
www.paraiba.pb.gov.br auniao.pb.gov.brfacebook.com/uniaogovpb Twitter > @uniaogovpb

127 anos - PaTRIMÔnIo Da PaRaÍBa 
AUNIÃO  

Ano CXXVII Número 062 João Pessoa, Paraíba - TERÇa-FEIRa, 14 de abril de 2020 – R$ 1,50 - Assinatura anual  R$ 200,00

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

Núcleo do Governo 
monitora pandemia 
em tempo real na PB
Estrutura montada no Espaço Cultural reúne secretarias de Estado que de-
finem ações de combate ao coronavírus e seus efeitos na Paraíba. Página 4 Em Campina, Governo aluga prédio para 

funcionar hospital e determina ampliação de 
leitos de UTIs em Patos. Página 5

Foto: Secom/Câmara Federal

Câmara aprova ajuda a estados e municípios para compen-
sar perda de arrecadação. Página 4.

Decisão do prefeito Romero Rodrigues de 
reabrir comércio em Campina Grande divide 
opiniões. Página 5

Governador, senador e vice-prefeito criticam 
repasse do governo federal para enfrenta-
mento  do Covid-19 na Paraíba. Página 13

Procon orienta pais a negociarem mensalida-
de com escolas particulares durante período de 
quarentena. Página 4

Foto: Secom-JP

Prefeitura de JP inicia Força-Tarefa de higienização em ruas 
e avenidas de bairros e comunidades da Capital . Página 3

Ontem o governador João Azevêdo (D) esteve na Sala 
de Monitoramento, acompanhado pelo secretário de 
Saúde, Geraldo Medeiros, e integrantes da SES

Em João Pessoa, imobiliárias propõem paga-
mento de 50% do valor do aluguel durante 
pandemia. Página 8

Foto: Ortílio Antônio/arquivo

Sem fornecedores para EPIs, hospital Napoleão Laureano 
pode interromper atendimentos. Página 7

Cultura

Transferência de 
venezuelanos ocorre 
hoje em João Pessoa
Setenta refugiados irão se mudar, de 
vila no Róger, para prédio da Arqui-
diocese da Paraíba. Eles também irão 
receber auxílio-moradia. Página 8
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NA PARAÍBA

A crise em números
MORTES

NO BRASIL MORTES

NO MUNDO

MORTES

136
23.430
1.918.855

16
1.328

119.588

*Números confirmados até as 21h de ontem
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Coronavírus em cordel 
Poetas e poetiza da Paraíba 
integram projeto que cria 
obra que aborda a pande-
mia. Página 9



O novo coronavírus veio para ficar. 
Até quando, não se sabe. O que há de 
certo é que ele continua ceifando mi-
lhares de vidas, todos os dias, e que os 
países ou cidades que o desrespeita-
ram, como os Estados Unidos e Milão, 
na Itália, estão pagando um preço mui-
to alto por terem errado na avaliação 
da pandemia.  

Os números relativamente baixos, 
de infecções e óbitos, relacionados à 
Covid-19, em vários estados do Brasil, 
municiam o discurso das pessoas con-
trárias ao isolamento social imposto 
pela pandemia mundial de coronaví-
rus, incluindo, neste grupo, considera-
do nocivo à saúde pública, o presidente 
Jair Bolsonaro.

No entanto, autoridades e espe-
cialistas em saúde, lastreados pela 
ciência e pela observação do que vem 
acontecendo em outros países, afir-
mam que o Brasil não apresenta es-
tatísticas ainda mais dramáticas, no 
que concerne à Covid-19, exatamente 
por conta de medidas profiláticas, 
como o isolamento social.

Embora não se compare a paí-
ses como Estados Unidos, Espanha, 
Itália, Alemanha e Equador, o Brasil 
vem apresentando uma evolução da 
doença que inspira muito cuidado. O 
número de mortes, por dia, vai além 
de 100 pessoas, e o número de casos 
confirmados já caminha para a casa 
dos 25 mil.

Em números de ontem, mais de 
1.300 pessoas, no Brasil, já haviam 
perdido a vida devido à infecção pelo 
novo coronavírus. Dos mais de 23 mil 

casos confirmados, no país, também 
em números desta segunda-feira, não 
se sabe quantos serão curados e quan-
tos terão o desfecho que todos temem.

A memória das pessoas que fale-
ceram merece respeito, assim como 
os cidadãos e cidadãs que estão de 
quarentena em casa ou internados em 
hospitais, vítimas da Covid-19. Sair às 
ruas sem necessidade e, principalmen-
te, sem uso de equipamentos de prote-
ção, é uma atitude, além de insolente, 
criminosa.

Não é necessário ser a própria víti-
ma, ter uma na família ou no grupo de 
amigos, para, finalmente, ter a consci-
ência do quanto este vírus é perigoso. 
Só uma pessoa completamente aliena-
da da realidade pode desconsiderar 
que, até ontem, o novo coronavírus já 
havia matado mais de 1,6 milhão de 
pessoas.

Os efeitos econômicos da pande-
mia são terríveis, sim. No entanto, com 
o tempo, serão superados, principal-
mente se o mundo sair mais solidário 
desta crise. Mas as vidas perdidas não 
poderão ser repostas. Portanto, todos 
têm que ter responsabilidade com to-
dos. Ninguém é uma ilha isolada no 
mundo-oceano.

O que não pode acontecer é o re-
laxamento do isolamento social e de 
outras medidas de proteção coletiva, 
apenas para atender aos interesses de 
pessoas que colocam o dinheiro aci-
ma de todos os valores. O povo brasi-
leiro não pode fechar a porta depois 
de ser roubado. Precisa ser prudente 
aqui e agora. 
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Isola

Nunca que se imagi-
nou em viver sem abra-
ços! Em tempos de Pan-
demia, a distância de dois 
metros é o que dita a re-
gra da saúde e da sobrevi-
vência. Como se não bas-
tasse o medo, a aflição, a 
tristeza, o tédio, a ansiedade, não temos 
o abraço. Principalmente aquele que 
acolhe e que acalma.

Abraço, tão importante, que o es-
critor uruguaio Eduardo Galeano, esco-
lheu o título do seu livro – O Livro dos 
Abraços, para, por entre poesias e tan-
tos outros gêneros, “recolher as vozes 
d álma e oferecer síntese da realidade e  
sua memória”. 

Aquele Abraço! Cantou Gilberto Gil 
quando foi mandado embora pelos mili-
tares. E eu, cantei sempre essa música. De 
alegria, de banzo, de raiva, de tudo. Aquele 
Abraço! Pra você que me esqueceu!

O abraço ao recém nascido. De boas 
vindas ao mundo. Hoje é o seu dia bebê! 
Mas fico pensando quem nasceu por 
agora, pode abraçar?

Ah! o abraço dos filhos. Amamen-
tando. Pequeninos. Peraltas. Com fe-
bre. Carentes. Dia das mães, dos pais, 
aniversários, Natal, Carnaval e Páscoa. 
Domingos e feriados. Todo dia!

Ah! que falta o abraço dos pais. O 
meu pai, esquisito e ensimesmado, não 
era dos abraços. A minha mãe? Des-
viou-se dos abraços. Outro dia me deu 
um. Foi com gosto. Em busca dos tem-
pos perdidos.

Abraços dos amigos. Celebrando. En-
contrando. Re-afirmando amizades. Abra-
ços em pé, de verdade. Tenho uma amiga 
que sabe disso. Vamos Ana , abraçar. 

Abraçar uma causa. Uma ideia. Uma 
ideologia. 

Na Biodança, quando por cinco anos 
fiz. A gente se encontrava na roda e se 
abraçava. Com estranhos, conhecidos, 
queridos ou não. O abraço como  vitali-

dade e transcendência. 
E o abraço da dança. 
Corpos juntos , ritma-
dos, dois pra lá e dois 
pra cá. Tem sensação 
mais sensual e erótica? 
Ou não, pelo simples 
prazer da valsa...

Ah! mas e o abraço dos amantes?  
Aquele do desejo. Corpos fundidos. 
Arrepios e suores. Sem fôlego. Arfan-
do. Todas as entradas e entranhas a se 
copularem. Em pé. Deitados. E com os 
braços envoltos nos pescoços, o beijo. 
Ardente. Com todas as carnes trêmulas. 
Prontas. Entregues. Com os líquidos 
borbulhando em bolhas de champa-
nhe ou de felicidade. Corpos molhados. 
Quentes. Corpos que tocam, invadem, 
gozam. Corpos. Abraços.

E o abraço depois? O abraço cal-
mo. Quieto e silencioso. Em estado de 
torpor. Feliz. Confiante. Apaziguado. 
Sabendo que, cedo ou tarde, teremos 
mais. E sempre mais. Aquela certeza de 
que o desejo existe. E com ele, as gotas 
cotidianas desse mesmo ritual, de abra-
ços e beijos. Todos . Em qualquer parte. 
Do corpo . E do mundo. 

O abraço aos enfermos. Devagar. 
Sem demonstrar muito os sentimentos. 
Um abraço de vitaminas e de que vai fi-
car tudo bem.

O abraço nas despedidas e triste-
zas. Aquele último abraço. Na UTI, o co-
ração já se esvaindo em sons. O som do 
silêncio e o do fim. Um abraço no corpo 
gélido. Quem habitas? Me ouves? 

Abraços de pêsames. De  choros e 
de prantos. Por entre dores e lágrimas.

Chegadas e partidas são sempre 
cheia de abraços. De êxtases pelos re-
-encontros. Ou tristes, pelo Adeus.  

Caetano cantou “Abraçaço”. E eu fui 
ao show cantar com ele. Com todos os 
braços e o meu coração.

Abraço vocês todos. Daqui de longe. 
Isolada. Com os abraços dentro de mim. 

Abraços
O abraço aos enfermos. 

Devagar. Sem demonstrar 
muito os sentimentos. Um 
abraço de vitaminas e de 

que vai ficar tudo bem.   

CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

HumorDomingos Sávio
savio_fel@hotmail.com

UN Informe

Da advogada Nadja Pali-
tot (Avante), pré-candida-
ta a prefeita de Bayeux, 
referindo-se à compra 
de votos que ocorrem em 
eleições: “É o dinheiro 
público surrupiado do 
povo e que, depois, vem 
para comprar esse mesmo 
povo. As pessoas têm de 
entender que o voto tem 
uma consequência tempo-
ral. Ele não acaba ali, na 
hora de votar”.  

“Surrupiado”

Senador cobra critérioS para tranSferênciaS de recurSoS

SuSpenSão conciliadoreS

campina Grande e a flexibilização da quarentena

Projeto de lei do senador Ve-
neziano Vital do Rêgo (PSB) 
estabelece a suspensão o pa-
gamento das contribuições 
previdenciárias dos municípios, 
dos estados e do Distrito Fede-
ral para com a União. “Men-
salmente, o governo federal 
faz essa retenção. E, neste ins-
tante, a nossa ideia, até para 
ajudar os estados e municípios, 
que terminam por absorver 
grandemente os efeitos da co-
vid-19, é essa suspensão”.

O Núcleo Permanente de Mé-
todos Consensuais de Solução 
de Conflitos (Nupemec) do 
TJPB suspendeu, temporaria-
mente, o calendário de cursos 
presenciais para formação de 
conciliadores e mediadores 
que atuam nos centros judiciá-
rios. O diretor adjunto do nú-
cleo, juiz Antônio Carneiro de 
Paiva Júnior, disse que existe 
a possibilidade de realização 
de capacitações no formato do 
ensino a distância.

E o senador Veneziano Vital do Rêgo está questionando o repasse menor, pelo Governo Federal, 
de recursos para o combate ao coronavírus na Paraíba – no Nordeste, o estado é a unidade 
federativa com os menores valores anunciados, R$11,9 milhões. O parlamentar quer que o Go-
verno Federal apresente quais foram os critérios utilizados para a liberação dos recursos para a 
Paraíba, “mesmo sendo o estado com a quinta maior população da região”.  

Amanhã, a ALPB vai apreciar nova leva de 
decretos de calamidade pública emitidos por 
mais de mais 20 municípios, por causa da 
pandemia do coronavírus – semana passada, 
deputados homologaram 164 pedidos simila-
res. Quando o decreto é aprovado, os prefeitos 
ficam desobrigados do cumprimento de regras 
estabelecidas pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, entre as quais a dispensa de licitação.

Em nota, o Sindicato dos Trabalhadores do Co-
mércio de Campina Grande, criticou a postura da 
Câmara de Dirigentes Lojistas, que defendia a rea-
bertura do comercio nesta semana. E cobrou posi-
cionamento do Ministério Público quanto à decisão 
da prefeitura de relaxar a quarentena, lembrando 
que o “Ministério Público Federal responsabiliza o 
gestor pelo afrouxamento do isolamento social”.

Sindicato reaGe maiS decretoS

No próximo dia 20, a prefei-
tura de Campina Grande pre-
tende iniciar a flexibilização 
da quarentena na cidade, no 
que diz respeito à reabertura 
gradual do comércio e de ou-
tras atividades econômicas. 
Este foi, em síntese, o teor da 
entrevista concedida ontem 
pelo prefeito Romero Rodri-
gues (PSD) a uma emissora 
de rádio, em que confirmou 
que mostrará, nesta terça-
-feira, como se dará o proces-
so gradual de flexibilização. 
No sábado passado, o gestor 
reuniu-se, por videoconfe-
rência, com representantes do segmento comercial da cidade e do Ministério Público Federal e 
Estadual, ocasião em que foram discutidas ações relativas à reabertura do comércio. A decisão 
do prefeito de relaxar o isolamento social, porém, destoa do posicionamento do secretário esta-
dual de Saúde, Geraldo Medeiros (foto), para quem caso isso venha a ocorrer a cidade poderá 
ter um grande aumento do número de casos de coronavírus. Ontem, numa emissora de TV, o 
secretário afirmou que “Poderemos ter de 160 a até 760 casos confirmados em Campina Grande 
se as pessoas relaxarem o isolamento domiciliar”. Atualmente, a cidade tem apenas três casos 
confirmados da doença. 

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Foto: Divulgação
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Secretaria de Estado da Saúde deu início ontem à distribuição das doses para as Gerências Regionais em todo o Estado

Começa na próxima 
quinta-feira (16) a segunda 
fase da Campanha de Vaci-
nação Contra a Gripe. Depois 
dos idosos e profissionais de 
saúde, agora será a vez de 
serem imunizados os pro-
fissionais das forças de se-
gurança e salvamento, por-
tadores de doenças crônicas 
não transmissíveis e outras 
condições clínicas especiais, 
funcionários do sistema pri-
sional, adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas, população 
privada de liberdade, cami-
nhoneiros, motoristas de 
transporte coletivo e por-
tuários.

Para tanto, a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
deu início ontem (13) à dis-
tribuição do primeiro lote de 
vacinas para esta segunda 
fase. “Até o momento, 108 mil 
doses já foram repassadas 
para as Gerências Regionais 
de Saúde para esta segunda 
fase da Campanha. Cada mu-
nicípio deverá ter estratégias 
para que os grupos prioritá-
rios tenham acesso à vaci-
nação e evitar aglomeração”, 
informou a chefe do Núcleo 
de Imunização da SES, Isiane 
Queiroga.

Na terceira fase da Cam-
panha, prevista para come-
çar no dia 9 de maio, serão 
vacinados professores, crian-
ças de seis meses a menores 

de seis anos, grávidas, mães 
no pós-parto, população in-
dígena, pessoas acima de 55 
anos e pessoas com deficiên-
cia. 

A meta da vacinação 
contra a gripe é imunizar, 
pelo menos, 90% de cada um 
desses grupos, até o dia 22 
de maio. O dia “D” de mobili-
zação nacional para a vacina-
ção acontece no sábado, dia 9 
de maio.

Dados
Na primeira fase da 

Campanha de Vacinação con-
tra a Gripe a Paraíba vacinou 
483.329 pessoas. Até então, 
o Estado atingiu 88,70% dos 
idosos e 83,19% dos traba-
lhadores de saúde.

Vacinação antecipada       
Neste ano, o Ministério 

da Saúde antecipou o iní-
cio da campanha contra a 
gripe, de abril para março, 
para proteger os públicos 
prioritários. Esta vacina 
não tem eficácia contra o 
coronavírus, porém, neste 
momento, auxilia os pro-
fissionais de saúde na ex-
clusão do diagnóstico da 
gripe, já que os sintomas 
são parecidos, para chegar 
mais rapidamente à con-
clusão do diagnóstico de 
coronavírus. E, ainda, aju-
da a reduzir a procura por 
serviços de saúde.

Segunda fase da vacinação 
contra gripe começa quinta

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

Prevenção ao novo coronavírus

PMJP inicia higienização em 
ruas e avenidas da capital

Depois de concluir a 
higienização de mais de 
70 equipamentos de saú-
de e espaços públicos da 
capital paraibana, a for-
ça-tarefa de prevenção 
ao novo coronavírus deu 
início à limpeza e desin-
fecção de ruas e avenidas 
nos bairros da cidade. 
Por uma determinação do 
prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo, o traba-
lho começou ontem (13). 
As atividades acontece-
ram na Av. Josefa Taveira, 
principal corredor viário 
de Mangabeira, e seguem 
ao longo desta semana, 
com ações já previstas 
para esta terça-feira (14), 
no Bairro São José e nas 
comunidades Tito Silva e 

Padre Hildon Bandeira. A 
força-tarefa já atuou em 
equipamentos de saúde 
como hospitais, na rede 
de UPAs e em unidades 
da atenção básica. Merca-
dos públicos, feiras livres, 
abrigos de idosos de lon-
ga permanência e restau-
rantes populares também 
foram atendidos. 

“É uma ação integra-
da, que também avança 
nas principais ruas e ave-
nidas dos bairros e comu-
nidades da Capital. Já ví-
nhamos desempenhando 
esses serviços em equipa-
mentos públicos de todas 
as regiões da cidade, mas 
estamos reforçando o tra-
balho em ruas e avenidas, 
a exemplo do que está sen-

do feito na Av. Josefa Tavei-
ra”, disse o secretário de 
Desenvolvimento Urbano, 
Zennedy Bezerra.

Integração
A ação de limpeza é 

realizada por uma força-
tarefa composta pelas Se-
cretarias de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb), 
de Saúde (SMS), do Cen-
tro de Vigilância Ambien-
tal e Zoonoses (CVAZ), 
Defesa Civil, Vigilância Sa-
nitária e a Autarquia Es-
pecial Municipal de Lim-
peza Urbana (Emlur). Os 
locais são áreas de grande 
circulação de pessoas e 
contribuem para redução 
da propagação do vírus na 
cidade.

Foto: Divulgação

LBV arrecada 
doações na PB

Cartórios alteram 
atendimento

Uniesp oferece 20 
cursos gratuitos

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) arrecada doações 
para famílias afetadas pelo 
novo coronavírus na Paraí-
ba, para que elas possam 
enfrentar esse desafio em 
melhores condições. Para 
isso, solicita a sociedade a 
colaborar ainda mais com 
o seu trabalho. Com a So-
lidariedade e a União de 
todos podemos ajudar mais 
pessoas para que se previ-
nam desse vírus e tenham 
condições de o enfrentarem 
com força e saúde. Em João 
Pessoa, as doações poderão 
ser entregues no Centro 
Comunitário de Assistência 
Social da LBV, na Rua das 
trincheiras, 703, Jaguaribe. 
Telefone: (83) 3198.1500. 
Já em Campina Grande, a 
unidade fica na Rua Bráu-
lio Araújo de Gusmão, 402, 
Distrito Industrial. Telefo-
ne: (83) 3341.1426.

Os cartórios extrajudiciais de 
toda  Paraíba estão funcio-
nando até amanhã (15), em 
regime de plantão à distância 
com duração mínima de qua-
tro horas e, excepcionalmente, 
em plantão presencial, com 
duração mínima de duas ho-
ras, em cumprimento a reco-
mendações da corregedoria-
geral de justiça do TJPB e da 
Associação dos Notários e Re-
gistradores da Paraíba. “Nos-
sa atividade tem um papel 
essencial para o cidadão, pois 
crianças nascem todo dia, pes-
soas falecem todo dia, outras 
precisam de documento para, 
por exemplo, se cadastrar em 
algum programa do governo, 
outras necessitam para fazer 
determinado tipo de emprés-
timo ou qualquer operação 
bancária ou imobiliária. A 
todos continuamos atendendo 
de forma presencial ou on-li-
ne”, ressaltou o 1º vice-presi-
dente da Anoreg-PB, Válber 
Azevêdo. 

O Uniesp Centro Universitá-
rio lançou 20 novos cursos 
de extensão online e gra-
tuitos para toda a comuni-
dade em geral. As capacita-
ções são de diversas áreas, 
com cargas horárias que 
variam entre 10h e 30h. O 
interessado pode fazer sua 
inscrição através do site 
iesp.edu.br, clicando nas 
abas de cursos e em cursos 
livres. Nesta área também 
há mais informações sobre 
cada uma das qualificações. 
Os cadastrados serão con-
tatados por e-mail e rece-
berão orientações sobre as 
plataformas utilizadas. Os 
cursos serão ministrados 
por professores do Uniesp e 
por convidados. 

Curtas

Uma audiência de con-
ciliação no Tribunal do Tra-
balho da Paraíba (13ª Re-
gião), realizada por meio de 
videoconferência, buscou o 
entendimento para a atua-
ção no combate ao Covid-19 
por profissionais de saúde 
que trabalham nos hospitais 
universitários de João Pes-
soa, Campina Grande e Ca-
jazeiras e estão classificados 
como integrantes do grupo 
de risco. Foi a primeira au-
diência de conciliação por 
videoconferência realizada 
no TRT13 desde a suspen-
são do atendimento presen-
cial em função da pandemia 
causada pelo novo Corona-
vírus.

O Sindicato dos Tra-
balhadores de Empresas 
Públicas de Serviços Hos-
pitalares da Paraíba (Sind-
serh-PB) ingressou com 
uma ação que foi distribuí-
da para o Juízo da 13ª Vara 
do Trabalho de João Pessoa 
buscando o imediato afasta-
mento de todos esses pro-
fissionais. Na primeira ins-
tância o pedido foi deferido 
em uma tutela de urgência 
determinando o afastamen-
to dos profissionais do am-
biente de trabalho.

A Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), que faz a gerên-
cia de pessoal dos hospitais, 
pediu a suspensão da deci-
são. O pedido foi analisado 
pelo presidente do Tribu-
nal do Trabalho da Paraíba, 
desembargador Wolney 
de Macedo Cordeiro, que 

suspendeu a decisão de pri-
meira instância e determi-
nou o retorno ao trabalho. 
Estabeleceu, no entanto, o 
afastamento desses profis-
sionais das chamadas áreas 
de risco.

A conciliação
Mesmo com a decisão, 

o presidente do TRT13, a 
pedido do sindicato dos 
trabalhadores designou au-
diência de conciliação para 
o esclarecimento dos limites 
da liminar, bem como es-
tabelecer, de maneira mais 
clara, as regras de afasta-
mento dos profissionais in-
tegrantes do grupo de risco.

A audiência, realizada 
por meio de videoconfe-
rência, teve a participação 
das partes no processo e 
do Ministério Público do 
Trabalho. Foram esclareci-
dos aspectos em relação a 
atuação dos profissionais 
de saúde e a empresa Eb-
serh se comprometeu a 
apresentar novo normati-
vo mostrando, de maneira 
adequada, o afastamento 
do contato direto dos pro-
fissionais de risco com pa-
cientes do Covid-19.

“Considero que a conci-
liação foi exitosa, já que con-
seguimos, dentro do proces-
so judicial, estabelecer as 
bases adequadas e racionais 
que ao mesmo tempo prote-
ge os profissionais de saú-
de e garante a prestação de 
serviços essenciais à comu-
nidade”, disse o desembar-
gador Wolney Cordeiro.

Saúde: TRT-PB realiza 
audiência de conciliação

Ontem, as atividades aconteceram na Av. Josefa Taveira, principal corredor viário de Mangabeira

Desafio on-line mobiliza 
alunos da Rede Estadual

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia (SEECT
-PB), está realizando o Desa-
fio Nota Mil, que tem o obje-
tivo de mobilizar e interagir 
com os estudantes da Rede 
Estadual de Ensino e manter 
uma rotina de estudos mes-
mo durante a pandemia do 
novo coronavírus. Cerca de 
1.400 alunos têm participa-
do do desafio diariamente.

Todos os dias, os profes-
sores da Rede Estadual de 
Ensino lançam um desafio 
com questões nos moldes do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), por meio de 
transmissões ao vivo no Ins-
tagram no perfil das Escolas 
Cidadãs Integrais (@ecipb). 
A partir daí os alunos pre-
cisam resolver as questões 
propostas pelos professores 
e enviar as respostas por 
meio de um formulário, que 
também é disponibilizado 
por meio das redes sociais. 

Na primeira semana do 
Desafio Nota Mil, que come-
çou em 30 de março, 1.832 
alunos das Escolas Cidadãs 

Integrais participaram das 
atividades. De acordo com a 
gerente executiva do Ensino 
Médio, Léia Gonçalo, o de-
safio será estendido. “Uma 
coisa importante é que o 
desafio surgiu nas Escolas 
Cidadãs Integrais, mas o ob-
jetivo é que todas as escolas 
da Rede Estadual de Ensino 
participem”, disse a gerente.

O fluxo do desafio é diá-
rio e semanal. Todos os dias, 
um professor de uma dis-
ciplina específica lança um 
formulário com questões a 
serem respondidas pelos 
alunos. Além disso, em cada 
semana, um tema de redação 
é divulgado para que os estu-
dantes façam um texto e en-
viem para os professores por 
meio do mesmo formulário. 
As redações serão corrigi-
das com base nos critérios 
adotados para a correção de 
textos do Exame Nacional do 
Ensino Médio.

Nas sextas-feiras e aos 
domingos, os professores 
de Língua Portuguesa fa-
zem uma transmissão ao 
vivo para divulgar os resul-
tados, fazer uma avaliação 

dos textos e divulgar o tema 
da redação a ser produzida 
na semana seguinte. O tema 
desta semana é “O impacto 
do protagonismo juvenil na 
sociedade brasileira”.

Além disso, durante as 
transmissões, estudantes 
egressos e profissionais da 
saúde também contribuem 
com os debates. “Na live 
deste fim de semana, além 
da participação dos profes-
sores de Língua Portugue-
sa, também contamos com 
a presença de um psicólogo 
que discutiu com os alunos 
sobre ansiedade”, explicou a 
gerente Léia Gonçalo.

Todos os dias, um 
professor de 

uma disciplina 
específica lança 
um formulário 
com questões a 

serem respondidas 
pelos alunos
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Sala montada no Espaço Cultual reúne diversas secretarias do governo, responsáveis pelas ações voltadas ao enfrentamento da Covid-19

O governador João Aze-
vêdo visitou, ontem (13), no 
Espaço Cultural José Lins do 
Rego, em João Pessoa, a Sala 
de Monitoramento que reú-
ne diversas Secretarias do 
governo, responsáveis pelo 
direcionamento de ações 
voltadas ao enfrentamento 
do coronavírus na Paraíba. O 
grupo é coordenado pela Se-
cretaria de Saúde e atua em 
conjunto há um mês, quan-
do foi decretada situação de 
emergência em saúde pú-
blica no Estado devido à Co-
vid-19 e criado o Comitê de 
Gestão de Crise.

No local, é possível 
acompanhar, em tempo real, 
os casos confirmados de co-
ronavírus no Estado, o com-
portamento dos municípios 
em relação ao isolamento so-
cial, bem como o andamento 
das ações sociais e econômi-
cas adotadas pelo Governo 
durante a pandemia.

O secretário de Estado 
da Saúde, Geraldo Medei-
ros, destacou que o trabalho 
desenvolvido pelo Comitê 
permite a centralização de 
informações a respeito do 
coronavírus na Paraíba. “Isso 
torna mais ágil o processo de 
agilização de medidas pre-
ventivas e de direcionamento, 
de acordo com a demanda dos 
casos de coronavírus no Esta-
do, pois temos um monito-
ramento dos locais de maior 
incidência e do comporta-
mento da curva exponencial, 
mostrando que o isolamento 
social tem contribuído para 
esse achatamento”, declarou.

O secretário de Estado 
da Segurança Pública e da 
Defesa Social, Jean Francisco 

Nunes, afirmou que os da-
dos disponibilizados na Sala 
de Monitoramento orientam 
a atuação da Polícia. “Nós 
conseguimos obter as infor-
mações em tempo real e de 
forma mais curta. O gabinete 
estando reunido fisicamen-
te melhora a velocidade das 
tomadas de decisões, o que 
é muito importante nesse 
momento em que os técnicos 
de cada Secretaria envolvida 
fazem esse monitoramento, 
graças a uma comunicação 
acessível, permitindo que a 
gente possa decidir e agir 
rapidamente, dando cumpri-
mento aos decretos editados 
pelo Governo”, falou.

A Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Huma-
no também participa do Co-
mitê e tem dado cumprimen-
to a todas as ações sociais 
anunciadas pelo governa-
dor João Azevêdo e mantido 
contato constante com as 
Instituições de Longa Perma-
nência. “Nós estamos em um 
processo de monitoramento 
em relação às instituições 
de Longa Permanência que 
abrigam o principal grupo 
de risco dessa pandemia, 
que são as pessoas idosas, 
no sentido de que as visi-
tas continuem restritas e de 
que qualquer caso de gripe, 
resfriado, que se assemelha 
aos sintomas da Covid-19, 
possa ser notificado imedia-
tamente à Secretaria para 
que a gente possa tomar as 
providências. Além disso, es-
tamos atualizando em tempo 
real as ações sociais que o 
governo vem tomando nesse 
período emergencial ”, frisou 
o secretário Tibério Limeira.

