Feira Santa e, 
no momento, será feita uma 
oração especial por aque-
les que estão doentes, pelos 
que faleceram e por aqueles 
que sofreram alguma perda 
durante a pandemia da Co-
vid-19. As alterações seguem 
durante o Sábado de Aleluia 
e, sendo assim, não acontece-
rá a Procissão da Luz.

De acordo com a Ar-
quidiocese da Paraíba, Dom 

Delson afirmou que enten-
de que um grande sacrifício 
vem sendo feito pelos fiéis 
em prol de todos, mas que 
reforça o pedido de que estes 
fiquem em casa. “Este vem se 
apresentando como um gran-
de gesto de amor à humani-
dade. Vamos refletir, de todo 
coração, as palavras do Papa 
Francisco na bênção Urbi 
et Orbi  e vamos viver uma 
Semana Santa intensa, com 

muita fé, entendendo que 
esta será diferente na vivên-
cia, mas não na sua essência”, 
destacou o Arcebispo.

“Seguimos com muita 
confiança de que Deus nos 
ajudará a passar por este 
momento tão desafiador. Em 
breve estaremos juntos, nos 
abraçando, adorando ao Se-
nhor e agradecendo a supe-
ração desta pandemia”, com-
pletou Dom Manoel Delson.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Ritos da Semana Santa são 
suspensos por Arquidiocese 

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

Prevenção

Napoleão Laureano cria comissão 
para proteger pacientes com câncer

O Hospital Napoleão 
Laureano adotou algumas 
medidas de prevenção e 
cuidado contra o novo coro-
navírus. As mudanças foram 
realizadas através de uma 
comissão, criada na última 
semana pela equipe médica 
do hospital. O intuito é pro-
teger os pacientes de um 
suposto risco de infecção do 
vírus. 

Entre as medidas adota-
das está a criação de um con-
sultório próprio, na urgência, 
para atender pacientes com 
o perfil do hospital, mas que 
estejam apresentando sinto-

mas gripais. É realizada uma 
triagem, e eles ficam total-
mente separados dos outros 
pacientes do hospital.

De acordo com o presi-
dente da comissão, o médico 
infectologista Francisco Ber-
nardino, essa é uma forma 
de proteger os pacientes on-
cológicos, já que eles fazem 
parte do grupo de risco da 
Covid-19. “É uma clientela 
diferenciada, porque são pa-
cientes portadores de câncer. 
Naturalmente é um paciente 
imunodeprimido (não apre-
senta reações imunitárias 
normais), o que faz ser um 
paciente de risco da Covid e 
outras doenças infecciosas. 
Como estamos vivendo esse 

tempo de pandemia, nos an-
tecipamos. Orientando com 
algumas condutas para que 
a gente possa atender bem e 
prestar um atendimento de 
qualidade”, explicou. 

Além disso, todas as vi-
sitas na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e enfermaria 
estão suspensas. Os atendi-
mentos de rádio e quimio-
terapia dos pacientes que 
estão em tratamento perma-
necem normalmente. 

No entanto, os atendi-
mentos ambulatoriais estão 
funcionando de forma par-
cial, dependendo de cada es-
pecialidade. 

O médico infectologis-
ta explicou que os pacientes 

com câncer só devem sair 
em casos de extrema emer-
gência. Ele alertou para os 
perigos de infecção tanto du-
rante o trajeto, como dentro 
do próprio hospital.

 “A recomendação é que 
esses pacientes, na medida 
do possível, nem venham ao 
hospital, se não for necessá-
rio. O paciente oncológico 
costuma procurar muito a 
urgência do hospital, mas a 
recomendação é que, se o 
paciente puder, consiga con-
trolar os sintomas em casa. 
Mas se isso não for possível, 
o hospital está aberto para os 
atendimentos de emergência 
dos pacientes oncológicos”, 
comentou. 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

A campanha de 
vacinação contra a in-
fluenza em idosos está 
novamente suspensa 
em João Pessoa. A in-
terrupção acontece, de 
acordo com a Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
até que uma nova re-
messa das doses sejam 
enviadas pelo Ministé-
rio da Saúde ao Gover-
no do Estado e depois 
repassada aos municí-
pios. Esta primeira eta-
pa da campanha segue 
até o dia 15 de abril e 
é destinada a pessoas 
acima dos 60 anos e 
profissionais da área 
da saúde.

“Em virtude da 
pandemia do coronaví-
rus, a procura pela va-
cina contra a influenza 
cresceu muito este ano, 
superando a expectati-
va em relação aos anos 
anteriores. É a maior 
estrutura de vacinação 
extra-campo da histó-
ria da cidade. A partir 
de amanhã, os traba-
lhadores da rede hos-
pitalar onde já ocorreu 
a vacinação no serviço 
e perderam a oportuni-
dade, poderão se vaci-
nar no Centro Munici-

pal de Imunização, que 
fica localizado no bair-
ro da Torre”, afirmou o 
chefe de Imunização da 
SMS, Fernando Virgoli-
no.

É importante lem-
brar que ainda não 
existe uma vacina que 
proteja contra o novo 
Coronavírus. A vacina 
que está sendo apli-
cada nesta campanha 
funciona contra os ví-
rus comuns da gripe. 

De acordo com 
dados da Secretaria 
Municipal de Saúde, 
apenas ontem, segun-
da-feira, o município 
vacinou cerca de 12 mil 
idosos. Desde o início 
da campanha de imu-
nização já foram vaci-
nados mais de 70 mil 
pessoas, o que significa 
mais de 70% do públi-
co-alvo nesta primeira 
etapa. 

Secretaria espera nova
leva de vacinas em JP
Nilber Lucena 
Especial para A União

Somente na 
segunda-feira, 

quando a campanha 
contra influenza foi 
retomada, 12 mil 

pessoas receberam 
a vacina 

Comissão criada recentemente leva em consideração que pacientes oncológicos estão dentro do grupo de risco de contágio pelo coronavírus

Foto: Secom

Mudanças anunciadas pelo arcebispo Dom Manoel Delson preveem o cancelamento das principais atividades religiosas realizadas durante a Semana Santa, como as procissões; missas continuam sendo celebradas, mas sem presença dos fiéis

Foto: Arquidiocese-PB
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Pescadores aderem ao sistema delivery para entregar 
produtos aos fregueses em isolamento social em JP
José Alves 
zavieira2@gmail.com

Juliana Cavalcanti 
Especial para A União

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Comerciantes do Merca-
do de Peixe de Tambaú, em 
João Pessoa, tiveram uma 
queda de 50% nas vendas 
do pescado desde o início 
do isolamento social insti-
tuído pelos órgãos públicos 
de saúde para proteção da 
população contra o coro-
navírus. Mesmo assim, os 
pescadores estão otimistas 
com a aproximação da Se-
mana Santa que se inicia no 
próximo domingo. O motivo 
é que eles passaram a ven-
der o pescado através do 
sistema delivery para que 
os consumidores possam 
seguir a tradição de comer 
peixe durante o calendário 
religioso mais importante 
para os cristãos. Por outro 
lado, os supermercados já 
registram um aumento na 
procura por itens consumi-
dos na Semana Santa.. 

Segundo o integrante da 
associação dos pescadores 
e vendedor de pescado no 
Mercado de Peixe de Tam-

baú, George Uchôa, as ven-
das sofreram uma significa-
tiva queda porque a maioria 
dos clientes que frequentam 
o Mercado do Peixe para 
compra do produto é de 
pessoas idosas. E elas estão 
no isolamento, ou seja, em 
casa para não contraírem o 
coronavírus. “Por este moti-
vo, decidimos vender nossos 
produtos através do sistema 
delivery e informo aos con-
sumidores que na entrega 
será cobrada uma taxa de R$ 
10 pelo motoboy”, afirmou.

Uchôa informou ain-
daque os preços atuais dos 
peixes são praticamente os 
mesmos do ano passado. “O 
quilo da cioba, por exemplo, 
pode ser encontrado por R$ 
R$ 28 ou R$ 30. A posta de 
um quilo de peixe meca está 
sendo vendida por R$ 35; 
já a pescada a R$ 30 e cava-
la a R$ 28”, revelou Uchôa, 
informando que esses são 
os peixes mais procurados 
pelos consumidores.

Ele enfatizou que todos 
os donos de box do Mercado 
de Peixe de Tambaú estão 
com os números de seus 
celulares disponíveis para 

Venda de peixes 
ainda é fraca 
em mercados

O vice-presidente da Asso-
ciação de Supermercados da 
Paraíba (ASPB) e proprietário 
de dois supermercados em 
João Pessoa, Cleison Luís, prevê 
muitas quedas para as vendas 
de pescados, ocasionando, 
inclusive a redução dos preços 
que já está ocorrendo, devido 
à pouca procura dos clientes. 
“Diante desse cenário que nós 
estamos, os negócios não estão 
muito bons. Em relação aos ou-

tros anos, as vendas desse ano 
vão ser muito baixas”, opinou.

Apesar das mudanças nega-
tivas esperadas para a Semana 
Santa de 2020, o representante 
da entidade ainda acredita que 
mesmo com a queda de vendas 
dos peixes, eles serão ainda os 
produtos que poderão sair mais 
das prateleiras dos supermer-
cados, pois são alimentos que 
podem ser consumidos em casa, 
com a família, obedecendo a 

quarentena recomendada pelas 
autoridades de saúde. 

“Antes de ficar todo mundo 
em casa, há algumas semanas 
todo mundo correu para o su-
permercado para fazer compras 
e desde a semana passada o 
movimento ficou fraco. As pes-
soas se abasteceram pensando 
que ia faltar mercadoria e não 
vieram mais. Mas daqui para 
a Páscoa, a expectativa é que 
melhore um pouco”, concluiu.

vendas no sistema delivery. 
O de George Uchôa que é 
proprietário do Box número 
4 é o 99908-6246. No mer-
cado, outros itens podem ser 
encontrados como camarão, 
marisco, lagosta.

Queda nas vendas de 
pescados chegou a 50% 
por conta do coronavírus

Apesar da pouca procura, preços 
não baixaram e continuam os 
mesmos da Semana Santa passada

Efeito Covid-19

Pequenos negócios necessitam se adaptar

A celebração da Páscoa 
acontece no dia 12 de Abril. 
A data é considerada um dos 
melhores momentos para as 
vendas do setor de doces em 
geral, em especial os produtos 
à base de chocolate. No entan-
to, diante da pandemia do novo 
coronavírus e da crise econô-
mica por conta das recentes 
transformações em quase 
todas as linhas de produção, 
a comemoração não foi assi-
milada pela maioria dos consu-
midores brasileiros. Por estas 
razões, a Páscoa transformou-
se em um desafio para muitos 
empreendedores, em especial 
aos pequenos negócios. 

Conforme dados do Ser-
viço Brasileiro de Apoio a 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae- Paraíba), as pesquisas 
do segmento anteriores à crise 
apontavam que os empresá-
rios esperavam um crescimen-
to entre 5% e 10% nas vendas 
deste ano. Este resultado hoje 
é substituído pela necessida-
de de criação de novas ideias 
e soluções que possam reduzir 
o impacto provocado pelo iso-
lamento social e a consequen-
te redução da mobilidade dos 
clientes.

Na Paraíba, o Sebrae orga-
nizou algumas dicas, sugestões 
e orientações que podem con-
tribuir com o planejamento, 
vendas e, também, para evi-
tar perdas entre as pequenas 
empresas durante as vendas 

da Páscoa. De acordo com a 
analista técnica da instituição, 
Germana Espínola, os empre-
endedores podem investir em 
produtos, sabores e formatos 
diferentes para atrair o con-
sumidor.

Isto é, caso a empresa 
trabalhe com um ponto fixo, 
a alternativa para resolver a 
falta de clientes é investir ime-
diatamente nas mídias sociais, 
nas plataformas de comércio 
eletrônico e nos aplicativos 
de entrega. Ou seja, deve-se 
repensar o modelo de negócio. 

“Nesse momento, é im-
portante utilizar as mídias 
sociais para apresentar os 
seus produtos, cardápios e 
preços, levando-os de forma 
segura para os clientes”, des-
tacou. Ela acrescentou ainda 
que é importante oferecer aos 
clientes meios de pagamento 
viáveis para esse período de 
crise e isolamento.

Por isso, deve-se comuni-
car ao cliente - via aplicativos 
de comunicação e redes sociais 
– que o negócio está adotando 
todas as medidas cabíveis que 
prezam pela segurança e qua-
lidade do produto. Porém, é 
preciso ter atenção se todos os 
fornecedores e prestadores de 
serviço, como os entregadores, 
também tomam os cuidados 
contra o coronavírus.

Além disso, a represen-
tante do Sebrae-PB explicou 
que alguns aspectos devem ser 
observados para minimizar as 
dificuldades e fazer com que a 
empresa sofra menos em meio 

Juliana Cavalcanti 
Especial para A União

ao período de pandemia. Um 
deles é a necessidade de pla-
nejamento por parte do em-
preendedor, para evitar per-
das e o acúmulo de estoque.

“A vantagem de traba-
lhar com chocolate é que se 
trata de um produto que dá 
para se vender em todo o 
período do ano, diferente de 
alguns setores e segmentos. 
De toda forma, é importante 
fazer um planejamento de 
vendas para que não fique 
com um grande estoque pa-
rado”, esclareceu a analista do 
Sebrae Paraíba. 

De acordo com o Sebrae-PB, empreendedores devem fazer uso das redes sociais para divulgar produtos e o delivery para encomendas e entregas

Foto: Agência Brasil

ConFira diCas:

n Rever gastos e cuidar do controle do fluxo de 
caixa;
n Repensar expectativas de vendas, evitando 
compras desnecessárias, inclusive para o período 
da Páscoa;
n Caso trabalhe com encomenda, o empreen-
dedor pode pedir um prazo maior de produção 
para o cliente;
n Se tem contas em aberto com fornecedores, 
renegociar prazos de pagamentos;
n Reduzir oferta de produtos, trabalhando ape-
nas com aqueles que garantem boa margem de 
lucro, priorizando liquidar o estoque acumulado 
e não fazer compras arriscadas;

Confeitarias
n Momento é mais propício para produtos que 
sejam protegidos, pois os alimentos para com-
partilhar, como bolos de corte, são um possível 
foco de contaminação quando o cliente divide a 
comida com os amigos e familiares.
n Apostar em produtos de tamanhos menores 
(brownies, cupcakes, pão de mel, docinhos, bolo 
no pote, etc), embalando-os um a um;
n Todos devem ficar atentos à própria saúde 
e  de todos ao redor, incluindo família, fornece-
dores e consumidores. Além de adotar medidas 
preventivas de higienização;
n Afastar-se totalmente da produção caso o pro-
prietário ou o funcionário esteja com suspeita da 
doença ou de contato com doentes; 

Supermercados preveem redução na procura
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Edital ‘Meu Espaço’
Funesc abre inscrições para 105 projetos que vão receber apoio 
de R$ 1 mil, cada, nas áreas de circo, teatro, dança, literatura, HQs, 
música, culturas populares, artes visuais, cinema etc. Página  11
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Com autores da Paraíba, antologia ‘Contos de Quarentena’ está disponível para download gratuito até sábado

Isolamento social vira tema de 
coletânea nacional de contos

Débora Ferraz lança workshop ‘Romance: Por onde começar?’
Laureada com o Prêmio Sesc 

de Literatura pelo romance ven-
ceu Enquanto Deus não está 
olhando (2014), a escritora per-
nambucana radicada na Paraíba 
Débora Ferraz, que participa da 
antologia Contos de Quarentena, 
está lançando uma oficina on-line 
intitulada Romance: Por onde co-
meçar? As duas primeiras trans-
missões ao vivo serão gratuitas: a 
primeira acontece hoje, às 20h, e 
a segunda será nesta sexta-feira, 
no mesmo horário. As lives acon-
tecerão no perfil da autora no 
Facebook (www.facebook.com/
debora.ferraz.7712).

“Vou entrar no básico da 
organização para um romance”, 
explica Ferraz acerca das duas 
primeiras transmissões on-line. 
“Espaço/tempo pra escrever, 
exercícios de desbloqueio, as fer-
ramentas obrigatórias e opcionais 
para o ato da escrita. Dicas de 
apps, livros de escrita criativa, e 
como pensar como escritor”, enu-
mera. “Na segunda, entraremos 
nos elementos da ficção propria-
mente dita. Personagem, cena e 
enredo, e como isso pode ajudar 
a não se perder no caminho”.

A autora conta que o objeti-
vo, ao fim dessas duas lives, seja 
que o futuro escritor já tenha 
uma melhor clareza sobre a 
história que quer contar. “De-
pois das lives gratuitas, abrirei 
inscrição para o curso completo. 
Este será com dois encontros por 
semana, por quatro semanas 
e aí vamos entrar a fundo nos 
elementos da ficção – cena, 
sumário, diálogo, ação e, prin-
cipalmente, no enredo. A ideia é 
que, ao fim de um mês, a pessoa 
tenha o roteiro do romance, as 
cenas principais, enfim, a ‘plan-
ta da casa’, em cima da qual 
ela poderá, depois, trabalhar 
à vontade, sem mais o risco de 
bloqueios criativos”.

Para Débora Ferraz, qualquer 
um que goste de bons romances 
pode escrever um bom romance, 
assim como qualquer pessoa 
que goste de comer bem pode 
aprender a cozinhar bem. “Não 
é tanto que exista uma cartilha, 
mas existe o paladar, e existem 
procedimentos, e técnicas que a 
gente aprende a dominar e ma-
nipular para com elas, chegar ao 
resultado que se quer”.