Rammom Monte 
rammom511@hotmail.com

Governo faz monitoramento 
em tempo real da pandemia

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Marcos Pereira

O plenário da Câma-
ra dos Deputados apro-
vou, por 431 votos a 70, 
o Projeto de Lei Comple-
mentar 149/19, substitu-
tivo do deputado Pedro 
Paulo (DEM-RJ) ao proje-
to conhecido como Plano 
Mansueto, que prevê aju-
da financeira da União a 
estados, Distrito Federal 
e municípios para o en-
frentamento à pandemia 
de covid-19. O texto se-
gue para apreciação do 
Senado.

O projeto prevê com-
pensar a queda de arre-
cadação do Imposto de 
Circulação, Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e do Im-
posto sobre Serviços (ISS) 
de 2020 em relação ao ano 
passado.

Vários líderes par-
tidários defenderam a 
retirada do aumento de 
limite de endividamento 
dos estados do projeto, e 
o líder do governo, depu-
tado Vitor Hugo (PSL-GO), 
afirmou que o governo é 
contra o texto. Uma das 
críticas é ter deixado fora 
do projeto o congelamento 
de salários dos servidores. 
Ele também mencionou 

a negativa de vincular os 
recursos da recomposição 
a gastos especificamente 
voltados para o combate 
do novo coronavírus.

“O governo quer aju-
dar os estados e os muni-
cípios, mas não desta for-
ma”, disse Vitor Hugo. Ele 
afirmou ainda que o crité-
rio da divisão dos recursos 
deve levar em conta a con-
taminação por covid-19.

O líder do Cidadania, 
deputado Arnaldo Jardim 
(Cidadania-SP), disse que 
a votação é importante 
neste período de crise. 
“Tudo o que está sendo 
votado é temporário e 
engloba o período da cri-
se. Estamos fazendo tudo 
para tomar as medidas 
necessárias agora e, de-
pois, retomar os cuidados 
com a questão fiscal”, dis-
se Jardim.

Contas públicas
O projeto de ajuda aos 

estados pode gerar im-
pacto nas contas públicas 
de pelo menos R$ 105 bi-
lhões até R$ 222 bilhões. 
É o que diz nota técnica 
divulgada no último sába-
do (11) pelo Ministério da 
Economia sobre o substi-
tutivo do Plano Mansueto.

Câmara aprova 
ajuda aos estados

Eleições virtuais para o 
Conatrap vão até amanhã

Seguem até amanhã 
(15) as eleições virtuais 
para a composição do Co-
mitê Nacional de Enfren-
tamento ao Tráfico de Pes-
soas (Conatrap). Qualquer 
pessoa, maior de 16 anos, 
pode participar da vota-
ção. Para votar é preciso 
fazer um cadastro na inter-
net e escolher em até três 
Organizações da Sociedade 
Civil ou Conselhos de Polí-
ticas Públicas para compor 
o Comitê.

O resultado preliminar 
das eleições virtuais está 
previsto para o dia 17 de 
abril, após será aberto pe-
ríodo para recursos. A pre-
visão é que o período de in-
dicação dos representantes 
titulares e suplentes seja de 
7 a 15 de maio.

Cabe ao Conatrap de-
senvolver pesquisas e cam-
panhas a respeito do tráfico 
de pessoas no Brasil, bem 
como propor estratégias de 
enfrentamento e políticas 
públicas sobre o assunto.

No mês de março, o Mi-
nistério Público da Paraíba 

O Tribunal de Con-
tas do Estado do Estado 
da Paraíba, em função da 
pandemia do novo coro-
navírus e do reconheci-
mento, pela Assembleia 
Legislativa do Estado da 
Paraíba, dos decretos de 
estado de calamidade em 
164 municípios  alerta 
os gestores públicos. O 
TCE-PB recomenda aos 
gestores municipais e es-
taduais da Paraíba aten-
ção à boa aplicação dos 
recursos. Ainda aconse-
lha cautela na abertura 
de novas licitações e em 
ajustes de contratos. 

Ainda esta semana, 
segundo informou o pre-
sidente do Tribunal de 
Contas, conselheiro Ar-
nóbio Viana, o TCE divul-
gará o Painel de Preço de 
Referência. O sistema foi 
desenvolvido para auxiliar 
os gestores públicos, espe-
cialmente as divisões de 
licitações e compras dos 
órgãos públicos em todas 
as cidades da Paraíba.

TCE orienta 
municípios 
em estado de 
calamidade realizou o seminário “Contra 

o tráfico de pessoas: porque 
a vida não é mercadoria”, no 
auditório da Faculdade de 
Direito da UFPB, no Centro 
de João Pessoa. Na ocasião, 
foi lançado o Curso sobre 
Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas, na modalidade 
de ensino a distância (EAD), 
com inscrições já abertas. 

Na ocasião, a promo-
tora de Justiça Elaine Alen-

car, coordenadora do Plid, 
apresentou dados sobre o 
tráfico humano na Paraí-
ba. Segundo a promotora, 
no Estado, entre 2011 e 
2017, foram 167 registros 
no Disque 123 e no Relató-
rio Mensal de Atendimento 
(RMA). Entretanto, a pro-
motora ressaltou que esses 
números são irreais porque 
há uma subnotificação dos 
casos.

ConhEça os CandIdaTos habIlITados Para ElEIção:

n Associação 27 Million Brasil – São Paulo (SP)

n Associação Brasileira de Defesa da Mulher da Infân-
cia e da Juventude (ASBRAD) – Guarulhos (SP)

n Associação de Travesti, Transexuais e Transgêneros de 
Goiás (ASTRAL/GOIÁS) – Goiânia (GO)

n Centro de Apoio e Pastoral do Migrante (CAMI) – São 
Paulo (SP)

n Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho
 Escravo (CONATRAE) – Brasília (DF)

n Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) – 
Brasília (DF)

n Instituto EcoVida – Macapá (AL)

No Nordeste, a Paraíba é o segundo Estado com o maior gasto médio por metro quadrado, ficando atrás apenas do Maranhão 

Foto: Ortilo Antônio

Pesquisa IBGE

Custo da construção civil na Paraíba 
aumenta 0,04% no mês de março

O custo do setor de 
Construção Civil está 0,04% 
mais caro na Paraíba no 
mês de março deste ano. O 
dado consta no Índice Na-
cional da Construção Civil 
(Sinapi), divulgado ontem 
pelo IBGE. De acordo com a 
pesquisa, o custo médio de 
um m² na Paraíba em mar-
ço ficou em R$ 1.110,86, 
ficando R$ 0,39 mais caro 
do que o mês de fevereiro, 
quando o valor era de R$ 
1.110,47. 

Este é o segundo au-
mento consecutivo no ano, 
visto que, em fevereiro hou-

ve uma elevação de aproxi-
madamente 0,09% nos cus-
tos, em comparação ao mês 
de janeiro. Se comparar-
mos os meses de março de 
2019 e 2020, este aumento 
é maior. No ano passado, 
gastava-se em média R$ 
1.086,51 por metro quadra-
do. A elevação foi de aproxi-
madamente 2,25%. 

No Nordeste, a Paraí-
ba é o segundo estado com 
o maior gasto médio por 
metro quadrado, ficando 
atrás apenas do Maranhão 
(R$ 1.126,58). O estado 
mais barato é Sergipe (R$ 
1.002,65).

No Brasil, neste ano 
o custo cresceu 0,35% em 

março em relação a feve-
reiro. A alta foi influenciada 
principalmente pelos au-
mentos de salários na Bah-
ia, estado de terceiro maior 
peso na taxa nacional, e no 
Amapá.

“A Bahia teve uma in-
fluência sobre o cálculo por-
que tanto o estado quanto a 
região Nordeste têm peso 
nacional. Com isso o acordo 
coletivo teve uma forte inci-
dência em cima do resulta-
do final nacional”, explica o 
analista da pesquisa Augus-
to Oliveira.

“Apesar do Amapá 
ter a maior variação que é 
2,54%, ele está na 24ª posi-
ção em relação ao peso. En-

tão esse peso no agregado 
final tanto regional quanto 
nacional é muito pequeno. 
Mas nesse mês, por causa 
do acordo coletivo, ele tem 
influência na variação na-
cional”, completa.

A parcela dos materiais 
variou 0,20%, uma queda 
tanto em relação ao mês an-
terior, quando apresentou 
0,53%, como em relação a 
março de 2019 (0,79%). Já 
a parcela da mão de obra, 
devido aos dois acordos co-
letivos, variou 0,51%, alta de 
0,57 p.p. em relação a taxa de 
fevereiro (-0,06%). Em com-
paração com março de 2019 
(0,23%), a parcela de mão de 
obra cresceu 0,28 p.p.

Agência Brasil 
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Venezuelanos em JP
Os 70 venezuelanos que estão morando em uma vila no bairro 
do Roger, no Centro, serão transferidos hoje para um prédio 
cedido pela Arquidioces da Paraíba  Página 8 Fo
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Unidade funcionará na antiga Casa de Saúde Francisco Brasileiro, que já foi alugada para reforço contra Covid-19

Visando o crescimento 
de casos do novo coronaví-
rus nos próximos dias em 
todo o estado, o governa-
dor João Azevêdo anunciou 
a locação da antiga Casa de 
Saúde Francisco Brasileiro, 
em Campina Grande, onde 
funcionará o novo Hospital 
de Clínicas do Estado da Pa-
raíba, que atenderá, inicial-
mente, pacientes com a Co-
vid-19 e posteriormente será 
transformado em unidade de 
saúde para atendimentos de 
maternidade. 

João Azevêdo também 
informou que determinou 
à Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), a ampliação de 
novos leitos de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e 
de enfermaria no Complexo 
Hospitalar Regional Deputa-
do Janduhy Carneiro, no mu-
nicípio de Patos, no Sertão 
da Paraíba, para atendimen-
to dos casos de coronavírus 
na região. Serão instalados 
novos 20 leitos de UTI e 20 
leitos de enfermaria

O anúncio do reforço na 
rede hospitalar foi feito no 
programa “Fala, Governa-
dor” da Rádio Tabajara des-
ta segunda-feira e recebeu 
apoio do Conselho Regional 
de Medicina, Sociedade Pa-
raibana de Ginecologia e da 
Associação Médica da Pa-
raíba. De acordo com João 
Azevêdo, o novo Hospital de 
Clínicas do Estado da Paraíba 
irá ofertar 10 leitos de UTI e 
110 leitos de enfermaria. 
“Assinamos o contrato hoje 
e estamos autorizando a li-
citação para a recuperação 
daquela grande estrutura. Eu 

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com

Governo anuncia criação de  
novo hospital em Campina

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Paraíba tem136 casos
Como previsto pelas autoridades de saúde, 

a Paraíba chegou a primeira centena de casos 
confirmados no último sábado em menos de um 
mês desde o diagnóstico do primeiro paciente no 
estado. Nesta segunda-feira, o estado chegou à 
marca de 136 casos confirmados laboratorialmen-
te para Covid-19. 

Destes, 16 vieram a óbito e 52 foram curados. 
Segundo a Secretaria do Estado da Saúde (SES), 
878 casos foram descartados até o momento. A 
secretária executiva de saúde, Renata Nóbrega, 
informou que o final de abril e início de maio 
serão responsáveis pelos picos de contaminação 
na Paraíba.

Dos 136 casos confirmado até esta segunda-
feira, 12 estão hospitalizados sendo 4 deles em 
leitos de UTI. Os demais se recuperam em isola-
mento domiciliar acompanhado pelas secretarias 
municipais de saúde. 

Nesta segunda-feira, o óbito de três pacientes 
foram confirmados que passa a representar 11,7% 
mortes por casos confirmados no estado. São eles 
uma mulher de 83 anos com início dos sintomas 
no dia 5 de abril e falecimento neste domingo. A 
paciente era diabética; Mulher de 60 anos inter-
nada desde o dia 3 de abril, evoluiu a óbito nesta 
segunda-feira; E um homem de 68 anos também 
com óbito nesta segunda-feira. Todos os pacientes 
residiam em João Pessoa.

No momento, 100 pessoas estão internadas 
com notificação de suspeita para Covid-19, sendo 
84 em enfermaria e 16 na UTI. Os casos estão 
distribuídos em 11 municípios do estado até o 
momento, a capital tem 103, Santa Rita 10; Ca-
bedelo 5; Patos 4; Bayeux 4; Campina Grande 3; 
Junco do Seridó 3; Igaracy, Serra Branca, Sousa e 
Sapé possuem uma confirmação cada.

Em live, os secretários Geraldo Medeiros, 
Renata Nóbrega e Daniel Beltrammi reforçaram o 
pedido pelo isolamento social, pediram o auxílio 
e agilidade das secretarias municipais para casos 
suspeitos da doença, repudiaram as medidas de 
abertura do comércio em Campina Grande e 
ainda lembraram que, até o fim da semana, as 
medidas restritivas decretadas pelo governador 
João Azevêdo deverão ser ampliadas.

Chico José
chicodocrato@gmail.com

Um plano para apoiar, 
monitorar e fiscalizar a 
reabertura do comércio, 
na próxima segunda-feira 
(20), foi anunciado ontem 
de manhã, durante entrevis-
ta, pelo prefeito de Campina 

Grande, Romero Rodrigues. 
No sábado passado ele re-
uniu empresários e auxilia-
res, numa videoconferência, 
para decidir sobre a reaber-
tura gradual das atividades 
comerciais da cidade.  Ficou 
acertado que, esta sema-
na, seria de preparação das 
empresas, para a adoção de 

medidas e cuidados para 
a preservação da saúde de 
colaboradores e clientes das 
empresas do setor.

Já nesta terça-feira, será 
apresentada, formalmente, 
pelo chefe do Executivo mu-
nicipal campinense, a pro-
posta de abertura gradual 
e experimental do comér-

espero que brevemente, após 
passarmos por esse momen-
to,  possamos transformar 
essa unidade de Saúde em 
uma maternidade para a re-
gião de Campina Grande, que 
é carente desse atendimen-
to”, declarou. 

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 
Rainha da Borborema como 
referência. A decisão pelo 
reforço também leva em con-
sideração a possibilidade de 
crescente de casos na cidade 
após a decisão pela flexibili-
zação do isolamento social.

Comércio em CG
Durante o fim de sema-

na, o prefeito Romero Ro-

drigues anunciou, via redes 
sociais, que Campina Grande 
iniciará o processo de flexibi-
lização do isolamento social 
a partir do dia 20 de abril, 
data estimada pelos secretá-
rios de saúde do estado como 
ponto crucial de contamina-
ção da doença no estado. 

Com a decisão, o secretá-
rio de saúde, Geraldo Medei-
ros, informou em entrevista 
a veículos de comunicação, 
que a microrregião de Cam-
pina Grande pode chegar 
até a 760 casos confirmados 
de contaminação pelo novo 
coronavírus até o dia 10 de 
maio. Mesmo com o isola-
mento mais brando, a proje-
ção é de que, pelo menos, 160 
casos sejam confirmados e 
atendidos na região da cida-
de do agreste.

A projeção ampliada se-

gue a previsibilidade da cir-
culação de pessoas dos 70 
municípios que fazem parte 
da segunda microrregião do 
estado diariamente na Ra-
inha da Borborema e toma 
como base levantamentos 
estatísticos do Ministério da 
Saúde e das plataformas do 
Worldometer e Covid Trends.

Geraldo Medeiros afir-
mou, durante live, que “essas 
atitudes vão de encontro à 
opinião de especialistas do 
mundo inteiro, da OMS, do 
Ministério da Saúde e da Se-
cretaria. É uma insensatez 
que relaxemos no momento 
de pico. Isso permitirá que 
tenhamos um aumento de 
casos em Campina Grande e 
consequentemente essa me-
dida fará com que muitas fa-
mílias chorem o falecimento 
de seus entes queridos”.

A decisão pelo reforço leva em conta  a flexibilização do isolamento social, principal forma de prevenção ao coronavírus

Foto: Marcus Antonius

Abertura de comércio

Decisão da prefeitura divide opinião em Campina

O prefeito de CG, Romero Rodrigues, afirmou que abertura de comércio será feito com muito planejamento

cio local.  Rodrigues deixou 
claro que tudo será feito de 
forma a beneficiar a econo-
mia, mas, ao mesmo tempo, 
evitar a disseminação da 
Covid-19 em Campina Gran-
de.  “A meta é  planejar me-
lhor o setor econômico local 
com um plano de proteção 
de vida das pessoas diante 
da pandemia. A nossa meta, 
neste momento, é, sobretu-
do, a precaução e cuidado 
com a vida. Sem vida não 
haverá comércio”, ressaltou.  

Romero lembrou que 
foi a própria Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL) quem 
primeiro pediu o fechamen-
to de lojas. Por isso mesmo 
não pretende polemizar 
com lideranças comerciais 
isoladas,  que segundo ele, 
mudaram o posicionamen-
to em relação à crise gera-
da pelo Covid-19. Foi o caso 
do presidente da CDL,  que, 
teceu críticas à proposta de 
prorrogação da data para 
reabertura do comércio.

Os empresários estão 

sendo orientados a ado-
tar medidas similares para 
assegurar aos seus funcio-
nários medidas básicas de 
prevenção. Ainda garantiu 
que está havendo um refor-
ço das equipes de saúde com 
atuação no município, como 
também seguem a ação de 
higienização de ruas.

Reações contrárias
O  presidente do Sindica-

to dos Trabalhadores no Co-
mércio de Campina Grande e 
Região, José do Nascimento 
Coelho, distribuiu nota de 
repúdio ao que classificou de 
“postura desrespeitosa, de-
selegante e antidemocrática 
do Presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas, para 
com os representantes dos 
mais diversos segmentos 
que participaram da reu-
nião do último dia 11”. Ele se 
referiu à videoconferência 
do último sábado, na qual o 
Prefeito decidiu adiar a rea-
bertura do comércio para o 
próximo dia 20.

Em nota, o Sindicato 
afirmou: “Estamos de acor-
do com as orientações das 
organizações mundiais de 
saúde. Vamos manter a nos-
sa postura, seguindo a reco-
mendação da OMS - Orga-
nização Mundial de Saúde”. 
Diante da nova medida do 
Ministério Público Federal 
da Cidadania, que responsa-
biliza o Gestor pelo afrouxa-
mento do isolamento social, 
em meio à epidemia do novo 
coronavírus, impondo  estes 
critérios,  esperamos que 
os gestores atentem para a 
situação considerada ainda 
muito grave”.
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Sindicato do Comércio é 
a favor das orientações 

recomendadas pelas 
autoridades sanitárias 
e órgãos ligadas ao 

campo da saúde 
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Cem quilos de maconha foram descobertos pela Delegacia de Repressão a Entorpecente em imóvel no Bairro da Catingueira

Droga apreendida em CG 
tinha foto de Pablo Escobar

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho
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Agentes da Delegacia de 
Repressão a Entorpecente de 
Campina Grande estão rea-
lizando investigações com o 
objetivo de descobrir qual 
o destino da maconha apre-
endida no último sábado, no 
conjunto Acácio Figueiredo, 
no Bairro da Catingueira, na-
quela cidade.

A apreensão dos 100 
quilos de maconha realiza-
da pelos agentes da DRE/CG 
aconteceu após minuciosa 
investigação, pois existia a 
informação da existência de 
um imóvel usado para o trá-
fico de drogas. 

Dois fatos chamaram a 
atenção dos agentes que par-
ticiparam da operação. Na 
porta de entrada do imóvel 
estava estava escrito “Bonde 
do Pivete”. Um dos agentes 
informou se tratar de um gru-
po envolvido com o tráfico de 
drogas na região. O outro fato 
é que os tabletes de maconha 
tinham a logomarca com foto 
do conhecido  narcotrafican-
te colombiano Pablo Escobar, 
que conquistou fama mun-
dial como “o senhor da droga 
colombiano”.

Levantamentos estão 

sendo realizados para a iden-
tificação dos proprietários 
do entorpecente.

Segundo agentes que 
participaram da operação, o 
material ilícito seria usado 
pelos criminosos para abas-
tecer o mercado de drogas 
na cidade. A droga apreen-
dida será submetida a perí-
cias, para, em seguida, ser 
incinerada. 

Na Capital
No final de março, poli-

ciais militares haviam apre-
endido cerca de 65 quilos de 
maconha dentro de um bar-
raco de taipa, em uma área 
de pesca, na praia de Ponta 
de Matos, em Cabedelo. A 
droga, segundo a PM, seria 
distribuída esta semana na 
Grande João Pessoa.

A apreensão foi resulta-
do de um trabalho conjunto 
entre a Força Tática do 5º 
Batalhão e a Força Tática da 
6ª Companhia Independente 
da PM, que receberam infor-
mações de que o local estava 
sendo usado para armazenar 
a droga até que fosse dis-
tribuída para as “bocas de 
fumo”, ao longo da semana. No imóvel, foram encontrados, além da droga, um facão e uma balança; ninguém foi localizado, mas a Polícia Civil investiga a procedência da maconha

Crime em Sapé

Delegado ouve empresária suspeita 
de matar marido a tiros em fazenda

PM realiza operações no Feriado da 
Páscoa em todas as regiões do estado

O delegado Reinaldo 
Nóbrega está investigando o 
assassinato ocorrido no inte-
rior de uma fazenda, na zona 
rural da cidade de Sapé, a 42 
quilômetros de João Pessoa. 
Ele já ouviu a principal sus-
peita do crime, a empresária 
Taciana Ribeiro Coutinho 
que confessou ter matado 
seu marido, o também em-
presário, Helton Pessoa e ao 
ser apresentada para a au-
diência de custódia foi decre-
tada a prisão preventiva, mas 
a medida foi convertida em 
prisão domiciliar com uso da 
tornozeleira eletrônica.

O assassinato ocorreu 

no final da tarde da sexta-
feira, 10, quando o casal se 
encontrava na fazenda Zum-
bi. Taciana foi interrogada 
cerca de 24 horas após o cri-
me e alegou legítima defesa, 
afirmando que era vítima 
de agressões por parte do 
marido e também de humi-
lhações. A família de Helton 
não aceita as alegações da 
empresária e acredita em 
execução. O corpo do empre-
sário foi sepultado, sábado, 
11, no cemitério público da 
cidade de Arara.

Durante o interrogató-
rio,  Taciana disse que o cri-
me ocorreu após  uma dis-

cussão entre o casal.  A arma 
usada no crime já foi apreen-
dida pela polícia desde o 
dia do crime. Apesar de não 
apresentar ferimentos visí-
veis, a mulher foi submetida 
a exames de corpo de delito. 
Apesar da prisão, as investi-
gações terão continuidade . A 
polícia vai tomar depoimen-
to de amigos e familiares e 
aguardar a conclusão das 
perícias. 

No dia em que o cri-
me ocorreu, as primeiras 
diligências foram adotadas 
pela equipe da Delegacia 
de Crimes Contra Pessoa de 
João Pessoa. 

Em seguida, os traba-
lhos foram encaminhados 
para a equipe do Núcleo de 
Homicídios de Santa Rita, 
que solicitou a prisão pre-
ventiva e dará prossegui-
mento ao inquérito policial.

O advogado Daniel Alys-
son, contratado pela família 
de Helton Pessoa, disse que 
já teve acesso ao depoimento 
de Taciana onde ela afirma 
que o casal estava cumprin-
do o isolamento social na fa-
zenda e as alegações não são 
aceitas pelos familiares do 
empresário. “vamos solicitar 
a transferência dela para o 
presídio feminino”, disse.

A Polícia Militar realizou 
no final de semana prolon-
gado as operações Semana 
Santa e Previna-se, em todas 
as regiões do Estado. Desde a 
noite de quinta-feira, 9, até as 
primeiras horas de ontem, 13, 
várias ações foram desenca-
deadas com prisões, apreen-
sões de armas e drogas, além 
de rondas e abordagens, inclu-
sive em feiras livres.

Em Campina Grande, po-
liciais da 2ª Companhia do 
BEPMotos recuperaram um 
automóvel e apreenderam uma 
arma de fogo, além de deter 
quatro suspeitos de assaltar um 
motorista de aplicativo no sába-
do (11). Ao tomar conhecimen-
to a equipe passou a diligenciar 
e ao localizar o veículo realizou 
um cerco em conjunto com 
guarnições de outras unidades 
da PM. Houve perseguição até o 
bairro do Araxá, onde os milita-

res conseguiram abordar o veí-
culo, localizaram um revólver 
calibre 32 e deram voz de prisão 
aos homens. Três dos suspeitos 
eram adultos e a quarta pessoa 
uma adolescente. Todos foram 
conduzidos para a Central de 
Polícia de Campina Grande.

Na Capital
Em João Pessoa, em ações 

nos bairros de Mandacaru e 
Padre Zé, na noite do domin-
go (12), três suspeitos foram 
presos em ações diferentes. 
Na Rua do Cano foi preso um 
jovem de 21 anos com uma 
pistola. Ele ainda tentou se 
desfazer da arma jogando no 
telhado de uma casa.

Em Mandacaru, dois ho-
mens de 20 e 28 anos, foram 
presos suspeitos de tentar ma-
tar um jovem de 19. A vítima 
é de outro bairro e foi visitar 
a mãe, quando a dupla tentou 

invadir a casa e deram um tiro 
em direção a residência. Com a 
chegada da PM, eles fugiram, 
mas foram localizados.

Na região do Brejo
Em Alagoa Grande, po-

liciais do 4º BPM prendem 
quatro pessoas por tráfico de 
drogas e associação ao tráfico, 
sendo três de 18 anos e um 
de 27, no centro da cidade de 
Alagoa Grande, suspeitos dos 
crimes de tráfico de drogas e 
associação ao tráfico. Com eles 
foram encontradas maconha e 
crack, além de dinheiro e ou-
tros objetos que caracterizam 
o tráfico.

Na cidade de Pilões, guar-
nições do Destacamento local 
apreenderam duas motos, sen-
do que uma estava com o licen-
ciamento atrasado, enquanto 
que a outra possuía restrição 
de roubo e/ou furto, além de 

estar com uma placa fria. Os 
dois veículos eram conduzidos 
por duas mulheres.

No Sertão
Na tarde de(11), agentes 

da Polícia Civil de Cajazeiras 
e Sousa, prenderam dois sus-
peitos de terem furtado um 
estabelecimento comercial 
na cidade de Uiraúna, na ma-
drugada de ontem, 13.

Os policiais através de 
imagens do circuito interno 
das câmeras de segurança, 
perceberam que um dos sus-
peitos utilizava tornozeleira 
eletrônica. Os suspeitos fo-
ram presos em Sousa.

Uma parte dos objetos 
furtados foi encontrada, já os 
suspeitos identificados como 
Ivonaldo dos Santos Estevam 
e Luan Gomes da Silva, foram 
levados até a Delegacia de 
Polícia Civil de Cajazeiras.

Execução ou tentativa 
de assalto. Estas são duas 
das hipóteses que estão sen-
do investigadas pela Polícia 
Civil de Pernambuco para 
desvendar a morte do de-
fensor público aposentado 
da Paraíba, Levi Borges.

As investigações estão 
sendo presididas pelo de-
legado Cláudio Neto que já 
ouviu um adolescente  de 17 
anos apreendido como prin-
cipal suspeito. 

Na delegacia, o adoles-
cente, que está no Centro 
de Internação Provisória - 
CENIP, confessou ter sido o 
autor dos disparos que ma-
taram o advogado paraiba-
no e disse que o objetivo era 
vender o carro para com-
prar droga.

A versão do adolescen-

te não convence a polícia 
que está tentando identificar 
outros suspeitos, inclusive o 
que teria fugido, junto com o 
adoelscente em um veículo 
Palio que ficou estacionado 
atrás do carro de Levi Bor-
ges - Pagero branca, que não 
foi levado pelos bandidos.

O assassinato de Levi 
Borges aconteceu na quinta-
feira (9), em um condomínio 
na Praia do Paiva, no municí-
pio do Cabo de Santo Agos-
tinho, no Grande Recife-PE.

No sábado, 11, agentes 
da Delegacia de Homicídios 
de Recife prenderam dois 
suspeitos no Bairro de Boa 
Viagem, zona nobre da ca-
pital pernambucana, mais 
foram liberados, pois ficou 
provado que a dupla nada 
tem com o assassinato.

Os hospitais de Emergên-
cia e Trauma de João Pessoa e 
Campina Grande divulgaram 
na manhã de ontem, 13 o nú-
mero de atendimentos duran-
te o fim de semana. Na capital 
foram atendidos 271 casos no 
período das 18h da sexta, 10, 
até as 7h de ontem, 13. Desse 
total, 111 considerados casos 
graves ou gravíssimos. 

Em Campina Grande, 
foram realizados 604 atendi-
mentos durante o feriado da 
Páscoa. O balanço aponta uma 
redução de 38,5% em compa-
ração com o mesmo período 
do ano passado. Com isso, os 
casos envolvendo acidentes de 
moto também apresentaram 
uma diminuição de 22.04%.

Segundo a assessoria 
de comunicação do Hospital 
de Emergência e Trauma Se-

nador Humberto Lucena, as 
ocorrências envolvendo que-
das lideraram as entradas da 
emergência, com 73 casos, su-
perando acidentes com moto-
cicletas (50). 

Campina Grande
Enquanto isso, no Hospi-

tal de Emergência e Trauma 
Dom Luiz Gonzaga Fernan-
des, da zero hora da quin-
ta-feira (9) até as primeiras 
horas da segunda, 13, as 
ocorrências envolvendo que-
das lideraram as entradas da 
emergência, com 110 casos, 
superando as de Motocicle-
tas (99). No ano passado, 
deram entrada 975 pessoas 
nesse feriado da Páscoa, en-
tre urgências (casos clínicos: 
dor de cabeça, febre, hiper-
tensão, etc.) e emergências.

Polícia de PE investiga 
a morte de Levi Borges

Hospitais registram 875 
casos durante o feriado
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Consumo de equipamentos de proteção triplicou por causa da pandemia de Covid-19, mas hospital está sem fornecedores

Com a pandemia de Co-
vid-19, o consumo de equi-
pamentos de proteção in-
dividual (EPIs) triplicou no 
Hospital Napoleão Laureano. 
Caso a instituição não con-
siga adquirir o material de 
proteção no mercado, será 
inevitável a paralisação do 
atendimento hospitalar. Se-
gundo o diretor geral, Thiago 
Lins, a maior necessidade é a 
aquisição de máscaras para 
uso em bloco cirúrgico. Por 
isso, doações de máscaras 
de pano, álcool em gel e ma-
teriais de higienização são 
bem-vindas. Atualmente, o 
Hospital Napoleão Laurea-
no atende 74% dos casos 
de câncer da Paraíba. Desse 
total, 92% são pacientes do 
SUS.

Existem cerca de 800 
funcionários no hospital Na-
poleão Laureano. Antes, os 
equipamentos de proteção 
eram utilizados apenas nos 
setores em que os profissio-
nais de saúde tinham contato 
com os pacientes oncológico. 
No entanto, este quantitativo 
triplicou para garantir a se-
gurança dos colaboradores. 
Além das máscara para uso 

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Sem EPIs, Napoleão Laureano 
pode parar os atendimentos

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

em bloco cirúrgicos, o hospi-
tal está precisando de gorro, 
capote e outras EPIs.

O Hospital Napoleão 
Laureano possui recurso fi-
nanceiro para aquisição das 
EPIs,  mas está tendo difi-
culdades em conseguir fa-
bricantes e fornecedores. De 
acordo com o diretor geral 
Thiago Lins, o hospital Na-
poleão Laureano solicitou 

apoio da Prefeitura de João 
Pessoa e Governo do Estado 
para facilitar a comunicação 
na aquisição das EPIs junto 
aos fornecedores. “A Secreta-
ria de Saúde Municipal e do 
Estado foram comunicados, 
ambos ficaram sensibiliza-
dos com a situação, mas, até 
o momento, não possuem 
quantitativo suficiente que 
pudesse direcionar ao Lau-

reano, pois os equipamen-
tos de proteção estão sendo 
destinados aos hospitais de 
referência no combate a Co-
vid-19”, informou.

O diretor geral esclare-
ceu ainda que todas as me-
didas de prevenção e cuida-
dos com higienização estão 
sendo tomadas, conforme 
orienta a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). “Em 

alguns setores administra-
tivos foi feito uma escala 
de rotatividade para evitar 
risco de aglomeração. No 
ambulatório e demais aten-
dimentos, estamos deixando 
as cadeiras com mais de 1 
metro de distância. As visi-
tas na enfermaria foram sus-
pensas, permanecendo com 
o paciente apenas o acompa-
nhante”, pontuou.

Conforme a gerente as-
sistencial, Cristhiane Borges, 
os pacientes oncológicos do 
interior estão tendo dificul-
dades em receber o trata-
mento. “Muitas prefeituras 
deixaram de disponibilizar 
o transporte por causa da 
pandemia. Até os pacientes 
que não são do interior estão 
tendo dificuldades porque os 
ônibus estão suspensos. Ou-
tra medida que dificultou o 
tratamento é que as casas de 
apoio estão fechadas desde o 
começo da pandemia”, disse.

Ainda assim, o hospital 
Napoleão Laureano perma-
nece prestando atendimen-
to aos pacientes com câncer, 
apesar da redução no nú-
mero de atendimentos. “Nós 
temos a missão de fornecer 
o tratamento oncológico. O 
hospital precisa ser mantido 
pois o nosso objetivo é salvar 
vidas. Estamos adiando as 
consultas de pacientes em 
manutenção, com a autori-
zação do médico, para a pró-
pria segurança do mesmo. Já 
os pacientes iniciais ou que 
estejam fazendo sessões de 
quimioterapia ou radiotera-
pia, continuamos até onde 
for possível oferecer segu-
rança para todos, explicou 
Thiago Lins.
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Referência no setor de oncologia, Hospital Napoleão Laureano atende atualmente 74% dos pacientes de câncer da Paraíba e 92% deles dependem do SUS

O Conselho Regional 
de Educação Física da 10ª 
Região – Paraíba (CREF10/
PB) recebeu, só na última 
semana, cerca de 20 de-
núncias envolvendo pes-
soas que estariam usando 
as redes sociais para pres-
crever treinos durante a 
quarentena, sem a devida 
comprovação de que são 
profissionais habilitados e 
registrados. Depois da aná-
lise da equipe de fiscaliza-
ção do Conselho, nove no-
tificações foram efetuadas. 
Outras dez pessoas estão 
sendo monitoradas.   

Os notificados são 
das cidades de: João Pes-
soa (05), Campina Grande 
(01), Araruna (01), Aguiar 
(01) e Cajazeiras (01). De 
acordo com o presidente 
do CREF10, Francisco Mar-
tins da Silva, a prescrição e 
a orientação de atividades 
de condicionamento físico, 
mesmo de forma online, 
devem ser feitas por pro-

fissionais e empresas de-
vidamente registradas no 
Sistema CONFEF/CREFs. 
“Estamos entrando em con-
tato com os supostos infra-
tores e, se comprovamos 
o descumprimento da Lei, 
são tomadas as medidas ca-
bíveis”, declarou.  

A empresa ou pessoa 
física que realiza prescrição 
ou orientação de exercícios 
físicos, sem integrar o refe-
rido Sistema, está infringin-
do o Art. 47 do Decreto Lei 
3688/41, exercendo ilegal-
mente a profissão de Edu-
cação Física. Os notificados 
têm 15 dias para apresen-
tar contestação junto ao 
CREF10.

Contato para denúncias
Para denúncias, o 

CREF10 atende, nesse pe-
ríodo de quarentena, por 
meio dos seguintes con-
tatos: (83) 98832-0237, 
e-mails dof@cref10.org.br 
ou fiscalizapb@cref10.org.br.

Profissionais prescrevem 
treinos sem habilitação

Foto: Roberto Guedes

Foto: Divulgação

Direitos

Procon faz alerta sobre aulas durante
quarentena em escolas particulares

Há uma dúvida ron-
dando os pais e respon-
sáveis por crianças e ado-
lescentes que estudam 
em escolas particulares. A 
mensalidade deve ser paga 
na íntegra mesmo com as 
aulas presenciais suspen-
sas ou pedir descontos ou 
até mesmo suspensão do 
pagamento até o retorno 
das aulas é a melhor solu-
ção?

De acordo com a su-
perintendente do Progra-
ma de Proteção e Defesa 
do Consumidor Estadual 
(Procon-PB), Késsia Caval-
canti, quem estiver com 
dificuldade financeira nes-
te período de quarente-
na, devido à pandemia de 
Covid-19, deve optar pelo 
diálogo. “Com o intuito de 
entrarem num acordo, pa-
gar posteriormente, nesse 
momento em que o dinhei-
ro está curto”, disse. 

Késsia explicou que as 
escolas e faculdades têm o 
direito de dar aulas atra-
vés de chamadas de vídeo 
durante a quarentena, con-
tando que todo o conteúdo 
das disciplinas seja passa-
do aos estudantes. “Existe 
uma Medida Provisória do 
Governo Federal que pos-
sibilita que todas as aulas, 
neste período de pande-
mia, podem ser feitas de 
forma on-line. Grande 
parte das Universidades e 
escolas estão fazendo isso. 

De acordo com Késsia Cavalcanti, consumidores devem optar pelo diálogo para realizar acordos

Instrutores estavam realizando ‘lives’ sem a habilitação necessária

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

O consumidor deve conti-
nuar pagando a sua facul-
dade, continuar pagando 
a sua escola e aquelas au-
las devem ser repostas, ou 
aumentando o número de 
aulas ou dando atividades 
complementares, contando 
que todo o conteúdo que foi 
contratado seja visto quan-
do terminar o ano letivo”, 
ressaltou. 

Além disso, a superin-
tendente do Procon-PB deu 
algumas orientações para 
quem não está recebendo 
os seus boletos em dia. 

“O consumidor deve 
entrar em contato com o 
seu fornecedor, através de 

telefone ou redes sociais, 
para que eles possam se 
desvencilhar desta obri-
gação de quitar as suas dí-
vidas naquele prazo, sob 
pena de ocorrer multas e 
correções monetárias. Se 
ficar caracterizado que ele 
tentou pagar e não conse-
guiu, aí sim pode ser feito 
um acordo entre ambos. 
Lembrando que os consu-
midores devem evitar sair 
para fazer seus pagamen-
tos, devem principalmen-
te recorrer aos aplicativos 
de bancos. Só indo a estes 
em caso de última neces-
sidade, ou seja, o atendi-
mento presencial é em 

última instância”, alertou. 
O Procon Paraíba con-

tinua atendendo através 
das redes sociais. “Criamos 
um whatsapp exclusivo 
para o consumidor tirar a 
sua dúvida, registrar a sua 
reclamação ou até mes-
mo fazer a sua denúncia. 
A fiscalização está diutur-
namente nas ruas para 
proteger todos os nossos 
direitos”, disse Késsia. (Com 
informações de Matheus Si-
lomar, da Rádio Tabajara)

Contatos
- Redes sociais: @proconpb

- Whatsapp: (83) 98618-8330



O momento é de rene-
gociação de aluguéis nas 
principais imobiliárias da 
cidade de João Pessoa, ca-
pital paraibana. A razão 
disso é o momento de crise 
ocasionado pela pandemia 
do novo coronavírus. Para 
aliviar o máximo de preju-
ízo para ambas as partes 
envolvidas na negociação, 
o locatário e o locador, as 
imobiliárias estão propon-
do acordos de 50% de pa-
gamento durante os meses 
da quarentena.

De acordo com a le-
gislação, o locatário não 
pode ficar sem pagar ao 
menos uma parte do valor 
do aluguel, assim como o 
que geralmente é acordado 
pelas partes no contrato de 
aluguel de imóveis. Diante 
disso, a menos que haja adi-
cional ao contrato ou um pa-
recer da Justiça voltado para 
a isenção do pagamento, é 
necessário que os inquili-
nos negociem com os pro-
prietários a melhor forma 
de passar por essa crise. As 
imobiliárias são, geralmen-
te, o principal meio de in-
termédio dessa negociação.

Giuliana Martins, de 
imobiliária Paraíba Proper-
ty, afirmou que o momento 
presente é crítico e de mui-
ta preocupação, mas que há 
confiança do mercado de 
que em breve isso passe e 

um novo período se inicie 
para todos. De acordo com a 
presidente da imobiliária, o 
período é de renegociação, 
pois muitos estão pedindo 
para devolver os imóveis. 

“Alguns inquil inos 
estão pedindo para en-
tregar imóveis,  outros 
para renegociar e ficar 
pagando 50% do aluguel. 
Estamos aceitando a ne-
gociação, porque esse é 
um problema de Gover-
no, caso fortuito e força 
maior, então os locadores 
precisam aceitar para não 
perder o inquilino. Tem 
muito desemprego, mui-
tas empresas fechando, 
muito ambulante passan-
do necessidade. Isso tem 
que acabar o mais rápido 
possível. Todas as imobi-
liárias estão preocupadas 
e em estado de alerta, o 
momento é de muita pre-
ocupação”, disse Giuliana.

Luiz Gustavo, da Mai-
son Imobiliária, destacou 
que a negociação não está 
sendo feita com qualquer 
inquilino. “Se ele é um co-
merciante, um pequeno em-
presário, que paga aluguel 
de sala comercial a mim, por 
exemplo, nós estamos sen-
tando e conversando. Não 
suspendo o aluguel, mas ele 
pode ir pagando 50% agora 
e o valor restante total vai 
ser diluído nos próximos 
aluguéis, após a crise. Isso 
tudo fica a conversar entre 
as partes”, enfatizou.
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Transferência de 70 refugiados que estão morando em situação precária no bairro do Roger vai acontecer hoje
José Alves 
zavieira2@gmail.com

Prédio da  Arquidiocese vai 
abrigar venezuelanos em JP

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Mais de 70 refugiados 
venezuelanos e que estão 
morando em situação pre-
cária numa vila, no bairro do 
Roger,em João Pessoa, serão 
transferidos na manhã de 
hoje (14), para um prédio da 
Arquidiocese da Paraíba, na 
Rua Diogo Velho, no Centro 
da Capital. A informação é 
do secretário adjunto da Se-
cretaria do Desenvolvimento 
Social do município (Sedes), 
Vítor Cavalcante. Segundo 
ele, os refugiados estão re-
cebendo toda a assistência 
necessária nesse período de 
isolamento social por causa 
do coronavírus, a exemplo 
de máscaras, sabonetes, ces-
tas básicas e alimentação di-
ária (quentinhas).

O secretário informou 
que existem dois grupos de 
refugiados venezuelanos em 
João Pessoa:um com cerca 
de 70 pessoas no bairro do 
Roger, e outro,com aproxi-
madamente 40 pessoas,em 
uma escola estadual no bair-
ro Ernani Sátiro. Nos dois 
grupos existem crianças, 
jovens, adultos e idosos.

Em fevereiro deste ano, 
diversos refugiados vene-
zuelanos que moram em 
uma vila no bairro do Ro-
ger, em João Pessoa, foram 
encontrados desidratados, 
passando mal e em estado 
de subnutrição. As condi-
ções sub-humanas foram 
denunciadas anonimamente 

ao Corpo de Bombeiros Mili-
tares da Paraíba que foi até 
o local para verificar a situ-
ação. Só após as denúncias, 
eles foram encaminhados a 
hospitais públicos da cidade 
para serem tratados. 

Os venezuelanos mora-
dores da vila, segundo infor-
mações do chefe do Serviço 
de Promoção da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), 
Antônio Neto, residem lá pa-
gando R$ 400 de aluguel. “O 
dinheiro do aluguel estava 
sendo pago com o que eles 
conseguiam ganhar pedin-
do nos semáforos da cidade. 
Agora com a transferência 
deles hoje para um prédio da 
Arquidiocese a situação ten-
de a melhorar porque eles 
não vão mais pagar aluguel 
e deverão receber também 
um auxílio moradia no valor 
de R$ 350”, enfatizou o re-
presentante da Funai. Refugiados receberão também auxílio moradia

Antônio Neto declarou que os 
venezuelanos que pedem dinheiro 
nas ruas de João Pessoa não se 
definem como pedintes. “Para eles 
coletar dinheiro nos semáforos da 
cidade faz parte da cultura deles, 
uma vez que a maioria é agricultor 
ou artesão, e partem para a coleta 
nas ruas porque a ajuda que rece-
bem do poder público é insuficiente 
para satisfazer as necessidades bá-
sicas”, informou, complementando 
que os refugiados estão solicitando 
da Funai para serem incluídos no 
Programa Bolsa Família e também 

no auxílio emergencial deR$ 600, 
do Governo Federal.

O secretário adjunto da Sedes-
garantiu que todos os refugiados 
venezuelanos, inclusive os que es-
tão sendo transferidos hoje da vila 
do bairro do Roger para o prédio 
da Arquidiocese, vão receber um 
auxílio moradia no valor de R$ 
350, cestas básicas, alimentação 
diária (almoço) e assistência à saú-
de, além de sabonete e máscaras 
para se protegerem do coronaví-
rus.“Vamos continuar fornecendo 
alimentação para os venezuelanos. 

É de total interesse da nossa gestão 
oferecer assistência a todos eles, 
seja do campo da assistência social 
ou saúde”, disse.

Os refugiados venezuelanos 
que chegaram ao país e, poste-
riormente a João Pessoa,foram 
recebidos após serem transferidas 
do estado de Roraima no ano pas-
sado.Eles vieram para a Capital 
pessoense fugindo da maior crise 
política e social da Venezuela, mas 
continuam passando por necessi-
dades, mesmo recebendo ajuda da 
prefeitura municipal. 

Em fevereiro deste ano, 
diversos venezuelanos 

que moram no 
bairro do Roger 

foram encontrados 
desidratados, passando 

mal e em estado de 
subnutrição

Foto: Roberto Guedes

Venezuelanos pagam R$ 400 de aluguel para morar na vila do Roger; eles irão receber diariamente alimentos e kits de higiene como prevenção ao coronavírus

Covid-19: aluguéis 
serão  negociáveis 

Acolhimento

Conselho lança novo painel online 
para otimizar processos de adoção

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) lançou no dia 
31 de Março o novo painel 
on-line do Sistema Nacional 
de Adoção e Acolhimento 
(SNA). A ferramenta, im-
plantada nacionalmente 
em 2019, vai facilitar a vi-
sualização dos dados sobre 
crianças e adolescentes em 
situação de acolhimento em 
todo o Brasil. Gráficos com 
números por região, etnia, 
faixa etária, gênero, tempo 
de acolhimento, entre ou-
tros dados, permitiram que 
o painel se tornasse mais 
dinâmico e intuitivo. As es-
tatísticas estão disponíveis 
para a população por meio 
do portal do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ).

Para o juiz Titular da 
Primeira Vara da Infância 
e Juventude e coordenador 
da Infância e Juventude do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJ-PB), Adhailton-
Lacet Porto, as inovações 
possibilitaram uma maior 
aproximação entre crianças 
e adolescentes disponíveis 
para adoção e os pretensos 
adotantes. “O que faz com 
que toda e qualquer pessoa 
em qualquer lugar do Brasil 
possa ser avisado de uma 

criança que esteja disponi-
bilizada dentro da adoção 
de acordo com o perfil es-
colhido.” 

O magistrado chama 
a atenção para uma conta 
desproporcional em relação 
ao processo de adoção no 
país. O número de preten-
dentes é muito maior que o 
de crianças e adolescentes 
disponíveis. “Essa conta não 
fecha exatamente porque as 
pessoas têm essa liberdade 
de opção e buscam escolher 
pelo ‘filho ideal’, que seriam 
as crianças do sexo femini-
no, de zero a quatro anos, 
pele clara, sem doenças”. 
No próprio painel do SNA 
é possível verificar essa di-
ferença, são 4.971 crianças 
e adolescentes disponíveis 
para adoção e 36.671 pre-
tendentes, de acordo com os 
dados disponíveis na última 
quinta-feira, 9.

Em João Pessoa, por 
exemplo, existem quase 
300 pretendentes habili-
tados e nenhuma criança 
para adoção. No momento 
três adolescentes esperam 
por uma família. “Nesse 
contexto a equipe trabalha 
cotidianamente para que 
esse perfil se amplie e hoje 
a gente já tem pretenden-
tes que aceitam crianças 
de até 11 anos, mas o mais 

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Painel vai facilitar a visualização dos dados sobre crianças e adolescentes

comum é o perfil de zero a 
cinco anos”, detalha Aline 
Cunha, assistente social do 
Setor de Adoção do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba. A 
equipe a qual a profissional 
se refere, é responsável pela 
preparação psicossocial dos 
pretendentes.  

Ainda sobre não haver 
crianças a serem adotadas 
na capital paraibana, o juiz 
AdhailtonLacet Porto, con-
ta que há nesse processo 
a participação do projeto 
‘Acolher’, desenvolvido des-
de 2011 pelo TJ-PB. “Toda 
mãe que manifesta o desejo 
de entregar o filho para ado-
ção, seja durante a gestação 
ou logo após o nascimento, 
as maternidades entram em 
contato com nossa equipe 
multidisciplinar que faz o 
contato com o primeiro lu-

gar da fila de adoção”. 
A equipe formada por 

assistentes sociais, psicó-
logos e pedagogos faz todo 
um trabalho com a mãe que, 
confirmando a vontade, en-
trega o filho direto à justiça. 
“Essa criança sai da mater-
nidade, vai para instituição 
de acolhimento e rapida-
mente é encaminhada para 
a adoção”.

Foto: Agência Brasil

Para conhecer o painel 
online, acesse o QR 

Code acima.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União



Moraes Moreira
Artista baiano morre e Mestre Fuba relembra a 
passagem do cantor e compositor pela Paraíba e 
fala sobre o legado deixado por ele. Página  11
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Paraibanos e autores de outros sete Estados criam obra inédita e educativa 
para conscientizar e entreter o público que se encontra no isolamento social

Cordelistas se unem 
contra a pandemia

Curtindo a Semana San-
ta em Tempo de Quarentena 
– Cordel pra Descontrair na 
Prevenção do Covid-19 é o 
título do folheto que reúne 
textos de 19 autores da Pa-
raíba e de mais sete Estados 
do Brasil. A obra está sendo 
divulgada através das redes 
sociais dos próprios corde-
listas.

“O nosso objetivo, com 
essa iniciativa, foi o de des-
contrair o sofrimento que o 
mundo passa atualmente. E 
a poesia é uma linguagem 
que consegue dar confor-
to e agradar”, disse um dos 
participantes e idealizador 
do projeto, o paraibano José 
de Sousa Dantas.

Dantas contou ainda 
que a ideia de produzir o 
cordel surgiu no final da 
manhã da Sexta-Feira da 
Paixão, quando o poeta 
Massilon Silva, residente 
em Aracaju (SE), escreveu 
uma décima em sete síla-
bas, finalizando com as ri-
mas “-ei” e “-ado”, que ser-
viu de base para as demais 
estrofes sobre o tema “Cur-
tindo a Semana Santa em 
tempo de quarentena”. Na 
sequência, Rubenio Marce-
lo (MS) escreveu a segunda 
estrofe temática e assim 
sucessivamen-
te foi formando 
os versos.

O autor pa-
raibano admitiu 
que houve difi-
culdade para re-
alizar a tarefa.“Foi 
difícil por causa do 
tempo, apenas dois 
dias, mas também 
houve certa facilida-
de porque o pessoal 
gosta de escrever”, 
disse Dantas, que é 
natural da cidade de 
Pombal, no alto Sertão 
da Paraíba.

“O requisito básico 
era que seria preciso ter 
as palavras ‘bebida’, ‘Se-
mana Santa’ e ‘vírus’. Cada 
um de nós, de vários locais 
do país, seguindo as regras 
básicas do cordel – rima, 

métrica e oração –, desen-
volveu uma décima focada 
no tema, mas caracteri-
zando-se pelo desígnio da 
graça e leveza, ‘molhando 
a palavra’ ou também inci-
tando a reflexão”, explicou. 
“As estrofes foram inseri-
das na ordem de chegada, 
o que resultou nessa obra 
poética inédita, represen-
tativa e educativa. Portan-
to, este cordel contém um 
conjunto de inspirações/
criações distintas e suges-
tivas, que irão despertar a 
curiosidade, ao tempo em 
que proporcionarão natu-
ral entretenimento”, afir-
mou José Dantas.

O número de partici-
pantes, ainda segundo Dan-
tas, não foi planejado. “De-
pois que encerrou o prazo, 
percebemos que foram 19 
poetas que participaram do 
cordel, que, por coincidên-
cia, também é o número da 
Covid-19. Em seguida, fa-
lamos com a poetisa Anne 
Karolynne, que aceitou o 
convite e rapidamente criou 
a arte da capa e a diagrama-
ção no formato de cordel”, 
disse ele.

Na opinião do poeta cor-
delista, a iniciativa se justifi-
cou plenamente. “A pandemia 
do novo coronavírus é 
um dos 

maiores desafios que a hu-
manidade vem enfrentando, 
causando um impacto em to-
das as áreas, e forçando-nos 
a ficar isolados. O poeta é in-
quieto, sempre procurando 
transformar em poesia tudo 
que acontece”, comentou.

Alívio do espírito
Além de criar a arte e a 

capa do cordel, a paraibana 
Anne Karolynne também 
é uma das integrantes da 
obra. Em Campina Grande, 
onde nasceu e reside, ela 
informou que possui uma 
microempresa que produz 
cordel personalizado e acei-
tou o convite por achar uma 
ideia interessante. “Leva um 
pouco de humor e de leveza 
para as pessoas, num perío-
do tão difícil”, apontou.

A obra coletiva está dis-
ponível em seu blog, chamado 
Cordel Personalizado (corde-
lando389.blogspot.com), no 
qual há um link para quem 
quiser imprimi-lo em PDF. 
Além disso, Karolynne tam-
bém postou um vídeo mos-
trando a obra por dentro.

Outro que participa do 
projeto é o poeta Marconi 
Araújo, presidente da Aca-
demia de Cordel do Vale do 
Paraíba (ACVPB), cuja sede 

se localiza na cidade de 
Itabaiana. “Nesse perí-
odo em que as pessoas 
estão temerosas e em 
isolamento social, a po-
esia é o instrumento 
para aliviar e acalmar 
o espírito”, ressaltou 
ele. “O cordel, que é 
um patrimônio cul-
tural imaterial bra-
sileiro, é uma arte 
rica e que pode 
ajudar nesse mo-
mento”, acrescen-
tou o autor, para 
quem “é impor-
tante a união 
dos poetas nes-
ta hora de mo-
mento tão di-
fícil”, analisou 
Araújo.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com
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Através do QR Code acima, acesse o 
cordel ‘Curtindo a Semana Santa em 

Tempo de Quarentena’

Poetisa Anne Karolynne promove militância do cordel na web
Apesar de todo avanço 

tecnológico dos tempos moder-
nos, a arte do cordel continua 
se renovando. Um exemplo é 
o da paraibana Anne Karolyn-
ne, que começou a escrever 
seus poemas a os sete anos de 
idade, e hoje, aos 30, continua 
no ofício e é autora de cerca 
de 180 histórias de cordel. “O 
gosto veio da minha mãe, que 
escrevia poesia de cordel não 
profissionalmente e costumava 
ler para mim”, confessou.

Movida por esse amor aos 
versos, Karolynne é proprietá-
ria de uma microempresa em 
Campina Grande, uma gráfica 

na qual trabalha na produção 
de cordeis personalizados. “Eu 
mesma sou uma ativista cultu-
ral”, confessou ela, que, além 
de integrar o cordel coletivo 
que enfoca a Semana Santa e 
o Covid-19 com mais outros 18 
autores, está com um de seus 
trabalhos, cujo título é Corona-
vírus em Cordel, sendo veiculado 
por emissoras paraibanas. 

Anne Karolynne também 
aproveita o alcance da internet 
para divulgar esse tipo de arte. 
“Faço lives sobre o cordel e pro-
curo também ajudar as pessoas 
a aprenderem sobre esse ofício, 
fortalecendo a nossa arte. Acho 

que é uma forma de incentivar 
a poesia na vida das pessoas”, 
apontou. “Nessa quarentena, 
muitos poetas têm feito trans-
missões ao vivo pela internet 
e já participei de algumas lives 
promovidas por outros amigos. 
Tenho trabalhado bastante na 
produção de cordel nesse perío-
do”, afirmou Karolynne.

Para ela, a web possibilita 
ainda mais a demonstração da 
força da poesia, principalmente 
em tempos sombrios. “A poesia 
traz luz e traz paz. Há muitas ini-
ciativas desse tipo e eu sou uma 
dessas pessoas que estão sempre 
ativas nas redes sociais”.

Foto: Silvio Toledo/Divulgação

Paraibana de Campina Grande faz ‘lives’ e divulga o cordel nas suas redes sociais

De cima para baixo: corde-
lista José de Sousa Dantas, 

idealizador do projeto; a 
poetisa Anne Karolynne, 

que também criou a capa; e 
Marconi Araújo, presidente 
da Academia de Cordel do 

Vale do Paraíba: a poesia é 
o instrumento para aliviar e 

acalmar o espírito dos que 
estão em quarentena 

devido à Covid-19

Além do presidente da 
ACVPB, Anne Karolynne, e 
José Dantas, o cordel conta 
com os paraibanos Damião 
de Lima (Damlima), Paulo 
Cruz e Acrízio de França.

Os demais integrantes 
de Curtindo a Semana Santa 
em Tempo de Quarentena são: 
Massilon Silva (AL), Rubenio 
Marcelo (CE), Zé Viola (PI), Da-
nilo Louro (ES), Cristine Nobre 
Leite (CE), Lilian Maial (RJ), J. 
P. Frazão (PA), Céu Arder (RJ), 
Aldy Carvalho (PE), Herculano 
Alencar (PI), Juvenal dos San-
tos (SP), Francisca Araújo (PE) 
e Silvio Costa (GO).

Foto: Divulgação
Reunindo 19 poetas, dentre eles seis 
da Paraíba, cordel pode ser baixado 
gratuitamente pela internet
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Mais uma semana – a quinta, desde que a cidade come-
çou a parar – teve início ontem com a estranha rotina das 
semanas anteriores: ficar em casa boa parte do tempo, ir ao 
supermercado e a farmácia uma vez ou outra para comprar 
mantimentos e remédios suficientes para dias, ou semanas, 
ficar sem abraçar, sem ver pais e avós, conversar via face-
time e matar o tempo com filmes, leituras e com as “lives” 
que viraram febre entre os músicos.

Revi, nesse fim de semana, ao filme Contágio, que fala 
como um vírus letal surgiu na China e se espalhou pelo mun-
do, colocando o planeta em alerta. O longa de Steven Soder-
bergh já tem quase dez anos e quando passou nos cinemas, 
em 2011, tudo na tela parecia distante, pura ficção. Quem 
assistí-lo pela primeira vez hoje verá cenas muito familiares, 
como cálculos estatísticos da proliferação do vírus, o compor-
tamento dos governos e as medidas de quarentena.