No caso do romance, que é 
uma narrativa longa e que pode 
tomar até anos do escritor, Ferraz 
acha fundamental que haja “certa 
dose de preparação, um geren-
ciamento inteligente dos recursos, 
como o tempo, criatividade, inspi-
ração e energia, para não correr 
o risco de faltar recursos no meio 
do caminho”, aponta. “Um bom 
roteiro, um bom elenco de perso-
nagens e, mesmo um diagrama 
e umas cenas bem escolhidas, 
podem fazer maravilhas na hora 
que se está já na página 60 e 
precisou passar duas semanas 
afastado da história”.

Depois do premiado En-
quanto Deus não está olhando, 
o próximo romance de Débora 
Ferraz está no prelo com a 
editora Record, com previsão 
de lançamento para o segundo 
semestre desde ano. “Estrago é 
sobre uma mulher que elegeu 
como objetivo de vida tatuar 
o corpo inteiro”, resume. Fora 
esse, ela revela que já tem enga-
tilhado uma segunda obra: com 
o título provisório de Elm Hill, 
esse novo projeto se encontra 
em fase de revisão.

Foto: Ortilo Antonio

Primeira parte da oficina da autora será para entrar no básico da organização de um romance

Em época de confina-
mento por conta do Covid-19, 
os amantes de literatura po-
dem se debruçar em um novo 
material. Está disponível a an-
tologia Contos de Quarentena, 
organizada por Mauro Paz. O 
download está disponível gra-
tuitamente nas duas platafor-
mas e, após o próximo sába-
do, poderá ser adquirido pelo 
valor simbólico de R$ 1,99 no 
site da Amazon. A obra po-
derá ser encontrada também 
no site da revista Vício Velho 
(viciovelho.com). Entre os es-
critores convidados, estão o 
paraibano Tiago Germano e 
Débora Ferraz, pernambuca-
na radicada no Estado.

O organizador da antolo-
gia revela que está praticando 
o isolamento social desde me-
ados deste mês e que a inicia-
tiva de entrar em contato com 
os autores e criar o livro surgiu 
através de conversas informais. 
“Estava vendo que muita gen-
te que antes não tinha tempo 
para ler, estava agora em casa 
e não sabia direito o que ler”, 
reflete Mauro Paz. “Conversei 
com alguns amigos que são 
bons autores e bons contistas e 
fiz o convite, pensando em uma 
alternativa para o contato com 
a literatura contemporânea. 
São escritores da minha gera-
ção que consegui reunir nesta 
publicação bonita e levar litera-
tura para as casas das pessoas”. 

Para o escritor e organiza-
dor de Contos de Quarentena, 
o tema dos textos foi sugerido 
como livre, como uma forma 
de transportar o leitor para 
outro lugar. “A literatura tem o 
efeito mágico, ela te joga para 
um sentimento que você nun-
ca experimentou. Enquanto 
estamos parados lendo, o texto 
nos leva para passear”. Embora 
com tema livre, o novo corona-

vírus e a pandemia podem ser 
encontrados, direta ou indire-
tamente, nos contos.

Tiago Germano, autor de 
Cheek to Cheek, revela que o 
seu conto nasceu a partir de 
coincidências reais. “Estava na 
Inglaterra quando a pandemia 
começou, lendo um livro da 
Zadie Smith chamado Ritmo 
Louco – mesmo título do filme 
com Fred Astaire, que conhe-
ci naquela cena clássica do À 
Espera de um Milagre em que 
ele e Ginger Rogers aparecem 
dançando em um dos mais be-
los momentos de um terceiro 
filme: O Picolino”, relembra. 
“Por coincidência, havia pouco 
tempo que o Tom Hanks (ator 
de À Espera de um Milagre) 
havia testado positivo pro Co-
vid-19. Resolvi costurar todos 
esses detalhes com a minha 
experiência na quarentena, 
trancado com a minha 
esposa, assistindo a 
todos estes fil-
mes”.

N e s -
te momen-
to de isola-
mento social, 
o paraibano se 
recorda do desafio 
de utilização cons-
ciente das ferramentas 
on-line. “Em um cenário 
social e político domina-
do pela exploração massiva 
das fake news e pelo ataque 
sumário à credibilidade dos 
veículos de informação mais 
tradicionais, isso não deixa 
de ser bem-vindo”.

Para Débora Ferraz, a 
arte permite, neste momento, 

um desafio à mortalidade e 
um processo intenso de auto-
conhecimento. “É através da 
arte que vem o ânimo para 
construir coisas. Isso vai des-
de quem evita a depressão 
assistindo ao Netflix até quem 
se espelha na história de Ni-
colau Copérnico para fazer ci-
ência. A história chega até nós 
porque alguém contou essa 
história. A arte faz a gente se 
comunicar com o que é mais 
verdadeiro em nós mesmos. E 
agora forçados a ficar um pou-
co isolados, uma convivência 
honesta consigo é o mínimo 
salutar para conviver com 
nossos próprios demônios”.

Germano aponta a impor-
tância da literatura e de 
todo o seu pro-
cesso de 
cria-

ção 
a t é 
ser fi-
nalizado 
o livro físico 

ou e-book. “Eu espero, sincera-
mente, que, após esta onda de 
e-books grátis, por exemplo, 
as pessoas passem a valorizar 
um pouco mais a literatura e 
a perceber que, antes de um li-
vro chegar ao colo, há uma lon-
ga cadeia produtiva que vai do 
escritor que escreveu, a editora 
que publicou e a livraria que 
forneceu. Na verdade, isso vale 
para qualquer arte”.

Realista, Ferraz percebeu 
que havia no conto A Desbrava-
dora da Casa Abandonada, es-
crito em 2014 e presente na 
coletânea, uma con-
textualização 
a t u -

al, que não permite o escapis-
mo da realidade para o leitor, 
abordando uma linguagem 
que se aproxima da aventura 
e do terror. “É o momento para 
a aventura e para encarar de 
frente as leis da natureza quan-
do elas deixam de ser belas e 
passam a ser avassaladoras”. 

O conto retrata um grupo 
de quatro crianças que iniciam 
uma aventura após pular o 
muro de uma casa abandona-
da. “A menina que lidera a ex-

pedição se vê como 
uma espécie de des-

bravadora, aven-
tureira, brava. 

Até chegar o 
momento 

que a 
natu-

re-

za mostra sua força e lhe 
assombra. Ela se vê de volta 
como sendo só uma menina 
de 10 anos, assustada e com 
medo”, analisa Débora. “E não 
é o sobrenatural. É o natural. 
Puro e simples”.

A autora contextualiza 
seu conto através dos aconteci-
mentos atuais e discorre sobre 
o novo coronavírus. “Uma pan-
demia mundial não é nada fora 
do espectro das coisas natu-
rais. E, no entanto, acostuma-
dos às fantasias de que somos 
muito bons, fomos pegos de 
surpresa para ver que somos 
apenas isso mesmo: crianças 
despreparadas. É um conto so-
bre cair na real”.

Mauro Paz adianta ainda 
que o projeto não será finali-
zado apenas com a leitura do 
livro, mas que a equipe en-
volvida está se organizando 

para realizar transmissões 
ao vivo para discutir os 

textos e “trocar uma 
ideia”. “Estamos 

analisando qual 
será a dinâmi-

ca e a plata-
forma”.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Coletânea com os contos de Tiago 
Germano e Débora Ferraz poderá 

ser baixada gratuitamente até o 
próximo sábado

Foto: Divulgação
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Numa sociedade não muito distante da nossa, o governo 

desenvolve um confinamento alternativo, um meio termo entre uma 
prisão e um sanatório. O local é um prédio subterrâneo, um poço 
onde as pessoas vivem numa anarquia e poucas regras a se seguir. 
A vida delas é voltada para o simples ato básico de sobrevivência: a 
comida. Os prisioneiros do alto são privilegiados e recebem o ban-
quete. Os das plataformas mais profundas precisam comer os restos 
das pessoas mais acima. A cada mês, quem estava em cima desce e 
quem estava embaixo, sobe. Este é o mote do filme O Poço (2020), 
original Netflix que entrou em cartaz no fim de semana. 

Apenas pela sinopse já entendemos que o filme é 
carregado de crítica à nossa injusta sociedade capita-
lista. É uma forma inusitada e original (ao menos para 
mim) de abordar o tema. A originalidade da trama 
cativa. A história é contada de maneira densa, pesada e 
por vezes gore. Mas o que poderia ser um filmão acaba 
sendo uma obra mediana quando apresenta um roteiro 
que nos explica demais. Além de claras e constantes re-
ferências religiosas, temos personagens que, cena após 
cena, comentam que os de cima se sentem superiores e 
que os de baixo, ao ocuparem aquele espaço mais alto, 
farão o mesmo. Cena após cena, subestima-se o raciocí-
nio lógico e a inteligência do público. O próprio título do 
filme faz o favor de nos guiar pela figura de linguagem 
“o fundo do poço”, expressão usada em diversos países 
(com outras construções, mas o mesmo significado), 
então me parece desnecessário ocupar tanto tempo de 
tela com algo que entendemos ainda nos 10 primeiros 
minutos de filme. É possível que o filme impacte mais 
pela estética gore/canibal recorrente do que pela moral 
da história em si.  

O Poço era, até o último domingo, o mais assistido na 
Netflix pelos brasileiros nas últimas semanas. Se não fosse 

tão explícito (digo em mensagem, e não conteúdo), ele 
continuaria sendo o mais assistido? Minha singela opinião? 
Sim, e um exemplo recente bem claro é o estrondoso Para-
sita (2019), de Bong Joon-ho. A produção não precisou ser 
explícita em cena para que se subentendesse as nuances 
sociais do filme. Isto, muitas vezes, separa um filme de uma 
obra-prima. Uma obra-prima que conseguiu alcançar um 
público acostumado com filmes hollywoodianos, feito com 
orçamento de U$ 11 milhões e que arrecadou mais de U$ 
250 milhões pelo mundo. 

Este é o primeiro longa-metragem dirigido pelo 
espanhol Galder Gaztelu-Urrutia e, talvez por isso, ele 
tenha um modus operandi característico de uma boa 
parte de curtas-metragens que terminam em aberto por 
simplesmente não haver tempo hábil de contar-se uma 
história de forma mais aprofundada. O Poço é, ironica-
mente, raso demais. Ele é... óbvio. A ficção distópica tem 
um final que eu raivosamente chamo de “coito interrom-
pido”. Estes epílogos são aqueles em que os filmes segui-
ram numa crescente e, no ápice da história, acabam. A 
impressão que tive foi de que não souberam terminar o 
roteiro ou alguém interrompeu o fluxo de pensamento 
no meio do processo. 

Temos, ao fim, um rapaz tido como messias que 
se sacrifica para salvar a vida de uma criança que não 
tem relação alguma com ele. Mas toda a jornada cai por 
água abaixo quando não sabemos se aquilo tudo valeu 
a pena. Uma única cena teria revertido esse sentimento 
e não precisava de mais meia hora de trama para fazer 
isso. Talvez a recepção da garotinha. Talvez um desfecho 
trágico como os dos grandes livros da ficção distópica. 
Mas qualquer coisa que não o recurso clichê e vazio que 
é um close-up aleatório. Mas, no fim das contas, foi como 
se eu estivesse escrevendo essa coluna construindo um 
raciocínio lógico para te apresentar e, de repente...

Abril é o mais cruel dos meses. (T.S. Eliot, The 
Waste Land)

Depois de alguns dias relativamente confinada 
em casa, ocorreu-me revisar as diversas ocasiões 
em que a humanidade esteve nessa situação. E torno 
a repetir o que disse anteriormente, neste mesmo 
espaço: felizes são aqueles que podem voltar para o 
ambiente limpo, confortável, saudável de suas casas, 
e têm com que alimentar o corpo e o espírito.

Além disso, ocorreram-me à lembrança várias 
outras ocasiões em que a humanidade teve de se re-
colher, proteger, se esconder das mais diversas amea-
ças que vêm de fora, desde a era das cavernas. 

Já fomos ameaçados por várias doenças: a lepra, 
a tuberculose, a febre amarela, a varíola, a peste bu-
bônica, o HIV, o cólera, o ebola, a gripe espanhola, 
além das outras tantas misérias que têm nos acome-
tido. Depois da descoberta da sulfa e da penicilina, 
as pestes têm sido debeladas com maior rapidez 
e facilidade, mas esta que nos chegou agora está 
desafiando a ciência de todo o mundo. Não há res-
postas prontas, definitivas, ainda. Não há remédios 
eficazes, vacinas, nada que nos dê algum conforto 
ou alento. Só perguntas e dúvidas além do medo de 
errar. Ainda estamos tateando no vago terreno das 
perguntas e ainda não há certezas. Mas chegaremos 
lá. O mundo inteiro está unido nessa busca.

Nos anos mais recentes tivemos algumas tra-
gédias, de menores e maiores proporções, que têm 
nos ameaçado e dizimado boa parte da população 
mundial. No Brasil, temos tido um bom quinhão de-
las e o dedo treloso e inconsequente do homem está 
presente em todas elas: em Minas Gerais, por exem-
plo, tivemos as tragédias de Mariana e Brumadinho, 
além dos vários sinistros causados pelas chuvas em 
São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em 
outros Estados, como inundações e desmoronamen-
tos, que resultaram em vítimas fatais e desabriga-
dos. Tudo isso junto causou um grande desequilíbrio 
ambiental. Sem falar nos desmatamentos descon-
trolados, nas emissões de gases na atmosfera, além 
das queimadas, que destruíram grande parte das 
nossas matas e florestas. Tudo junto resulta num 
enorme desequilíbrio ambiental e destrói a camada 
atmosférica protetora que nos isola e protege.

A humanidade não desconhece as grandes tra-
gédias ambientais, desde os tempos bíblicos. A his-
tória registra grandes tragédias como, por exemplo, 
a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, o 
grande dilúvio, além das erupções do Vesúvio que 
destruíram prósperas cidades como Pompéia e Her-
culano, na baía de Nápoles. Hecatombes como as de 
Sodoma e Gomorra e o dilúvio são vistas pela bíblia 
como uma forma encontrada por um Deus patriar-
cal e absoluto de castigar populações que tinham se 
afastado de uma forma de vida temente a Deus, ex-
trapolando os limites da decência e da obediência às 
suas leis. E, claro, medidas punitivas de caráter uni-
versal atingiram indiscriminadamente justos e pe-
cadores. Um pouco do que está acontecendo agora 
com a pandemia do coronavírus, ou Covid-19, como 
passaram a chamá-la.

Esse mesmo Deus que castiga também oferece 
a solução, a volta ao estado de equilíbrio. No caso do 
dilúvio, escolheu um homem, Noé, a quem foi ofere-
cida a oportunidade de salvar sua própria pele e a 
da sua família, e assegurar a continuidade das espé-
cie humana  além de salvar todo o resto da criação, 
construindo um barco, onde se abrigaram todos do 
dilúvio e assim navegou a humanidade para terra fir-
me, conquistando o direito à vida e a errar de novo. 

Mas, como o homem não aprende (nem tampou-
co a mulher) depois de navegar, navegar, navegar (na-
vegar é preciso, todos sabemos disso), aqui estamos 
nós, de novo encalhados numa praia desconhecida, a 
procura de um rumo, no cimo de um novo monte Ara-
rat, do qual não sabemos ainda como descer. Quan-
do vamos conseguir descer, não sabemos. Ninguém 
sabe. Tudo que nos foi dito é que devemos ficar em 
casa e felizes são aqueles que ainda têm onde pousar, 
descansar, o que comer, vestir... 

Com certeza, muitas serão as perdas, mate-
riais e outras de natureza mais transcendental. 
Só nos resta saber é se aprenderemos a respeitar 
esta imensa e maravilhosa casa que nos foi gene-
rosamente concedida para habitarmos, desfru-
tarmos e respeitarmos.

Se chegarmos a alguma anagnorisis conciliado-
ra, a uma catarse dolorida mas construtiva e perfei-
ta, nada terá sido em vão. E este mundo resultará 
num planeta mais limpo e harmonioso para todas 
as futuras gerações.

Um poço nem tão profundo assim

Quarentenas & 
catarses

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

VitóriaGi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

‘A Herança da Coruja’

Série documental é liberada na web
O É Tudo Verdade 

2020 On-Line e o Spci-
ne Play estão liberando  
em streaming gratuito, a 
série documental france-
sa A Herança da Coruja 
(1989), do diretor Chris 
Marker (1921-2012). O 
acesso livre para a pro-
dução acabará no próxi-
mo domingo (dia 5).

Em versão restau-
rada, a série discute em 
treze episódios e a partir 
de treze palavras incor-
poradas ao vocabulário 
moderno, o legado cul-
tural e político da Grécia 
clássica para o mundo 
contemporâneo.

Entre os 60 convi-
dados, encontram-se 
filósofos como Corne-
lius Castoriadis (1922-
1997), George Steiner 
(1929-2020) e Michel 
Serre (1930-2019), he-
lenistas como Giulia Sis-
sa e Vassilis Vassilikos 
(“Z”), e cineastas como 
Elia Kazan (1909-2003) 
e Theo Angelopoulos 
(1936-2012).

Como lembrou o 
produtor responsável 
pela série no então nas-
cente canal por assinatu-
ra francês La Sept, Thier-
ry Garrel, “o projeto foi 
baseado em um conceito 
muito claro: explorar a 

Diretora Dorothy Arzner junto com a atriz Clara Bow no set da comédia ‘Garotas na Farra’ (1929)

Foto: Divulgação

sombra da Grécia antiga 
sobre nossas sociedades. 
Com o objetivo de abra-
çar o todo, desse ponto 
de vista, foi um projeto 
rosselliniano, que tra-
ta ao mesmo tempo das 
ciências, das artes, da 
política, da antropologia 
e da história”.