Mas mais do que Contágio, eu acho Caixa de Pássa-
ros, o livro de Josh Malerman transformado em filme da 
Netflix com Sandra Bullock, em 2018, um retrato mais fiel 
destes tempos de Covid-19. Vamos esquecer o filme – até 
por ele ser um filme esquecível – e focar no livro: o coti-
diano das pessoas é subitamente interrompido por algo 
que eles não conseguem entender direito, só sabem que 
ao serem expostos, morrem!

Em virtude disso, as pessoas passam a se isolar den-
tro de casa e, quando se aventuram em sair porta afora, 
tomam toda a precaução que, no enredo, ao invés de más-
caras, é uma venda (o contágio se dá, supostamente, pela 
visão). E tal qual os dias atuais, ir ao supermercado é uma 
aventura arriscada.

Nesse cenário de ficção, uma maneira de prever a amea-
ça se dá através de pássaros (daí o título da obra), os únicos 
capazes de identificar o perigo sem serem afetados por ele. 
Por essa linha, se o livro fosse sobre o novo coronavírus 
poderia se chamar “espirro”, ou “tosse”. E tanto no enredo 
ficcional, quando na nossa vida real, o vacilo é o maior inimi-
go: bobeou, somos pegos por esse ser invisível que a gente 
não sabe de que lado ele ataca.

De uma maneira mirabolante (como o são os best-sellers 
e filmes blockbusters), a saída para essa estranha “epidemia” 
de Caixa e Pássaros está em subir um rio e encontrar um lugar 
onde as pessoas estão à salva dessa ameaça invisível. Malorie 
(Sandra Bullock no filme) topa o desafio, alcança seu objetivo 
e pronto! Fim! A vida real é diferente. Por agora, ficar em casa 
é a saída, uma proteção para você, sua família e os outros. 

Aonde o coronavírus vai dar, infelizmente, a gente ainda não 
sabe. O roteiro ainda não foi concluído.

Não foram poucas as vezes que a literatura de ficção, 
ou Hollywood, tentaram imaginar um cenário apocalípti-
co para o planeta terra. De ataques alienígenas a zumbis; 
de vulcões em erupção a tsunamis; do derretimento das 
calotas polares a furacões, sem falar, claro, em certos vírus 
que trazem todo o tipo de desgraça para a humanidade, 
praticamente tudo já foi pensado pelas mentes criativas de 
escritores e roteiristas.

A pandemia do novo coronavírus, entretanto, parece 
estar superando até mesmo o mais fantasioso dos rotei-
ros. Domingo passado, a bela – e curta – apresentação do 
tenor italiano Andrea Bocelli foi ilustrada com imagens 
atuais de cidades como Paris, Londres e Nova York com-
pletamente desertas. As câmeras apontavam para lugares 
famosos que outrora ficavam apinhados de gente. Agora, 
todos estão vazios.

Embora eu esteja acompanhando a pandemia e os efeitos 
que ela vem trazendo ao mundo desde as primeiras notícias 
que surgiram na China, e mesmo daqui, da redação do jornal 
A União, de onde tenho visto o que acontece no mundo com 
uma lupa, separando o joio chamado fake news do trigo que é 
o fato, para que chegue ao leitor a informação correta e fiel à 
realidade, aquelas imagens, acompanhadas pelo som do hino 
cristão ‘Amazing grace’, me deram um soco no estômago tão 
forte que eu, enfim, desabei! Vivemos uma realidade de guerra 
mundial, com angústia, terror e morte. Ao invés de bala, mor-
teiro e granada, apenas um espirro!

Foi uma Semana Santa como nenhuma outra: sem pode-
rem ir às igrejas, fiéis se manifestaram pelo Instagram, pla-
taforma escolhida para transmitir as missas da Quinta-Feira 
Santa, Sexta-Feira da Paixão, Sábado de Aleluia e Domingo de 
Páscoa. Acompanhei algumas missas e me peguei pensando 
que, quando o mundo voltar ao normal (se é que ele vai vol-
tar ao “normal”), essa pandemia terá ensinado muita coisa e, 
por certo, mudará muito do nosso comportamento no campo 
do trabalho, do consumo e na maneira como buscando paz 
para a alma e para a mente – para além da missa, há muita 
gente assistindo cultos, fazendo terapia e praticando ioga à 
distância, por aplicativos de conversa.

Importante é seguir com fé. Esse roteiro há de termi-
nar e todos nós torcemos que o final seja feliz, como nos 
blockbusters e nos best-sellers. Por enquanto, #fiqueemcasa. 
E fique bem!

Há cerca de um ano escrevi crônica aqui neste lo-
cal com o título O Facebook e os desconectados. E per-
guntava: “Você, leitor, é usuário do Facebook ou está, 
no momento, desconectado? Nem pense agora no Ins-
tagram, Twitter, Linkedin ou outros. Vamos deixar de 
lado o WhatsApp, que hoje é quase uma religião. Se você 
se desconectou do Facebook, prepare-se: os resultados 
serão imediatos! A princípio podem aparecer sinais de 
depressão, mas, com certeza, outros resultados melho-
res poderão aparecer, a exemplo de: maior tempo com 
amigos e familiares e mudança no humor”.

Passei alguns anos utilizando o Face, mas, depois, 
desconectei. Há cerca de dois meses, quando estava 
ultimando a edição do meu livro Missão cumprida: 
história de minha vida, minha filha Fernanda pergun-
tou: - E o senhor vai lançar um livro sem o Face nem o 
Instagram?  Indaguei: - E é necessário mesmo? - Cla-
ro, disse ela. - Como é que o senhor vai divulgar a his-
tória de sua vida entre os seus milhares de ex-alunos, 
seus parentes e amigos de infância?

Capitulei! Hoje, sou um usuário contumaz das 
duas redes. Ainda tateando com os muitos ícones 
e teclas do smartphone, confundindo nuances das 
duas plataformas, mas, quando um dos filhos jogou 
na rede a notícia do livro, fiquei perplexo: surgi-
ram os amigos de infância e parentes em São Paulo, 
Goiás, Campina Grande etc. Ex-alunos e orientandos 
pipocaram de Manaus, Brasília, Teresina, Recife, 
Campina Grande. Confesso que fiquei atordoado e 
recorri até aos meus netos. 

Inveja e depressão
Quero tranquilizar os meus poucos leitores que 

essas duas pragas não me atingiram ainda. Mas estão 
muito presentes entre os usuários das redes sociais. 
Estudos apontam que “depressão e inveja aparecem 
na hora de se entrar no Instagram alheio”. Uma pro-
fessora confessou, na entrevista, que inveja mulheres 
com “autoestima elevada”: “Eu me sinto miserável 
quando entro no Instagram e Facebook. Fico depri-
mida e me consumindo de inveja das mulheres que 
têm autoestima elevada. Será que só eu tenho uma 
autoestima de merda?”.

Uma estudante de pedagogia disse que sente in-
veja porque possui “zero autoestima”: “Invejo uma 
amiga que é alegre, simpática, carismática, tem au-
toestima de sobra. Eu sou sem graça, sem carisma. 
Tenho zero autoestima”. Chama atenção a recorrên-
cia da ideia de autoestima no discurso feminino so-
bre inveja. As pesquisadas afirmaram que invejam 
mulheres com autoestima de sobra. Elas disseram 
que o principal motivo de sentirem inveja é a sua 
falta de autoestima. 

A jornalista Mirian Goldenberg, antropóloga e 
professora da Universidade Federal do Rio, autora de 
A Bela Velhice, relatou na Folha: “Para uma atriz de 
56 anos, a ideia de autoestima foi inventada só para 
acabar com a autoestima da gente. Acho melhor auto-
confiança, segurança interior, ideias mais claras para 
o que a gente sente. Autoestima é uma palavra que 
todo mundo usa e não significa muito, igual a estres-
se e virose. Por que você não veio trabalhar? Virose. 
Por que você não quer transar? Estresse. Por que você 
não se separa desse cafajeste? Não tenho autoestima. 
Por que não usa biquíni na praia? Minha autoestima é 
uma merda. Eu odeio a ideia de autoestima!”.

E concluiu: “É normal sentir inveja do que falta 
em nossas vidas”. Como estudo os fenômenos da in-
ternet desde o ano 2000, quando elaborei uma tese 
de doutorado sobre o tema, fico observando alguns 
comportamentos no Facebook e no Instagram. Pelas 
fotos, pelos memes, pelos cardápios caros e sofistica-
dos que são postados, observa-se que, se aquela pes-
soa frequenta todos aqueles lugares é porque tem um 
padrão de vida de médio para cima. Talvez, por isso, 
as pessoas apareçam tão alegres nas fotos. Eu mesmo 
estou muito satisfeito: em dois meses recebi mais pa-
rabéns do que em toda a minha vida! Meus amigos de 
infância ressuscitaram! Lugares que estavam guar-
dados num cantinho da memória vieram à tona! E, 
termino com a frase do meu amigo Paulo, mistura de 
filósofo com poeta:

“Eu acredito que o altruísmo é o melhor caminho 
para o aumento da autoestima e da felicidade. Excesso 
de autoestima pode também ser prejudicial e conven-
cer as pessoas que elas são melhores do que realmente 
são. A nossa preocupação maior deve ser com o cará-
ter que produz integridade, reconhecimento e respei-
to. Por outro lado, preocupar em demasia com a ima-
gem nos faz comprar coisas que não precisamos, com 
dinheiro que não temos, para impressionar gente que 
não dá a mínima para a nossa existência”.

E viva o Instagram!

Instagram e
autoestima

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

FernandoArtigo

Coronavírus e o paradoxo 
da ‘Caixa de Pássaros’

André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Colunista colaborador

Foto: Divulgação

Eu Fico em Casa PB

Festival entra na sua terceira edição

“Eu participarei do even-
to para somar com o público. 
É diferente de se apresentar 
diante de uma plateia ao vivo, 
porque não sente a troca 
imediata dos aplausos, mas o 
show por meio virtual é mais 
um caminho para as artes e 
acredito que, quando a qua-
rentena passar, esse tipo de 
inciativa, a qual acho perfeita, 
vai continuar sendo feito pe-
los artistas, que poderão ser 
vistos no mundo todo”, con-
fessou o cantor e compositor 
Jonathas Falcão, o Seu Perei-
ra, uma das atrações de hoje 
da terceira edição do Festival 
Eu Fico em Casa PB.

A transmissão da apre-
sentação do artista – cujo 
repertório inclui canções 
dos seus dois discos, de 
um EP, além de outras duas 
músicas inéditas – come-

Seu Pereira apresentará duas músicas inéditas na sua apresentação

Foto: Divulgação

çará às 21h, no canal do 
YouTube (www.is.gd/Fes-
tivalEuFicoEmCasaPB) e no 
Instagram oficial do festival 
(@euficoemcasapb).

Antes, a partir das 19h, 
também se apresentam Are-
tha Paiva, Tiago Sotero, Vic-
tor Lima e Nina Ferreira.

Seu Pereira vai se apre-
sentar ao vivo da residência 
da mãe, localizada no bairro 

da Torre, em João Pessoa. Ele 
previu que, durante os cerca 
de 30 minutos de seu show, 
apresentará ao público oito 
canções, escolhidas dos dis-
cos Seu Pereira e Coletivo 401, 
lançado em 2012, e Eu Não 
Sou Boa Influência Pra Você 
(2017), além do EP Musa Ca-
liente (2015).

Haverá também espaço 
para duas canções inéditas. 

A primeira, intitulada ‘O 
que você quiser’, é autoral 
e tem letra romântica.  A 
outra, ‘Dias Impossíveis’, foi 
composta em parceria com 
o músico pernambucano 
Juvenil Silva. “Essa música é 
baseada nessa pandemia do 
coronavírus, mas não é da-
tada. A letra tem linha mais 
de ficção científica, futuris-
ta”, disse ele.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Sandra Bullock no filme ‘Caixa de Pássaros’, 
baseado na obra homônima de Josh Malerman

Programação
TErça-FEIra (dIa 14)
 
n 19h: Aretha Paiva
@move.arethapaiva
n 19h30: Tiago Sotero
@tiagosoteropb
n 20h: Victor Lima
@victorlima_v
n 20h30: Nina Ferreira
@ninafer.reira
n 21h: Seu Pereira
@seupereira.falcao
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“Sua obra deixa um legado 
importante na música brasileira”

O cantor e compositor 
Moraes Moreira morreu no 
início da manhã de ontem, aos 
72 anos. Conforme assesso-
ria do artista, ele morreu por 
volta das 6h, após sofrer um 
infarto agudo do miocárdio. O 
baiano estava na sua casa, no 
Rio de Janeiro, respeitando a 
quarentena por conta da pan-
demia do Covid-19.

O paraibano Mestre Fuba 
relembra do artista quando 
fez o convite para se apresen-
tar na Paraíba, em 2010. “Fiz 
alguns shows com Morais 
aqui no projeto Seis e Meia e 
nos tornamos amigos”, conta. 
“Também trouxe ele para as 
Muriçocas do Miramar por 
duas vezes e esse ano ele vi-
ria sair no meu trio, dando 
uma canja, mas de última 
hora apareceu um show pra 
ele em Salvador e inviabili-
zou”, revela.

Sobre a amizade que foi 
cultivada de lá para cá, Fuba 
conta que ligava para Moraes 
para conversar sobre a vida e 
as coisas que assolam o mo-
mento atual. “Moreira, além 
de um excelente compositor, 
era um grande amigo. Sempre 
foi muito atencioso. Ele tinha 
algo que me chamava aten-
ção: a sua preocupação com 
os amigos! Quando a mãe da 
minha filha estava doente, já 
perto de desencarnar, ele li-
gava toda semana pra saber 
das notícias. Chegou a man-
dar para mim remédios natu-
rais e uma água que dizia ser 
milagrosa. Essa atenção não 
tem preço e ficara eternizada 
na memória”, recorda o músi-
co paraibano.

Nascido em Ituaçu, na 
Bahia, o cantor e compositor 
se projetou na carreira com o 
grupo Novos Baianos, ao lado 
de Baby do Brasil, Pepeu Go-
mes, Paulinho Boca de Can-
tor e Luiz Galvão, poeta com 

quem escreveu os sucessos 
‘Preta Pretinha’ e ‘Mistério 
do Planeta’. Em 1975, ele 
saiu da banda e iniciou 
uma vitoriosa carreira 
solo, tornando-se um dos 
pioneiros do trio elétrico 
no Brasil.

“Foi ele que, junto a 
Armandinho, Dodô e Os-
mar, incrementou o frevo 
eletrificado com a so-
noridade das guitarras 
e fez essa nova leitura 
do Carnaval, ganhando 
a simpatia e tomando 
conta do Brasil”, analisa 
Fuba. “Foi uma das figu-
ras dos Novos Baianos 
que mais se destacou 
no movimento e teve uma 
importância enorme na 
alavancada de todos eles, no 
final da década de 1970. Sua 
obra deixa um legado impor-
tante na música brasileira”.

Fuba ainda destaca que 
o músico gostava de escrever 
cordel. “Era uma figura que 
tinha um coração gigante e 
uma generosidade incomum. 
Muito triste com a partida 
desse irmão que, com cer-
teza, deixará uma lacuna na 
nossa história e uma saudade 
no meu coração. Que ele siga 
na paz e na luz”.

No ano passado, es-
treou o show Elogio à Inve-
ja, com músicas de outros 
autores, a exemplo de 
Lupicínio Rodrigues, 
Vinicius de Moraes e 
Chico Buarque. 

Segundo o jor-
nal O Globo, pre-
tendia montar um 
show, ainda este 
ano, com músi-
cas inéditas, e 
lançar um livro 
reunindo cor-
del e poesias. 
Outro projeto 
seria Mulheres 
que me (en)canta-
ram, no qual reuniria 
em disco as vozes das 

artistas que 
g r a v a r a m 
suas músi-
cas: Elba Ra-

malho, Maria 
Bethânia, Gal, 

Martareth Mene-
zes, Dalva de Oliveira 
e Angela Maria, den-
tre outras. Também 
queria muito ter Al-
cione cantando algo 

novo que eu compu-
sesse para ela.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Sou apaixonado pelo mistério, 
porque sempre tenho a esperança de desvendá-lo.
(Charles Baudelaire)

Conta-se que, na Pré-História, os homens se reu-
niam nas cavernas e sentiam a necessidade de se comu-
nicar, e essa comunicação primitiva se dava através dos 
gestos, dos sons guturais, dos desenhos e das pinturas. 
O teatro de sombras deve ter surgido nas projeções das 
figuras representadas nas paredes das cavernas, mas 
o teatro de sombras, como conhecemos hoje, se desen-
volveu no sudeste da Ásia e em países como a Indonésia, 
Malásia, China, Camboja, Índia, Tailândia e Japão. É uma 
tradição oriental. Envolvido em clima de mistério, pois 
os autores se escondem em uma cortina ou em algo ne-
buloso, este tipo de teatro desenvolve a imaginação.  

Na China, esta arte é muito identificada com o povo 
e cheia de requintes. As silhuetas podem ser coloridas 
e os marionetistas são hábeis, executam danças, lutas e 
até mesmo expressões faciais, deixando transparecer o 
riso e o choro. Atualmente, o teatro de sombras é uma 
forma popular de entretenimento para crianças e adul-
tos, e está difundido no mundo todo. 

O livro A lenda do teatro de sombras (Paulinas, 2019), 
texto de Marco Haurélio e ilustrações de Fernando Vilela,  
reconta uma lenda antiga de origem chinesa.  Marco Hau-
rélio é poeta/cordelista e apresenta essa história em qua-
dras poéticas. É um pesquisador da literatura popular e 
do cordel, já publicou vários livros com essa temática. Fer-
nando Vilela é ilustrador, designer gráfico e curador. Tem 
obras expostas no Museu de Arte de Nova York (Moma) e 
na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Seu livro Lampião 
& Lancelote (Naify, 2006) conquistou dois prêmios Jabuti 
em 2007, nas categorias de texto e ilustração. 

Para fazer as ilustrações desta lenda chinesa, Vilela 
inspirou-se em imagens de teatro de sombras, utilizou 
desenhos chineses antigos feitos com pincel e nas xilo-
gravuras que aparecem nos folhetos de cordel.  A junção 
desses elementos produziu um efeito muito bonito e o 
ilustrador conseguiu imprimir o mesmo clima de misté-
rio que perpassa pelas imagens do teatro de sombras. 

A comovente A lenda do teatro de sombras sobrevive 
aos séculos, envolve um imperador chinês, uma bonita 
bailarina, um mago, tudo decorre  em um ambiente pala-
ciano chinês. E aqui vai um pouco da história. 

Havia na China um imperador que era amante das 
artes, principalmente da dança. As bailarinas da corte 
costumavam dançar para o monarca que se deliciava com 
a música e a dança das moças, entre elas uma chamava a 
atenção do imperador, destacava-se pela beleza e dança-
va com graça e leveza. Era a favorita do Wu´Ti. Certo dia, 
Li, esse era o nome da moça, morreu repentinamente. O 
imperador ficou inconsolável e a queria de volta, sabia 
que isso era impossível, mas convocou o mago da corte, 
Shao- Weng, e pediu-lhe que trouxesse de volta a bailari-
na. O mago revelou que não tinha poderes para ressuscitar 
quem havia se despedido da vida. O monarca o ameaçou 
de morte, queria porque queria de volta a moça que encan-
tava suas tardes dançando com perfeição. O poeta Marco 
Haurélio traduziu em versos a ordem do monarca:

- Era a minha favorita, 
Eis a razão do estrago! 
Quero que a traga de volta!
- Gritou Wú Ti para o mago.
Shao-Weng pensava em uma maneira de se livrar 

dessa enrascada – “Porque no reino das sombras / Nin-
guém consegue voltar”. O mago  fez várias tentativas, 
todas foram em vão, já estava pensando em desistir, 
mas... “em uma noite muito escura, / depois de acender 
uma vela / ele encontra o que procura.” A ideia era bri-
lhante, faltava comunicar ao imperador que já estava 
com a sentença de morte preparada.  Qual terá sido o 
artifício usado?  Só sei que o imperador foi enganado, 
não desconfiou de nada e o mago se livrou da morte.

Neste interessante livro, Haurélio conta os detalhes 
das artimanhas do mago e Vilela, com seu pincel, suas 
tintas e um traço forte e vigoroso dá brilho a esta his-
tória que vem sendo passada de geração para geração. 

No Youtube existe uma breve apresentação desta len-
da através de uma representação do teatro de sombras, 
mas garanto que não tem a beleza nem o encanto que o 
texto de Marco Haurélio e as ilustrações de Fernando Vi-
lela proporcionam. Fica o convite para conhecer mais um 
pouco sobre este tipo de teatro, pesquisar, apaixonar-se 
pelo mistério que o envolve. É a sugestão da semana som-
bria, avistamos uma luzinha no fim do túnel. O pensamen-
to positivo de Dom Hélder nos dá esperança: “Quanto mais 
negra é a noite, mas carrega em si a madrugada”.

Teatro de
sombras

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora

Artista fez cordel inspirado no novo coronavírus
“Eu temo o coronavírus / E 

zelo por minha vida / Mas tenho 
medo de tiros / Também de bala 
perdida, / A nossa fé é a vacina / 
O professor que me ensina / É a 
minha própria lida”.

Essa é a primeira parte dos 
versos de “Coronavírus”, cordel 
feito por Moraes Moreira, que 
estava em quarentena na sua 
casa, na Gávea, Zona Sul do Rio 
de Janeiro. O cantor e compositor 
baiano teve um estalo criativo em 
uma madrugada no mês passado 
e criou, de uma só vez, os versos 
baseado na pandemia.

No dia 18 de março, ele publi-
cou um post no seu perfil do Insta-
gram (@moraesmoreiraoficial) com 
o texto completo. No enunciado, 
Moraes contava aos internautas a 
sua rotina: “Oi, pessoal. Estou aqui 
na Gávea, entre minha casa e escri-
tório que ficam próximos, cumprindo 
minha quarentena, tocando e escre-
vendo sem parar. Este cordel nasceu 
na madrugada do dia 17, envio para 
apreciação de vocês. Boa sorte”. 
Essa foi a sua última publicação na 
rede social.

Na internet, muitos artistas se 
manifestaram com a sua morte. 
Maria Rita, que foi casada com Davi 
Moraes, filho do cantor, escreveu 
no Instagram: “Minha admiração 
vem de berço. Que talento, que 

facilidade em compor e escrever – e 
aquele violão? E os cordéis, que o 
levaram à academia brasileira?”, 
compartilhou a cantora.

Amigo de longa data, Gil-
berto Gil também se manifestou 

nas redes sociais. O conterrâneo 
publicou: “Menino do sertão da 
Bahia, ouviu encantado a música 
do mundo e fez dela seu universo 
expressivo. Deixa saudade e uma 
grande obra”.

Foto: Divulgação

Moraes queria lançar este ano um 
disco com as vozes das artistas que 
gravaram suas músicas, incluindo 
a paraibana Elba Ramalho
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Gilberto Gil se manifestou nas 
redes sociais postando uma 

antiga foto com o amigo

Moraes Moreira



PB tem 78,9% dos empreendedores nesses grupos; empresários buscam alternativas para manter negócios funcionando

Pequenas e médias empresas  
sofrem mais com a pandemia

Rammom Monte
rammom511@hotmail.com
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Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | colaborador

 Além dos impactos ób-
vios na área de saúde, a pande-
mia do novo coronavírus tam-
bém vem causando estragos 
em outras áreas. Uma delas é 
a economia. Se os grandes con-
glomerados e os investidores 
das bolsas estão preocupados 
com a realidade, a situação 
fica ainda mais grave para os 
pequenos e médios negócios. 
De acordo com um estudo feito 
pelo Sebrae, na Paraíba 78,9% 
dos pequenos empreendedo-
res pertencem a segmentos 
que são mais vulneráveis aos 
impactos da pandemia. Vale 
lembrar, que apesar destes 
problemas, a recomendação da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) é que o isolamento so-
cial é até agora a maneira mais 
eficaz no combate à Covid-19.  

Já um levantamento feito 
pelo Sebrae Nacional mostra 
que 59% dos pequenos em-
presários paraibanos suspen-
deram as atividades, enquanto 
31,3% tiveram que realizar 
mudanças para seguir as ati-
vidades.  No universo das em-
presas entrevistadas que con-
tinuam em funcionamento, 
52% está trabalhando apenas 
com entregas ou de forma on-
line. Já 36% disseram que es-
tão funcionando com horário 
reduzido, 20% com rodízio de 
funcionários, 8% por meio do 
sistema drive thru e outros 8% 
através do home office. 

De acordo com a pesquisa 
do Sebrae-PB, os três segmen-
tos mais impactados são os 
de varejo tradicional, moda e 
construção civil. E é justamente 
no segundo setor mais atingido 
que trabalha Jessyca Santos, de 
22 anos. Ela inaugurou recen-
temente uma loja física de rou-
pas, mas devido à pandemia, 
não chegou nem a completar 
um mês com ela aberta.

“Eu possuo a loja online 
desde 2017, com entrega do-
miciliar. Mas nunca tinha sido 
minha prioridade até hoje. Era 
mais um hobby. Mas era algo 

que eu queria tornar profissio-
nal. Então, em março de 2020 
abrimos nosso ponto físico. E 
então abrimos a loja física dia 5 
de março”, disse.

Com isto, o que era um 
sonho, acabou virando uma 
decepção. “Nosso ponto foi 
fechado. Estamos indo lá para 
trabalhar como ‘home offi-
ce’. Nossa sorte foi que como 
estava muito recente muitas 
coisas eram para ter sido ins-
taladas e foram adiadas. Mas, 
ver as portas fechadas em 
menos de um mês de loja, dói, 
revela.

Por não ter funcionários, 
Jessyca acabou não tendo 
que lidar com mais este pro-
blema, mas ainda assim ela 
garante que ainda tem mui-
tas contas para pagar devido 
ao investimento que foi feito. 

Mesmo tendo trabalhado 
por anos como loja virtual, Jes-
syca diz que por agora ter um 
ponto, as pessoas estão deixan-
do para conhecer seu estabele-
cimento pós-pandemia, o que 
atrapalha um pouco as vendas.

“As vendas caíram con-
sideravelmente. Como agora 
temos ponto físico as pessoas 
estão meio que voltadas a isso. 
Então meu feedback está sen-
do, ‘quando tudo isso passar 
vou visitar vocês’. Então até o 
on-line está difícil manter. Es-
tou tendo que me virar nos 30 
agora para que haja vendas. 
Quando houve a necessidade 
de fechar a loja, já tentei mon-
tar algumas estratégias para 
que as pessoas ‘não esqueçam’ 
de nós. Voltei a utilizar a plata-
forma de site (não estou vendo 
muito resultado) e muitos sto-
ries (que é o que vende mais 
no meu caso)’’ explicou.

E como fazer para que o 
cliente não esqueça da loja? 
Neste caso, a “presença virtu-
al” tem sido uma grande alia-
da de Jessyca. E ela espera que 
quando toda esta pandemia 
passar, as coisas voltem ao 
normal. “Estou me conectan-
do com o máximo com o meu 
público para que na volta eles 
venham até nós”, concluiu.

É preciso inovar o processo de comercialização
Dentre as complicações para 

os negócios neste momento, 
estão redução no movimento de 
clientes e do faturamento, faltas 
dos colaboradores, redução na 
produção, dentre outros. Para a 
analista técnica do Sebrae Paraí-
ba, Márcia Timótheo, além de ter 
um excelente controle sobre suas 
finanças, é fundamental o empre-
sário inovar em seu processo de 
comercialização para conseguir 
manter o faturamento.

“O empreendedor deve fazer 
um levantamento, para os próxi-
mos três meses, dos compromis-
sos a pagar e, a partir daí, anali-
sar as alternativas, negociar com 
os fornecedores, bancos e criar 
alternativas de vendas. Fazemos 
um apelo à sociedade: priorize 
comprar dos pequenos porque 
você pode contribuir para manter 
um negócio, uma família”, salien-
tou Márcia Timótheo.

A analista também afirmou 

que, para minimizar os efeitos 
da crise, alguns bancos já estão 
anunciando medidas de apoio aos 
pequenos negócios. “Instituições 
como Banco do Brasil, Caixa, Bra-
desco, Itaú, Unibanco, Santander 
e o BNB estão prorrogando em-
préstimos e financiamentos. O BNB 
para o microcrédito está ampliando 
o prazo médio das operações e 
serão ampliadas e antecipadas as 
renovações das operações a vencer 
entre abril e junho de 2020”, disse.

ConfiRA As diCAs do sEBRAE:
1. Primeiramente, faça um levanta-
mento das despesas previstas para, 
no mínimo, os próximos dois ou três 
meses. Se possível, separe esses 
valores de acordo com o tipo de des-
pesa;
2. Ao conhecer os valores a pagar 
nos próximos meses fica mais fácil 
o empreendedor priorizar as ações 
corretivas, identificando os tipos de 
despesa com maior impacto nos ne-
gócios e passíveis de negociação. Por 
exemplo, aluguel e materiais para 
produção são as despesas que mais 
impactam no negócio;
3. Com uma possível redução no 

faturamento, o empreendedor deve 
então ajustar suas despesas de acor-
do com essa situação, tomando as 
seguintes providências:
a. Negocie com os fornecedores um 
aumento nos prazos de pagamento 
dos seus compromissos;
b. Se tiver dívidas com instituição 
financeira, procure renegociar vi-
sando também aumentar o prazo 
de pagamento, adequando o valor 
pago por mês ao seu faturamento;
c. Evite fazer alguma despesa que 
não seja extremamente necessária 
para a continuidade dos negócios;
4. O empreendedor pode também 
tomar providências para aumentar o 

seu faturamento, tais como:
a. Fazer promoção de produtos que 
estão há muito tempo em estoque;
b. Disponibilizar serviços de entrega 
para manter o nível de compra dos 
clientes;
c. Diversificar e ampliar as formas de 
pagamento;
d. Implementar uma estratégia de 
divulgação dos seus produtos por 
meio do marketing digital: Face-
book, WhatsApp, Instagram, etc;
5. Faça a gestão do fluxo de caixa 
da empresa, considerando as recei-
tas e despesas previstas para não 
correr o risco de não ter dinheiro 
para pagar seus compromissos.

Loja física recém-inaugurada vazia 
fez com que empresários voltassem a 

investir nas vendas pela internet

foto: Divulgação

Alguns livros estão inconclusos. Assim 
ficarão. Comecei vários, desde quando 
morava numa simpática pensão na Rua 
do Catete, no Rio de Janeiro. Trabalhei 
no Banco Nacional da Habitação e na 
TV Tupi.
       Me tornei torcedor do Fluminense 
e conheci a sede do clube, nas Laranjei-
ras, levado pelo dono da pensão, Odilon. 
Chorei vendo “A grande cidade”, de Cacá 
Diegues, com Anecy Rocha (irmã de 
Glauber), de quem ficaria muito amigo.
       Conheci o cineasta Claude Lelouch, o 
diretor de “Un homme, une femme”, que 
veio ao Brasil para o lançamento desse 
filme. 
       Matava saudades vendo aviões de-
colando e pousando no Santos Dumont, 
aeroporto no centro do Rio.
       Descobri novas maneiras de fazer 
sexo e atravessei diversas vezes o Aterro 
do Flamengo com mil idéias na cabeça e 
nenhuma câmera na mão.
        A maior revolução aconteceu 
quando entrei num barzinho da Ga-
leria Condor, no Largo do Machado. 
O carinha do bar me conhecia, tinha 
passado uma semana em Nova York e 

Qual movimento mais revolucionário para a cultura?
botou no som uma 
fita cassete que 
me deixou entre 
alucinado e es-
tático no primeiro 
minuto. “Quem é?”. 
A resposta mais 
mágica que todas 
as futuras imagens 
de “Matrix”: “É 
Jimi Hendrix. O 
cara não ‘tá so-
brando pra nin-
guém em Nova 
York”. Em minha 
vida, nada mais 
seria como antes, 
pois meu coração 
pulsava pressentin-
do que seis seriam 
eternamente nove. 
Posteriormente, 
fiz um show em 
João Pessoa cujo 
subtítulo sairia daí: 
“Puxa-puxa (If six was nine)”.
        São mais de cinqüenta anos de estra-
da, desde aquela noite em que “Hey Joe”, 
com Hendrix, fez a diferença na parte 

roqueira de meu 
coração. O primeiro 
livro inconcluso: “A 
louca guerra núme-
ro 20”. Esse teve 
capítulos escritos ao 
som dos Beatles. Os 
vizinhos de quarto 
não reclamavam; a 
única perturbação 
era uma cadela que 
ficava farejando a 
porta. Não consegui 
criar um final para 
a trama em que me 
sentia bem mais 
escrevendo um 
roteiro para Godard 
do que um romance 
com princípio, meio 
e fim. 
        O tempo era 
curto, apesar de lon-
go e brabo, e mesmo 
não estando (ainda) 

em nenhuma forma de clandestinidade, 
tinha de manter precauções, inclusive nas 
cartas enviadas à Paraíba. 
          Aos 20 anos de boy, já tinha lido 

de Sartre a Politzer e decidido nunca ser um 
tiranossauro nas esquerdas. O Terceiro Mundo 
estava completamente em transe ideológico e 
sonhava com um desejo: a verdadeira revolução. 
Isso me faria assimilar em toda a profundidade, 
três anos depois, os “discursos” de Gilberto Gil 
em “Questão de ordem” e Caetano Veloso em “É 
proibido proibir”.
       Me faria co-redigir o manifesto tropicalista 
“Inventário do feudalismo cultural nordestino”, 
lançado em Olinda; me faria entrar na clandes-
tinidade durante um ano; me faria colaborar 
com a fundação do PT na Paraíba e presidir a 
Associação Paraibana de Imprensa, de 1983 a 
85, além de coordenar no Estado o movimento 
das Diretas-Já.
       Me faria gravar, em 1991, o disco-mix “Socie-
dade dos poetas putos”, num contraponto à “nova” 
estética-do-gibão, que se insinuaria como tentativa 
de barrar o que tudo de instigante pudesse aparecer, 
como foi o caso da cultura do “hip hop”. 
        Sobre o tropicalismo? 
        De Chico Pereira ao saudoso Belchior, é 
o livro que mais me cobram. Sairá, sim. Ficou 
quase pronto. Mas, ainda farei revisões sobre 
o assunto. Até porque não cheguei a uma 
conclusão sobre qual movimento foi mais 
importante e revolucionário para a cultura 
brasileira: o modernismo ou o tropicalismo.
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Isolamento social
Em parecer ao STF, o procurador-geral da República, Augusto 
Aras, defendeu que não cabe ao Supremo, mas apenas ao Poder 
Executivo, decidir sobre medidas de combate à Covid-19. Página 14
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Políticos cobram explicação do Governo Federal sobre os critérios utilizados para Estado receber apenas R$ 11,9 mi

Indignado com o fato de, 
mesmo tendo a quinta maior po-
pulação da Região Nordeste, a 
Paraíba ter ficado com o menor 
repasse do governo federal para 
o combate ao coronavírus, o se-
nador Veneziano Vital do Rêgo 
(PSB) reagiu neste final de se-
mana cobrando uma explicação 
do presidente Bolsonaro sobre 
os critérios que foram utilizados 
para a distribuição.

“Queremos ver ação e iniciati-
va do governo federal nestas trans-
ferências, mas também queremos 
conhecer quais são os critérios que 
estão sendo utilizados”, afirmou o 
senador, ao tomar conhecimento 
de que a Paraíba teria ficado em 
último lugar entre os estados do 
Nordeste, com direito a receber so-
mente R$ 11,9 milhões.

“A Paraíba não é o menor 

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

PB fica com o menor repasse 
para combater o coronavírus

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Política em Movimento

Pelas Prefeituras

Justiça & Adjacências

Bancada em Campina
Após o prazo para filiações partidárias, o 
partido que mais saiu fortalecido na Câ-
mara de Campina Grande foi o PSD, pre-
sidido pelo prefeito Romero Rodrigues. Já 
estavam filiados à legenda os vereadores 
Ivonete Ludgério, Pimentel Filho e João 
Dantas. Agora também estão no PSD: 
Alexandre do Sindicato, Aldo Cabral, Sar-
gento Neto, Nelson Gomes, Márcio Melo, 
Janduy Ferreira, Teles Albuquerque e Ro-
drigo Ramos, além dos suplentes Marcos 
Raia e Ivan Batista.

PRTB na Paraíba
Dirigentes do Partido Renovador Traba-
lhista Brasileiro (PRTB) garantem que a 
legenda terá cerca de 400 candidatos em 
todas as regiões do estado da Paraíba, 
entre prefeitos, vices e vereadores, nas 
eleições deste ano. Em 2016, o partido 
lançou 148 candidaturas no estado. A 
agremiação partidária está atualmente 
presente em 78 municípios paraibanos. 
Em João Pessoa, a sigla estaria progra-
mando chapa majoritária e proporcional 
com a presença de 41 candidatos às ca-
deiras da Câmara de Vereadores.

Equipamentos de proteção
O ex-presidente da Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP), vereador Marcos Vi-
nícius (PL), encaminhou requerimento 
para que o prefeito da capital paraibana, 
Luciano Cartaxo (PV), determine a obriga-
toriedade do fornecimento de equipamen-
tos de proteção individual (EPI) para os 
funcionários de estabelecimentos comer-
ciais (supermercados, padarias, postos de 
gasolina e farmácias), construtoras e em-
presas de coleta de lixo por se tratarem de 
serviços essenciais e se encontram aber-
tas durante a pandemia do coronavírus.

Vulnerabilidade social
A Prefeitura de Curral de Cima realizou a 
entrega de 600 cestas básicas a famílias 
em situação de vulnerabilidade social e in-
cluídas no Cadastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico) e que possuam filhos 
matriculados na rede municipal de ensino. 
Essa foi a primeira etapa da ação realizada 
após a prefeitura ter decretado estado de 
calamidade pública por 90 dias, por conta 
da pandemia causada pelo coronavírus.

Dengue e coronavírus
A Coordenação de Vigilância Ambiental 
de Pocinhos, por meio da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, iniciou a dedetização 
de escolas da rede municipal de ensino, 
além da feira e prédios públicos do mu-
nicípio. A ação visa o combate à dengue 
e faz parte de um cronograma de higieni-
zação de vários locais públicos da cidade 
para combater a infeção pelo Covid-19.

R$ 3 milhões para Campina
Para auxiliar no combate à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19) no estado, o 
Tribunal de Justiça da Paraíba já destinou 
mais de R$ 4,2 milhões decorrentes de 
penas pecuniárias e de depósito em juízo 
para a aquisição de materiais, equipamen-
tos médicos, serviços, trabalho de preven-
ção e atendimento aos infectados, além do 
pagamento de salários de servidores de 
hospital e clínica, na cidade de Campina 
Grande. Só a empresa Borborema Energé-
tica S/A depositou em juízo R$ 3 milhões 
em favor do município de Campina Grande.

Ação Parlamentar

Reflexo do coronavírus

José Maranhão apresenta PEC no Senado 
para adiar as eleições para dezembro

Adiar as eleições munici-
pais marcadas para outubro 
deste ano. Esta é a proposta do 
senador José Maranhão (MDB) 
apresentada ao Senado Federal 
por meio de uma PEC (Proposta 
de Emenda à Constituição), cuja 
motivação está na pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
Pelo texto, as novas datas seriam 
em 1º de dezembro (primeiro 
turno) e o último domingo do 
mesmo mês (segundo turno).

A proposta estabelece que 
todos os prazos referentes ao 
processo eleitoral de 2020 fi-
cam adiados em dois meses, 
cabendo ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) divulgar novo 
calendário. “Com a gravidade 
da pandemia do coronavírus, 
está clara a impossibilidade de 
se cumprir o calendário eleito-
ral deste ano. As providências 
de saúde pública se impõem 
no momento e nos obrigam a, 
responsavelmente, tomar as 
medidas necessárias para via-
bilizar a realização das eleições 

de forma segura”, justificou o 
senador.

De acordo com a propos-
ta de Maranhão, o adiamento 
para dezembro dará condições 
para que sejam respeitados os 
mandatos dos atuais prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores. “A 
medida se justifica na excep-
cionalíssima situação em que 
a humanidade se encontra e 
que permitirá que a democra-
cia brasileira funcione, sem 
qualquer trauma, garantindo 
os princípios fundamentais da 
periodicidade das eleições e da 

temporariedade dos mandatos”, 
acrescentou.

Para o também senador pa-
raibano Veneziano Vital do Rêgo 
(PSB), esta ainda é uma discus-
são secundária no momento. 
“Todas as ações precisam ser no 
sentido de criar condições para 
minimizar os efeitos do coro-
navírus”, destacou. O socialista 
avaliou que o adiamento das 
eleições só poderá ser abordado 
a depender de como o país vai 
reagir aos próximos meses, com 
o prognóstico de maior curva de 
contaminação da Covid-19.

O Pleno do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB) voltou a realizar ontem 
mais uma sessão por videocon-
ferência e a principal novidade 
para os eleitores e para os can-
didatos que devem disputar as 
eleições é que todos os prazos, 
inclusive os da regularização do 
título previsto para o próximo 

dia 6, devem sofrer alterações 
em face das alterações promovi-
das no atendimento ao público 
depois do isolamento social em 
combate aos avanços do corona-
vírus no país.

Conforme Humberto Borges 
Lima de Vasconcelos, que chefia 
o Setor de Comunicação do TRE
-PB, a Corte ainda não tem as de-
finições dessas alterações, mas, 
assim como os demais tribunais 
regionais, aguarda anúncio da 

parte do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) em Brasília.

Tudo isso, segundo ele, é 
conseqüência da suspensão do 
expediente presencial nos cartó-
rios e zonas eleitorais, em cum-
primento à Portaria 30/2020, 
que, para evitar o contágio do 
coronavírus, estabeleceu o regi-
me de plantão extraordinário no 
âmbito da Justiça Eleitoral.

Serviços como o fornecimen-
to de certidões e informações 

sobre processos, prestações de 
contas, informações partidárias, 
entre outras, podem ser solicita-
dos e entregues remotamente. As 
zonas eleitorais de João Pessoa 
e Campina Grande podem ser 
contatadas de segunda a quinta-
feira, das 12h às 19h; e na sexta-
feira, das 7h às 14h. Já os demais 
cartórios eleitorais e postos de 
atendimento podem ser contata-
dos no horário das 7h às 14h de 
segunda a sexta-feira.

Após sessão por videoconferência, TRE-PB 
admite alterações nas datas das eleições
Ademilson José  
ademilson2019jose@gmail.com

VALOR POR ESTADO

Bahia – R$ 114 milhões
Pernambuco – R$ 107 milhões
Ceará – R$ 39 milhões
Maranhão – R$ 27 milhões
Sergipe – R$ 24 milhões
Piauí – R$ 19 milhões
Rio Grande do Norte – R$ 19 milhões
Alagoas – R$ 16 milhões
Paraíba – R$ 11,9 milhões

João Azevêdo critica “pulverização” de recursos
No Fala Governador de ontem, João 

Azevêdo (Cidadania) externou toda sua 
indignação com a distribuição do repasse 
federal entre os municípios da Paraíba, 
criticando a “pulverização” dos recursos 
pelos municípios, sem levar em conta as 
reais necessidades de cada um. 

“Essa distribuição está equivocada. 
Em um momento de crise como este, é 
necessário identificar os municípios que 
efetivamente têm casos e necessitam uma 
demanda maior de recursos”, pontuou.

O governador criticou a distribuição 
feita a partir da Gestão Plena da Saúde, 
instituído em 2010. Para ilustrar, o chefe 

do Executivo detalhou a soma irrisória que 
alguns municípios irão receber do gover-
no federal para combater o coronavírus: 
Várzea, R$ 28,04; Quixaba, R$ 47,85; 
Sobrado, R$ 67,82.

 “Setenta e três por centro dos muni-
cípios da Paraíba irão receber menos de 
R$ 100 mil. Isso não vai servir para abso-
lutamente nada dentro de cada município, 
quanto mais para combater o Covid-19”, 
comentou, acrescentando que, enquanto 
Campina Grande irá receber R$ 13,8 mi-
lhões e João Pessoa, R$ 28,2 milhões, o 
governo do estado receberá, do governo 
federal, R$ 11,9 milhões.

estado em termos territoriais e 
nem de população ou arrecada-
ção, além de estar em sexto lugar 
no número de casos confirma-
dos de coronavírus na região”, 
alertou Veneziano, complemen-
tando que os valores abaixo dos 

demais estados também não se 
justificam porque a Paraíba é 
um estado que está em dia com 
suas obrigações em relação ao 
Tesouro Nacional.

Veneziano também ques-
tionou o fato de o governo fe-

deral ter divulgado a liberação de 
R$ 11,9 milhões para o estado da 
Paraíba, mas, efetivamente, não ter 
feito a transferência em sua inte-
gralidade, pois deste valor a Paraí-
ba recebeu apenas R$ 2,7 milhões.

Outra voz que reagiu contra 
o governo federal pelos mesmos 
motivos foi o vice-prefeito de João 
Pessoa e presidente estadual do 
Solidariedade, o ex-deputado fe-
deral Manoel Júnior. Ele acionou o 
ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, no sentido de que o go-
verno reconsidere os valores pro-
metidos para a Paraíba.

Também como médico, Ma-
noel Junior destacou que os valo-
res são insuficientes para o com-
bate à pandemia do coronavírus 
na Paraíba. Na mensagem enviada 
a Mandetta, ele denuncia discrimi-
nação e pede que o governo fede-
ral requalifique os recursos para 
não cometer injustiças contra a 
Paraíba.

Foto: Senado Federal

No final de semana, senado Veneziano Vital do Rêgo reagiu ao anúncio dos valores



Em parecer ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
o procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, de-
fendeu que não cabe ao 
Supremo, mas somente ao 
Poder Executivo decidir 
sobre o grau de isolamen-
to social necessário e o 
melhor momento para im-
plementá-lo no combate à 
pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19).

Na opinião de Aras, um 
cenário em constante mu-
dança como o da pandemia 
não permite que o Supremo 
analise se a medida é acer-
tada ou não. “Nesse contex-
to [da pandemia], não há 
um quadro fático estável 
sobre o qual se possa rea-
lizar uma ponderação de 
direitos fundamentais”, es-
creveu o PGR.

“Na repartição das fun-
ções de poder do Estado, 
repousa sobre o Executivo 
a estrutura e a expertise 
necessárias à tomada de 
decisões rápidas e adequa-
das ao enfrentamento de 
crises que repousam sobre 
cenários fáticos voláteis, 
tal como o atual enfrenta-
mento da epidemia de Co-
vid-19”, acrescentou Aras.

A opinião vai de en-
contro a uma decisão do 
ministro Luís Roberto Bar-
roso que, em 31 de março, 
concedeu liminar (decisão 
provisória) proibindo a 
produção ou a circulação 
de qualquer campanha pu-
blicitária na linha do slo-
gan “O Brasil não pode pa-
rar”, ou seja, que incentive 
o relaxamento do distan-
ciamento social.

Na decisão, o ministro 
citou pareceres da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), do Ministério da 
Saúde, do Conselho Federal 
de Medicina e da Sociedade 
Brasileira de Infectologia, 
todos sustentando que o 
distanciamento social é o 
meio por enquanto mais 
eficaz para reduzir a pro-
pagação do novo corona-
vírus. “Trata-se de questão 
técnica”, escreveu Barroso.

“Defiro a cautelar para 
vedar a produção e circu-
lação, por qualquer meio, 
de qualquer campanha que 
pregue que “O Brasil Não 
Pode Parar” ou que sugi-
ra que a população deve 
retornar às suas ativida-
des plenas, ou, ainda, que 
expresse que a pandemia 
constitui evento de dimi-
nuta gravidade para a saú-
de e a vida da população”, 

Parecer vai contra decisão do ministro Luís Barroso, que proibiu publicidade do governo defendendo relaxamento da medida

PGR diz que cabe ao Executivo 
decidir sobre isolamento social
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decidiu o ministro.
A liminar havia sido pe-

dida pela Rede Sustentabi-
lidade, autora de uma ação 
de descumprimento de pre-
ceito fundamental (ADPF) 
contra um vídeo que vei-
culou o slogan “O Brasil 
não pode parar” em redes 
sociais, como instagram e 
whatsapp. A Confederação 

Nacional dos Trabalhado-
res Metalúrgicos (CNTM) 
também contestou a peça 
publicitária no Supremo.

Vídeo experimental
O vídeo que circulou 

nas redes sociais foi atri-
buído à Secretaria de Co-
municação da Presidência 
da República (Secom), que 
afirma não ter aprovado a 

campanha. Em nota, a Se-
com afirmou que o vídeo 
foi produzido em caráter 
experimental, “portanto, a 
custo zero e sem avaliação 
e aprovação” da secretaria.

 “A peça seria propos-
ta inicial para possível uso 
nas redes sociais, que te-
ria de passar pelo crivo do 
governo. Não chegou a ser 

aprovada e tampouco vei-
culada em qualquer canal 
oficial do governo federal”, 
acrescentou o comunicado 
da Secom, divulgado em 27 
de março.

No parecer ontem, 
Aras diz que a Rede Susten-
tabilidade não conseguiu 
comprovar a veiculação do 
vídeo em redes sociais ofi-
ciais do governo, motivo 
pelo qual a ADPF deveria 
ser rejeitada pelo Supremo 
por falta de objeto.

Para o PGR, “o fato é 
que, mesmo para os que 
afirmam haver existido o 
aludido ato, teria subsis-
tido por breve período e, 
ao final, sido retirado de 
circulação, o que levaria, 
de toda sorte, a uma perda 
superveniente do objeto 
apontado nesta ADPF”.

Aras argumenta ainda 
que, por não estar em dis-
cussão a violação de ne-
nhum direito coletivo de 
amplo alcance, a contesta-
ção ao vídeo deve ser feita 
não no Supremo, mas na 
primeira instância da Justi-
ça Federal. O PGR destacou 
já haver decisão liminar, 
proferida pela JF no Rio de 
Janeiro, também determi-
nando a suspensão de qual-
quer campanha na linha “O 
Brasil não pode parar”.

Senado Federal

Orçamento de Guerra 
tem votação adiada

A votação do chama-
do da Proposta de Emen-
da à Constituição do Or-
çamento de Guerra (PEC 
10/2020) no Senado, 
anunciada para ontem foi 
adiada para esta quarta-
feira.  A decisão de adiar 
a votação foi tomada em 
uma reunião de líderes da 
Casa ontem de manhã.

No Senado, a delibe-
ração da matéria ainda é 
uma incógnita. Ontem, o 
senador Alessandro Viei-
ra (Cidadania-SE) entrou 
com uma ação no Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) para impedir a vota-
ção. Apesar de não ques-
tionar no pedido o mérito 
da proposta, que separa 
cerca de R$ 700 bilhões 
do Orçamento para ações 
de combate ao coronaví-
rus, o senador questiona 
a mudanças de pontos da 
Constituição por meio de 
votação remota.

Além da suspensão 
da análise da PEC pelo 
Senado, Vieira pede que 
a votação da matéria na 
Câmara, que foi favorável 
à medida, seja anulada. 
O parlamentar solicita 
que sejam notificados os 
presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
e o procurador-geral da 
República, Augusto Aras. 
Maia, um dos maiores de-
fensores da proposta, vo-

tou na Câmara os dois tur-
nos da PEC no mesmo dia.

“Há muitas con-
trovérsias em relação a 
vários aspectos dessa 
emenda. Considero que 
o senador Alessandro 
tem razão em relação à 
forma. Acho uma ameaça 
à ordem constitucional 
e à democracia que não 
há precedente”, avaliou o 
líder da Rede, Randolfe 
Rodrigues (AP), acrescen-
tando que, nesse caso, o 
Executivo poderia propor 
as mudanças que julga 
importantes por meio de 
Medida Provisória ou pro-
jeto de lei complementar.

Cheque em branco
Além da dúvida so-

bre a constitucionalidade 
de votações desse tipo 
pela internet, vários par-
lamentares consideram a 
PEC 10/2020 um “cheque 
em branco” ao Governo 
Federal durante a pande-
mia do novo coronavírus.

Um grupo de sena-
dores resiste ao ponto 
que trata da aquisição de 
títulos privados – como 
debêntures, carteiras de 
créditos e certificados 
de depósitos bancários 
(CDBs) – pelo Banco Cen-
tral, o que não é permiti-
do hoje. A medida tem o 
objetivo de aumentar a li-
quidez de empresas, mas 
pode deixar o Tesouro 
Nacional exposto a papéis 
com alto risco de inadim-
plência.

No Equador, o aumento 
do número de infectados e 
mortos pelo novo corona-
vírus levou o sistema de 
saúde e o serviço funerário 
ao colapso. Uma força tare-
fa criada pelo governo do 
país há 3 semanas já reco-
lheu mais de 700 corpos em 
casas e nas ruas da cidade 
de Guayaquil, epicentro da 
pandemia no país. O pre-
sidente do Equador, Lenín 
Moreno, anunciou medidas 
para superar a crise.

“Recolhemos, com a 
força-tarefa em residências, 
mais 700 pessoas falecidas”, 
afirmou no domingo (12) 
o chefe da força-tarefa que 
inclui policiais e militares, 
Jorge Wated.

O governo equatoriano 
assumiu também a tarefa 
de enterrar os corpos, já 
que as funerárias não esta-
vam conseguindo atender 
a grande demanda. Wated 
afirmou que 600 mortos, to-
dos identificados, já foram 
sepultados.  

O Equador registrou 
o primeiro caso de Covid 
-19 no dia 29 de fevereiro. 
Desde o dia 21 de março, o 
país vive toque de recolher. 
Atualmente, as pessoas po-
dem sair às ruas apenas en-
tre 5h da manhã e 14h.

O país, que tem 17 mi-
lhões de habitantes, regis-
tra até o momento cerca de 
7.500 casos confirmados de 
Covid-19, 500 pessoas recu-

peradas e com alta médica e 
333 falecidos com a confir-
mação da doença. No en-
tanto, há ainda outros 338 
casos de pessoas considera-
das “falecidas provavelmen-
te de Covid-19”.

A prefeita de Guaya-
quil,Cynthia Viteri, em uma 
entrevista à TV CNN afir-
mou que não são cerca de 
300 os mortos por corona-
vírus no país, e sim 600.

“Não se consegue fazer 
os testes antes, os doentes 
morrem sem fazer os testes, 
e não há espaço para fazer 
as autópsias e os reconheci-
mentos dos corpos. Então, 
simplesmente colocam nos 
atestados de óbito que es-
sas pessoas morreram por 
alguma doença respirató-
ria”, afirma Viteri.

A cidade de Guayaquil 
é a mais fortemente atin-
gida, com cerca de 70% de 
todos os casos de conta-
minação (cerca de 4 mil) e 
mortes do país.

Famílias
Em comunicado oficial 

divulgado no sábado (11), 
a Força Tarefa Conjunta 
para a Emergência Sanitá-
ria Covid-19 divulgou um 
documento que visa ajudar 
as famílias a encontrar os 
corpos de seus parentes. As 
pessoas podem procurar 
pelos nomes de seus entes 
em uma página na internet. 
O documento diz ainda que 
“se os dados da pessoa não 
constam nesse registro, isso 
se deve ao fato de o falecido 

repousar em um necrotério 
aguardando ser sepultado 
nos próximos dias”.

Em Guayaquil, veícu-
los de comunicação mos-
tram a batalha de dezenas, 
talvez centenas, de equato-
rianos que buscam há dias 
localizar os corpos de seus 
parentes para poder enter-
rá-los.

As pessoas que fale-
ceram no sistema público 
de saúde, de acordo com o 
anúncio, são levadas ao ce-
mitério Parque de La Paz La 
Aurora, e as pessoas faleci-
das em casa ou em hospitais 
particulares são levadas ao 
cemitério Campo Eterno 
Pacuales.

No comunicado da 
força tarefa, o governo re-
conhece que houve 1.878 
mortes nos últimos dias, 
sendo 631 em hospitais, 
771 em residências e ainda 
476 casos de emissões de 
atestados de óbitos para en-
terros particulares.

O próprio presidente, 
Lenín Moreno, reconhece 
que há subnotificação, tanto 
de casos confirmados como 
de mortes pelo coronavírus, 
uma vez que o país não tem 
a capacidade de testar am-
plamente a população.

O aumento rápido no 
número de infectados aca-
bou por colapsar a rede de 
assistência médica do país, 
fazendo com que pessoas 
com outras doenças acabas-
sem por falecer por não re-
ceber atendimento adequa-
do nos hospitais.

Covid-19 leva o sistema de 
saúde do Equador ao colapso

O comando da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) afirmou, em entre-
vista coletiva ontem, que há 
sinais de estabilização na 
curva de novos casos de co-
ronavírus em vários países 
no continente europeu. A 
entidade lembrou o fato de 
que algumas dessas nações 
retiraram pressão do siste-
ma de saúde com restrições 
mais fortes à circulação de 
pessoas (“lockdowns”), o 
que ajudou esse controle. 
A OMS afirmou que o fato 
de que o quadro ainda é 
de restrição à circulação 
não impede os governos 
de já pensar nos passos 
seguintes.

De qualquer modo, a 
OMS insiste que será pre-
ciso “mudar nossos com-
portamentos no futuro 
previsível”, para evitar mais 
mortes. Segundo a OMS, 
não é possível fazer a tran-
sição de uma vez de um 
quadro de restrição total de 
circulação para outro de to-
tal circulação das pessoas. 
É importante inclusive 
que a retirada de medi-
das de restrição para as 
pessoas não seja feita 
de uma vez por todos os 
países, destacou a OMS. 
De acordo com a entidade, 
conforme os países e re-
giões saem das situações 
de lockdown, pode haver 
novo salto nos novos casos 
da Covid-19. 

Pandemia: 
Europa pode 
entrar em 
estabilização

Procurador-geral da República, Augusto Aras, entende que o Supremo não é capaz de decidir sobre o isolamento

Foto: Rosinei Coutinho/SCO-STF
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Em mensagem de vídeo dirigida às associações, presidente da entidade defende as ações de prevenção à Covid-19

Fifa dá prioridade à saúde dos 
atletas e freia retorno do futebol

O presidente da Federa-
ção Internacional de Fute-
bol (Fifa), Gianni Infantino, 
delineou suas três priori-
dades imediatas para a Fifa 
apoiar o futebol durante 
e além do coronavírus em 
uma mensagem de vídeo 
dirigida especificamente às 
211 associações membros 
da Fifa e compartilhada com 
os membros do Conselho 
da Fifa. O presidente da Fifa 
reiterou, em ordem de prio-
ridade, que a saúde vem em 
primeiro lugar, que a Fifa 
está pronta para ajudar pro-
ativamente o futebol nessas 
circunstâncias excepcionais, 
e que um processo contínuo 
de consulta está ocorrendo 
para considerar a evolução 
futura do esporte.