Para o crítico de ci-
nema Amir Labaki, dire-
tor-fundador do É Tudo 
Verdade, “A Herança da 

Coruja é um projeto ab-
solutamente excepcio-
nal e atípico. Tão atípico 
quanto Marker trocar o 
tradicional gato de esti-
mação por uma coruja. 
Foi sua maneira de cele-
brar a metáfora de He-
gel, de que ‘a coruja de 
Minerva só voa ao anoi-
tecer’, isto é, a interpre-
tação da história exige 
a passagem do tempo. 
A série foi sua mais im-

portante obra do gênero 
para a TV. E, vista hoje, 
lança luz sobre os desa-
fios essenciais da hora: a 
defesa da democracia, o 
combate à misoginia, os 
perigos da amnésia”.

Legendado em por-
tuguês, o acesso aos 13 
episódios de 26 minu-
tos podem ser feitos nos 
seguintes sites: www.
etudoverdade.com.br e 
www.spcine.com.br.

Foto: Divulgação

‘O Poço’ mostra uma forma de confinamento 
alternativo, no qual prisioneiros do alto são 
privilegiados com banquetes

Colunista colaborador
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Hoje vou ocupar essas linhas com duas cria-
turas. Uma, todo mundo conhece, ele mesmo, 
Neymar, o craque do PSG e da Seleção, a outra, 
Dona Cotinha que nem sei se mais de dez pessoas 
possam saber de quem se trata. Mas nesses dias 
aqui em casa, o meninão famoso e a senhora des-
conhecida, acabaram se encontrando num canti-
nho bem discreto das minhas ponderações.

Primeiro o mocetão que nasceu em Mogi 
da Cruzes, interior de São Paulo, no comecinho 
de noventa e dois. Pequenino e muito serelepe, 
com apenas sete anos chamava atenção pelos 
dribles desconcertantes que aplicava nos ad-
versários, isso já na cidade de Santos onde a fa-
mília fixou residência.

Lá virou celebridade. Inicialmente na Por-
tuguesa Santista e depois exatamente no Santos 
Futebol Clube, que sempre se destacou em reve-
lar jovens talentos para o opulento mundo do fu-
tebol. Ali, o nosso petit prince ficou pouco tempo. 
Até que o tilintar das moedas o fez partir para 
Europa numa conturbada negociação envolven-
do cifras milionárias.

Durante esse tempo que vai lá da Vila Belmi-
ro, até hoje nos gramados parisienses, mostrou de 
que lado da tênue linha que separa o craque talen-
toso do gênio o nosso garotão se posiciona. Está 
do lado de cá, dos que produzem jogadas com o 
toque do gênio. Inegável isso.

Mas as idiossincrasias muitas vezes superam o 
talento dessa criatura. Sabem daquela história de 
quem nunca comeu melado? Parece-me ser o caso. 
Ficou faltando aquela sintonia fina que os bem nas-
cidos herdam de berço. Não falo dos bem nascidos 
de fortunas, mas dos bem nascidos de formação e 
caráter. De certa feita, um técnico de futebol, Renê 
Simões, declarou depois de uma série de malcria-
ções do intempestivo menino-craque: “Estamos 
criando um monstro!” Triste premonição. Vira e 
mexe lá está ele, le terrible garçon, nas primeiras 
páginas dos noticiários. Não pelo seu inegável ta-
lento, mas por sua inconteste falta de educação.

Não bastasse isso, quando nossa Seleção pre-
cisou dele, deu xabu. Ficou devendo. Virou chacota 
no mundo inteiro e ganhou o apodo de Cai-cai. 

Parece-me definitivamente que a “Pátria de 
Chuteiras” não pode contar com ele. Mas ele está aí, 
podre de rico, com mansões, iates, salários mensais 
maiores do que prêmios de loteria, etc., etc., etc... 
Mas quando o Brasil precisa dele, cadê o cara?

Já Dona Cotinha, mal consegue viver com a 
merreca de salário que recebe como auxiliar de 
enfermagem. Viúva com três herdeiros para cui-
dar e tendo dar escola, alimentar, vestir. Para isso 
trabalha três expedientes. Dois num hospital e 
um numa clínica particular. Dá um duro danado. 
Nunca soube o que é férias. Mas Dona Cotinha é 
muito jeitosa no trato dos pacientes. Acolhe com 
ternura aqueles que precisam de seus préstimos. 
A faina extenuante não rouba seu afeto. Sabe ali-
viar o sofrimento na mesma medida que devolve  
esperança àqueles que a enfermidade insiste em 
roubar a vida.

Quase ninguém nesse mundão de Deus sabe 
quem é Dona Cotinha. Alguns pacientes se refe-
rem a ela como “aquela senhorinha”, “aquela en-
fermeira”. Mas sempre, é claro, com muita gra-
tidão e delicadeza. Mas ficam por aí. Lembrarão 
dela depois? Quem sabe?

Gosto muito de Dona Cotinha. Está quase na 
idade de se aposentar. Segundo ela, vai receber o 
benefício, mas vai continuar na luta. Assim, quem 
sabe, sua renda melhore um pouco. 

Agora, meu caro, minha cara, ao lerem estes 
rabiscos tenho certeza que podem me dizer por 
onde anda Dona Cotinha.

É isso. Dona Cotinha está na lida. E nesses tem-
pos de pandemia não pode arredar o pé. Parece até 
uma astronauta, a bichinha, com aquela indumentá-
ria para evitar contaminação. Mas firme, a danada, 
arriscando a própria vida. Nem se importa que a ida-
de já a coloque num risco maior, há gente precisando 
dela e ela não vai faltar nessa hora de precisão. En-
fim, começo a crer que esse mundo é um tanto injus-
to. Nada contra se ganhar bem, só não concordo com 
o ganhar mal dessa minha amiga. 

Meu abraço daqui de longe Dona Cotinha. Sei das 
suas dificuldades, como sei quão nos é necessária e 
quão pouco é remunerada por isso  e isso me entris-
tece. Só que tem uma coisa: todo mundo sabe onde 
está Dona Cotinha quando o Brasil precisa dela.

Neymar e 
Dona Cotinha

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Edital contemplará 105 projetos

Ontem foi lançado o edital 
Meu Espaço, pela Fundação 
Espaço Cultural (Funesc), no 
Diário Oficial da União. Du-
rante a manhã de ontem, o 
perfil oficial da fundação no 
Instagram (@FunescGovPB) 
realizou uma transmissão ao 
vivo explicando sobre o novo 
projeto. O projeto se refere à 
divulgação remunerada de ar-
tistas através de transmissões 
na internet dos seus trabalhos. 
As inscrições irão até o próxi-
mo dia 10 no site da Funesc 
(funesc.pb.gov.br).

Os projetos selecionados 
vão receber um apoio de R$ 1 
mil cada. No total, são ofere-
cidas 105 vagas de propostas 
artísticas nas áreas de conta-
ção de histórias, circo, teatro, 
dança, literatura, histórias em 
quadrinhos, música, culturas 
populares, artes visuais, poesia 
falada e cinema.

De acordo com a presi-
dente da Funesc, Nézia Gomes, 
em depoimento durante a live, 
a pandemia do Covid-19 exigiu 
que a instituição buscasse al-
ternativas para valorização da 

cultura local. “Gostaria de tam-
bém parabenizar os artistas 
que estão tomando iniciativas 
através das transmissões pelos 
seus próprios perfis, pois as 
artes são necessárias para me-
lhorar a nossa saúde mental. A 
nossa chamada, neste edital, é 
para a população ficar em casa, 
além de estimular os artistas, 
que foram diretamente atingi-
dos”, explicou. “Por isso a deci-
são de um edital simples, para 
que a gente consiga se aproxi-
mar ao máximo dos artistas”.

Raisa Agra, vice-presiden-
te da Funesc, compartilhou da 
opinião de Nézia e acrescentou. 
“Neste primeiro momento de 
inscrições, a exigência é apenas 
descritiva acerca da proposta 
de cada artista. O mais impor-
tante é que todo mundo res-
peite o isolamento domiciliar”. 
Agra reforçou a importância do 
Meu Espaço, citando a cultura 
enquanto fuga deste momento 
delicado do novo coronavírus. 
“O Brasil está passando por 
um momento único e preten-
demos mostrar que cultura é, 
sim, uma alternativa”.

“Não deixem de partici-
par. Este edital mostra o quão 
é importante movimentar essa 

cadeia. Vamos movimentar a 
internet com cultura, pois te-
mos muito a mostrar”, concluiu 
Nézia Gomes.

Após o período das ins-
crições, os artistas serão ava-
liados por cinco critérios: do-
cumental, clareza na inscrição, 
comprovação de atuação artís-
tica, conformidade com os ob-
jetivos do edital, viabilidade na 
proposta e qualidade técnica 
da proposta. O resultado será 
divulgado no dia 14 deste mês, 
e o envio das documentações 
exigidas acontecerá até o dia 
19. Os vídeos serão recebidos 
pela equipe até o dia 24, e se-
rão avaliados entre os dias 24 e 
26. Já as transmissões aconte-
cerão a partir do dia 28.

Os artistas também de-
vem enviar currículo e clipping 
de reportagens, portfólio e 
críticas publicadas sobre seu 
trabalho artístico. No ato da 
inscrição, os proponentes de-
vem indicar no formulário qual 
proposta vai ser gravada, des-
crevendo com detalhes quais 
recursos vão ser utilizados. 
A proposta pode ser gravada 
com dispositivos móveis, uti-
lizando-se ou não de recursos 
de edição de vídeo.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Thercles Silva/Divulgação

‘Meu Espaço’

Segundo Nézia Gomes, presidente da Funesc, edital 
vai estimular artistas diretamente atingidos pela 

quarentena; os projetos selecionados vão 
receber um apoio de R$ 1 mil cada

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da 

Funesc

Conteúdo inscrito deve 
ser inédito e gravado especifi-
camente para o projeto. Além 
disso, o vídeo deve ser gravado 
na horizontal e ter classifica-
ção etária livre. O vídeo deve 
ser gravado na residência do 
artista ou dos artistas envol-
vidos no projeto e, quando 
necessário, apenas com parti-
cipação ou apoio de membros 
que morem no mesmo local.

O credenciamento é ape-
nas para artistas individuais, 
grupo de artistas que com-
provem residir no mesmo en-
dereço ou propostas coletivas 
desde que gravadas remota-
mente, atendendo ao isola-
mento domiciliar.

n Contação de histórias
Vagas: 9
Tamanho do vídeo: entre 20 e 40 minutos
Produção de vídeos voltados ao público 
infantil que estimulem a formação, pro-
dução, reflexão e fruição do incentivo à 
leitura e acesso a literatura infantil.

n Circo
Vagas: 13
Tamanho do vídeo: entre 5 e 40 minutos
Propostas de produção de vídeos, que 
estimulem, através de performances 
circenses, apresentações de números/
quadros, esquetes de palhaçaria, oficinas 
de construção de equipamentos de circo 
e/ou ensino-aprendizagem, depoimen-
tos de trajetórias de vida, o incentivo, a 
formação e a disseminação do acesso às 
artes circenses.

n Teatro
Vagas: 13
Tamanho do vídeo: entre 20 e 30 minutos
Propostas de produção de vídeos que esti-
mulem, através de performances teatrais, 
como monólogos, esquetes de espetácu-
los, atividades formativas, o incentivo e a 
disseminação do acesso às artes cênicas.

n Dança
Vagas: 13
Tamanho do vídeo: entre 5 e 40 minutos
Propostas de produção de vídeos, que es-
timulem por coreografias, performances, 
vídeo dança, oficinas, depoimentos de 
trajetória de vida e outras abordagens do 
universo da dança, o acesso à fruição e à 
formação dentro desta linguagem.

n Literatura
Vagas: 6
Tamanho do vídeo: entre 20 e 40 minutos
Propostas de produção de vídeos que esti-
mulem, através de performances poéticas 
e/ou apresentações de obras literárias, a 
formação, produção, reflexão e fruição do 
incentivo à leitura e acesso a literatura.

n Histórias em quadrinhos
Vagas: 4
Tamanho do vídeo: entre 10 e 40 minutos
Propostas de produção de vídeos que es-
timulem a formação, produção, reflexão 
e fruição da linguagem das Histórias em 
Quadrinhos (HQs) e/ou sua correlação e 
hibridismo com outras linguagens artísti-
cas – literatura, artes visuais, artes cêni-
cas, cinema, games e artes digitais, entre 
outras através de propostas artísticas e/
ou educativas.

n Música
Vagas: 15
Tamanho do vídeo: entre 10 e 40 minutos
Propostas de produção de vídeos que esti-
mulem, através de performances musicais 
(instrumentais ou cantadas) entreteni-
mento, informação, formação, produção, 
interatividade e reflexão.

n Culturas populares
Vagas: 8
Tamanho do vídeo: entre 10 e 40 minutos
Propostas de produção de vídeos que 
estimulem, através de apresentações, 
oficinas e depoimentos de trajetória 
de mestres, a formação, o incentivo 
à disseminação e valorização das 

culturas populares tradicionais como 
o coco de roda, ciranda, lapinha, em-
bolada, repente, aboio, reisado, toré, 
capoeira, etc.

n Artes visuais
Vagas: 7
Tamanho do vídeo: entre 20 e 40 minutos
Propostas de produção de vídeos so-
bre pintura, grafite, desenho, gravura, 
fotografia, arte digital, vídeo, objeto, 
escultura, instalação, performance 
e outros meios apropriados às artes 
visuais, que promovam o acesso do 
público através de audiovisual, relativo 
ao ambiente de trabalho e vivência 
dos artistas, de modo a evidenciar seus 
processos de pesquisa, criação e inte-
ração com o meio.

n Poesia falada
Vagas: 7
Tamanho do vídeo: entre 15 e 30 minutos
Propostas de produção de vídeos no con-
texto das performances poéticas impro-
visadas praticadas como nas batalhas de 
slam e hip hop, estimulando formação, 
reflexões sobre periferia e respeito aos 
direitos humanos.

n Cinema
Vagas: 10
Tamanho do vídeo: entre 5 e 10 minutos
Propostas de roteiros para produção de 
curtas-metragens que retratam os temas 
isolamento, saúde mental e resiliência 
nas categorias de ficção, documentário, 
animação ou infantil (entre 5 e 10 minu-
tos de duração).

Confira o número de vagas e tipo de vídeos conforme as áreas:

Colunista colaborador
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Nestes três primeiro meses de 2020, os produtos ficaram 10,84% mais caros, segundo pesquisa do Dieese

JP acumula a quarta maior 
alta da cesta básica no ano

Foto: Pixabay

A cesta básica de ali-
mentos registrou aumento 
de 2,49% em João Pessoa 
no mês de março na com-
paração com fevereiro. Em 
12 meses, a variação foi de 
3,41% e, nos três primei-
ros meses do ano, a alta foi 
de 10,84%, acumulando o 
quarto maior aumento en-
tre as capitais em 2020.

O grupo de alimentos 
passou a custar, este mês, 
R$ 414,05, o terceiro menor 
valor entre as 17 capitais 
pesquisadas pelo Departa-
mento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese).

Entre fevereiro e março 
de 2020, houve elevação no 
valor médio dos seguintes 
produtos: tomate (9,14%), 
banana (8,21%), óleo de 
soja (4,23%), carne bovina 
de primeira (2,05%), fari-
nha (0,51%) e pão francês 
(0,29%). As reduções foram 
registradas para feijão ca-
rioquinha (- 3,27%), man-
teiga (-1,22%) e café em pó 
(-0,40%). O leite integral, o 
arroz agulhinha e o açúcar 
refinado apresentaram va-
riação nula. 

Em 12 meses, sete pro-
dutos acumularam alta: 
óleo de soja (20,31%), to-
mate (15,25%), carne bo-
vina de primeira (14,34%), 
leite integral (8,99%), arroz 
agulhinha (6,51%), açú-
car refinado (4,55%) e pão 
francês (2,64%). Feijão ca-
rioquinha (-30,82%), café 
em pó (-7,72%), banana 
(-6,87%), farinha (-3,91%) 
e manteiga (-3,18%) apre-
sentaram taxas negativas. 

O trabalhador pes-
soense, cuja remuneração 
equivale ao salário mínimo, 
necessitou cumprir jornada 
de trabalho, em março de 
2020, de 87 horas e 10 mi-
nutos para comprar a cesta. 
Em fevereiro, o tempo foi 
um pouco menor, de 85 ho-

ras e 03 minutos. Em março 
de 2019, havia ficado em 88 
horas e 16 minutos. 

Em março de 2020, o 
custo da cesta em João Pes-
soa comprometeu 42,83% 
do salário mínimo líquido 
(após o desconto previden-
ciário de 7,5%). Em feve-
reiro, equivaleu a 41,79%, 
mês em que a alíquota 
era de 8,0%. Em março de 
2019, o percentual ficou em 
43,37%.

Efeito Covid-19
O preço médio dos ali-

mentos da cesta básica do 
brasileiro já sentiu o efeito 
da quarentena imposta pela 
pandemia do coronavírus, 
saltando de uma alta de 
0,19% no dia 2 de março, 
contra 3 de fevereiro, para 
alta de 1,64% em 26 de 
março, ante a variação de 
27 de fevereiro, informou 
neontem a Fundação Getú-
lio Vargas (FGV).

“Com as famílias mais 
tempo em casa, houve au-
mento da busca por alimen-
tos nos mercados”, explica a 
FGV em nota.

Itens básicos que es-
tavam com preço em que-
da na primeira aferição de 
março, passaram a subir no 
levantamento mais recente.

De acordo com o eco-
nomista André Braz, coor-
denador do Índice de Pre-
ço ao Consumidor (IPC) do 
Ibre-FGV, além do aumento 
da demanda por alimentos, 
a estocagem também afe-
tou os preços. “Dois pon-
tos principais explicam o 
avanço dos preços. Além 
do aumento da demanda 
por alimentos, pois todas 
as refeições estão sendo 
feitas em residência, houve 
aumento da estocagem de 
alimentos por receio de que 
o vírus se propague mais e 
expanda o período de con-
finamento social”, explicou.