“Nossa primeira priori-
dade, nosso princípio, o que 
usaremos em nossas com-
petições e incentivaremos 
todos a seguir é que a saúde 
chegue primeiro”, afirmou 
o presidente da Fifa. “Eu 
não posso enfatizar isso o 
suficiente. Nenhuma parti-
da, nenhuma competição, 
nenhuma liga vale a pena 
arriscar uma única vida hu-
mana. Todos no mundo de-
vem ter isso muito claro em 
mente. Seria mais do que 
irresponsável forçar a reto-
mada das competições se 
as coisas não fossem 100% 
seguras. Se tivermos que 
esperar um pouco mais, de-
vemos fazê-lo. É melhor es-
perar um pouco mais do que 
correr riscos. ”

Infantino destacou o 
envolvimento pró-ativo das 
associações membros no 
uso do futebol para transmi-
tir importantes mensagens 
de saúde e compartilhar em 
suas respectivas comunida-
des neste momento difícil. 
“É disso que se trata o fute-

bol e o trabalho em equipe”, 
disse ele, “e temos que con-
tinuar assim”.

“(Para) o fundo de as-
sistência emergencial ... gra-
ças ao trabalho que temos 
realizado juntos na Fifa nos 
últimos quatro anos, esta-
mos hoje em uma situação 
financeira muito forte”, con-
tinuou o presidente da Fifa. 
“A Fifa possui uma boa repu-
tação nos mercados finan-
ceiros ... Isso nos ajudou a 
consolidar uma base sólida 
com grandes reservas. Mas 
nossas reservas não são o 
dinheiro da Fifa. É o dinhei-
ro do futebol. Então, quando 
o futebol está em necessi-
dade, precisamos pensar 
no que podemos fazer para 
ajudar ... É nossa responsa-
bilidade e nosso dever. ”

O presidente da Fifa 
afirmou que já está em an-
damento um processo de 
consulta para avaliar o im-
pacto financeiro no futebol, 
a fim de preparar a respos-
ta correta com base em um 
fundo com uma estrutura de 
governança independente. 
“Você precisa saber que es-
taremos lá e encontraremos 
soluções juntos”, disse ele. 
“Você nunca estará sozinho 
... (e) o mundo saberá para 
onde vai o dinheiro e, igual-
mente importante, por que 
o dinheiro vai para lá.”

Mas, para aliviar pro-
blemas financeiros ime-

diatos, o Presidente da Fifa 
declarou que, sujeita à apro-
vação relevante do comitê, 
a segunda parte dos custos 
operacionais da associação-
membro do Programa Fo-
rward da Fifa, prevista para 
o final deste ano, será paga 
antecipadamente. Infanti-
no acrescentou que, dadas 
as circunstâncias excepcio-
nais, solicitou que o requi-
sito para o cumprimento 
dos critérios adicionais fos-
se dispensado para 2019 e 
2020, a fim de que o valor 
total seja pago a todas as as-
sociações membros.

“Se o futebol conseguir 
ter uma discussão em que 

todos contribuam positiva-
mente e tendo em mente o 
interesse global sobre o in-
dividual, estou convencido 
de que nosso futuro pode 
ser melhor que o nosso pas-
sado e estaremos mais bem 
preparados para os próxi-
mos tempos”. Presidente da 
Fifa disse.

O Sr. Infantino agrade-
ceu ao Bureau dos membros 
do Conselho e aos presiden-
tes de todas as confederações 
pela unidade e solidariedade 
demonstradas neste momen-
to, e que essa abordagem 
ajudará o futebol a prospe-
rar além do coronavírus. De 
olho no futuro, o Presidente 

da Fifa acrescentou que é 
necessário encontrar o equi-
líbrio certo para proteger o 
futebol de equipes e clubes 
em relação ao calendário in-
ternacional de partidas, que 
a flexibilidade e o bom senso 
devem prevalecer em relação 
aos contratos e transferên-
cias dos jogadores janelas do 
ponto de vista jurídico, e que 
as análises necessárias serão 
conduzidas para ajudar as 
associações membros atra-
vés do fundo de emergência.

Embora os processos 
tradicionais de consulta te-
nham sido interrompidos 
devido às restrições de via-
gem impostas em relação ao 

coronavírus, o Presidente da 
Fifa solicitou às associações 
membros “que trabalhem 
com a tecnologia disponível 
para se engajar mais, para fa-
lar sobre os desafios comuns 
que estão à frente e pensar 
no futuro ”.

“Estou convencido de 
que o futebol desempenhará 
um papel fundamental para 
reunir as pessoas quando 
for seguro jogar novamente 
e estar com nossos amigos e 
familiares em grandes gru-
pos”, concluiu. “Vamos nos 
preparar para esse momento 
... A Fifa está com você nesses 
tempos difíceis e, juntos, ven-
ceremos!

Fifa.com

Foto: Divulgação/FIFA

O presidente da Fifa afirmou que já está 
em andamento um processo de consulta 
para avaliar o impacto financeiro no 
futebol a fim de preparar a resposta 
correta com base em um fundo com uma 
estrutura de governança independente

Confederação Brasileira prevê “retorno progressivo”

O futebol brasileiro não deve-
rá retomar suas atividades totais 
no mês de maio. A previsão é de 
Walter Feldman, secretário-geral 
da Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF). Em entrevista ao pro-
grama “A Última Hora” do canal 
Fox Sports, no último domingo, o 
dirigente afirmou que a entidade 
prefere um “retorno progressivo” 
dos eventos por causa do efeitos 
da pandemia do coronavírus.

Feldman não descartou a 
retomada do futebol com portões 
fechados “Eu diria que o pico da 
doença no eixo Rio-São Paulo 
provavelmente se dará no mês de 
abril, primeira quinzena de maio 
Nós temos já uma franca elabo-
ração de um protocolo que per-
mita que, quando a autoridade 
pública de saúde diga que pode 
ter a chamada mini aglomeração, 
é possível nós retomarmos pro-
gressivamente, mas claro que de 
maneira parcial”, disse Feldman.

“Eu acredito que a volta in-
tegral, que seria com as equipes 

treinando, já realizando seus 
jogos de portões abertos, me 
parece muito precoce dizer, mas 
muito improvável que isso acon-
teça. Eu acredito na retomada 
progressiva, e o presidente (da 
CBF) Rogério Caboclo tem insisti-
do no seguinte: responsabilidade 
e segurança. Nós não vamos, em 
hipótese alguma, comprometer a 
saúde de nenhum elemento que 

faz parte do protagonismo do fu-
tebol”, afirmou o secretário geral.

A CBF decidiu suspender a 
partir de 16 de março por prazo 
indeterminado as competições 
nacionais sob sua coordenação 
que estavam em andamento: 
Copa do Brasil, Campeonatos 
Brasileiros Femininos A1 e A2, 
Campeonato Brasileiro Sub-17 e 
Copa do Brasil Sub-20.

Agência Estado

O secretário-geral da CBF, Walter Feldman, não descartou a retomada do futebol com portões fechados

Foto: CBF / Divulgação

 Nossa primeira 
prioridade, nosso 
princípio, o que 

usaremos em nossas 
competições e 

incentivaremos todos a 
seguir é que a saúde 
chegue primeiro 



Proposta da Federação Nacional pode ser a solução para concluir o Campeonato Paraibano após a pandemia do coronavírus 

Como cumprir o calen-
dário, após a passagem do 
coronavírus? Que compe-
tições poderão realmente 
continuar? Quais as que 
infelizmente vão ser can-
celadas? Estas são algumas 
das perguntas que clubes, 
federações, confederações 
e a própria FIFA ainda não 
sabem como responder. As 
opiniões são diversas, oti-
mistas e pessimistas. Entre 
as várias sugestões, os joga-
dores dos clubes brasileiros 
tentam contribuir e a Fede-
ração Nacional dos Atletas 
de Futebol levou uma pro-
posta à CBF para diminuir o 
intervalo entre as partidas, 
como forma de cumprir o 
calendário anual.

Desde 2017, quando 
foi feito um acordo entre jo-
gadores e a CBF, as partidas 
têm de ser disputadas com 
um intervalo mínimo de 66 
horas, de uma para outra, 
como forma de preservar a 
saúde dos jogadores e evi-
tar um desgaste excessivo. 
Mas, na proposta atual da 
FENOPAF, este intervalo 
caíria, excepcionalmente 
este ano, para apenas 48 
horas, possibilitando jogos 
a cada dois dias.

A reportagem de A 
União procurou saber a 
opinião dos dirigentes, jo-
gadores e técnico, sobre a 
questão. E começamos pelo 
presidente do Sousa, Aldeo-
ne Abrantes. O Dinossauro é 
uma das equipes que ainda 
brigam pelo título do Cam-
peonato Paraibano, e que 
defende a continuação da 
competição, assim que for 
possível.

“Somos a favor, desde 
que a CBF olhe também para 
os times excluídos, como a 
FIFA fez”, disse o dirigente, 
numa mensagem clara so-
bre a dificuldade financeira 
que os clubes estão passan-
do, notadamente aqueles 
que não participam de com-
petições nacionais, e por 
conseguinte, não receberam 
ajuda financeira da CBF.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Jogos com intervalos de 48h 
agradam clubes da Paraíba

O momento não é de divisão
O momento em que atravessa todo o 

planeta é muito delicado, diante da pande-
mia do novo coronavírus, que vem atingindo 
todas as áreas da sociedade. Ninguém ainda 
pode saber, com exatidão, quanto tempo isso 
vai durar e como recuperar as perdas acumu-
ladas. O momento é de união, de esquecer os 
interesses pessoais e políticos, e todos darem 
as mãos em busca de soluções, porque é uma 
questão de vida ou morte, e ninguém ou nada 
na Terra ganha com a morte. Ela é o fim de 
tudo, pelo menos em termos de existência 
física no planeta.

No meio esportivo, e principalmente no 
futebol, a perda é imensurável do ponto de 
vista técnico e financeiro. Confederações, fe-
derações e os clubes do mundo inteiro tentam 
salvar campeonatos e agremiações da falência 
total. Tudo está paralisado e sem perspectivas 
claras de retorno.

No Botafogo, clube que se caracterizou 
nos últimos anos por uma união interna, que 
possibilitou o sucesso atual do clube, no mo-
mento está indo na contramão da história. Foi 
só a Justiça decidir pela volta de uns dirigen-
tes a fazer parte do meio esportivo, e eis que 
surge uma oposição ferrenha ao trabalho que 

vem sendo executado pela diretoria atual, que 
tem à frente o presidente, Sérgio Meira, que 
foi colocado no cargo a convite destes mes-
mos dirigentes.

Nos últimos dias, nós da imprensa e os 
torcedores do Botafogo temos ficado tristes 
com uma briga ferrenha entre o ex-diretor 
Breno Morais e o atual presidente do Belo,  
Sérgio Meira. A coisa saiu dos bastidores e 
se tornou pública, quando os dois trocaram 
farpas e acusações graves no programa Mi-
crofone Aberto da Rádio Tabajara, na última 
segunda-feira. Um áudio gravado da discus-
são se espalhou pelas redes sociais, externan-
do a desunião que hoje predomina no clube.

Sem as receitas dos jogos e a possibi-
lidade de perder patrocínios, por causa da 
paralisação do futebol. O clube, assim como 
os demais do País, passa por um momento 
delicado, que precisa da união de todos e este 
racha só vai piorar ainda mais as coisas. 

As acusações são graves, de ambas as 
partes, que geram desconfiança na torcida. 
Nunca é demais lembrar que o clube esteve 
envolvido recentemente no episódio que 
gerou a Operação Cartola, com seus dirigen-
tes envolvidos em acusações de manipulação 

de resultados. Agora, esta nova confusão só 
serve para criar um clima ruim nos bastido-
res do clube e entre os torcedores, que pode 
se refletir no rendimento do time nas compe-
tições que participa.

Tem gente já querendo antecipar as elei-
ções do clube, com um clima político terrível. 
Ora, o clube não terá eleições agora, e isto só 
mostra uma grande divisão, um racha que 
creio eu, não deve favorecer a ninguém, ou 
favorece? A pergunta fica no ar, sem resposta. 
Uma  coisa é certa, o grande prejudicado com 
tudo isto, é fácil de responder, é o próprio 
Botafogo.

Passado toda esta crise do coronavírus, 
os campeonatos devem continuar e o Botafo-
go está na disputa do título do Campeonato 
Paraibano e até da Copa do Nordeste. O clube 
está bem vivo nas duas competições e precisa 
do apoio de todos para conseguir os objetivos. 
Vem aí a Série C, e mais uma chance de acesso 
para a Série B.

Já que existe uma divisão clara nos 
bastidores, deixemos para as futuras elei-
ções decidirem. O momento é delicado. Não 
acredito que no coração dos botafoguenses 
reine o desejo de quanto pior melhor. Oxalá 

a paz volte a reinar e a atual direção possa 
cuidar da gestão do clube, sem interferências 
externas ou internas. No final, os conselheiros 
e demais pessoas com direito ao voto apro-
varão, ou não, o que vem sendo feito no clube 
na atual administração. Não estou aqui para 
julgar qual dos lados tem razão, e sim para 
mostrar que não é hora de desunião no clube.

Desistência
A cada dia me preocupa mais a desis-

tência e a torcida de alguns clubes para que 
o Campeonato Paraibano deste ano seja anu-
lado. Já são 3 o número de agremiações que 
dissolveram os elencos. Nacional de Patos, 
Sport Lagoa Seca e mais recente a Perilima. Se  
tiverem de retornar para finalizar a partici-
pação no Paraibano atual, o farão com times 
de garotos da base. Isto porque os dirigentes 
alegam, e não duvido que estejam com a ra-
zão, que não têm mais condições financeiras 
de arcar com as despesas, sem jogar. É bom 
lembrar que dos 3, apenas a Perilima está ga-
rantida na primeira divisão do ano que vem. 
O Sport já está rebaixado e o Nacional ainda 
corre risco de voltar para a segunda divisão. 
Lamentável.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Para o presidente do 
Campinense, Paulo Gervany, 
toda sugestão que venha 
para conseguir concluir o 
Campeonato Paraibano é 
válida. “Se pudermos encai-
xar as partidas do Paraibano 
junto com o Brasileiro será 
ótimo.  Se encontrarmos 
uma fórmula sem choques 
de datas seria maravilhoso, 
mas vamos consultar o de-
partamento médico para ver 

se isto é viável do ponto de 
vista clínico e físico”, afirmou.  

O volante do Treze, 
Dedé, concorda com os di-
rigentes e ver inclusive esta 
sugestão de diminuir o inter-
valo entre as partidas, como 
uma solução para terminar 
todas as competições, e os 
clubes conseguirem um pou-
co mais de receitas.

“Sabemos da situação 
do mundo. Acho isso válido 
para que possamos acabar o 
campeonato e buscar objeti-
vos como Copa Brasil e Copa 
do Nordeste. Isto melhoraria 
a situação do Treze, que in-
felizmente se encontra com 
problemas financeiros. Acho 
válido essa medida, para dar 
sequência  ao estadual”, disse 
o atleta.

Para o volante do Atlé-
tico, Ferreira, antes de tudo 
ele quer que o País volte ao 
normal, sem perigo de coro-
navírus. 

“Com tudo voltando ao 
normal, abrimos uma exce-
ção para este momento, mas 
apenas este ano. Isso não 
pode continuar nos próxi-
mos anos, com jogos a cada 
dois dias. Agora, tudo só 
pode ser feito, com a norma-
lidade, sem este vírus aí que 
não é brincadeira. Eu mesmo 
tenho um amigo que está no 
CTI. Primeiro a saúde, a vida 
e a família”, enfatizou.

Há quem seja contra a 
proposta dos atletas, como 
o técnico do CSP, Josivaldo 
Alves. “Eu sou contra. Acho 
que 48 horas é muito pou-
co. Estão falando agora, mas 
quando começarem a jogar, 
vão ver com as lesões. O cor-
reto entre uma partida e ou-
tra é um prazo de 72 horas. 
Da forma que propuseram, o 
risco de lesões é muito alto 
e o rendimento dentro de 
campo será prejudicado”, ar-
gumentou.

 Com tudo voltando 
ao normal, abrimos uma 

exceção para este 
momento, mas apenas 
este ano. Isso não pode 
continuar nos próximos 
anos, com jogos a cada 

dois dias 

Aldeone Abrantes diz ser favorável 
a jogos com intervalos menores de 
dias, mas está preocupado mesmo 
é com a situação financeira

Dedé concorda com a mudança de diminuir o intervalo entre as partidas

Foto: Ramon Smith/Treze
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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 01/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o proces-

so e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 01/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTOCICLETA 0 KM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALAGOA NOVA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NOVO 
RUMO – MOTORES E PEÇAS LTDA - R$ 14.772,00.

Alagoa Nova - PB, 27 de Fevereiro de 2020
ÍCARO TEIXEIRA ROCHA

Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0002/2020-CPL

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MOTOCICLETA 0 KM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALAGOA NOVA; / MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA nº 01/2020 / FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações / VALOR DO CONTRATO: R$ 14.772,00 (Catorze mil 
setecentos e setenta e dois reais) / CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PARTES: CONTRATANTE: Câmara Municipal de Alagoa Nova / CONTRATADA: NOVO 
RUMO – MOTORES E PEÇAS LTDA  / PRAZO DE VIGÊNCIA: 17 de fevereiro a 17 de maio de 2020.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Alagoa Nova, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações, ADJUDICA E HOMOLOGA o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020, para 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, no valor total de R$ 
68.262,00 (Sessenta e oito mil duzentos e sessenta e dois reais), em favor da empresa EDILENE 
IMPERIANO  DOS SANTOS – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.222.335/0001-05.

Alagoa Nova, 08 de abril de 2020.
Ícaro Teixeira Rocha

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

CASA CLEMENTINO LEITE
ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Alagoa Nova, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações, ADJUDICA E HOMOLOGA o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020, para 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, no valor total de R$ 17.735,00 (De-
zessete mil setecentos e trinta e cinco reais), em favor das empresas ANDERTON CAVALCANTE 
SOUTO - ME - R$ 185,00; EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS - R$ 17.441,10; PAPELARIA 
ROCHA LTDA ME - R$ 108,90.

Alagoa Nova, 08 de abril de 2020.
Ícaro Teixeira Rocha

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material destinados ao Hospital Dr. Hercílio Rodrigues para diagnostico 
do COVID-19, Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00030/2020.
VIGÊNCIA: até 13/10/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00194/2020 - 31.07.20 - 

DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB - R$ 33.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de atomizador costal motorizado destinado a atender as necessidades da 
Vigilância Ambiental na higienização de ambientes públicos.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00029/2020.
VIGÊNCIA: até 14/06/2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00193/2020 - 14.04.20 - 

RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - R$ 1.140,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil, para prestar 
serviços na Construção e Reforma do prédio onde funcionará o Pronto Socorro Municipal de Araruna/
PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: PB CONSTRU-
ÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP - Valor: R$ 308.380,24. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor 
Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 13 de abril de 2020
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: AQUI-
SIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VEÍCULO DA MESA DIRETORA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: IRMAOS MARTINIANO LTDA - R$ 22.246,00.

Araruna - PB, 13 de abril de 2020
CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA TEIXEIRA

Presidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, no GINÁSIO 

POLIESPORTIVO “O MONTEIRÃO” localizado à Av. Olívio Maroja, s/n. Bairro São Sebastião, saída 
para Itapororoca – Araçagi/PB, às 08h30min, do dia 28.04.2020, licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições de Materiais de Construção 
diversos até dezembro de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 003/2017. Informações: no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

Araçagi/PB, 08 de abril de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, no GINÁSIO 

POLIESPORTIVO “O MONTEIRÃO” localizado à Av. Olívio Maroja, s/n. Bairro São Sebastião, 
saída para Itapororoca – Araçagi/PB, às 08h30min, do dia 30.04.2020, licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições de materiais elétricos 
diversos, exercício 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 003/2017. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Araçagi/PB, 08 de abril de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030.2020.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, no GINÁSIO 

POLIESPORTIVO “O MONTEIRÃO” localizado à Av. Olívio Maroja, s/n. Bairro São Sebastião, saída 
para Itapororoca – Araçagi/PB, às 08h30min, do dia 05.05.2020, licitação na modalidade PREGÃO, 
na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições de materiais hidráulicos diversos 
até dezembro de 2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 003/2017. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Araçagi/PB, 13 de abril de 2020.
WALBERTO JOSÉ DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro Substituto e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00005/2020, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo 
pertinente para locação de softwares, cuja abertura será no dia 28.04.2020 às 08:30 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, 13 de Abril de 2020.
Pregoeiro Substituto 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Pavimentação 
em Paralelepípedos em ruas do bairro Bela Vista e na Entrada da Cidade sentido BR230, zona 
urbana do município de Assunção - PB. LICITANTES HABILITADOS: ESTRUTURAL SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELLI; MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELE; CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA; D K CONSTRUÇÕES EIRELI; DIAS CONS-
TRUCOES LTDA; TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS 
LTDA. 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 
22/04/2020, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Cen-
tro - Assunção - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34661143. 
E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 13 de Abril de 2020
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

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

Pavimentação e Drenagem em diversas ruas deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00002/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00053/2019 - Ljs Construtora Eireli - EPP 
- 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais 3 meses. ASSINATURA: 10.04.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Abril de 2020, licitação modali-
dade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para 
contratações futuras, para: Contratação de Serviços de Transportes para as diversas secretarias 

do município, conforme Anexo I. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 060/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369-1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Arara - PB, 13 de Abril de 2020
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00006/2020, 
para o dia 22 de Abril de 2020 às 09:00 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, 13 de Abril de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00023/2020, para o dia 22 
de Abril de 2020 às 11:00 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, 13 de Abril de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2020, que objetiva: aqui-
sição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GEOVANI DE LUCENA MEIRA - R$ 7.110,00; 
IVALDO BARBOSA CAMELO - R$ 8.172,00; JUNIOR DE LUCENA MEIRA - R$ 19.991,60; LUZIA 
BONIFACIO SILVA - R$ 8.172,00; MARCONI BARBOSA DE AGUIAR - R$ 5.720,40; MARIA DO 
LIVRAMENTO GOMES DOS SANTOS - R$ 7.110,00; MARIVALDA SILVA SANTOS BARBOSA - R$ 
7.110,00; NADYJANIA FELIPE BARBOSA - R$ 14.748,00.

Barra de Santana - PB, 23 de Março de 2020
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Barra de Santana: 02.040 Secretaria Municipal de Educação - 12 361 1002 2013 Manutenção do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL - 12 365 1002 2016 Manutenção 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE - 12 365 1002 2022 Manutenção do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA - 12 366 1002 2026 Manutenção do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA - 12 306 1002 2027 Manutenção do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - AEE - 12 361 1002 2015 Manutenção do Desenvolvimento do 
Ensino - MDE - 33.90.30 99 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 00701/2020 - 
24.03.20 - IVALDO BARBOSA CAMELO - R$ 8.172,00; CT Nº 00702/2020 - 24.03.20 - MARCONI 
BARBOSA DE AGUIAR - R$ 5.720,40; CT Nº 00703/2020 - 24.03.20 - LUZIA BONIFACIO SILVA - R$ 
8.172,00; CT Nº 00704/2020 - 24.03.20 - MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DOS SANTOS - R$ 
7.110,00; CT Nº 00705/2020 - 24.03.20 - MARIVALDA SILVA SANTOS BARBOSA - R$ 7.110,00; 
CT Nº 00706/2020 - 24.03.20 - GEOVANI DE LUCENA MEIRA - R$ 7.110,00; CT Nº 00707/2020 - 
24.03.20 - NADYJANIA FELIPE BARBOSA - R$ 14.748,00; CT Nº 00708/2020 - 24.03.20 - JUNIOR 
DE LUCENA MEIRA - R$ 19.991,60.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: 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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA do 
município de Curral Velho-PB, a medida de suas necessidades; ADJUDICO o seu objeto a: CLE-
BERSON LAURENCO FEITOSA 10207777454 - R$ 86.800,00.

Curral Velho - PB, 09 de Abril de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2020, que objetiva: 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 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA do 
município de Curral Velho-PB, a medida de suas necessidades; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: CLEBERSON LAURENCO FEITOSA 10207777454 - R$ 86.800,00.

Curral Velho - PB, 09 de Abril de 2020
JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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 SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA do município de Curral Velho-PB, a medida de suas necessidades. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Muni-
cípio de Curral Velho: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1004 2003 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, 020 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 05.000 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 04 122 1004 2007 MANUT. DAS ATIV. DA 
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 050 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 
06.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, 068 3390.30 
00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 20 
606 1004 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 
091 3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO; 08.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 
452 1004 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 118 
3390.30 00 001 MATERIAL DE CONSUMO, 119 3390.30 00 610 MATERIAL DE CONSUMO; 10.000 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 08 244 1008 2028 MANUT. DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 192 3390.30 00 001 MATERIAL 
DE CONSUMO; 10.001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1008 2036 MANUTENÇÃO 
DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 220 3390.30 00 311 MATERIAL DE CONSUMO; 11.000 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 12 368 1018 2054 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 325 3390.30 00 114 MATERIAL DE CONSUMO.. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Curral Velho e: CT Nº 00008/2020 - 13.04.20 - CLEBERSON LAURENCO FEITOSA 
10207777454 - R$ 86.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
UM VEICULO MODELO UTILITÁRIO MOTOR 2.0, COMBUSTIVEL GASOLINA, CAPACIDADE 
DE 05 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO APARTIR DE 2008, BANCADA EM 
COURO, KIT MUTIMIDEA, CÁMBIO MANUAL, SEM MOTORISTA, EMPLACDO, COM SEGURO, 
REVISADO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO para Câmara Municipal de Curral Velho/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JEAM JEFFESON FURTADO 
LEMOS - R$ 25.000,00.

Curral Velho - PB, 31 de Março de 2020
CLEONALDO LEITE DE GOIS

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2020, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
UM VEICULO MODELO UTILITÁRIO MOTOR 2.0, COMBUSTIVEL GASOLINA, CAPACIDADE DE 
05 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO APARTIR DE 2008, BANCADA EM COURO, 
KIT MUTIMIDEA, CÁMBIO MANUAL, SEM MOTORISTA, EMPLACDO, COM SEGURO, REVISADO 
EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO para Câmara Municipal de Curral Velho/PB; ADJUDICO o 
seu objeto a: JEAM JEFFESON FURTADO LEMOS - R$ 25.000,00.

Curral Velho - PB, 31 de Março de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO
AVISO DE RESULTADO  

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020
A Prefeitura Municipal de Curral Velho, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento e habilitação do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00010/2020, com o seu objetivo Contratação dos Serviços técnicos contábeis na 
assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações junto á Receita Federal Brasil, C.E.F., 
e Ministério da Previdência Social das informações da GFIP, DCTF, DIRF, RAIS como também o 
acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores, Durante o exercício 
de 2020. Conforme especificação do edital. Com os licitantes classificados em todas as fases deste 
certame a pessoa Jurídica ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - Valor: R$ 22.500,00 (Vinte 
dois mil e quinhentos reais).

Curral Velho - PB, 13 de Abril de 2020.
Cláudio Nogueira dos Santos

Pregoeiro Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO (ULTRASSOM E FOTOPOLIME-
RIZADOR DE RESINA) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 
Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 11:00h de 09/04/2020 no site www.portal-
decompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 23/04/2020 às 11:00h (horário de Brasília) no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, 
das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 
159, centro, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br, www.www.cuite.pb.gov.
br, www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cuité/PB, 08 de abril de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO (ULTRASSOM E FOTOPOLIME-
RIZADOR DE RESINA) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 
Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 11:00h de 14/04/2020 no site www.portal-
decompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 29/04/2020 às 11:00h (horário de Brasília) no 

site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, 
das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 
159, centro, Tel. 83-3372-2246/2447, e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br, www.www.cuite.pb.gov.
br, www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cuité/PB, 13 de abril de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2020

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAR PESSOA JURÍDICA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, CATA-VENTOS E 
LIMPEZA DE POÇOS DESTE MUNICÍPIO. Início da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 30/04/2020. 
Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de Novembro, 159, centro. 
Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Tel. 83-3372-2246, e-mail 
licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br, www.cuite.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Cuité/PB, 13 de abril de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2020
AVISO DE LICITAÇÃO
SEGUNDA CHAMADA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, 
através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09h00min 
horas do dia 06 de maio de 2020, Licitação TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, 
Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ENTORNO DA QUADRA NA ESCOLA 
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAFAYETE CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro 
São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.
br/licitacoes/) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf).

Campina Grande, 08 de abril de 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2020
AVISO DE LICITAÇÃO
SEGUNDA CHAMADA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTES DA PREFEITURA 
DE CAMPINA GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público 
que realizará às 09h00min horas do dia 07 de maio de 2020, Licitação TOMADA DE PREÇOS, do 
Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA TRAVESSA SERGIPE, 
LOCALIZADA NA RUA SERGIPE, ENTRE OS NÚMEROS 925 A (IGREJA PENTECOSTAL) E O 
NÚMERO 925 (CRAI), EM TERRENO ENTRE OS NÚMEROS 106 E 154 DA RUA ACRE E NO LEITO 
DA RUA ACRE, BAIRRO DA LIBERDADE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA 
PARAÍBA. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina 
Grande – PB e através dos portais: (http://transparencia.campinagrande.pb.gov.br/licitacoes/) e 
(https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf).