Aumentos abusivos

Procon-JP fiscaliza supermercados 
para descobrir origem de reajustes

A Secretaria Munici-
pal de Proteção e Defesa 
do Consumidor solicitou à 
Associação dos Supermer-
cados da capital a relação 
de fornecedores desses 
estabelecimentos para 
verificar os aumentos de 
produtos alimentícios, 
como arroz e feijão, nos 
supermercados. O Procon-
JP vem recebendo diversas 
denúncias dos consumi-
dores sobre a majoração 
exorbitante nos preços de 
vários produtos, inclusive 
material higiênico.

O Procon-JP está fis-
calizando supermercados 
e similares desde a última 
sexta-feira (27), realizan-
do diligências para ave-
riguar reclamações dos 
consumidores sobre au-
mentos abusivos nos su-
permercados e similares 
de João Pessoa.

Para o secretário Hel-
ton Renê, essa medida jun-
to aos supermercadistas 
é importante porque se 
pode descobrir quem está, 
realmente, majorando os 
preços. “Estou no aguar-

do que a entidade super-
mercadista nos envie a 
lista dos fornecedores que 
abastecem os supermer-
cados de João Pessoa e, a 
partir daí, vamos desco-
brir de onde está vindo 
esse aumento de preços. 
Para quaisquer irregulari-
dades encontradas aplica-
remos o rigor da lei”.

Helton Renê acrescen-
tou que “em um momento 
delicado como o que esta-
mos passando não tem es-
paço para esse tipo de si-
tuação. O consumidor está 

sob uma tensão constante 
com medo de ficar doente 
devido ao Covid-19 e ter, 
ainda, de se preocupar com 
os preços subindo verti-
ginosamente e se preocu-
pando que sua renda não 
possa cobrir a feira básica 
que necessita, chega a ser 
uma maldade. Esse é o mo-
mento de ajuda mútua e 
não de tirar vantagem da 
fragilidade das pessoas”.

Atendimentos do Pro-
con-JP na capital: telefo-
nes: 83 3218-5720 e 0800 
083 20150

O tomate registrou aumento de 9,14% entre fevereiro e março, contribuindo para o reajuste da cesta básica, que passou a custar R$ 414,05 na capital

Amo gatos e pessoas que amam ga-
tos também. Reli “O gato por dentro”, de 
William Burroughs (ilustração), e lembrei 
que os gatos influenciaram escritores - 
como Truman Capote, Jorge Luis Borges, 
Ernest Hemingway e Julio Cortazar. 

Gatos influenciaram escritores como Burroughs
           No Brasil, Ferreira Gullar foi o escritor 
que mais amava gatos e adorava ser fotografa-
do com um criado por ele.

“O gato por dentro” foi escrito por 
William Burroughs em sua maturidade, entre 
1984 e 86, com espirituosas reminiscências e 
reflexões. 

O escritor relembra os gatos que pas-
saram por sua vida, tudo o que fizeram por 
ele e sua saúde mental, parecendo achar 
que, afora as particularidades físicas, pouca 
diferença há entre homens e felinos. 

Enfim, é um livro mostrando como o 
convívio com os gatos pôs Burroughs em 
contato com seu próprio eu. Na obra, há um 
pensamento que coloquei no meu caderno 
de citações: “O gato não oferece serviços. O 
gato se oferece”.

Um gato preto, chamado Caprisces, mo-
rou numa das minhas casas e deu “sinais” 
de que se adaptaria por completo a Geraldo 
Vandré, quando o compositor esteve lá para 
mostrar uma obra sua gravada em piano.

Quando criança, o primeiro animal que 
criei foi uma gata pedrês, que fugiu, ou foi 
roubada, após uma convivência de dois anos. 
O lugar onde ela mais gostava de ficar era 
junto a um jambeiro no jardim da casa, em 
Tambaú. Aproveito a citação para dizer o 
quanto fiquei triste quando mudaram o nome 
da avenida onde ficava a casa. Deixou de ser 

Atlântica para ser Ruy Carneiro. Nada contra 
dr. Ruy (por sinal, amigo da minha mãe). É que 
sempre detestei a mania pessoense de mudar 
o nome das ruas para homenagear pessoas. 

Jorge Luis Borges escreveu um belo poe-
ma chamado “A um gato”, que assim termina: 
“Tu és o dono de um espaço cerrado como 
um sonho”. Hemingway chegou a ter 23 gatos. 
Afirmou: “Um gato tem honestidade emocional 
absoluta. Os seres humanos podem esconder 
os seus sentimentos, mas um gato não o faz”.

nnnnnnnnnn

A FELICIDADE DO MUNDO - José 
Saramago disse que os escritores “vivem da 
infelicidade do mundo. Num mundo feliz, 
não seria escritor”. 

Admiro muito a obra de Saramago, 
tenho paixão intelectual por ele, mas infelici-
dade por infelicidade considero que sua de-
claração, na época, foi infeliz. Saint-Exupéry 
foi um conciso escritor e não vivia à procura 
da tristeza, assim como seu personagem em 
“O pequeno príncipe”. Quando escrevo, mes-
mo estando infeliz por algum motivo. jogo 
pras cucuias o meu estado e penso no mundo 
como se tudo fosse “yin, yang”. Com esse 
título, tenho um poema em “Nós - An insight” 
que termina desta forma: “Assim falo sim, 
assim digo não, altiplano central, descoberto 

no mar. Palavras cruzadas, regressivas contagens, 
Highlander não morre, nada está consumado, sou 
como estou, pois ímpar é par”.  

Se falo sim e assim digo não, se sou assim 
como estou e se ímpar é par, não há motivo para 
escrever vivendo “da infelicidade do mundo”. Se 
não também é sim e par é ímpar, não há motivo 
para que um escritor só assim o seja se infeliz 
estiver.

Considero que o escritor, como qualquer outra 
pessoa, precisa ter um “peito de ferro” para pensar pela 
própria cabeça e enfrentar a patrulha dos que odeiam 
o cheiro de gente livre (esse povo que não é infeliz, 
apesar de alguns pesares e pensares). Não faço pla-
nos permanentes com pessoas temporárias.

Para aumentar minha distância desse apa-
rente confronto entre infelicidade e felicidade nos 
atos de escrever (incluindo artigos quase diários 
e que são, nas entrelinhas, um diário), mais tarde 
vou escutar três músicas beatlianas que influen-
ciaram minha lutadora e nunca infeliz geração: 
“You’ve got to hide your love away”, “I am the 
walrus” e “Instant karma” (esta, com John Lennon 
pós-Beatles). Depois, “Voodoo Chile”, com Jimi 
Hendrix, e “Sebastiana”, com Jackson do Pandeiro.

nnnnnnnnnn

Assim posso escrever por causa da felicidade 
do mundo. Vivo dela. Se a Terra fosse infeliz, o 
planeta já tinha acabado. Isso é designío.
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Auxílio-emergencial
Beneficiários do Bolsa Família devem ser os primeiros a receber 
o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 aprovado na 
segunda-feira pelo Congresso Nacional.  Página 14
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Ações buscam auxiliar microempresas e famílias vulneráveis à crise provocada provocada pelo coronavírus na PB

O Governo do Estado vai 
lançar, ainda esta semana, 
um pacote de medidas eco-
nômicas e sociais para auxi-
liar os mais impactados por 
conta da pandemia do coro-
navírus (Covid-19) na Paraí-
ba. O anúncio foi feito pelo 
governador João Azevêdo 
(Cidadania), ontem, durante 
entrevista veiculada na Rá-
dio Tabajara FM.

A intenção é garantir 
proteção aos mais vulne-
ráveis por conta da falta de 
circulação de pessoas em 
virtude das recomendações 
de isolamento social, o que 
tem mantido empresas fe-
chadas. “Estamos identifi-
cando e analisando todos os 
pleitos que foram feitos pelas 
entidades, como comércio e 
indústria. A gente vai apre-
sentar esta semana quais as 
medidas econômicas, sociais 
e administrativas que adota-
remos já a partir da próxima 
semana”, informou.

As ações têm como foco 
ajudar especialmente as mi-
croempresas a passarem 
pelo momento de crise, além 
de fornecer um suporte para 
as famílias mais vulneráveis. 
João Azevêdo ainda comen-
tou o texto da “renda míni-
ma”, aprovado pelo Senado 

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Estado prepara pacote de
medidas econômicas e sociais 

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Cecília Noronha

anteontem (Projeto de Lei nº 
1.066/2020, que estabelece 
o pagamento de um auxílio 
emergencial no valor de R$ 
600 a pessoas de baixa ren-
da) em razão da pandemia de 
Covid-19.

“Esse é um caminho ado-

tado por todos os países para 
que se estabeleça uma ren-
da mínima, principalmente, 
para o cidadão autônomo, 
que depende da movimenta-
ção da economia”, destacou. 
O governador reforçou que 
no Brasil já existem milhões 

de pessoas que dependem 
do programa Bolsa Família 
e estão numa situação de 
maior fragilidade por conta 
da situação, por isso, pediu 
agilidade no repasse desses 
valores.

Azevêdo lembrou ainda 

que o estado tem atuado na 
prevenção contra o Covid-19 
para evitar mais propagação 
do vírus, mas também para 
que a rede hospitalar esteja 
preparada para dias difíceis. 
Ele destacou, por exemplo, os 
R$ 36 milhões investidos em 

equipamentos, especialmen-
te em EPI’s (equipamentos 
de proteção individual) para 
oferecer aos profissionais de 
saúde melhores condições 
de trabalho. 

Do mesmo modo, foram 
adquiridos 50 ventiladores 
para auxiliar os casos mais 
graves da doença. Além dis-
so, o estado já vem realizan-
do exames para detectar o 
coronavírus pelo Lacen (La-
boratório Central de Saúde 
Pública da Paraíba). “Tudo 
isso foi previsto no Plano de 
Contingência, que foi elabo-
rado visando dar suporte à 
medida que os casos forem 
acontecendo na Paraíba. 
Este processo, até agora, tem 
dado resultado”, avaliou o 
gestor.

 O governador con-
cluiu sua fala, voltando a lem-
brar sobre a importância do 
isolamento social para evitar 
a contaminação disseminada 
do coronavírus e, dessa ma-
neira, o colapso do sistema 
de saúde. “Somos um país 
de dimensões continentais 
e é muito mais difícil fazer o 
controle da população. Cada 
estado brasileiro é um país 
da Europa (em tamanho) e é 
muito mais difícil fazer esse 
monitoramento num país tão 
grande. Por isso, pedimos a 
conscientização da popula-
ção para que fique em casa”. 

Em entrevista à rádio Tabajara FM, ontem, o governador João Azevêdo anunciou que medidas deverão começar a vigorar na próxima semana

Foto: Francisco França Secom-PB

A vereadora Helena 
Holanda (Progressistas) 
anunciou ontem que deu 
entrada na solicitação de 
licença de seu mandato 
para tratamento de saúde 
para um período de 120 
dias. Com a vacância, o su-
plente que assume a cadei-
ra é o ex-vereador Edson 
Cruz, também integrante 
do partido Progressistas.

Segundo a parlamen-
tar, é com tranquilidade 
que se licencia do cargo, 
pois sabe da competên-
cia de Edson Cruz. “Ele 
tem um bom trabalho co-
munitário no bairro do 
Geisel há muito tempo, 
além de já ter sido verea-

Vereadora pede licença e 
abre vaga para suplente
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dor atuante”, afirmou. “As 
pessoas podem ficar tran-
quilas. Estarei cuidando 
da população através de 
Edson Cruz, repassando 
demandas e eventuais 
requerimentos. Voltarei 
mais forte do que antes”, 

enfatizou a parlamentar.
Edson Cruz atuou 

como vereador na Casa 
Napoleão Laureano de 
2013 a 2016. Seu man-
dato teve como destaque 
reivindicações de investi-
mentos na área de segu-
rança pública da capital e 
solicitações de melhorias 
para o bairro de Manga-
beira. Entre essas ações 
estão a reforma do Mer-
cado Público, ordena-
mento dos comerciantes 
da Avenida Josefa Tavei-
ra e a construção de um 
Shopping do Artesão de 
Mangabeira. 

(Com informações de 
Clarisse Oliveira/ CMJP)

A parlamentar 
disse que é com 

tranquilidade que se 
licencia do cargo, pois 
sabe da competência 

de Edson Cruz

Helena Holanda informou que vai se ausentar das atividades na Câmara de João Pessoa durante 120 dias

TJ, MPPB e OAB prorrogam
suspensão de atividades

Depois da Assembleia Le-
gislativa, que optou por pror-
rogar a suspensão de suas ati-
vidades até o próximo dia 10, 
ontem foi a vez do Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB), 
Ministério Público (MOOB) 
e Ordem dos Advogados do 
Brasil, seção Paraíba (OAB
-PB) fazerem o mesmo. Os 
três órgãos, em ato conjunto, 
vão dilatar esse prazo para 30 
de abril. O documento, assi-
nado pelos gestores das três 
instituições, foi publicado no 

Diário Eletrônico da Justiça e 
visa cumprir as orientações 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) diante da pan-
demia do coronavírus.

Os representantes dos 
três órgãos também justifi-
cam que o ato dá cumprimen-
to à determinação do artigo 
5º da Resolução nº 313, de 19 
de março de 2020, do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), 
no sentido de suspender os 
prazos judiciais e administra-
tivos até a referida data. Nes-
se período de suspensão dos 
prazos, fica mantida a publi-
cação de atos, as intimações, 

a distribuição, a instauração 
e a tramitação de processos e 
procedimentos.

O documento é assinado 
pelo presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado da Pa-
raíba, desembargador Már-
cio Murilo da Cunha Ramos; 
pelo corregedor-geral de Jus-
tiça, desembargador Romero 
Marcelo da Fonseca Olivei-
ra; pelo procurador-geral de 
Justiça da Paraíba, Francisco 
Seráphico; pelo defensor pú-
blico-geral, Ricardo Barros; 
e pelo presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil, sec-
cional Paraíba, Paulo Maia.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Sugestão de linha de crédito
Ainda ontem, João Azevêdo su-

geriu ao Fórum de Governadores do 
Brasil uma proposta que visa à cria-
ção de uma linha de crédito especial 
para as empresas alongarem o paga-
mento do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS). A 
sugestão, que seria apresentada ao 
Ministério da Economia, tem como 
foco o atendimento às pequenas e 
médias empresas e também poderá 
contribuir com o equilíbrio fiscal dos 
Estados e municípios.

O chefe do Executivo estadual 
sugeriu um diálogo com as institui-
ções bancárias, por meio de uma 
intermediação do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), para viabilizar a concretiza-

ção da proposta, que funcionaria nos 
mesmos moldes da linha de crédito 
anunciada pelo governo federal para 
cobrir parte da folha de pagamento 
de micro e pequenas empresas pelo 
período de dois meses.

“A ideia seria uma operação 
casada, onde os recursos seriam 
liberados para as empresas com a 
quitação da parcela do ICMS devida 
no mesmo momento delicado que 
atravessamos. Desta forma, a em-
presa estaria quite com os governos 
estaduais, livres de multas, encargos 
e execuções, ganhando um tempo 
elástico para se financiar a uma taxa 
reduzida - no máximo Selic – a partir 
de uma linha de crédito do BNDES”, 
explicou.



Base de dados do programa vai facilitar a liberação do benefício de R$ 600 aprovado pelo Congresso Nacional

Auxílio será pago primeiro 
a quem tem o Bolsa Família

Brasil-Mundo
Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Carlos VieiraUNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 1º de abril de 2020

Idiana Tomazelli
Agência Estado

Brasília - Os beneficiários 
do Bolsa Família devem ser os 
primeiros a receber o paga-
mento do auxílio emergencial 
de R$ 600 (ou R$ 1,2 mil no 
caso de mulheres chefes de fa-
mília) aprovado pelo Congres-
so Nacional, de acordo com o 
Ministério da Cidadania. Por 
receberem uma transferência 
de renda do governo federal, 
esses cidadãos já estão nas ba-
ses de dados do governo.

O objetivo da pasta é via-
bilizar o primeiro pagamento 
já na próxima folha, que come-
ça a ser paga em 16 de abril aos 
beneficiários. Caso não haja 
tempo hábil, está no radar a 
possibilidade de rodar uma fo-
lha suplementar para agilizar 
a liberação. Os beneficiários 
receberão apenas a ajuda de 
maior valor - caso seja o auxí-
lio emergencial, ele substituirá 
o Bolsa temporariamente. O 
programa tem hoje mais de 14 
milhões de famílias.

Os demais trabalhadores 
que pretendem pleitear o au-
xílio emergencial não devem 
se dirigir a nenhuma agência 
bancária, lotérica ou Centro 

de Referência de Assistência 
Social (CRAS) neste momento, 
uma vez que o governo ainda 
não definiu como será o ca-
dastro.

O Ministério espera defi-
nir até amanhã a solução tec-
nológica que será usada para 
cadastrar os trabalhadores 
informais que hoje são “invisí-
veis” à administração pública, 
ou seja, não estão nas bases de 
dados. Esse é o maior gargalo 
na operacionalização do paga-
mento do auxílio emergencial.

Os técnicos ainda não 
decidiram se a autodeclara-
ção será por aplicativo ou di-
retamente no banco. Há uma 
preocupação com soluções 
presenciais, uma vez que as 
autoridades sanitárias reco-
mendam isolamento social 
como medida de combate ao 
avanço do novo coronavírus 
no País.

Trabalhadores autôno-
mos e microempreendedores 
individuais também devem 
receber mais rapidamente o 
pagamento do auxílio emer-
gencial, uma vez que são 
facilmente rastreáveis pelo 
governo Os trabalhadores 
autônomos contribuem à Pre-
vidência e estão cadastrados 

Foto: Agência Brasil

Demais grupos incluídos no auxílio emergencial terão que aguardar para saber como vão receber; governo pretende usar os bancos públicos para o pagamento

junto ao INSS. O Ministério 
da Economia também possui 
um cadastro das inscrições de 
quem é MEI, que deve ser com-
partilhado com a Cidadania.

O governo pretende usar 

os bancos públicos (Caixa, Ban-
co do Brasil, Banco da Amazô-
nia e Banco do Nordeste), além 
da rede de lotéricas e agências 
dos Correios, para acelerar os 
pagamentos.

O presidente Jair Bolso-
naro ainda precisa sancionar 
o projeto de lei e editar um 
decreto regulamentando a 
operação. Além disso, uma 
Medida Provisória, com vigên-

cia imediata, abrindo crédito 
extraordinário para os paga-
mentos também precisa ser 
publicada. A intenção do go-
verno é viabilizar essas etapas 
nos próximos dias.

Autoridades da Organiza-
ção Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) afirmaram ontem que 
as medidas de isolamento social 
são as mais adequadas para re-
duzir o avanço da pandemia do 
novo coronavírus, que já atinge 
823 mil pessoas em 177 países, 
com 39 mil mortes. Na região 
das Américas, há 163.068 casos 
confirmados e 2.836 mortes, se-
gundo levantamento da Univer-
sidade Johns Hopkins.

“A menos que assegure-
mos que as medidas de distan-
ciamento social sejam efetivas, 
alguns dos nossos sistemas de 
saúde vão estar sobrecarrega-
dos”, afirmou a diretora da OPAS, 
Carissa Etienne, ressaltando que 
a região entrou numa nova fase - 
agora, com transmissão local. “A 
pandemia nas Américas vai au-
mentar e piorar antes de melho-
rar, assim como vimos acontecer 
em outras regiões do mundo”. A 
OPAS é o braço da Organização 
Mundial da Saúde nas Américas.

Quando questionadas so-
bre a duração de medidas como 
as quarentenas, já que alguns 
países afirmaram que deveriam 
voltar ao normal em meados de 
abril, a entidade afirmou que 
tudo depende de como a doen-
ça se comporta em cada local e 
da avaliação de risco. “Acredito 
que países como Estados Unidos 
e outros na América Latina vão 
estender para além de abril. E 
acredito que essa é a medida que 
todos os países deveriam levar 
em consideração”, afirmou Ciro 
Ugarte, diretor de emergências 
em saúde da OPAS.

O vice-diretor da OPAS, 
Jarbas Barbosa, afirmou ser 
preciso combinar a diminuição 
da transmissão do vírus, com as 
medidas de distanciamento so-
cial adaptadas às realidades de 

cada país, e a preparação dos sis-
temas de saúde, com incremento 
da capacidade de atendimento. 
“É muito importante reduzir o 
peso que vamos colocar nesses 
serviços”. Questionados sobre 
quando será o pico da pandemia, 
disseram que tudo depende de 
circunstância específicas de cada 
país, mas algo em torno de um 
mês ou dois.

Sistemas de saúde
Por sua vez, Carissa Etienne 

destacou que ainda existem me-
didas que todos os países podem 
adotar para retardar a propaga-
ção do vírus e reduzir o impacto 
nos sistemas de saúde. Ela citou 
a importância de haver sistemas 
de saúde fortes e resilientes, com 
capacidade de detectar e respon-
der à ameaça do vírus.

“Os países devem tomar 
medidas urgentes para preparar 
hospitais e instalações de saúde 
para o que está por vir: um aflu-
xo de pacientes da covid-19 que 
precisarão de espaço hospitalar, 
leitos, profissionais de saúde e 
equipamentos médicos. O que 
fizermos hoje vai determinar 
a capacidade dos nossos siste-
mas de saúde para salvar vidas 
amanhã”.

A OPAS convocou autori-
dades reguladoras dos países 
para discutir como aproveitar 
melhor as informações e os re-
cursos disponíveis para garantir 
a segurança e a qualidade dos 
produtos médicos, especialmen-
te os testes.

Ciro Ugarte afirmou ainda 
que a insuficiência de testes é 
um problema no mundo todo e 
na região também. “A priorida-
de tem sido dada para pacientes 
que têm sintomas. E os outros 
são estimulados a fazer quaren-
tenas”. As autoridades da OPAS 
reafirmaram que não há medi-
camentos comprovadamente 
eficazes contra o coronavírus.

Pandemia ainda vai 
piorar, alerta a OMS

Ajuda financeira

Plano do G20 contra a Covid-19  
investirá em países mais pobres

Um plano de ação do 
Grupo das 20 principais 
economias para combater 
a pandemia de coronaví-
rus considerará o risco de 
vulnerabilidades da dívida 
em países de baixa renda e 
fornecerá ajuda financeira 
a países emergentes, infor-
mou um comunicado con-
junto nesta terça-feira.

Em uma videoconferên-
cia, os ministros de Finanças 
e os banqueiros centrais do 
G20 discutiram papéis do 
Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) e do Banco 
Mundial na oferta de re-

cursos e na exploração de 
medidas para aliviar a falta 
de liquidez nos mercados 
emergentes, onde as eco-
nomias, como em outros 
lugares, estão precisando 
aumentar gastos por causa 
do efeito de o vírus.

Além disso, os países 
do G20 trabalharão com o 
Conselho de Estabilidade 
Financeira, criado após a 
crise financeira de 2008, 
para coordenar medidas 
regulatórias e de supervi-
são tomadas em resposta ao 
coronavírus.

Os grupos de trabalho 
devem dar detalhes preli-
minares do plano antes da 
próxima reunião do grupo, 

em 15 de abril. Os líderes 
do G20 se comprometeram 
na semana passada a inje-
tar mais de 5 trilhões de 
dólares na economia glo-
bal para limitar as perdas 
de emprego e renda com o 
surto, enquanto trabalham 
para aliviar as interrupções 
no fornecimento causadas 
pelo fechamento de frontei-
ras com o objetivo de limitar 
a transmissão do vírus.

Eles também se com-
prometeram a financiar to-
das as medidas necessárias 
para impedir a propagação 
do vírus e expressaram 
preocupação com os riscos 
para os países frágeis, prin-
cipalmente na África. Eles 

reconheceram a necessida-
de de reforçar as redes de 
segurança financeira.

Além disso, pediram às 
suas principais autoridades 
financeiras para coordenar 
regularmente entre si e com 
organizações internacionais 
o desenvolvimento de um 
plano de ação em resposta 
à pandemia, que nesta terça-
feira havia infectado quase 
800 mil pessoas e matado 
quase 39 mil. Os ministros 
do Comércio do G20 con-
cordaram na segunda-feira 
em manter seus mercados 
abertos e garantir o fluxo 
contínuo de suprimentos 
médicos, equipamentos e 
outros bens essenciais.

Milhões de pessoas sem assistência

Milhões de pessoas de 
todo o mundo não conse-
guirão receber cuidados de 
saúde se contraírem o novo 
coronavírus por não terem 
nacionalidade, o que pode 
exacerbar a disseminação 
da doença, alertaram ati-
vistas de direitos humanos 
ontem.

Eles pediram que os 
países façam com que os 
apátridas presentes em 
seus territórios possam 
receber assistência mé-
dica gratuita e ajuda para 
se isolarem sem risco de 

prisão ou detenção.
Os ativistas disseram 

que não faz sentido os paí-
ses adotarem medidas para 
combater a proliferação da 
covid-19 entre pessoas re-
conhecidas como cidadãs 
e permitir que a doença se 
alastre em outros locais.

“Nossos sistemas de 
saúde são todos baseados 
na nacionalidade. Se você é 
apátrida, é invisível para o 
Estado, mas não é invisível 
para o vírus”, disse Joshua 
Castellino, diretor-execu-
tivo da Minority Rights 
Group International.

Alguns especialistas 

estimam que pode haver 
cerca de 15 milhões de 
pessoas em todo o mundo 
que não são reconhecidas 
como cidadãs por nenhuma 
nação.

Muitas vezes, elas vi-
vem à margem da socie-
dade, privadas de direitos 
básicos como cuidados de 
saúde, habitação e empre-
go. Algumas das maiores 
populações de apátridas 
estão em Mianmar, Costa 
do Marfim, Tailândia e Re-
pública Dominicana.

Castellino disse que o 
problema poderia ser parti-
cularmente grave na África, 

onde milhões de pessoas 
não têm documentos.

Ele disse que a pande-
mia ressaltou a importân-
cia de “não deixar ninguém 
para trás” -- uma promessa 
feita por líderes mundiais 
em 2015, quando acerta-
ram metas abrangentes 
para acabar com a pobre-
za, a desigualdade e outros 
males globais. Os ativistas 
também disseram que 
centenas de milhares de 
apátridas rohingyas, que 
moram em campos super-
lotados de Bangladesh e 
Mianmar, são especialmen-
te vulneráveis.

Agência Brasil

Agência Brasil

Paulo Beraldo
Agência Estado
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Estudo mostra o impacto bilionário da pandemia nas principais ligas da Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França

Covid-19 deve causar prejuízo 
de até R$ 20 bilhões na Europa

O prejuízo do novo co-
ronavírus no futebol irá bem 
mais além do que somente 
paralisar os campeonatos. As 
previsões de especialistas em 
finanças são bastante som-
brias sobre o quanto a moda-
lidade vai se fragilizar e sofrer 
uma das maiores crises eco-
nômicas da história. Apenas 
as cinco principais ligas na-
cionais da Europa (Inglaterra, 
Espanha, Itália, Alemanha e 
França) podem ter um impac-
to equivalente a R$ 20 bilhões 
se os campeonatos não pude-
rem ser retomados, segundo 
projeção da consultoria KPMG.

O estudo divulgado nesta 
semana e obtido pelo Estado 
traça um panorama de como 
as principais competições vão 
sofrer por fatores como a fal-
ta de receitas em dias de jogo, 
perda de compromissos co-
merciais e o prejuízo pela falta 
de transmissão na TV. A situa-
ção atual dos campeonatos é 
de cancelamento, ainda sem 
uma confirmação de quando o 
calendário poderá voltar.

A mais rica de todas as 
ligas é quem pode ter o maior 
golpe. Apenas a Premier Lea-
gue, na Inglaterra, pode sentir 
no bolso um impacto de R$ 6,7 
bilhões. Cerca de 62% desse 
valor (R$ 4,2 bilhões) se deve 
às transmissões de televisão 
pelo mundo afora, cujos valo-
res são fixados de acordo com 
a quantidade de jogos exibidos 
pelos canais. No entanto, a in-
terrupção do calendário gera 
um ciclo de perdas imenso e 
com reflexo até mesmo em re-
ceitas menores, como as ven-
das de comida nos estádios.

Na opinião de especialis-
tas ouvidos pela reportagem, 
apurar o impacto total do co-
ronavírus no esporte é uma 
avaliação impossível. A para-
lisação na Liga dos Campeões 
da Europa e o adiamento da 
Eurocopa são outros fatores 
de grande peso para enfra-
quecer o futebol, por envol-
verem uma cadeia de serviços 
ainda mais ampla do que as 
ligas nacionais como viagens 
de torcedores, verbas maio-
res de patrocínio e contratos 
maiores de TV.

Segundo a própria KPMG, 
no Brasil o duro golpe finan-
ceiro será pesado porque boa 
parte dos recursos depende 
principalmente dos times es-
tarem em atividade. As rendas 
com bilheteria representam 
15% da receita anual dos clu-
bes e os contratos de TV são 
responsáveis por 42%. Justa-
mente esses dois segmentos 
importantes são os mais afeta-
dos pela paralisação.

“A receita dos clubes de-
pende muito das vendas de jo-
gadores. Mas a janela de trans-
ferência deste ano tem chance 
de não dar muitos frutos e isso 
também vai impactar muito 
em toda a cadeia do futebol”, 
disse o líder de Mídia e Espor-
tes da KPMG no Brasil, Fran-
cisco Clemente. “Agora tem de 
se pensar no que deve ser feito 
para proteger o caixa, para que 
os recursos dos clubes sejam 
utilizados da melhor maneira 
possível”, completou.

 Alguns países começa-
ram a se mobilizar para ten-
tar diminuir o golpe. Apesar 
de não ter uma liga de alto 
valor de mercado, a Bolívia 
tem negociado entre dirigen-
tes de clubes e sindicatos de 
jogadores uma maneira de se 
reduzir os salários enquanto 
a suspensão do calendário 
estiver em vigor. A ideia veio 
da própria Federação Bolivia-
na de Futebol. 

Possíveis soluções
Se o cenário é de reduzir o 

prejuízo, algumas soluções no 
Brasil podem ser úteis. Nesta 
semana, clubes acionaram o 
Ministério da Economia para 
solicitar a suspensão temporá-
ria do pagamento das parcelas 
do Profut, programa de refi-
nanciamento de dívidas fiscais 
do futebol estabelecido em 
2015. Quem tomará a decisão 
final sobre o pedido é o respon-
sável pela pasta, Paulo Guedes.

 “Os clubes precisarão de 
fôlego financeiro, pois suas 
fontes de receitas podem secar 
neste período. Uma das alter-
nativas seria a suspensão do 
pagamento das parcelas men-
sais do Profut”, afirmou o advo-
gado especializado em direito 
desportivo Eduardo Carlezzo. 
“Uma questão que deverá ser 
enfrentada, caso a paralisação 
das competições se alongue, é 
a suspensão dos contratos dos 
atletas enquanto perdurar a 
crise. Dezenas de clubes não 
suportarão pagar salários sem 
que estejam disputando algo”, 
completou.

Para o professor de 
marketing esportivo da ESPM 
Ivan Martinho, a hora é de as 
equipes diversificarem recei-
tas e buscar lucrar com outras 
áreas. «A criatividade é a res-
posta. A condição que estamos 
passando nos dá a chance de 
inventar e ousar. Ainda temos 

gente que está querendo con-
sumir futebol», explicou. A 
dica dele é apostar na internet 
nesta época de quarentena, 
com interatividade entre tor-
cedores, vídeos de gols antigos 
e atuação dos jogadores em 
torneios online de videogame.

 Outra indicação é de usar 
a própria preocupação mun-
dial com a pandemia em um 
instrumento para reforçar a 
marca e imagem dos clubes 
em campanhas. “Estamos em 
uma fase do marketing que 
não importa só expor a marca, 
é importante olhar os valores. 
O futebol não está deslocado 
da realidade do mundo e pode 
ter um protagonismo como 
preservação pública”, avaliou 
Bruno Maia, ex-vice-presiden-
te de marketing do Vasco, di-
retor executivo da Agência de 
Conteúdo 14 e especialista em 
negócios e novas tecnologias 
no esporte.

O líder de mercados da 
KPMG André Coutinho relem-
bra que mesmo sem o calen-
dário, os clubes vão conseguir 
manter a torcida e um grande 
potencial para diminuir per-
das. “Nenhuma empresa no 
mundo tem milhões de clien-
tes tão cativos quanto os clu-
bes. É um público leal e que 
consome sem precisar fazer 
muito esforço. Será preciso fa-
zer um marketing diferenciado 
para esse período”, comentou.

Cadê as grandes ações de solidariedade de nossas 
estrelas do futebol brasileiro? Lá fora já temos exem-
plos grandiosos com doações de euros para ajuda na 
compra de equipamentos essenciais para hospitais no 
combate a essa pandemia do Covid-19. Tenho lido pela 
mídia digital que jogadores e dirigentes no “velho mun-
do” têm feito doações e campanhas com o propósito 
de ajudar o seu povo. Messi, Cristiano Ronaldo, Pogba, 
Guardiola, jogadores da NBA nos EUA, o tenista Roger 
Federer, entre tantos, mostram o espírito solidário, 
convictos de que o sucesso financeiro não veio apenas 
de seus dotes em campo ou em quadras como atleta, 
mas sim dos torcedores que lotam estádios e ginásios 
na mais completa cumplicidade para o sucesso.

Por aqui, que tenha conhecimento, o gesto louvável 
do paraibano Hulk. O paraibano, hoje atuando no fute-
bol chinês, fez uma doação de um aparelho respirador à 
Fundação Assistencial da Paraíba, em Campina Grande. 
Na contramão de ações, os jogadores brasileiros, repre-
sentados pelo Sindicato dos Atletas, estão brigando por 
direitos com os clubes e até são contrários a redução 
de salários – 25% proposta pelos clubes no período de 
paralisação – de forma radical. Nenhum jogador deu 
entrevista favorável a redução, ignorando os efeitos 
causados pela pandemia na economia já que as receitas 
estão caindo assustadoramente, principalmente com 
os estádios vazios sem jogos por muito tempo com pa-
trocinadores sem condição de honrar compromissos. 
Quanta falta de solidariedade!

Os jogadores de Flamengo, Palmeiras e Grêmio, 
como exemplos, formam os três elencos milionários do 
futebol brasileiro, com craques de outro patamar, como 
diz o atacante Bruno Henrique, mas até agora não se 
manifestaram sobre o que estão fazendo em termos de 
solidariedade ao povo brasileiro. Silêncio profundo.

Solidariedade 
ainda é pouca

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

A Confederação Brasileira de Futebol e os 
clubes estão atônitos diante da pandemia 
do Covid-19 e sem saber como conduzir o 
calendário de nosso futebol após a parali-
sação, esta sem data para terminar. Na ver-
dade, já existe uma projeção para o início 
de maio o retorno das atividades do futebol 
no Brasil, mas ninguém tem essa garantia. 
Fala-se em achatamento do Campeonato 
Brasileiro, mudança no formato, encerra-
mento de competições regionais como a 
Copa do Nordeste, e até exclusão de clubes 
na Copa do Brasil, notadamente aqueles 
que estão disputando a Taça Libertadores. 
Tudo no campo das hipóteses diante do 
delicado quadro. E ainda tem as questões 
dos contratos de patrocínios já firmados e 
essenciais para a economia dos clubes.