Campina Grande, 08 de abril de 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da CPL
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.05.050/2019. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA-EPP OBJETO 
CONTRATUAL:LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DISVER-
SAS UNIDADES DA SEMAS.OBJETO DO ADITIVO:PRORROGAÇÃO DO PRAZO A PARTIR DE 
08/04/2020, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.243.1018.2114/ 
08.244.1017.2118/ 08.244.1018.2123/ 08.244.1018.2127/ 04.122.2001.2128 E 08.243.1018.2129.
VALOR DO ADITIVO:224.640,00 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E 
QUARENTA REAIS). ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 1311/1001. 
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 57, I, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. SIGNATÁRIOS: MAÉSIO 
TAVARES DE MELO  EJOSÉ CABRAL FILHO.  DATA DE ASSINATURA: 08/04/2020.

MAÉSIO TAVARES DE MELO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 00152/2019 PARTES: STTP / 

MOBILIBUS - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA. OBJETO DO ADITIVO: 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE VALOR, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, 
ORIUNDAS DA INEXIGIBILIDADE 00022/2019/STTP, COM FULCRO NO ART 65, INCISO I ALÍNEA 
B, § 1º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUO NETO / MOBILIBUS - DESENVOLVIMENTO 
E CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA. ASSINATURA: 01/04/2020.FELIX ARAUJO NETO/
Superintendente - STTP

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00016/2020
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 DV00016/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para aquisição de Macacão para uso geral; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS 
EIRELLI - R$ 17.600,00.

Campina Grande - PB, 09 de Abril 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 para aquisição de Macacão para uso geral. FUNDAMENTO 

LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00016/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Campina Grande: 05.010 - Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 04.122.2001.2092 
- Ações administrativas da STTP 33.90.30.99 - 1001 - Material de consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e 
Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00047/2020 - 09.04.20 - DI DINAH COMERCIO 
DE ROUPAS EIRELLI - R$ 17.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2020
AVISO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB, 
torna público aos participantes da Licitação de modalidade CONCORRÊNCIA Nº 001/2020, do tipo 
“TÉCNICA E PREÇOS”, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE DUAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDA-
DE, PARA PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA:, 
que realizará a SEGUNDA SESSÃO às 14:00 horas do dia 15 de abril de 2020, para abertura dos 
INVÓLUCROS “C – PROPOSTA TÉCNICA” das Empresas: MAIS PROPAGANDA LTDA. – EPP e 
MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.

Campina Grande, 13 de abril de 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, 

CONVOCAÇÃO NEGOCIAÇÃO DE PREÇO.
2° AVISO

PREGÃO PRESENCIAL: 003/2020.
O Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de Capim e para quem interessar possa que o resultado da análise 
dos envelopes de habilitação das empresas participantes, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ESTIVAS, CEREAIS E PROTEÍNAS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL, PRÉ-ESCOLA, ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, após análise da nutricionista obtendo o 
seguinte resultado as empresas ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - CNPJ: 26.601.495/0001-06; 
MAC-COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.653.386/0001-27; MERCA-
DINHO OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 26.739.555/0001-43; XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS 
EIRELI - CNPJ: 04.949.494/0001-06 foram consideradas DESCLASSIFICADAS, por não apresen-
tarem as respectivas amostras. Já a empresas COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME 
- CNPJ: 24.059.658/0001-37 teve o item 013 – Flocos de Milho reprovado assim como, a empresa 
COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - CNPJ: 02.775.367/0001-02 teve o item 027 – Carne de Charque, 
reprovado, por suas amostras não atenderem aos requisitos exigidos no edital, ficando ambas nos 
respectivos itens DESCLASSIFICADOS. Ato contínuo, CONVOCAR, as empresas COMERCIAL 
DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME - CNPJ: 24.059.658/0001-37; COMERCIAL ITAMBÉ LTDA - 
CNPJ: 02.775.367/0001-02; MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 26.739.555/0001-43; para 
negociação de preço dos itens remanescentes, em reunião que ocorrerá na CPL no dia 23 de Abril 
de 2020 às 09:00, tudo com esteio no item VII subitem 1.6 alínea e) do edital. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Capim, 13 de Abril de 2020.
Antônio José da Silva

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
(RETOMADA)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM torna público que fará realizar através do pregoeiro 

oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, no dia 28 de Abril de 2020 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA MECÂNICA DE 
CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA 
PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CAPIM. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Capim, na Av. São Sebastião, s/n°, Centro, CAPIM – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas 
ou através do site www.capim.pb.gov.br. 

Capim-PB, 13 de Abril de 2020.
Antônio José da Silva

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020

CONCURSO PÚBLICO DESTINA-SE AO PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, SOB O REGIME JURÍDICO DE TRABALHO DO SERVIDOR 
ESTATUTÁRIO, CONFORME A RESPECTIVA DENOMINAÇÃO, PRÉ-REQUISITOS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento que será realizado 
neste Município, conforme Portaria instituída e tendo em vista o disposto no artigo 37 da Constituição 
Federal c/c as Leis Municipais, através da FACET CONCURSOS, Concurso Público de provas e 
de provas e títulos como também resolvem baixar esta Resolução que passa a vigorar como único 
regulamento deste Concurso Público para o recrutamento e seleção de candidatos aos cargos de 
Agente Comunitário de Saúde – 5 vagas (sendo 1 vaga para Microárea 2; 1 vaga para Microárea 
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4; 1 vaga para a Microárea 8; 1 vaga para a Microárea 12 e 1 vaga para a Microárea 13); Agente 
de Combate de Endemias – 5 vagas (sendo 3 (três) zona urbana e 2 (duas) zona rural); Agente 
Administrativo – 6 vagas; Analista Administrativo – 4 vagas; Auxiliar de Consultório Dentário – 3 
vagas; Auxiliar de Farmácia – 2 vagas; Auxiliar de Serviços Gerais – 5 vagas; Assistente Escolar – 3 
vagas; Assistente Jurídico – 1 vaga; Assistente Social – 1 vaga; Enfermeiro – 3 vagas; Farmacêutico/
Bioquímico – 2 vagas; Fisioterapeuta – 1 vaga; Gari – 25 vagas; Médico – 8 vagas; Merendeira – 7 
vagas; Motorista – 5 vagas; Nutricionista – 4 vagas; Odontólogo – 2 vagas; Operador de Máquinas 
– 1 vaga; Orientador Educacional – 3 vagas; Professor A – 17 vagas; Professor B (Artes) – 2 vagas; 
Professor B (Ciências) – 4 vagas; Professor B (Educação Física) – 1 vaga; Professor B (Geografia) 
– 4 vagas; Professor B (Inglês) – 2 vagas; Professor B (Matemática) – 2 vagas; Recepcionista – 3 
vagas; Supervisor Escolar – 5 vagas; Técnico em Enfermagem – 4 vagas; Técnico em Informática – 2 
vagas e Vigilante – 1 vaga. O presente Processo Seletivo Externo será realizado sob a responsabi-
lidade técnica e operacional da FACET CONCURSOS, conforme o processo licitatório e Contrato 
Estabelecido. O Edital nº 01/2020 será afixado no quadro de avisos do rol da Prefeitura Municipal 
a partir da data de publicação deste Aviso, assim como estará disponível aos pretensos candidatos 
também no site da organizadora. As inscrições ao Concurso Público ocorrerão no período de 20 de 
abril a 19 de junho 2020, de segunda a sexta feira. (nos dias úteis). Horário: das 9h às 13 horas. 
Local: Av. São Sebastião S/N, Sede da Prefeitura Municipal. Centro – CAPIM-PB, ou pela Internet 
no site da organizadora. O comprovante de inscrição do estará disponível no endereço eletrônico 
www.facetconcursos.com.br, a partir de 13 de julho de 2020 sendo de responsabilidade exclusiva do 
candidato à obtenção desse documento. A confirmação da inscrição só se dará mediante impressão 
deste comprovante de inscrição que deverá ser apresentado no dia da prova. A prova será realizada 
na data provável de 30 de agosto de 2020 em horários e locais a  serem comunicados aos candidatos 
inscritos por meio do cartão de inscrição definitivo, que lhes será entregue na data supracitada e 
também através de Portaria publicada no quadro de avisos do rol da Prefeitura Municipal e no site 
da organizadora: www.facetconcursos.com.br

CAPIM-PB, 13 de Abril de 2020.
Tiago Roberto Lisboa

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
(RETOMADA)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial 

para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente 
a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações 
e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão presencial 
tipo menor preço, no dia 28 de Abril de 2020 as 11:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA 
FROTA MUNICIPAL. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Capim, na Av. São Sebastião, s/n°, Centro, CAPIM – Pb. Maiores informações na COPELI no 
endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do 
link http://transparencia.capim.pb.gov.br/licitacoes/

Capim-PB, 13 de Abril de 2020.

Antônio José da Silva
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBAS

RESULTADO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2020

O Fundo Municipal de Saúde de Cacimbas, através da Comissão Permanente de Licitação, 
tona-se público o resultado da análise dos envelopes de Habilitação das empresas participantes 
no certame da Tomada de Preço nº 0001/2020, objetivando a Contratação de empresa para execu-
ção dos serviços de engenharia nas UBS, quais sejam: UBS - Maria Daguia da Cunha, Sitio Cipó 
(reforma), na UBS - Maria das Neves, Distrito de São Sebastião (ampliação), na UBS - Francisco 
Domingos dos Santos, Sito São Gonçalo (reforma), todos na Zona Rural no Município de Cacim-
bas - PB, foram consideradas habilitadas as empresas quais sejam: COVALE CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58; INOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMEN-
TOS EIRELI - CNPJ: 19.420.845/0001-64; SILVACON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 
- CNPJ: 31.900.447/0001-40; SOMOS CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 35.042.630/0001-03; 
após analises foram consideradas inabilitadas por não terem atendidos os itens do instrumento 
convocatório, as empresas quais sejam: ARRIMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.446.272/0001-
33; D K CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 23.916.946/0001-06; E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 17.560.794/0001-40; JMSV CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 
30.999.688/0001-26; TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS 
LTDA - CNPJ: 21.933.413/0001-07, será concedida o prazo de acordo com o disposto do art. 109, 
inciso I, alínea “a”, caso as empresas desejarem interpor recurso, se assim o fizer, caso nenhuma 
empresa não venha interpor recurso ao resultado do certame, fica designado para o dia 24/04/2020, 
as 11hs:00ms, a sessão para abertura e julgamento dos envelopes de propostas de preços das 
empresas consideradas habilitadas.    

Cacimbas – PB, 13 de Abril de 2020.
Andeson Leite Paulino

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO, Estado da Paraíba,por intermédio da COMISSÃO 

ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, e, por meio da Empresa CONTEMAX CONSULTORIA 
TÉCNICA E PLANEJAMENTO LTDA, contratada através de processo de licitação, torna público a 
abertura de inscrições para CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS,objetivando o pre-
enchimento de cargos vagos na estrutura administrativa do Município. O Concurso será regulado 
pelas instruções especiais constantes do Edital Regulador, Lei Orgânica do Município e demais 
legislação municipal aplicável à espécie. Os cargos são os seguintes:Assistente Social, Auxiliar De 
Consultório Odontológico, Auxiliar De Serviços Gerais, Cuidador Educacional, Educador Físico, Gari, 
Médico, Monitor Escolar, Motorista, Nutricionista, Odontólogo- CEO, Odontólogo- ESF, Operador 
De Máquina, Orientador Educacional, Professor – Artes, Professor – Ciências, Professor - Ensino 
Fundamental Séries Iniciais (Zona Rural), Professor - Ensino Fundamental-Séries Iniciais (Zona 
Urbana), Professor – Matemática, Professor – Português, Professor – Religião, Professor –Geografia, 
Professor – História, Psicólogo, Psicopedagogo, Técnico Em Laboratório e Vigilante.

O Concurso será planejado, organizado e executado pela Contemax Consultoria e supervisio-
nado pela Comissão Especial de Concurso Público do Município de Congo, eleita pela Portaria n.º 
044/2020, de 05 de março de 2020.

As inscrições ficarão abertas VIA INTERNET a partir de 00h00m do dia 15 de abril até 23:59 do 
dia15 de maiode 2020, no site www.contemaxconsultoria.com.br.

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos no site www.contemaxconsul-
toria.com.br e www.congo.pb.gov.br.

Congo/PB, 13 de abril de 2020.
Joaquim Quirino da Silva Júnior

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Abril de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Psicotrópicos [medicamentos controlados] 
diversos [injetáveis e não injetáveis], destinados à Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde, 
mediante requisição diária e/ou periódica. 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 22/19; 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) 3265-1030. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: 
http://duasestradas.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Duas Estradas - PB, 13 de Abril de2020
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Abril de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de veículo 
tipo passeio, com motorista e combustível por conta do licitante, para transporte de orientadores 
sociais (visitadores) do Programa Criança Feliz, deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 1002. Informações: no 
horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. 
E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 13 de Abril de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Abril de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de 
hortifrutigranjeiros. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.
br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 13 de Abril de 2020
MARIA GORETE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00008/2020. OBJETO: Mão de obra especializada para 

operador e serviços de manutenção e conservação corretiva e preventiva de maquinas agrícolas 
a serviço da secretaria agricultura de segunda a sexta com 08:00 horas diárias. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 13/04/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00007/2020. OBJETO: Contratação de veículo tipo 

VAN, em bom estado de conservação, capacidade mínima de 15 lugares, para atender a todas 
secretárias do Município de Igaracy - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito 
Constitucional, em 13/04/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00007/2020

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 DV00007/2020, 
que objetiva: Contratação de veículo tipo VAN, em bom estado de conservação, capacidade 
mínima de 15 lugares, para atender a todas secretárias do Município de Igaracy - PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 
25254124865 - R$ 13.410,00.

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

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Juazeirinho, através de seu Presidente, 

tendo em vista a continuidade da licitação supramencionada, torna público para conhecimento dos 
interessados o resultado do julgamento dos documentos de Habilitação apresentados para a licitação 
acima referida, cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para construção de sistema de 
abastecimento de água. Habilitadas: Torres e Andrade Construções, Pré-moldados e Serviços Ltda., 
CNPJ. 21.933.413/0001-07; ACRM Construções e Serviços Ltda., CNPJ. 09.343.022/0001-29; A.S.A 
Construções Eireli, CNPJ. 28.695.677/0001-00; E.L.F Teixeira Construções e Serviços Eireli – EPP, 
CNPJ. 17.560.794/0001-40; D2R3 Serviços de Construção Civil, CNPJ. 32.666.677/0001-50; RF 
Serviços de Construção Civil Eireli, CNPJ. 29.878.872/0001-39; Edificar Construções e Serviços, 
CNPJ. 21.240.497/0001-95; FBS Serviços de Engenharia Eireli, CNPJ. 30.233.033/0001-42; 

Construtora Princesa do Vale Ltda. - ME, CNPJ. 15.233.791/0001-77; Pinheiro & Braga Cons-
truções e Engenharia Ltda., CNPJ. 22.885.188/0001-35; e COPEME Construtora Eireli, CNPJ. 
24.414.236/0001-32. Inabilitada: JMR Construções Eireli, CNPJ. 08.686.945/0001-10, Item 8.3.2 
sem assinatura. A partir desta publicação ficam franqueadas vistas aos interessados e iniciado o 
prazo recursal (art. 109, inciso I, letra a, da Lei 8.666/93). A Empresa FBS Serviços de Engenharia 
Eireli, CNPJ. 30.233.033/0001-42, tem o prazo legal para apresentação das certidões da Receita 
Federal e Certidão Municipal vigentes, sob pena de Inabilitação. Caso, inexistam recursos, a Sessão 
de abertura de Propostas será dia 23 de abril, às 09:00 horas. Comissão Permanente de Licitação 
de Juazeirinho, sediada na Praça João Pessoa, 05, Centro, Juazeirinho – PB.

Juazeirinho, 07 de abril de 2020.
IZAEL DOS SANTOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUREZ TAVORA, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações,  bem como toda legislação correlata, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, com EXCLUSIVIDADE de participação para 
empresas enquadradas nos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações, em reunião 
que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, no dia 04/05/2020 as 14:00 horas. 
Objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” A “Z” TIPO ÉTICO e GENÉRICO. Maiores 
informações e aquisição do edital através do link http://www. https://www.juareztavora.pb.gov.br/
editais/ou de forma eventual no endereço, Rua José Mendonça de Araújo, N 171 – Centro - Juarez 
Távora –PB - CEP – 58387-000, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Juarez Távora, 13 de abril de 2020.
Roberto Carlos de Oliveira Borges 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUREZ TAVORA, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações,  bem como toda legislação correlata, que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, com EXCLUSIVIDADE de participação para 
empresas enquadradas nos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações, em reunião 
que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, no dia 04/05/2020 as 09:30 horas. 
Objetivo: Aquisição de material gráfico destinado à manutenção das secretarias municipais deste 
município. Maiores informações e aquisição do edital através do link: https://www.juareztavora.pb.gov.
br/editais/ou de forma eventual no endereço, Rua José Mendonça de Araújo, N 171 – Centro - Ju-
arez Távora –PB - CEP – 58387-000, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Juarez Távora, 13 de abril de 2020.
ROBERTO CARLOS DE OLIVERA BORGES 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
FASE DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33004/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 
MARIA CÉLIA FEITOSA EM PARATIBE, JOÃO PESSOA. A Prefeitura Municipal de João Pessoa 
através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, constituída através do Decreto nº 9308/2019, 
datada de 25 de junho de 2019, comunica aos interessados que a empresa NV CONSTRUÇÕES 
EIRELI EPP, interpôs recurso Administrativo processo protocolado no email oficial da CEL: cel_se-
plan_pmjp@hotmail.com no dia 09/04/2020, contra o resultado do julgamento da Habilitação. Ficam 
franqueadas vistas ao processo. 

João Pessoa 13 de abril de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
AVISO DE ADIAMENTO REUNIÃO
CONCORRÊNCIA Nº 33003/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA NA 
COMUNIDADE SÃO RAFAEL EM JOÃO PESSOA.

A comissão Especial de Licitação da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, através de seu presidente, torna público, considerando os efeitos da Pandemia do 
CONVID-19 (coronavirus), considerando a existência de vítimas fatais de coronavirus na cidade de 
João Pessoa, considerando, as orientações da OMS, Ministério da Saúde e da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa todos no esforço de evitar aglomerações de pessoas, considerando, a prorroga-
ção do Decreto Municipal que suspende o atendimento ao público nas repartições municipal, fica 
adiado a reunião para recebimento e abertura dos envelopes para o dia 11/05/2020 as 09:00hs. 
Fica alterado a publicação no DOU em 09/04/2020, seção 3, página 69, e DOE-PB e JORNAL A 
UNIÃO, edição de 09/04/2020.

(publicado por incorreção)
João Pessoa, 08 de abril de 2020.

Eduardo Henrique Marinho Alves
Presidente da CEL/SEPLAN

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 

CONCORRÊNCIA N° 33025/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO 

POLIESPORTIVO DA EMEF ANTÔNIO SANTOS COELHO NETO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 

torna público o resultado de julgamento da proposta comercial da CONCORRÊNCIA N° 33025/2019: 
EMPRESAS CLASSIFICADAS: A3T CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO LTDA R$ 322.054,95, 
RSN INCORP. E ENGENHARIA LTDA R$ 339.299,75 e CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM 
R$ 343.775,93 DESCLASSIFICADA: Nenhuma. O relatório de julgamento da proposta comercial 
encontra-se disponível no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de João Pessoa e na CEL 
cujo endereço consta no preâmbulo do edital. Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se 
o prazo recursal na forma da Lei.

João Pessoa, 08 de abril de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019/144090  CHAMADA PÚBLICA Nº 09001/2020 
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
 A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Presidente da 

Comissão de Licitação, torna público o resultado de julgamento da impugnação impetrada pela 
UNICAFES - União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária – Fe-
deração Paraíba, inscrita no CNPJ sob o nº 34.345.191/0001-45, a qual foi INDEFIRIDA, consoante 
os argumentos constantes do parecer jurídico nº 215/2020 emitido pela Procuradoria Setorial/ 
SEDEC, acostado aos autos.

João Pessoa, 13 de abril de 2020.
Anatilde Eleonore Teixeira Travassos

Presidente da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 004/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios, destinados as diversas Secretarias do Município de Livramento/PB, para o 
exercício de 2020; Homologo o correspondente procedimento licitatório em favor de:Pessoa jurídica: 
Coroa Comercio e Fracionamento de Cereais Ltda, CNPJ: 21.391.428/0001-82, com o valor total 
de R$ 201.514,20 (Duzentos e um mil, quinhentos e quatorze reais e vinte centavos), pelos os 
itens: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 a 16, 20 a 28, 30 a 36, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 57 a 61; Pessoa 
jurídica: J.T.A. Comercio de Artigos Descartaveis Ltda, CNPJ: 21.318.384/0001-65, com o valor total 
de R$ 1.840,00 (Um mil, oitocentos e quarenta reais), pelos o item: 44; Pessoa jurídica: JF Carnes 
e Frios Comercio Eireli, CNPJ: 21.778.760/0001-02, com o valor total de R$ 102.412,80 (Cento e 
dois mil, quatrocentos e doze reais e oitenta centavos) pelos os itens: 4, 8, 10, 17, 18, 19, 29, 37, 
38, 39, 40, 41, 46, 48, 51, 52, 55 e 56.Total homologado: R$ 305.767,00 (Trezentos e cinco mil, 
setecentos e sessenta e sete reais).Ficam notificados os licitantes acima citados a comparecer no 
setor de licitação, para assinarem os respectivos contratos, no prazo de até 05 (Cinco) dias úteis, 
contado a partir do 1º dia útil subsequentedesta publicação.

Livramento - PB, 08 de abril de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 005/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar que serão fornecidas aos alunos da rede 
municipal de ensino do Município de Livramento/PB, para o exercício de 2020; Homologoo corres-
pondente procedimento licitatório em favor da pessoa jurídica: Coroa Comercio e Fracionamento de 
Cereais Ltda, CNPJ: 21.391.428/0001-82, com o valor total de R$ 275.873,25, (Duzentos setenta e 
cinco mil, oitocentos setenta e três reais, vinte e cinco centavos), pelos itens 1 a 51.Fica notificado 
o licitante acima citado a comparecer no setor de licitação, para assinar o respectivo contrato, no 
prazo de até 05 (Cinco) dias úteis, contado a partir do 1º dia útil subsequentedesta publicação.

Livramento - PB, 08 de abril de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL LIVRAMENTO
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 048/2017

Pregão Presencial Nº 013/2017. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: 
Bomsucesso Ltda-ME, CNPJ: 16.826.093/0001-48. Considerando a prorrogação a vigência será 
até 31/12/2020. Considerando a necessidade de continuação dos serviços o valor total que será 
aditivado é de R$ 228.510,00 (Duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e dez reais), referente aos 
itens: 1, 3, 8, e 11. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Partes: Carmelita E. 
V. Sousa (Pela contratante) o Sr. Francisco das C. Araújo (Pela Contratada).

Livramento/PB, 02 de março de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE ÁREA EXTERNA DO 
COMPLEXO ESPORTIVO MONTE ALEGRE (PRAÇA), NO BAIRRO CARECÃO NO MUNICÍPIO 
DE LAGOA SECA/PB. LICITANTES INABILITADOS: BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRE-
LI; no item: 8.2.3, inciso II, DIAS CONSTRUCOES LTDA – EPP, nos itens: 8.2.1, 6.7.2 e 8.2.8; 
ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI, no item 8.2.3.1.2. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. TODOS OS LICITANTES FORAM CONSIDERADOS 
INABILITADOS por suas documentações não atenderem ao disposto no instrumento convocatório. 
A Presidente fixou aos licitantes prazo para apresentação de nova documentação: 08 (oito) dias 
úteis, para apresentação de nova documentação, escoaidas as causa da INABILITAÇÃO, ou seja 
fica desde já fixada a data até o dia 24 DE ABRIL DE 2020, a data máxima para a apresentação 
da nova documentação, conforme § 3º, do Art. 48, da Lei nº 8.666/93.A apresentação da docu-
mentação, devera ser apresentada medicando requerimento da empresa. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 
647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. 
E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 13 de Abril de 2020
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

Tomada de Preços n. 004/2020
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MARI, no uso 

de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após análise 
dos documentos de habilitação foi apurado o seguinte: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS EIRELI-EPP – CNPJ: 20.010.332/0001-64, foi HABILITADA, por cumprir de forma integral 
os itens 5 e 6 do edital. Maiores informações através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com ou no 
endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal 
de 08h00min as 12h00min.

Mari, 09 de abril de 2020
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 005/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo 
menor preço Global, objetivando Contratação de empresa para executar obras de recuperação e 
manutenção da academia e unidades de saúdes do município, em sessão pública para abertura 
dos envelopes de habilitação e proposta que realizar-se-á as 09:00hs do dia 30/04/2020, na sala 
da CPL. Maiores informações e aquisição do edital através do link: http://www.mari.pb.gov.br/lici-
tacoes/ ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

MARI, 13 de abril de 2020. 
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

 AVISO DE JULGAMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇO Nº. 0002/2020

OBJETO: Execução de Obras de Implantação de Melhoria Habitacional para o Controle da 
Doença de Chagas, seguintes localidades: Sitio Grossos, Sitio Campos de Lagoa, Sitio Malhada de 
Areia, Sitio Riacho do Meio e Sitio Boi Morto, Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico em 
Anexo, Localizado na Rua Frei Ipiabina, s/n, Centro Olivedos Pb, Conforme Planilha Orçamentária 
e Projeto Básico em Anexo.

O Município de Olivedos-PB, por meio da Comissão Permanente de Licitação, faz saber aos 
interessados do certame em epígrafe que após a análise da Proposta de Preço reapresentada pela 
empresa MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 10.291.098/0001-37 com o objetivo de sanar 
problemas ocorridos, tornaram a apresentar diversos erros conforme pareceres: Pereceres Técnico 
de Engenharia e Jurídico emitidos por suas respectivas assessorias ficando a empresa em tela 
DESCLASSIFICADA, os (Pareceres), detalhados se encontra-se no setor de licitação a disposição 
dos interessados para vistas, abrindo-se prazo recursal na forma da Lei.

 Olivedos- PB, 09 de Abril de 2020
Alixandre Assis Ramos
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Abril 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Material de Limpeza diversos, 
destinado a está prefeitura e ao Fundo Municipal de Saúde de Pedro Régis. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 130/2005. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 99167-0794. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Pedro Régis - PB, 13 de Abril de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
diversos da tabela da ABC Farma de A a Z dos tipos ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILAR, destinados 
ao atendimento das unidades de saúde e demanda judicial. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 130/2005. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
99167-0794. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pedro Régis - PB, 13 de Abril de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00046/2019, em 12.02.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa MARIA LIANI LEONARDO
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de locação de um veículo. 
OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de parte do objeto.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 09 de Abril de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                          

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços n° 00005/2020
A Comissão de Licitação torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 

00005/2020, tipo menor preço global, cujo objeto é implantação de pavimentação em paralelepí-
pedo em vias públicas do município de Pedra Branca-PB, atendendo ao Contato de Repasse nº 
889202/2019/MDR/CAIXA e OPERAÇÃO Nº1065591-60. Abertura dia 30.04.2020 as 08:30 horas 
a rua Pres. João Pessoa, 391-centro-Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

                                                                                       Pedra Branca – PB, 13 de Abril de 2020
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

 Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços n° 00006/2020
A Comissão de Licitação torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 

00006/2020, tipo menor preço global, cujo objeto é implantação de pavimentação em paralelepí-
pedo em vias públicas do município de Pedra Branca-PB, atendendo ao Contato de Repasse nº 
896286/2019/MDR/CAIXA e OPERAÇÃO Nº1069475-42. Abertura dia 30.04.2020 as 10:30 horas 
a rua Pres. João Pessoa, 391-centro-Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.
pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

                                                                                       Pedra Branca – PB, 13 de Abril de 2020
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00004/2020

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 DP00004/2020, 
que objetiva: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a montagem de cestas básicas para 
distribuição as famílias carentes atingidas direta ou indiretamente pela pandemia do coronavírus 
neste município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: WELING-
TON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - R$ 44.898,00.

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

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a montagem de cestas básicas para 

distribuição as famílias carentes atingidas direta ou indiretamente pela pandemia do coronavírus 
neste município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.090-SEC. DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02090.08.244.2018.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
AÇÃO SOCIAL 02090. 08.244.2018.2085 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS ELEMEN-
TO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.32.00.00 - MATEERIAL DE 
DISTRIBUIÇÇÃO GRATUITA.. VIGÊNCIA: até 06/06/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00034/2020 - 07.04.20 - WELINGTON OLIVEIRA 
DE ARAUJO NUNES - R$ 44.898,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00011/2020. OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios 

Diversos, Destinados a Esta Prefeitura. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para 
no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores: GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA EIRELI - CNPJ 11.227.736/0001-13. LUCIELMA 
MARIA OLIVEIRA DA SILVA - CNPJ 26.290.355/0001-56. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3291-2222.

Rio Tinto - PB, 09 de Abril de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2020

OBJETO: Execução dos serviços de transporte escolar, destinado a rede de ensino municipal 
e estadual, junto a secretaria de Educação deste município.

O Pregoeiro Oficial convoca o comparecimento da seguinte empresa: ADRIANO SOARES 
DE SOUZA, CLEONICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS 07652786428, EDNELIO MANOEL DO 
NASCIMENTO 02932672436, ROMILDO PONCIANO SIMÃO 03440530400, SEVERINO FELIX 
DA SILVA 54361699453, para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 17 de abril de 
2020 às 09:00 horas no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99333-5316.

Rio Tinto - PB, 13 de abril de 2020
Josenildo Silva de Oliveira

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução e locação dos serviços 
de transportes diversos, destinado a Secretaria de Educação deste município. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: <#LEGISLACAO_PUBLICACAO>. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291-
2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 13 de Abril de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Abril de 2020, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução e locação dos serviços 
de transportes diversos, destinados as diversas secretarias deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 025/2005.
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3291-2222. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 13 de Abril de 2020
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2020, que objetiva: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDI-
MENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 578.685,00.