Mudanças nas disputas

Copa SP Olimpíadas
O Paraibano Sub-19 não 
vai ser problema para 
o nosso calendário. A 
sua realização não terá 
maiores problemas e sim 
a sua forma de disputa. 
E aí um mata-mata pas-
sa a ser solução diante 
de uma situação atípica, 
mas caberá aos clubes e 
a FPF.

O Comitê Olímpico 
Internacional definiu o 
novo período dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio 
que serão de 23 de 
julho a 8 de agosto 
de 2021. Já os Jogos 
Paralímpicos serão 
disputados entre 24 de 
agosto e 5 de setembro 
de 2021.

O Paraibano Sub-19 não vai ser problema 
para o nosso calendário. Supondo que essa pan-
demia se arraste por até 120 dias, a sua realização 
não terá maiores problemas e sim a sua forma de 
disputa. E aí um mata-mata passa a ser solução 
diante de uma situação atípica, mas cabe aos 
clubes e a Federação enxergar a melhor solução.

Estaduais

Foto: Crédito Getty Images

O futebol inglês na Premier League será um dos mais afetados e pode sentir no bolso um impacto de R$ 6,7 bilhões

O Corinthians anunciou 
que concedeu férias para fun-
cionários, atletas e comissão 
técnica entre os dias 1.º e 30 
de abril. A decisão foi tomada 
em conjunto com os clubes da 
Série A e a Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF), du-
rante o Conselho Nacional do 
Clubes, na última quinta, em 
virtude do estado de calami-
dade pública decretado pelo 
governo federal por conta da 
propagação do novo corona-
vírus.

Além do futebol profis-
sional, as férias também serão 
concedidas às categorias de 
base do clube paulista. Segun-
do comunicado emitido pelo 
Corinthians, caso haja neces-
sidade, a medida poderá ser 
estendida e seus atletas con-
tinuarão a seguir recomenda-

ções da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e do Minis-
tério da Saúde de isolamento 
social.

A equipe aconselha seus 
torcedores se atentarem à 
hábitos higiênicos e pede, 
para os que podem, perma-
necerem em suas residências. 
“O Timão reitera à toda Fiel 
Torcida: aos que puderem, 
permaneçam em suas casas 
a fim de diminuir a dissemi-
nação do novo coronavírus. É 
fundamental que todos man-
tenham as mãos higienizadas 
com água e sabão ou álcool e 
evitem tocar o rosto”, alertou.

O clube paulista tem 
mostrado engajamento no 
combate à covid-19. No do-
mingo, o Corinthians anun-
ciou que irá abrir seu estádio 
para uma edição emergencial 
de doação de sangue com o 
intuito de ajudar na luta con-

tra o novo coronavírus.
 
Pedrinho
Pedrinho, o mais novo 

reforço do Benfica, ainda é 
pouco conhecido pela torcida 
do clube de Lisboa e pela im-
prensa de Portugal. Mas, se 
depender de Gustavo Tocan-
tins, seu ex-companheiro das 
categorias de base do Corin-
thians, ele chegará com moral 
em solo lusitano. Na opinião 
do jogador, o meia corintiano 
tem características que se as-
semelham ao craque argenti-
no Lionel Messi, do Barcelona.

“Na base, Pedrinho era 
um camisa 10 e agora é mais 
extremo. Ele é diferente e, 
por isso, nunca pensei em 
compará-lo com ninguém, 
tem um estilo muito próprio 
que não se vê em outro. Mas, 
pela forma como vai buscar a 
bola, quer ter jogo e como usa 

o pé esquerdo, faz lembrar o 
estilo de Messi, sem querer 
comparar”, ponderou Gustavo 
Tocantins, em entrevista ao 
jornal português O Jogo.

A série de elogios a Pe-
drinho não parou por aí. O 
futebol do brasileiro foi com-
parado ao de João Félix, jovem 
sensação do Atlético de Ma-
drid, tido por muitos como o 
sucessor do atacante Cristia-
no Ronaldo na seleção portu-
guesa.

“Pedrinho é muito habili-
doso, podem tocar a bola nele 
que não queima, sabe bem o 
que fazer com ela. O Benfica 
é uma equipe que gosta de 
ter bola e isso é a cara do Pe-
drinho”, disse o atacante, que 
continuou: “Têm caracterís-
ticas diferentes, João Félix é 
mais finalizador e o Pedrinho 
é mais habilidoso, lê o jogo. 
Vai dar muitas assistências”.

Corinthians dá férias até 30 de abril
Agência Estado

Ciro Campos
Agência Estado



Meia do Botafogo está de quarentena em São Paulo e bastante preocupado com o desfecho da competição estadual 

Cássio Gabriel ainda crê na 
continuidade do Paraibano

A maioria dos jogadores 
do Botafogo aguarda com ex-
pectativa e otimismo o reiní-
cio do Campeonato Paraibano 
de 2020, que foi parado na oi-
tava rodada da fase de classifi-
cação, por causa da pandemia 
da covid-19. Apesar do aper-
to no calendário e das outras 
competições, os atletas acredi-
tam e defendem o término da 
competição estadual, antes ou 
ao mesmo tempo, das outras 
competições.

Um destes atletas é o 
meia Cássio Gabriel, que está 
no Estado de São Paulo aguar-
dando uma definição e tentan-
do manter o condicionamento 
físico.

“Acredito que em duas 
semanas as coisas voltem ao 
normal, sei que estou sendo 
otimista, mas o estado da Pa-
raíba não sofreu tanto quan-
to a região Sudeste do nosso 
país, sendo assim, concluo que 
o paraibano seguirá normal-
mente”, disse o atleta.

Segundo Cássio é preciso 
levar em conta que muitos jo-
gadores dependem do Campe-
onato Paraibano e não é possí-
vel pensar apenas nos clubes 
que têm outras competições a 
disputar, além do Estadual.

“Eu seria egoísta pensar 
em terminar uma competição 
com outros jogadores que ne-
cessitam desse campeonato 
para, de repente, conseguir 
algo melhor no segundo se-
mestre. Atletas têm seus salá-
rios também a receber. Então, 
gostaria que terminasse o 
Paraibano normalmente. Que 
mude a Série C, porque ainda 
não começou os jogos, dessa 
maneira, ninguém seria injus-
tiçado”,  argumentou.

Sobre manter a forma 
física, Cássio Gabriel vem 
mostrando muito profissio-

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Cássio Gabriel tem sido um dos joga-
dores mais importantes do Botafogo 
nas disputas da Copa do Nordeste e 
do Campeonato Paraibano

nalismo e seguindo a risca a 
planilha de treinamentos que 
o departamento de educação 
física do Botafogo preparou e 
distribuiu com todos os joga-
dores do elenco.

“ Entendo a causa e tem 
sido louvável a contribuição 
das pessoas para evitar a dis-

seminação do vírus, mas nós 
como atletas profissionais te-
mos que, no mínimo, se manter 
em forma, se alimentar bem e 
treinar até porque nosso cor-
po é a ferramenta de trabalho. 
Estou treinando e mantendo a 
forma, mas não é o mesmo rit-
mo, creio que o quanto antes 

voltarmos, menos tempo será 
necessário para nos preparar 
novamente, então depende do 
tempo da paralisação”, acres-
centou.

Indagado sobre o mo-
mento de crise dos clubes e se 
isto pode acarretar também 
em perdas salariais dos atle-

tas, Cássio Gabriel disse que 
espera que isto não aconteça, 
pelo menos no Botafogo e nas 
equipes que têm o calendário 
cheio.

 “Espero que pelo menos 
o Botafogo-PB pague normal-
mente, porque o planejamen-
to é de calendário cheio (ano 

todo com competição), sendo 
assim, com paralisação ou não, 
teria que pagar. O complicado 
será para os times sem campe-
onatos no segundo semestre, e 
que o contrato da maioria dos 
jogadores acabaria ao término 
do Campeonato Paraibano”, 
concluiu.

Segunda Divisão

Clubes vivem rotina de rebaixamento

Se o Campeonato Pa-
raibano de 2020 termi-
nasse hoje, os dois clubes 
rebaixados para a segunda 
divisão seriam Sport Lagoa 
Seca e São Paulo Crystal, de 
Cruz do Espírito Santo. Por 
coincidência, as duas equi-
pes que vieram da Segunda 
Divisão do ano passado. O 
título da Segundona ficou 
com a Águia e o Tricolor foi 
o vice-campeão. Os núme-
ros mostram que é muito di-
fícil uma equipe subir para 
a Primeira divisão e se man-
ter. Exemplos não faltam 
nas últimas temporadas 
desde 2014.

Em 2014, o campeão e 
o vice da Segunda Divisão 
foram o Lucena e o Mira-
mar, respectivamente. Com 
poucos recursos e com 
elencos de baixo nível téc-
nico não conseguiram se 
manter no ano seguinte e 
as duas equipes foram re-
baixadas. O Lucena, inclusi-
ve, ainda disputou em 2016 
a Série B, sem conseguir o 
acesso, mas em 2017 en-
cerrou as suas atividades 
e foi comprado, passando a 
ser chamado de São Paulo 
Crystal, deixando a cidade O São Paulo Cristal subiu para a Primeira Divisão no ano passado e corre o sério risco de ser rebaixado este ano

Foto: SP Crystal /Divulgação

de origem para Cruz do Es-
pírito Santo.

Em 2015, o campeão da 
Segunda divisão foi o Espor-
te de Patos e o vice o Paraíba 
de Cajazeiras. No ano seguin-
te, na Primeira Divisão, o Es-
porte acabou sendo rebaixa-
do e o Paraíba conseguiu se 
manter, mas não resistiu em 
2017 quando acabou rebai-
xado e não mais disputou a 
primeira divisão.

O campeão da segunda 
divisão em 2016 foi o Inter-
nacional e o vice o Serrano, 
que teve um apoio financei-
ro por ser o time formador 
do jogador Hulk. O atleta 

teve uma transferência in-
ternacional e, de acordo 
com o mecanismo da solida-
riedade da Fifa, o clube teve 
o direito a um percentual da 
negociação. No ano seguin-
te, o Internacional foi rebai-
xado, retornando à segunda 
divisão. Neste ano, apenas 
um clube caiu de divisão, e o 
Serrano se manteve na pri-
meira divisão.

No ano de 2017, o cam-
peão da Segundona foi o Na-
cional de Patos, que estava 
afastado do futebol devido a 
crise financeira, com a Des-
portiva Guarabira ficando 
em segundo. Os dois clubes 

subiram para a Primeira Di-
visão do Campeonato Parai-
bano em 2018. A Desportiva 
bateu e voltou, foi rebaixa-
da, juntamente com o Auto 
Esporte, o Nacional se man-
teve até hoje. E por falar no 
alvirrubro de João Pessoa, 
o clube não mais voltou a 
divisão de elite do futebol 
paraibano.

Em 2018, a equipe cam-
peã da Segunda Divisão foi o 
Esporte, com a Perilima em 
segundo, que saiu das mãos 
do folclórico “Pedro das 
Sordas”, o jogador mais ve-
lho à época em atividade no 
futebol profissional do País, 

e foi vendida ao empresário 
Jailton Oliveira. Mais uma 
vez, o Esporte voltou para 
a Segunda Divisão, não su-
portando o nível da divisão 
especial, porém a Perilima 
se mantém até hoje.

Já no ano passado, o 
campeão foi o Sport Lagoa 
Seca, que voltou à Primei-
ra Divisão, juntamente com 
o São Paulo Crystal que foi 
vice-campeão e nunca ha-
via participado da divisão 
de elite. Os resultados do 
Campeonato Paraibano des-
te ano mostram que o Sport 
já foi rebaixado e o São Pau-
lo Crystal luta desespera-
damente para não voltar à 
Segunda Divisão, mas é no 
momento o último colocado 
do grupo B e forte candida-
to ao rebaixamento, talvez, 
torcendo para a competição 
não ser concluída, o que o 
manteria na mesma divisão.

 Para estes clubes, se-
ria melhor que o Campeo-
nato Paraibano deste ano 
fosse cancelado, assim, eles 
não seriam rebaixados e 
em 2021 estariam de novo 
na primeira divisão, come-
çando todo mundo do zero. 
Seria uma segunda chance 
para essas equipes provar 
que têm condições de se 
manter na primeira divisão.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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RÁDIOS TABAJARA AM/FM E JORNAL A UNIÃO

INFORMAÇÃO E ANÁLISE DOS FATOS COM RESPONSABILIDADE.

ACOMPANHE, ESCUTE, LEIA E COMPARTILHE.

PESQUISA DATAFOLHA
56% dos brasileiros confiam no Jornal Impresso 
e 50% nos programas jornalísticos de Rádio.
Pesquisa realizada entre os dias 18 e 20 de março

NA HORA DE BUSCAR 
A VERDADE DOS FATOS,
TODOS SABEM EM QUEM 
PODEM CONFIAR.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00025/2020
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 DV00025/2020, 
que objetiva: Locação de serviços de sistema de informática para atender as necessidades do 
almoxarifado e da farmácia pertencente a Secretaria de Saúde; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO 
& CONSULTORIA L - R$ 9.900,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAPB
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00040/2020, que objetiva: Aquisição de Medicamentos 
destinado a atender as demandas do Hospital Dr. Hercílio Rodrigues, Farmácia Básica, Programa 
Melhor em Casa (SAD) e CAPS - Areia/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - 
R$ 111.477,80; DROGAFONTE LTDA - R$ 317.272,20; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO 
E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 150.461,80; PHARMAPLUS LTDA - R$ 43.433,20; 
PHOSPODONT LTDA - R$ 80.636,60.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza, conforme demanda 
para a manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Areia/Pb. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00177/2020 - 24.03.20 - J.T.A. 

COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 15.630,75; CT Nº 00178/2020 - 24.03.20 - 
OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - R$ 87.964,80.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
E SERVIÇOS MECÂNICOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME - R$ 115.176,28; PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS 
LTDA - EPP - R$ 102.608,03; RYCARDO CESASR RIBEIRO PORTELA - R$ 82.400,00; SEMEA 
COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - EPP - R$ 210.621,12.

Araruna - PB, 31 de março de 2020
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Praça Santa Ana, S/N - Centro - Alagoa Nova - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF). Convênio nº 11838.0960001/19-002. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 07:00 Às 13;00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaoalagoanova@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Nova - PB, 31 de Março de 2020
PEDRO JORGE DE MEDEIROS FIRMINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro Substituo e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00004/2020, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa espe-
cializada do ramo pertinente para realização de exames de laboratório ao município de Aguiar-PB, 
cuja abertura será no dia 14.04.2020 às 11:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado 
na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital e demais informações encontram-se a 
disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00, contatos 
pelo telefone (0**83) 3499-1180.

Aguiar-PB, 31 de Março de 2020.
Pregoeiro Substituto 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços médicos especializados de Ultrassonografias diversas, 
a serem realizadas no município atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde através 
do Fundo Municipal de Saúde de Assunção-PB em suas ações. Conforme Termo de Referência; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: VIVA SERVICOS DE DIAG-
NOSTICOS POR IMAGEM LTDA. - EPP - R$ 126.035,00.

Assunção - PB, 30 de Março de 2020
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 01.2020
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Planejamento, Organização e Execução 

do Concurso Público de provas e títulos para seleção de candidatos para o preenchimento de di-
versas vagas de cargos públicos de Nível Médio e Superior da Prefeitura Municipal de Belém – PB.

EMPRESAS HABILITADAS:
Não houveram
EMPRESAS INABILITADAS:
-CONTEMAX – CONSULTORIA TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA
Motivos: não apresentou as exigências dos subitens 8.4.7. e 8.6.14 do edital
-EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA.
Motivos: apresentou a certidão federal vencida, conforme subitem 8.3.2., mas como se trata de 

EPP, goza de tratamento diferenciado, não apresentou a exigência do subitem 6.7., apresentou o 
balanço patrimonial referente ao exercício de 2017, sendo o correto no mínimo o de 2018 e não 
atendeu as exigências do subitem 8.6.14.

-FUNDAÇÃO VALE DO PIAUÍ – FUNVAPI
Motivos: não apresentou as exigências dos subitens 8.4.7. e 8.6.14 do edital
-AESST – ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA
Motivos: não apresentou os termos de abertura e encerramento do balanço, conforme exigências 

do subitem 8.4.4, não apresentou as exigências dos subitens 8.4.8. e 8.6.14. do edital.
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 09.04.2020 às 09h00min, no 
mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL, no email: 
licitacaopmb2@gmail.com. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada 
unanimemente pelos membros da CPL

Belém - PB, 30 de março de 2020
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00015/2020, para o dia 10 
de Abril de 2020 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 681 - 
Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 99308-7720. 

Baia da Traição - PB, 31 de Março de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Abril de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em construção civil, para construção de uma Escola com pavimento térreo e superior, Aldeia Silva 
- Baia da Traição-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 99308-7720. Edital: http://www.baiadatraicao.pb.gov.br/
portal-da-transparencia ou https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 31 de Março de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA 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 05 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de engenharia es-
pecializada no segmento de limpeza pública, para a execução simultânea dos serviços de limpeza 
pública em vias e logradouros públicos de toda a área do Município de Conde, conforme especifi-
cações do Projeto Básico anexo I do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licita@conde.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 31 de Março de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Descartáveis de forma parcelada 

destinados a atender as Secretarias da Administração Municipal - Cuitegí/PB, para o exercício 
de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2020. 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 ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cuitegi e: CT Nº 
00011/2020 - 16.03.2020 - HUMBERTO LIMA DA SILVA - EPP - R$ 25.092,20; CT Nº 00012/2020 
- 16.03.2020 - PAULO PONTES DA SILVA - R$ 46.144,75; CT Nº 00013/2020 - 16.03.2020 - JOE-
LISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 19.671,60; CT Nº 00014/2020 - 16.03.2020 - J.T.A. 
COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 13.528,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para execução de Pavimentação de Ruas e Vias, conforme Contrato de Repasse nº 
865809/2018/MCIDADES/CAIXA. 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) 3634-1141. Edital: http://www.casserengue.
pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Casserengue - PB, 26 de março de 2020.
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

 Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00010/2020
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 DP00010/2020, 
que objetiva: Contratação de Empresa especializada para execução de Serviços de Publicação no 
Diário oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: Empresa Paraibana de Comunicação S.A - EPC / (EMP. PB DE CO-
MUNICAÇÃO) - R$ 100.000,00.REPUBLCADO POR INCORREÇÃO

Campina Grande - PB, 02 de Março de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para execução de Serviços de Publicação 

no Diário oficial do Estado da Paraíba e no Jornal A União. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 
- Superintendecica de Transito e Transportes Publicos 04.122.2001.2092 - Ações administrativas 
da STTP 33.90.40.99 - 1001 - Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação. VIGÊNCIA: 
até 02/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 
de Campina Grande e: CT Nº 00035/2020 - 02.03.20 - Empresa Paraibana de Comunicação S.A - 
EPC./ (EMP. PB DE COMUNICAÇÃO) - R$ 100.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO  

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020
A Prefeitura Municipal de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, o resultado de  habilitação do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00007/2020, com o seu Fornecimento de carnes desossada bovina para atender a demanda 
das Secretarias: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL e SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA do município de Curral Velho-PB. Conforme 
especificação do edital. Com os licitantes classificados em todas as fases deste certame a pessoa 
Jurídica CLEBERSON LAURENCO FEITOSA 10207777454 – CNPJ Nº 18.247.159/0001-70, sendo 
considerada HABILITADA. 

Curral Velho - PB, 30 de Março de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020
A PREFEITURA DE CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 

interessados que no dia 15/04/2020 às 11h00min, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo Menor Preço, por item no Lote, LICITAÇÃO EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE 
ME e EPP, CONFORME PREVISTO NO ART. 48, INCISO I, DA LC Nº 123/2006 COM NOVA REDA-
ÇÃO DADA PELA LC Nº 147/2014, tendo por objeto a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
PARA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, tipo menor preço por item,. As empresas 
interessadas poderão adquirir o Edital gratuitamente através do telefone (83) 3356-1117, do portal 
do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações 
Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00min às 12h00min. Publicado 
na íntegra no Diário da FAMUP do dia 01.05.2020 

CABACEIRAS PB, 31/03/ 2020. 
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2020

A PREFEITURA DE CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 
interessados que no dia 15.04.2020 às 08h30min, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo Menor Preço, por item no Lote, LICITAÇÃO EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO 
DE ME E EPP, CONFORME PREVISTO NO ART. 48, INCISO I, DA LC  Nº 123/2006 COM NOVA 
REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 147/2014, tendo por objeto a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO 
RAMO PARA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ALUGUEL DE VEÍCULOS, tipo menor preço 
por item,. As empresas interessadas poderão adquirir o Edital gratuitamente através do telefone 
(83) 3356-1117, do portal do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural 
de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00min 
às 12h00min. Publicado na íntegra no Diário da FAMUP do dia 01.04.2020. 

CABACEIRAS PB, 31 de Março de 2020. 
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro OficiaL.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO 
Conceição - PB, 31 de Março de 2020.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços 
nº 00013/2019: Contratação de empresa especializada para construção de CRECHE, localizado na 
Avenida Sólon de Lucena - S/N - Centro, no Município de Conceição/PB; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a:

- CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - CONSTRUTORA TRIUNFO.
CNPJ Nº. 18.578.731/0001-84 
Valor: R$ 1.041.227,15 
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
Conceição - PB, 31 de Março de 2020.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Tomada 
de Preços nº 00013/2019, que objetiva: Contratação de empresa especializada para construção 
de CRECHE, localizado na Avenida Sólon de Lucena - S/N - Centro, no Município de Conceição/
PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente(s) vencedor(es):

- CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - CONSTRUTORA TRIUNFO.
CNPJ Nº. 18.578.731/0001-84 
Valor: R$ 1.041.227,15 
Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00013/2019. OBJETO: Contratação de Empresa Espe-

cializada para Construção de Creche, Localizado Na Avenida Sólon de Lucena - S/n - Centro, No 
Município de Conceição/pb. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da 
cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Construtora 
Triunfo Eireli - Construtora Triunfo - CNPJ 18.578.731/0001-84. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, no 
horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (083) 3453-2486.

Conceição - PB, 31 de Março de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

Estado da Paraíba
Município de Conceição

DECISÃO SOBRE RECURSO E ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO N º. 00001/2020.

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Conceição/PB torna público para conhe-
cimento dos interessados, que após análise do recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA 
TRIUNFO EIRELI - CONSTRUTORA TRIUNFO foi o mesmo considerado tempestivo, e no mérito 
torna a empresa habilitada voltando a mesma a processo. Desta forma comunica a todos os inte-
ressados que a sessão de abertura do envelope contendo a Proposta de Preços (Envelope Nº 02) 
da licitação em epígrafe será realizada no dia 06 de Abril de 2020 às 09h30 (hora local), na sala 
da comissão de licitação na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição - PB. Publique-se e registre-se.

Conceição/PB, 31 de Março de 2020.
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA

Presidenta da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO - RETORNO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 09:30 
horas do dia 17 de Abril de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa especializada para reforma de praça no município de Conceição/
PB, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse nº. 866962/2018/MCIDADES/CAIXA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas al-
terações posteriores. Informações: no horário 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 31 de Março de 2020.
JOSÉ IVANILDO GONÇALVES DA COSTA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de 
construção de uma Academia de Saúde, no , Município de Dona Inês. RECURSOS CONVÊ-
NIO: 11420.4560001/18-001. LICITANTE HABILITADO: CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI. 
LICITANTES INABILITADOS: ALFA CONSTRUÇÕES E PRE-MOLDADOS EIRELI, desatendeu 
ao item 8.4.4.4 do edital; ALX CONSTRUCOES LTDA, desatendeu ao item 8.11 do edital; NCE 
CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI, desatendeu ao item 8.2.1 do edital. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 09/04/2020, 
às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona 
Inês - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3377-1058. E-mail: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 31 de Março de 2020
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 331/2019 datado de 03/06/2019 e com término de vigência em 03/11/2019 
e ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 04/04/2020, celebrado inicialmente entre as par-
tes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente para Construção e Infraestrutura 
Urbanística do Mirante do Cruzeiro, localizado nesse município, conforme o Contrato de Repasse 
de nº 1044.210-37/2017 - MTUR.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE 
LIMA. CONTRATADA: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP – CNPJ: 
20.010.332/0001-64- HENDERSON GOMES DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA: Em decorrência de atrasos por parte da empresa vencedora na execução 

dos serviços previstos, ficou prejudicada a conclusão do objeto no prazo inicialmente contratado.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/03/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 05/09/2020 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para implantação do 

sistema de gestão de saúde e controle de frequência para os agentes comunitário de saúde - 
“Atenção primária” incluindo o treinamento dos usuários com aquisições de 16 licenças de uso do 
referido sistema para os agentes comunitários de saúde (ACS) pelo prazo de 12 (doze) meses, no 
Município de Igaracy - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Igaracy: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 
2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO, 101 3390.39 
00 214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 
00027/2020 - 31.03.20 - JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA 01828529460 - R$ 26.240,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 16 de Abril de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de Hortifrutigranjeiros 
para atender as demandas do município de Itatuba-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2006. Informações: no 
horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-
1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 30 de Março de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 16 de Abril de 2020, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de Hortifrutigranjeiros 
para atender as demandas do município de Itatuba-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 004/2006. Informações: no 
horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398-
1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 30 de Março de 2020
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEMOB – SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOÃO PESSOA - PB

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da SEMOB – SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA 

DE MOBILIDADE URBANA, torna público o Chamamento para a 4ª e última Audiência Pública para 
Apresentação do Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Microrregião de João Pessoa, conforme 
estabelecida pela Lei Federal n 12.587 de 03 de janeiro de 2012 - Lei da Mobilidade Urbana, que 
será realizada de FORMA VIRTUAL no site - www.planmob.jp.gov.br -, a partir das 10h do dia 20 
(segunda-feira) de abril de 2020, e estará disponível para comentários até as 23:59h o dia 22 
(quarta feira) de abril de 2020.

A apresentação de forma virtual se fundamenta pelo estado calamitoso e urgente no qual nos 
encontramos, levando em consideração os seguintes pontos:

• Os Decretos municipais, os quais estabelecem medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional, decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus 
(COVID-19); 

• Lei Federal n. 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

• Plano de Contingência Municipal para enfretamento emergencial em saúde pública de impor-
tância internacional em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19;

• Considerando que estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de afastamento social 
precoce para restringir a disseminação do coronavírus (COVID-19);

• Considerando que a adoção de rotinas intensas de limpeza em áreas de circulação e de hábitos 
de higiene básicos são indicados como essenciais para redução do potencial contágio;

• Considerando a necessidade de reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações;
• Considerando a existência de recursos tecnológicos que viabilizam a realização significativa 

das atividades administrativas à distância. 
João Pessoa, 27 de março de 2020.

Adalberto Alves Araújo Filho
Superintendente da SEMOB-JP

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.017/2020/SEINFRA – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
0328/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 20180010-DAE             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: EMKO CONSTRUTORA EIRELI. -  CNPJ Nº 24.233.779/0001-53
OBJETO: Contratação de Empresa especializada de engenharia para a EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS, CEMITÉRIOS 
PÚBLICOS E CALÇADAS/CANTEIROS CENTRAIS, JOÃO PESSOA – PB:

1. MERCADOS PÚBLICOS
• CECAF
• Mercado do Alto do Mateus
• Mercado de Mangabeira
• Mercado do Valentina
• Centro Comercial do Varadouro
• Centro de Comércio e Passagem
• Mercado do Bairro dos Estados
• Mercado Central
• Galpão Peixe
• Mercado de Tambaú
2. CEMITÉRIOS PÚBLICOS
• Cemitério da Boa Sentença
• Cemitério do Cristo
• Cemitério Santa Catarina
• Cemitério de Cruz das Armas
• Cemitério da Penha
• Cemitério do Valentina
3. CALÇADAS/CANTEIROS CENTRAIS 
• Avenida Santa Catarina (Bairro dos Estados)
• Avenida Nossa Senhora da Penha (Penha)
• Rua Clemente Rosas (Torre)
• Rua Coríntia Rosas (Torre)
• Avenida Governador Antônio Mariz (Portal do Sol)
• Avenida João Cirilo (Altiplano)
• Avenida Senador Ruy Carneiro (Tambaú/Manaíra)
• Rua Bacharel José de Oliveira Curchatuz (Jardim Oceania)
• Rua Francisco Leocádio Ribeiro Coutinho (Aeroclube)
• Rua Presidente Ranieri Mazilli (Cristo)
• Avenida Cruz das Armas (Oitizeiro)
• Avenida Gouveia Nóbrega (Roger)
• Avenida Presidente Tancredo Neves (Bairro dos Ipês)
• Avenida Nova Liberdade (Ilha do Bispo)
• Avenida Maximiano Figueiredo (Centro)
• Rua Corálio Soares de Oliveira (Centro)
• Rua Bancário Sérgio Guerra (Bancários)
• Rua Walfredo Macedo Brandão (Bancários)
• Rua Elizeu César (Centro)
• Rua Barão do Abiaí (Centro)
• Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho (Manaíra)
• Avenida Hilton Souto Maior (Mangabeira)
VALOR TOTAL: R$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais).
Classificação Funcional: 11.107.15.452.5099.4507 
Natureza da despesa: 4.4.90.51
Fonte de Recursos: 1001 – Próprios 
Classificação Funcional: 11.107.15.452.5099.1620 
Natureza da despesa: 4.4.90.51
Fonte de Recursos: 1001 – Próprios 
Classificação Funcional: 11.107.15.452.5099.1050 
Natureza da despesa: 4.4.90.51
Fonte de Recursos: 1001 – Próprios 
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e o Sr. César Petrulli do Amaral Rocha / 

EMKO CONSTRUTORA EIRELI
DATA DA ASSINATURA: 31/03/2020

João Pessoa, 31 de março de 2020. 
SACHENKA BANDEIRA DA HORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Secretária Municipal de Infra Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 
SRP sob o nº 09027/2020, realizada no dia 31 de março de 2020, às 10h00, que teve como objeto o 
registro de preços para eventual aquisição REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE DETERGENTE E SECANTE PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA, foi declarada FRACASSADA, 
nos termos da Ata da Sessão Pública constante do processo administrativo sob o nº 2020/007595.

João Pessoa, 31 de março de 2020.
Yuri Medeiros Maia de Araújo

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

PROCESSO Nº 127951/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.002/2020
DATA DE ABERTURA: 15/04/2020 – ÀS: 09:30H.
OBJETO: OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICA-

MENTOS PADRONIZADOS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através da Pregoeira Oficial, Srª Rafaela Pontes Savino, vem por 

meio deste, tornar público, o adiamento da sessão que estava prevista para o dia 02/04/2020 às 
09h:30min, remarcando a sessão para o dia 15/04/2020 às 09h:30min, considerando problemas 
técnico operacionais. O novo Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito na 
legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o novo número da licitação 810208 e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe 
de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min, no Fone: 83. 
3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com.

João Pessoa, 31 de Março de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CSL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2020

REPUBLICAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pregoeira 

Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 002/2020, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE FORMA 
PARCELADA, PARA A MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETERIAS DESTA MUNICIPALIDADE. 
DATA DA ABERTURA: 14 DE ABRIL DE 2020, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no 
horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: 
lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br e no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 31 de Março de 2020.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TOMADA DE PREÇO – 00001/2017

Contrato nº 00014/2017
O Terceiro aditamento do supracitado contrato refere-se ao Processo Licitatório nº 00005/2017, 

modalidade Tomada de Preços nº 00001/2017, tendo por OBJETO: Contratação de empresa espe-
cializada para prestação dos serviços técnicos de Assessoria e Consultoria Contábil para suporte 
técnico a Prefeitura Municipal de Natuba-PB; Contratante: Prefeitura Municipal de Natuba/PB - CNPJ: 
09.072.448/0001-95; Contratado: CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 10.571.183/0001-59; Período: o prazo a ser aditado será de 02/03/2020 a 31/12/2020. 

Natuba, 31 de Março, de 2020.
JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Aviso de Licitação Adiamento

Pregão Presencial nº 00024/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna pú-

blico para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
00024/2020 por menor preços unitário, cujo objeto é: Aquisição de instrumentos musicais para o 
município de Pedra Branca-PB. Abertura dia 31/03/2020 às 09:00 (nove) horas, Fica adiada para 
o dia 03/04/2020 às 09:00 (nove) horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB, 
o motivo do adiamento se deu em razão da pandemia do novo coronavírus COVID-19 . O edital 
encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca-PB, 30 de março de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Piancó 
Errata de Resultado de Julgamento de habilitação 

Tomada de Preçosnº 00003/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, através da Comissão Setorial de Licitação, torna público para 

conhecimento dos interessados, ERRATA ao Resultado de julgamento de habilitação da Tomada de 
Preços nº. 0003/2020 publicado no DOE E DOU. A comissão informa que houve erro de digitação 
quanto a inabilitação da empresa POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZZA E CONSERVAÇÃO 
LTDA. Retifica-se que a empresa POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZZA E CONSERVAÇÃO 
LTDA encontra-se habilitada e será aberta seu envelope de habilitação.

Piancó -PB, 31 de Março de 2020.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁ-

RIAS DOMICILIARES, COM A CONSTRUÇÃO DE 41 (QUARENTA E UMA), CONJUNTOS SANI-
TÁRIOS, CONFORME MDS CV 0450/2017 E PROJETO EM ANEXO AO EDITAL. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São 
João do Tigre: 05.000 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 17.512.2036.1019 - CONSTRUÇÃO 
DE MODULOS SANITARIOS 44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 11/05/2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 04901/2019 - 
13.11.19 - ALVES CONSTRUCOES LTDA - R$ 346.017,57.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas 
do dia 15 de Abril de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Material Médico Hospitalar para 
atender a necessidade da Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 10/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387-1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.
pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 30 de Março de 2020
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 003/2020
RESULTADO DE ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

Decisão: As empresas A CASA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ n 20.256.412/0001-
02, FFJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n 19.369.906/0001-06, PRINCESA DO VALE EIRELI – ME, 
CNPJ n 15.233.791/0001-77, RDA CONSTRUÇÃO E EMPRENDIMENTOS EIRELI – ME, CNPJ 
n 21.120.333/0001-24, SOMOS CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ 35.042.630/0001-03 e ABILIO 
FERREIRA LIMA NETO EIRELI, CNPJ N 05.935.592/0001-57. Visando a economia e celeridade 
processual; correrá o prazo de recurso do at. 109 da Lei 8.666/93; e em não havendo impetração 
de recurso fica marcada a reunião para ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS para o 
dia 08 DE ABRIL DE 2020; ás 08h00min horas na sala da CPL; á Rua Vicente Leite de Araújo; n° 
01; centro - Serra Grande-PB.

SERRA GRANDE, 30 DE MARÇO DE 2020.
JOSE ANDRESON FILHO
PRESIDENTE CPL/PMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N° 001/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e referente à 

TOMADA DE PREÇO n° 001/2020. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e AD-
JUDICO o seu objeto a: 1ª COLOCADO: A empresa CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS 
E LOCAÇOES EIRELI EPP, CNPJ n 22.370.871/0001-30 com o valor de R$ 113.003,16(cento e 
treze mil três reais e dezesseis centavos). Nos termos do art. 64 da lei 8.666/93, convocamos o 
vencedor para em até três dias úteis assinar o termo do contrato do referido processo sob pena de 
se convocar o segundo classificado. Em todos os dias úteis, das 08h00min ás 12h00min na sala 
de reuniões da CPL, da Prefeitura Municipal de Serra Grande, na Rua Vicente Leite Araújo, s/n, 
Centro, Serra Grande-PB.

Serra Grande-PB, 31 de março de 2020.
Jairo Halley de Moura Cruz

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de 1 (uma) Unidade 

Básica de Saúde (UBS), padrão 1 (01 equipe de Saúde da Família). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada 
de Preços nº 00001/2020. DOTAÇÃO: SISMOB - PROPOSTA Nº 11602.2270001/19-001 - Prefeitura 
Municipal de São José de Piranhas-PB e o Ministério da Saúde. 13.00 - Fundo Municipal de Saúde; 
10.302.2008.1009 - Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS; 2110000.00 - Receitas de 
Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde; 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações; 2200000.03 
- Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde (Capital - UNIÃO); 
4.4.90.51.01 - Obras e Instalações; 2200000.04 - Transferências de Convênios ou de Contratos de 
Repasse vinculados à Saúde (Capital - Estado), 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações. VIGÊNCIA: 
até 30/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: 
CT Nº 00109/2020 - 30.03.20 - JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 472.887,24.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00009/2019. OBJETO: Contratação de Empresa Espe-

cializada para Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água Em Áreas Rurais 
e Comunidades Tradicionais No Município de São José de Espinharas/PB, Conforme o N.º CV 
Funasa 01886/17 - Convênio 856047/2017/MSAÚDE e Conforme as Especificações Constantes 
No Projeto Básico Em Anexo. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 
05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Secre-
taria de Saúde, Rua Capitão Cazuza Satyro, s/n, CEP: 58.723-000, São José de Espinharas/PB, 
das 08:00 ás 11:30, 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: CIVILTEC 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 02.287.686/0001-79. INFORMAÇÕES: licitacao@
saojosedeespinhras.pb.gov.br.

São José de Espinharas - PB, 31 de Março de 2020
ROGÉRIA JORDÂNIA DA SILVA ASSIS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, no uso das suas atribuições legais, presti-
giando-se do princípio da Moralidade, Isonomia, Legalidade, Eficiência, bem como, da supremacia 
do interesse público, a fim de lograr êxito na COMPRA emergencial,de Aquisição de ventiladores 
pulmonaresnecessários ao enfrentamento e controle à disseminação do Coronavírus (COVID-
-19),CONVOCA empresas interessadas no ramo pertinente para envio urgente de orçamentos 
para formalizarmos a referida compra.A aquisição será feita por Dispensa ou via Pregão de acordo 

com a regulamentação da Lei Federal n°13.979. Os interessados poderão mandar os respectivos 
ORÇAMENTOS para o seguinte e-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 31 de Março de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, no uso das suas atribuições legais, 
prestigiando-se do princípio da Moralidade, Isonomia, Legalidade, Eficiência, bem como, da su-
premacia do interesse público, a fim de lograr êxito na COMPRA  emergencial,de equipamentos 
de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) destinados aos profissionais de saúde necessários 
ao enfrentamento e controle à disseminação do Coronavírus (COVID-19),CONVOCA empresas 
interessadas no ramo pertinente para envio urgente de orçamentos para formalizarmos a referida 
compra.A aquisição será feita por Dispensa ou via Pregão de acordo com a regulamentação da Lei 
Federal n°13.979. Os interessados poderão mandar os respectivos ORÇAMENTOS para o seguinte 
e-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 31 de Março de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: Aquisição 
parcelada de gêneros alimentícios diversos - perecíveis e não perecíveis -, destinados à Merenda 
Escolar, mediante requisição diária e periódica, para a Secretaria de Educação deste Município; 
ADJUDICO o seu objeto a: JOSE ANTONIO FILHO - R$ 337.422,80.

Sertãozinho - PB, 31 de Março de 2020
CAMILA DA SILVA NASCIMENTO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
O Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Santa Inês, torna público para conheci-

mento dos interessados  a SUSPENSÃO da licitação Tomada de Preços nº 00002/2020, que tem 
como objeto a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina 
comum) e óleo lubrificante, destinado aos veículos pertencentes ou locados a Câmara Municipal de 
Santa Inês-PB, que estava prevista para ocorrer a sessão de abertura ás 09:30 horas do dia 31 de 
março de 2020. Justificativa: em virtude do Decreto Estadual de Calamidade Pública (DECRETO 
Nº 40.134 DE 20 de MARÇO DE 2020), em função da PANDEMIA COVID-19.

Santa Inês - PB, 24 de Março de 2020.
MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 033/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes conforme propostas de nº 05626.697000/1140-01 
e 05626.697000/1140-02 do Ministério da Saúde, com o objetivo de suprir as necessidades da 
Otoclínica Aline Pires Benevides Gadelha, do Centro de Diagnóstico por Imagem e Prevenção do 
Câncer e da Policlínica Mirian Gadelha, localizados no município de Sousa-PB, conforme condições 

do Edital e seus anexos. Abertura das propostas: dia 16 de abril de 2020 às 09h00 (horário de 
Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o 
texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.brewww.sousa.pb.gov.br(1.
Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 31 de março de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, os membros do Conselho de Administração e, nos termos do art. 132 e 
133 da Lei Federal n.º 6.404/76, convocam Assembleia Geral Ordinária para o dia 13 de abril de 
2020, às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos).

Ordem do Dia:
1)Apreciação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício 

social findo em 31 de dezembro de 2019;
2)Outros assuntos de interesse da Empresa.
Aviso ao acionista: Comunicamos ao Senhor Acionista, que se encontra à disposição, na sede 

social da empresa, no endereço supracitado, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76.

João Pessoa-PB, 26 de março de 2020.
Lúcio Landim Batista da Costa

Representante do Acionista Estado da Paraíba
e Presidente do Conselho de Administração

Naná Garcez de Castro Dória
Presidente da EPC

e Membro do Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA 01/2020.

A Diretoria da companhia SIGNOVE TECNOLOGIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, 
registrada no CNPJ/MF sob o n° 10.832.003/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro 11, 675, Prata, 
Município de Campina Grande - PB, CEP: 58400-565, representada pelo Presidente do Conselho 
de Administração, Sr. Franco Maria Giuseppe Pallamolla, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e pelo artigo 14, parágrafo primeiro, do 
Estatuto Social, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob o n° 20150498373, em 
13.10.2015, considerando o encerramento do mandato do atual Conselho de Administração em 
16.10.2019, vem convocar todos os acionistas da companhia, em caráter de urgência e amparado 
pelo disposto no artigo 14, parágrafo terceiro do Estatuto Social, para a ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, a se realizar no dia 09 de abril de 2020, às 14 horas, (09.04.2020, às 14h), na sede 
da SIGNOVE TECNOLOGIA S.A. para: a) eleger o Conselho de Administração para o mandato 
de 2 (dois) anos, conforme disposições estatutárias (artigo 21 do Estatuto Social). Ainda confor-
me as disposições estatutárias (artigo 17 do Estatuto Social), a Assembleia Geral Extraordinária 
instaurar-se-á, em primeira convocação, com o quórum mínimo de 50% do capital social com direito 
a voto, e, em segunda convocação, poderá se instalar com qualquer número, meia hora depois 
da primeira convocação. As pessoas presentes na Assembleia, para exercitarem os respectivos 
direitos, deverão provar a qualidade de acionista ou representante de acionistas. Sendo que, no 
caso de representação, os representantes deverão estar munidos de procuração, na qual constem 
poderes específicos para os fins acima expressos (artigo 15 do Estatuto Social). O acionista poderá 
ser representado na Assembleia Geral por procurador, constituído há menos de 12 (doze) meses, 
desde que o instrumento de mandato tenha sido depositado na sede social, até 24 (vinte e quatro) 
horas antes da data para realização da Assembleia Geral (artigo 15, parágrafo único do Estatuto 
Social). Este edital de convocação será publicado na sede da Companhia e em jornal de grande 
circulação. Campina Grande - PB, em 30 de março de 2020.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N 042/2020 – UASG 925302

 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 15/04/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS (COM CO-
MODATO DE MÁQUINAS, destinado ao Complexo Hospitalar Clementino Fraga – CHCF, conforme 
anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-00270-0
João Pessoa, 31 de março de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N 010/2020 – UASG 925302

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 15/04/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL RADIOLÓGICO, destinado aos 
Hospitais da rede Estadual do interior do Estado: HGT, HRQ, HEM, HDDJGS, HRPSRC, HRETCG, 
HRP, HMSF, CSG E HRC, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00190-1
João Pessoa, 31 de março de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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Inep divulgou ontem cronograma do exame. Este ano, provas serão aplicadas em 1o e 8 de novembro

Enem 2020: inscrições serão 
abertas de 11 a 22 de maio

O Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) divulgou 
ontem os editais das ver-
sões impressa e digital do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2020. O pe-
ríodo de inscrição será de 
11 a 22 de maio. O partici-
pante que optar por fazer 
o Enem impresso não po-
derá se inscrever na edi-
ção digital e, após concluir 
o processo, não poderá al-
terar sua opção.

De acordo com o cro-
nograma, o Enem 2020 
impresso será aplicado 
em 1º e 8 de novembro. Os 
editais foram publicadas 
no Diário Oficial da União 
de ontem e também estão 
disponíveis na página do 
Enem. Os participantes 
que optarem por realizar 
a versão digital do exame 
farão as provas nos dias 11 
e 18 de outubro.

A autarquia vinculada 
ao Ministério da Educação 
também informou que, a 
partir do dia 6 de abril, os 
estudantes poderão fazer 
a solicitação de isenção da 
taxa de inscrição do Enem.

Os requerimentos e as 
justificativas de ausência 
na edição anterior devem 
ser feitas pela internet, 
na Página do Participante, 
com acesso pelo computa-
dor ou celular.

Direito à isenção
Pode solicitar a isen-

ção da taxa quem está cur-
sando a última série do en-
sino médio, em 2020, em 
escola da rede pública de-
clarada ao Censo Escolar; 
quem cursou todo o ensino 
médio em escola da rede 
pública ou como bolsista 
integral na rede privada, 
além de ter renda, por pes-
soa, igual ou menor que 

um salário mínimo e meio, 
e quem está em situação 
de vulnerabilidade socioe-
conômica por ser membro 
de família de baixa renda, 
devendo informar o núme-
ro de identificação social 
(NIS), único e válido, além 
de ter renda familiar por 
pessoa de até meio salário 
mínimo ou renda familiar 
mensal de até três salários 
mínimos.

Os participantes que 
solicitaram isenção em 
2019, não realizaram os 
dois dias de prova e que-
rem solicitar nova isen-
ção para 2020, devem 
fazer a justificativa de 
ausência. O resultado dos 
pedidos deve ser divulga-
do em 24 de abril. Entre 
27 de abril e 1º de maio 
será aberto prazo para 
apresentação de recur-
sos e os resultados finais 
estarão disponíveis em 7 
de maio. As regras valem 
para a versão impressa e 
digital.

O Inep ressalta que a 
aprovação da justificativa 
de ausência no Enem 2019 
e da solicitação de isenção 
da taxa de inscrição não 
significa que a inscrição 
foi realizada. Portanto, 
os participantes deverão 
acessar o Sistema Enem e 
se inscrever para esta edi-
ção do exame.

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

Os participantes que 
solicitaram isenção em 
2019, não realizaram 
os dois dias de prova e 
querem solicitar isenção 

para 2020 precisam 
fazer a justificativa de 

ausência 

Candidato terá que apresentar foto atual
Neste ano, será obrigatória 

a inclusão de foto atual do par-
ticipante no sistema de inscrição, 
que deverá ser utilizada para 
procedimento de identificação 
no momento da prova. O valor 
da taxa de inscrição permaneceu 
o mesmo da edição de 2019: R$ 
85, que deverá ser pago até 28 
de maio.

De acordo com o Inep, a es-
trutura do exame não foi alterada 
e será mantida a aplicação de 
quatro provas objetivas, constituí-
das por 45 questões cada, e uma 
redação em língua portuguesa. 
Durante o processo de inscrição, 
o participante deverá selecionar 
uma opção de língua estrangeira 
- inglês ou espanhol.

Acessibilidade
A Política de Acessibilida-

de e Inclusão do Inep visa dar 
atendimento especializado aos 
participantes que necessitarem. 
Para facilitar a compreensão no 
momento da inscrição, os aten-
dimentos específicos (gestantes, 
lactantes, idosos e estudantes em 
classe hospitalar) foram incluídos 
na denominação “especializa-
do”. As solicitações para esses 
atendimentos também deverão 
ser feitas entre 11 e 22 de maio. 
Os resultados serão divulgados 
em 29 de maio. Para os pedidos 
que forem negados, está prevista 
uma fase para apresentação de 
recursos. O resultado final estará 
disponível no dia 10 de junho.

Os pedidos de tratamento por 
nome social serão feitos entre 25 
e 29 de maio, com previsão de di-
vulgação dos resultados em 5 de 
junho. O período para apresenta-
ção de recursos será entre 8 e 12 
de junho e a disponibilização dos 
resultados finais em 18 de junho.

Enem Digital
A implantação do Enem Di-

gital terá início neste ano e, de 
acordo com o Inep, será feita de 
forma progressiva. Nessa fase ini-
cial, até 100 mil pessoas poderão 
fazer a prova no novo modelo. 
A previsão é que a consolidação 
deste modelo seja feita até o ano 
de 2026. A estrutura do exame 
será igual à da versão impressa.

Redução de 5,4% em um ano

Desempregados somam hoje 12,3 milhões, diz IBGE

Rio - Antes da crise 
econômica causada pela 
pandemia do novo coro-
navírus se abater sobre o 
mercado de trabalho, fo-
ram criadas 1,8 milhão de 

vagas no Brasil no trimes-
tre encerrado em feverei-
ro na comparação com um 
ano antes, segundo os da-
dos da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicí-
lios Contínua (Pnad Con-
tínua), iniciada em 2012 
pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). O contingente 
equivale ao crescimento 
da população ocupada, 
que somou 93,7 milhões 
de pessoas no trimestre 
encerrado em fevereiro.

O movimento ainda foi 
puxado pelo crescimento 
das vagas associadas ao tra-
balho informal, mas, ainda 
assim, em um ano, foram 
incorporados 646 mil tra-
balhadores no contingente 
dos empregados com car-
teira assinada. No trimes-
tre móvel até fevereiro, são 
33,6 milhões de trabalha-
dores nessa condição.

Em termos setoriais, 
o destaque foi a indústria. 
Em um ano, 578 mil traba-
lhadores foram agregados 
ao contingente de empre-
gados na indústria, um 
crescimento de 5,0% em 
relação ao trimestre móvel 
até fevereiro de 2019.

Ainda assim, a popu-
lação desocupada somou 

12,3 milhões de pessoas 
no trimestre móvel até fe-
vereiro passado. Em um 
ano, o contingente de de-
sempregados encolheu em 
711 mil pessoas, uma que-
da de 5,4%.

Desocupação
A taxa de desocupação 

no Brasil ficou em 11,6% 
no trimestre encerrado 
em fevereiro, de acordo 
com os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua) divulgados on-
tem pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

O resultado ficou den-
tro das expectativas dos 
analistas ouvidos pelo 
Projeções Broadcast, que 
estimavam uma taxa de 
desemprego entre 11,4% 
e 12,2%, com mediana de 
11,6%.

Em igual período de 
2019, a taxa de desempre-

go medida pela Pnad Con-
tínua estava em 12,4%. 
No trimestre até janeiro, a 
taxa foi de 11,2%.

A renda média real 
do trabalhador, segundo 
o IBGE, foi de R$ 2 375 no 
trimestre encerrado em fe-
vereiro. O resultado mos-
tra alta de 3,9% em rela-
ção ao número do mesmo 
período do ano anterior.

A massa de renda real 
habitual paga aos ocupados 
somou R$ 217,6 bilhões no 
trimestre até fevereiro, alta 
de 6,2% ante igual período 
do ano anterior.

Informalidade
O Brasil alcançou uma 

taxa de informalidade de 
40,6% no mercado de tra-
balho no trimestre até fe-
vereiro, com 38 milhões 
de trabalhadores atuando 
como informais, segun-
do os dados da Pesqui-
sa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua 

(Pnad Contínua), apurada 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE).

O trabalho por conta 
própria alcançou 24,477 
milhões de brasileiros no 
trimestre encerrado em 
fevereiro. Em apenas um 
ano, o trabalho por conta 
própria ganhou a adesão 
de 766 mil pessoas.

O trabalho sem cartei-
ra assinada no setor priva-
do somou 11,644 milhões 
de ocupados nessa situa-
ção. O emprego sem car-
teira no setor privado au-
mentou em 569 mil vagas 
em um ano, crescimento 
de 5,1%.

O setor público abriu 
91 mil vagas em um ano, 
chegando a um contingen-
te de 11,370 milhões de 
trabalhadores. Já o traba-
lho doméstico, em um ano, 
incorporou 41 mil pessoas 
ao contingente de 6,209 
milhões de empregados.Em um ano, 646 mil trabalhadores passaram a ter carteira assinada

Foto: Agência Brasil

As provas do Enem 2020 serão aplicadas em novembro, mantendo calendário previsto pelo Inep. Já a isenção da taxa pode ser pedida a partir do dia 6

Foto: Agência Brasil

Vinicius Neder
Agência Estado
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