Remigio - PB, 13 de Abril de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVIÇO 

DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO (PA), SAMU, EVENTOS 
DA ATENÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CAPS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00030/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remigio: 02.040 SECRE-
TARIA DE SAÚDE 02040 10 301 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO 
BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 02110 
10 303 1002 2039 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 3390.30 MATERIAL 
DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINARIOS 1211 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE 1214 TRANSFERENCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE 
CUSTEIO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00117/2020 - 13.04.20 - EVANDRO DO NASCIMENTO 
VIEGAS 09406495430 - R$ 21.960,00; CT Nº 00118/2020 - 13.04.20 - FRANCIEL MONTEIRO DA 
ROCHA - R$ 47.750,50; CT Nº 00119/2020 - 13.04.20 - MERILUCIA DA SILVA - R$ 273.958,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2020, que objetiva: GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVIÇO DE REFEIÇÕES 
PARA OS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO (PA), SAMU, EVENTOS DA ATENÇÃO 
BÁSICA, PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CAPS; ADJUDICO o seu objeto a: EVANDRO DO 
NASCIMENTO VIEGAS 09406495430 - R$ 21.960,00; FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA - R$ 
47.750,50; MERILUCIA DA SILVA - R$ 273.958,00.

Remigio - PB, 13 de Abril de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00030/2020, que objetiva: GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS PARA ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA OS 
PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO (PA), SAMU, EVENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, 
PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CAPS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: EVANDRO DO NASCIMENTO VIEGAS 09406495430 - R$ 21.960,00; FRANCIEL 
MONTEIRO DA ROCHA - R$ 47.750,50; MERILUCIA DA SILVA - R$ 273.958,00.

Remigio - PB, 13 de Abril de 2020
FRANCISCO ANDRE ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NE-

CESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2020 - Ata de Registro de Preços nº 006/2019, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00013/2019, realizado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Remigio: 02.040 SECRETARIA DE SAÚDE 02040 10 301 2002 2006 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 
10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 02110 10 302 1002 2038 
MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 
E HOSPITALAR 02110 10 303 1002 2039 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
BÁSICA 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO 3390 32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAUDE 1213 TRANS-
FERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ES-
TADUAL 1214 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00120/2020 - 13.04.20 
- A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 578.685,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
TOMADA DE PREÇO 003/2020

RESULTADO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO
Decisão: 1º SOMOS CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ 35.042.630/0001-03, com o valor de R$ 

245.530,34(duzentos e quarenta e cinco mil quinhentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), 
PRINCESA DO VALE EIRELI – ME, CNPJ n 15.233.791/0001-77, com o valor de R$ 246.805,71(du-
zentos e quarente e seis mil oitocentos e cinco reais e setenta e um centavos), ABILIO FERREIRA 
LIMA NETO EIRELI, CNPJ N 05.935.592/0001-57, com o valor de R$ 250.716,95(duzentos e 
cinquenta mil setecentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), FFJ CONSTRUTORA 
LTDA, CNPJ n 19.369.906/0001-06, com o valor de R$ 254.052,84(duzentos e cinquenta e quatro 
mil cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), RDA CONSTRUÇÃO E EMPRENDIMENTOS 
EIRELI – ME, CNPJ n 21.120.333/0001-24 com o valor de R$ 272.706,90(duzentos e setenta e dois 
mil setecentos e seis reais e noventa centavos) e A CASA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ n 20.256.412/0001-02 com o valor de R$ 280.369,86(duzentos e oitenta mil trezentos e 
sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos). Serão respeitados prazo do art. 109, lei 8666/93.

CPL, a Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro, Serra Grande – PB.
SERRA GRANDE, 13 DE ABRIL DE 2020.

JOSE ANDRESON FILHO
Presidente da CPL/PMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019
OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR 

PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Acréscimo de mais 60 (SESSENTA) dias ao prazo estabelecido 
no Contrato nº 00026/2019 – CPL, firmado entre as partes em 25/02/2019, nos termos previstos 
em sua Cláusula Sétima

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº: 00026/2019-
CPL E artigo 65, II, “b”, da Lei n.º 8.666/93e artigo 57, II, a e b, da Lei n.º 8.666/93.

DOTAÇÃO: Recursos FNS-FUNASA PROPOSTA N° 097054/2017 e Próprios do Município de 
São Bento

VIGÊNCIA: 30/04/2020.
PARTES CONTRATANTES: Município de São Bento e CAVALCANTI PRIMO VEICULOS;
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019
OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR 

PARA COLETA CONVENCIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Acréscimo de mais 60 (SESSENTA) dias ao prazo estabelecido 
no Contrato nº 00026/2019 – CPL, firmado entre as partes em 25/02/2019, nos termos previstos 
em sua Cláusula Sétima

FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº: 00026/2019-
CPL E artigo 65, II, “b”, da Lei n.º 8.666/93e artigo 57, II, a e b, da Lei n.º 8.666/93.

DOTAÇÃO: Recursos FNS-FUNASA PROPOSTA N° 097054/2017 e Próprios do Município de 
São Bento

VIGÊNCIA: 30/04/2020.
PARTES CONTRATANTES: Município de São Bento e CAVALCANTI PRIMO VEICULOS;
DATA DA ASSINATURA: 28/02/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 003/2020
O Prefeito do Município de Sumé - PB, em de conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas al-

terações demais legislações aplicáveis, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados,a 
realização de CHAMAMENTO PÚBLICO para de CONCESSÃO DE OUTORGA DE PERMISSÃO DE 
USO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL À TÍTULO PRECÁRIO E ONEROSO 
DE ESPAÇO PÚBLICO LOCALIZADO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO 
ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO (SUME SHOPPING), o qual se encontra, na íntegra, à disposição de 
todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Avenida Primeiro de Abril, 
379 – Centro, no horário das 08:30 as 13:00 h e no Site www.sume.pb.gov.br . Outras informações 
pelo Telefone (83) 3353-2274. Os interessados poderão apresentar proposta de credenciamento, 
a partir da data de 27 de abril de 2020, no local supramencionado, sendo suas inscrições propor-
cionalmente adequadas ao período remanescente de vigência do Credenciamento.

Sumé - PB,09de abril de 2020.
É’DEN DUARTE PINTO DE SOUSA

PREFEITO

FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/20

OBJETO: Execução dos serviços de construção de um Centro de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos SCFV, na Zona Rural deste Município - Unidade de Barra de Antas. CLASSIFICAÇÃO 
FINAL: 1º - FM Serviços - ME - R$.99.997,37; 2º - Construtora Imperial Eireli - ME - R$.101.866,45; 3º 
- Humberto Ramalho Trigueiro Mendes - ME - R$.105.869,69; 4º - Construtora e Locadora Alexandre 
Ltda. - EPP - R$.108.575,29; 5º - Ponte Rotto Serviços de Engenharia Ltda. - ME - R$.113.466,68; 
e 6º - Sete Construções Ltda. - EPP - R$.128.945,85. Maiores informações e vistas ao processo 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Rua Orcine 
Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 09 de abril de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/20

OBJETO: Execução dos serviços de reforma da Biblioteca Municipal Augustos dos Anjos. 
CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - MVA Construções e Serviços Ltda. - ME - R$.238.671,84; 2º - 
Comipa Engenharia e Incorporações Ltda. - ME - R$.240.328,79; 3º - Caramuru Construtora e 
Imobiliária Ltda. - EPP - R$.246.799,83; 4º - Exata Construções, Engenharia e Imobiliária Ltda. - 
ME - R$.248.900,00; 5º - R F Construções e Serviços Ltda. - ME - R$.258.329,95; 6º - FM Serviços 
Ltda. - ME - R$.306.988,16; e 7º - Ricardo Ribeiro Carneiro da Cunha Eireli - ME - R$.308.499,80. 
Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, em sua sede, na Rua Orcine Fernandes, s/nº - Centro - Sapé - PB, no horário das 08:00 
às 12:00 dos dias úteis.

Sapé - PB, 09 de abril de 2020.
MARCELO DE SOUZA PEREIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Abril de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Materiais Elétricos Diversos destinados 
à iluminação pública e manutenção de prédios públicos deste Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Solânea - PB, 10 de Abril de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 24 
de Abril de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Federal nº. 00001. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 34671028. E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br. Edital: www.
saojosedosabugi.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 09 de Abril de 2020
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00005/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00005/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A AMPLIA-
ÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇOES 
E LOCAÇÕES LTDA - R$ 24.170,31.

São João do Tigre - PB, 23 de Março de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

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

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São João do Tigre: 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRTURA 15.451.1008.1008 
- AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS - 15 451.3008.1042 - APLIAÇÃO DO 
CEMITÉRIO PÚBLICO 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 
02601/2020 - 23.03.20 - MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA - R$ 24.170,31.

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

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de ampliação da E.M.E.I.F. 
Antônio Lacerda Neto. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2020. DOTAÇÃO: 
Secretaria de Educação - Convênio nº 452/2019 - Processo Administrativo º 0030632-5/2019 e 
0030951-0/2019 - Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia do Estado da Pa-
raíba - com recursos provenientes da classificação orçamentária nº 0593622101.12.361.5006.487
0.00000000287.44405100.11200, RO 03072 e a Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, 
assim: 05.00 - Secretaria Municipal de Educação; 12.361.2009.10058 - Reforma e Ampliação de 
Unidades Escolares; 1110000.00 - Receitas e Impostos e de Transferências de Impostos - Educação; 
4.4.90.51.01 - Obras e Instalações.. VIGÊNCIA: até 08/04/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00119/2020 - 08.04.20 - JATOBA CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA - R$ 229.824,46.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
HOMOLOGAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2020, que objetiva: Contratação de serviços 
para transporte de alunos da rede estadual e municipal de ensino; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALAN CARLOS MACIEL ABREU - R$ 8.991,00; FRANCISCO 
FRANCILEUDO DE LIRA - R$ 14.985,00; HELENA DOS RAMOS ALVES - R$ 22.177,80; JOELSON 
MARIANO DE SOUSA - R$ 20.379,60; LEANDRO PEREIRA DA SILVA 10255437420 - R$ 83.916,00; 
RICARDO DIAS DE ARAÚJO - R$ 23.976,00.Convocamos os representantes dos licitantes acima 
citados para num prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, considerados da data de publicação deste 
ato, assinarem seus respectivos contratos.

São José de Piranhas - PB, 09 de Abril de 2020
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: contratação de empresa especializada 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. 

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00009/2019. 
DOTAÇÃO: CV 01886/2017 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA - convênio 

856047/2017/MSAÚDE (despesa a seguir descrita correrá à conta de dotação orçamentária 
consignada na Lei nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017 (LOA 2017), Unidade Orçamentária 36211, 
Unidade Gestora/Gestão 255000/36211. Fonte: 6100 Programa de Trabalho: 10511206876560001 
ND: 444042 Plano Interno: FSSANBNA NE nº 2017NE802732 de 13/12/2017 Valor empenhado R$ 
250.000,00) E CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS/
PB - 02.051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 17 - Saneamento - 511 - Saneamento Básico Rural 
- 3016 - Infraestrutura de Qualidade - 1060 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serv. 
Sust. de Saneamento Básico em Comunidades Rurais - 4.4.90.58 - 5100 - Obras e Instalações - R$ 
250.000,00.. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e: CT Nº 40901/2020 
- CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R$ 207.563,54.

São José de Espinharas - PB, 31 de Março de 2020. 
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, Licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
às 15hs00min, dia 17 de Abril de 2020. Objeto: Aquisição de equipamentos de EPI (Equipamentos 
de Proteção Individual) destinados aos profissionais de saúde necessários ao enfrentamento e 
controle à disseminação do Coronavírus (COVID-19), no município de São José de Piranhas - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 
Municipal nº 008/2009, Lei Federal nº 13.979/2020. Os interessados poderão retirar o edital e Ane-
xos na sede da Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363, Centro - São José de Piranhas-PB, na 
sala da CPL, das 07:00 às 13:00h, dias úteis, e/ou ainda pelos meios virtuais disponíveis: E-mail: 
cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 09 de Abril de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00004/2020
PROCESSO: 020402/DP00004
OBJETO: Aquisição de Cestas básicas a atender o enfretamento da Pandemia do COVID-19, 

para o município de São José de Espinharas-PB.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CNPJ N° 

09.090.689/0001-67.
CONTRATADO(S): BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA, CNPJ n° 09.323.745/0001-66, End. 

RUA PEREGRINO DE CARVALHO, 173, CENTRO, PATOS/PB – CEP: 58.700-160
FUNDAMENTO: LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO 

DE 1993 E DEMAIS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
VALOR GLOBAL: R$ 35.328,00(trinta e cinco mil, trezentos e vinte e oito reais)
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

São José de Espinharas - PB, 08 de abril de 2020.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito Constitucional

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 30401/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00004/2020
OBJETO: Aquisição de Cestas básicas a atender o enfretamento da Pandemia do COVID-19, 

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

CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADO(S): BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA, CNPJ n° 09.323.745/0001-66  End 

Rua Peregrino de Carvalho, 107, Centro, Patos/PB – CEP: 58.700-070. 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 05 (cinco) meses, contados a partir da assinatura do contrato.
VALOR GLOBAL: R$ 35.328,00(trinta e cinco mil, trezentos e vinte e oito reais)

       São José de Espinharas, 08 de abril de 2020.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito Constitucional

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

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2020, para o dia 17 de 
Abril de 2020 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua José Nogueira Pinheiro, 
S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 09 de Abril de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS 

A UNIDADE BASICA JAIRTON RODRIGUES, COMFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Santa Helena: 21 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
ATENÇÃO BASICA 0007 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRASFERENCIA DE IMPOSTOS - SAÚ-
DE 000019 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa 
Helena e: CT Nº 00025/2020 - 08.04.20 - ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - R$ 23.515,00; CT 
Nº 00026/2020 - 08.04.20 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - R$ 7.500,00; CT Nº 00027/2020 
- 08.04.20 - BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA - R$ 
6.454,90; CT Nº 00028/2020 - 08.04.20 - DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 1.130,00; CT Nº 00029/2020 - 08.04.20 - INTELIGENCIA COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - R$ 8.307,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA JAIRTON 
RODRIGUES, COMFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS - R$ 23.515,00; BETANIAMED 
COMERCIAL EIRELI - R$ 7.500,00; BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL 
NOSSA SENHORA - R$ 6.454,90; DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUI-
PAMENTOS LTDA - R$ 1.130,00; INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS 
EIRELI - R$ 8.307,00.

Santa Helena - PB, 08 de Abril de 2020
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DE FORMA 

PARCELADA, COMFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA-PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa 
Helena: 20 500 SECRETARIA DE SAUDE 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SE-
CRETARIA DE SAUDE 33.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
Santa Helena e: CT Nº 00024/2020 - 08.04.20 - LACIL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 
DR. ISAAC LORDAO LT - R$ 132.719,20.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DE FORMA PARCELADA, COMFORME ESPECIFI-
CAÇÕES DO EDITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SANTA HELENA-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: LACIL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDAO LT - R$ 132.719,20.

Santa Helena - PB, 08 de Abril de 2020
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DE FORMA 

PARCELADA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SANTA HELENA-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20 500 SECRETARIA DE SAUDE 10 122 
0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 21 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Helena e: CT Nº 00023/2020 - 08.04.20 - DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 445.062,32.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DE FORMA PARCELADA DESTINADOS 
A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA-PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DIMEDONT DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 445.062,32.

Santa Helena - PB, 08 de Abril de 2020
AUREA MARIA ROBERTO LIMEIRA

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00019/2017
Pregão Presencial n.º 00017/2017

Torna-se público que celebrou o segundo termo aditivo de prazo com a empresa Public Software 
Informática Ltda, CNPJ N.º 07.553.129/0001-76, prorrogando a vigência do contrato administrativo 
Nº 00019/2017, por igual período, até 01/04/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS 
INFORMATIZADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA. 
Fundamentado no inciso IV, do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 13:00 as 17:00 horas dos dias uteis, na sala da CPL da Prefeitura 
Municipal de Santa Helena.

Telefone: (83) 3542.1055
Santa Helena, 01 de abril de 2020.

EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS
Prefeito    

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 27 de Abril de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de emissoras 
de rádio, comerciais, para fins de divulgação de eventos, serviços e ações de todas as secretarias 
do município de Santa Helena-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 0037/2005. Informações: no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: CPLSAN-
TAHELENA.PB@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 13 de Abril de 2020
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2020, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Medicamentos diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - R$ 111.631,00; SÓ SAÚDE PRO-
DUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 318.833,00.

Serra da Raiz - PB, 08 de Abril de 2020.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATOS

Objeto: Aquisição parcelada de Medicamentos diversos. Fundamento Legal: Pregão Presencial 
nº 00004/2020. Dotação: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: (Recursos Próprios/
FUS/Recursos do SUS) Dotação Orçamentária: 02040 - 02040.10.301.0009.2013 - 3.3.90.30.09.00 
02040.10.301.0009.2014 - 3.3.90.30.09.00 02040.10.301.0009.2015 - 3.3.90.30.99.00 
02040.10.301.0009.2021 - 3.3.90.30.09.00. Vigência: até o final do exercício financeiro de 2020. 
Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00017/2020 - 09.04.20 - EX-
PRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - R$ 111.631,00; CT Nº 00018/2020 
- 09.04.20 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 318.833,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Refeições; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Serra da Raiz - PB, 08 de Abril de 2020.
ADAILMA FERNANDES DA SILVA LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00005/2020. OBJETO: Aquisição parcelada de Refeições. 
ABERTURA: 07/04/2020 as 14:00horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 08/04/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de gás GLP-P13 [recarga] - botijão de 13Kg - para consumo 

interno das Secretarias deste município e para distribuição gratuita à população comprovadamente 
carente. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00038/2019. DOTAÇÃO: Recursos de 2020:

02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.30.00.00.00.00.1001
02.03.04.122.1003.2.008.3.3.90.30.00.00.00.00.1001
02.04.08.122.1003.2.013.3.3.90.30.00.00.00.00.1001
02.04.08.243.2013.2.050.3.3.90.30.00.00.00.00.1001
02.05.10.122.1003.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00.1211
02.05.10.301.2018.2.059.3.3.90.30.00.00.00.00.1214
02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.30.00.00.00.00.1211
02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.30.00.00.00.00.1214
02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1211
02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1214
02.06.12.361.1003.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00.1111
02.06.12.361.2005.2.029.3.3.90.30.00.00.00.00.1122
02.06.12.361.2005.2.029.3.3.90.30.00.00.00.00.1111
02.07.04.122.1003.2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.1001
02.08.20.122.1003.2.007.3.3.90.30.00.00.00.00.1001
02.09.27.122.1003.02.09.3.3.90.30.00.00.00.00.1001
02.10.08.244.2012.2.042.3.3.90.32.00.00.00.00.1001
02.10.08.244.2012.2.042.3.3.90.32.00.00.00.00.1311
. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00050/2020 - 09.04.20 

até 31.12.20 - TK DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 42.900,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00019/2020. OBJETO: Aquisições parceladas de esqua-
drias [em madeiras] e madeiramentos aparelhados, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura e 
demais secretarias, mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais 
determinados pelo Setor Competente - 2º Chamado. ABERTURA: 27/03/2020 as 14:00 horas. 
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 09/04/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Gênero Alimentício específico: item remanescente, que tem 

como objetivo a composição de Cestas Básicas para distribuição gratuita aos munícipes que se 
encontram em situação de vulnerabilidade social deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00018/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sertãozinho: 02.04.08.2
44.2011.2.041.3.3.90.32.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00053/2020 - 09.04.20 
- JOSE ANTONIO FILHO - R$ 83.720,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de serviços especializados [complexidade comum a área de atuação] na 

realização de Exames Clínicos (por imagens e outros tipos de procedimentos) diversos, através de 
solicitação e/ou encaminhamento diário e/ou periódico [quando houver a necessidade], para atender 
as necessidades dos munícipes [pacientes] locais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00017/2020. DOTAÇÃO: Recursos : Serviços de Terceiros: 02.05.10.122.1003.2.011.3.3.90.39.00.
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00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.060.3.3.90.39.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.060.3.3
.90.39.00.00.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.39.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.
2.062.3.3.90.39.00.00.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.39.00.00.00.00.1211 02.05.10.3
01.2018.2.063.3.3.90.39.00.00.00.00.1214. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00048/2020 - 09.04.20 
- HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA - R$ 27.790,00; CT Nº 00049/2020 - 09.04.20 - WANDERLEY 
DIAGNOSTICOS LTDA - R$ 289.945,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2020. DOTAÇÃO: Recursos : 
02.06.12.361.2005.2.029.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.06.12.361.2005.2.029.3.3.90.30.00.00.00.0
0.1122. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00052/2020 - 09.04.20 - JOSE ANTONIO FILHO - R$ 337.422,80.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição da Patrulha Mecanizada para o Município de sertãozinho-PB, CONVENIO 

nº 889893/2019. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2020. DOTAÇÃO: RECURSO 
DE CONVENIO MAPA - PLATAFORMA + BRASIL nº 889893/2019: 02.08.122.1003.2.2007.4.4.90.5
2.00 DO QDD 2019; QDD 2020: 02.08.20.608.2008.1.019.4.4.90.52.00.00.00.00.1001; 02.08.20.60
8.2008.1.019.4.4.90.52.00.00.00.00.1510.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00054/2020 - 09.04.20 
- AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI - R$ 46.998,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA

Tomada de Preços n° 003/2020
Processo nº 054/2020

Contratação de Empresa para Construção do Mercado Público do Heitel Santiago no Município 
de Santa Rita/PB.

No preâmbulo do Edital, onde se lê “14 de abril de 2019 às 09:30 horas”,
Lê-se: 14 de abril de 2020 às 09:30 horas
A Licitação ocorrerá às 09:30 do dia 14 de abril de 2020. O Edital poderá ser retirado na sede 

da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, Praça Getúlio 
Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB, no horário de 08:00 às 13:00 horas ou através do link http://
licitacoes.santarita. pb.gov.br/category/editais/. 

Santa Rita, 13 de abril de 2020.
Maria Neuma Dias 

Presidente - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

            Santa Rita - PB, 13 de abril de 2020. 
A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 007/2020, que 

objetiva: LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO CAMINHÃO LEVE, PARA ATENDER A DEMANDA 
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- LUIZ MARCELINO CARNEIRO 04882920425 
CNPJ: 35.755.154/0001-78
Valor Mensal R$: 6.200,00 
Valor Global R$: 74.400,00
 Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DO SECRETÁRIO
             Santa Rita - PB, 13 de abril de 2020. 

O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 008/2020, que 

objetiva:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (EQUINOS, 
BOVINOS, CAPRINOS E SIMILARES), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS NAS VIAS 
PÚBLICAS (ÁREA URBANA, RODOVIAS E ESTRADAS RURAIS) DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente vencedor:

- RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE
CNPJ: 02.912.595/0001-87
Valor R$: 267.600,00
 Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
Secretário Municipal de Saúde 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 094/2020
Processo nº 161/2019

Tomada de Preço nº 006/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB
Contratada: FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:13.570.141/0001-91
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e sus alterações posteriores
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

VISANDO A REFORMA E ADEQUAÇÃO DE INCONFORMIDADES DA CRECHE DO BAIRRO DE 
TIBIRI II, DA CRECHE DE BEBELÂNDIA, DA QUADRA DA ESCOLA ODILON RIBEIRO COUTINHO 
E DA QUADRA DA ESCOLA EGÍDIO MADRUGA, NOS BAIRROS DE TIBIRI II, MARCOS MOURA 
E BEBELÂNDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.

Valor R$: 1.777.079,01 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, setenta e nove reais e 
um centavo)

Vigência: 12 (doze)meses
Data da Assinatura: 07/04/2020

EMERSON FERNANDES A. PANTA 
PREFEITO

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001- 87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO 2020

Ficam os senhores acionistas convocados, a se reunirem em assembleia geral ordinária, a ser 
realizada no dia 23/04/2020, às 9:00 hs, na sede da Companhia, situada na Av. Feliciano Cirne n° 
220, nesta Capital, para na forma do Artigo 17 do Estatuto Social, deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:

1. Examinar, discutir e votar sobre o Relatório da Administração e de Sustentabilidade e Demons-
trações Contábeis acompanhadas do relatório emitido pelos Auditores Independentes, parecer do 
Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração, referentes ao exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2019;

2. Destinação do lucro líquido do exercício 2019, conforme proposta da administração;
3. Prorrogação da eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na 

oportunidade será observada a Medida Provisória – MP n° 931 de 30 de março de 2020.
4. Prorrogação da eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Compa-

nhia, na oportunidade será observada a Medida Provisória – MP n° 931 de 30 de março de 2020.
5. Outros assuntos de interesse dos acionistas.
Os documentos relativos à matéria a ser discutida encontram-se à disposição dos acionistas, na 

sede da Companhia, em conformidade com o artigo 135, §3º da Lei 6.404/1976.
João Pessoa, 13 de abril de 2020 

Deusdete Queiroga Filho
Presidente do Conselho de Administração

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 026/2020

REGISTRO Nº 20-00307-1
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO, EM ARARUNA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 07 de maio de 
2020 às 10h30hrs. 

João Pessoa, 13 de abril de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 027/2020

REGISTRO Nº 20-00301-2
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA OTACÍLIO SILVA DA SILVEIRA E RUA SEM NOME, BAIRRO 

DA PENHA, EM JOÃO PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 07 de maio de 
2020 às 13h30hrs. 

João Pessoa, 13 de abril de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 031/2020

REGISTRO Nº 20-00315-4
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A IN-

CÊNDIO PARA HOSPITAIS DISTRIBUIDOS EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA: 
JOÃO PESSOA, MAMANGUAPE, ITAPOROROCA, BELÉM E ITABAIANA PERTENCENTES À 
REGIÃO DE JOÃO PESSOA - PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 12 de maio de 
2020 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 13 de abril de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 033/2020

REGISTRO Nº 20-00344-3
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO MALVINAS - CAMPINA GRAN-

DE - PB. (RUA WALFREDO GOMES E ARAÚJO, RUA OLÍVIA CATAO DE LUCENA, RUA PLINIO 
LEMOS, RUA CÍCERA CECÍLIA FEITOSA, RUA DR. LUIS M. DE OLIVEIRA, RUA ANA PAULA 
GOMES DE MEDEIROS, RUA MARIA DE LOURDES NASCIMENTO, RUA BONIFÁCIO GOMES 
DE ARAÚJO, RUA JANUÁRIO LACERDA, RUA JOSÉ BRAGA LIRA, RUA JOSÉ MOTA, RUA JOSÉ 
PAULINO DA COSTA E RUA MARINALDO V. BATISTA FILHO).

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 12 de maio de 
2020 às 10h30hrs. 

João Pessoa, 13 de abril de 2020.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 324/2019 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 29/04/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, destinado à Secretaria do Estado 
da Saúde - SES e Secretaria de Estado da Administração - SEAD, 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 20-00057-5
João Pessoa, 13 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA

PREGÃO ELETRÔNICO N 022/2020 – 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 29/04/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10) destinado 
ao DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM - DER, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
centraldecompras.pb.gov.br e 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 20-00348-6
                                                                                                          João Pessoa, 13 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
CNPJ nº 08.811.226/0001-84

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Ex-
traordinária, que se realizarão no dia 15 de Abrilde 2020, às 10:00 horas, na sede social, situada 
na Rua José do Patrocínio 93,São José, Campina Grande, Paraíba, a fim de deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia:

I – Ordinária: 
a)Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações 

financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
II – Extraordinária:
a)Exame e deliberação a respeito da proposta da diretoria para elevação do Capital Social, 

mediante incorporação de reservas de lucros.
b)Alteração parcial do Estatuto Social, no tocante ao Capital Social.
Comunicamos que se encontra à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os docu-

mentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/1976, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Campina Grande (PB), 31de Março de 2020.
José Carlos da Silva Júnior

Presidente do Conselho de Administração

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE PAPEL, PAPELÃO, CORTIÇA E 
CELULOSE DO ESTADO DA PARAÍBA. Rua Antonio Viera da Rocha, 504 – 1° Andar – Bodocongó – 
Campina Grande/PB.ELEIÇÕES SINDICAIS - AVISO – O Presidente da Comissão Eleitoral comunica 
que no dia 08 de maio de 2020, no horário das 8hoomin ás 16h00min, na sede do sindicato e nos 
demais municípios onde há associados do sindicato, será realizadas eleições para composição da 
Diretoria, Conselho Fiscal, Delegação Federativa e, respectivos, suplentes, devendoo requerimento 
para registro de chapa endereçado ao Presidente da Comissão Eleitoral ser apresentado à Secretaria 
do Sindicato nos 10(dez) dias seguintes da publicação deste Resumo do Edital, no horário das 
8hoomin, às 11h00min, e das 13h00min, às 16h00min. Edital de Convocação da eleição encontra 
– se afixado na sede do sindicato e nas empresas aonde existem associados. Campina Grande/
PB, 13 de abril de 2020. Jose de Anchieta Araújo – PRESIDENTE DA COMISSÃO ELETORAL.

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA
EDITAL DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ELITORAL - ELEIÇOES SINDICAIS – TRIENIO 

2020-2023
 A Presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

conferidas pelo Estatuto Social e Regulamento Eleitoral, com base no Decreto Estadual nº. 40.122, 
de 13 de março de 2020, seguindo parecer da assessoria jurídica, diante da pandemia do Covid 
19, que todos os prazos previstos no edital convocatório das eleições sindicais do triênio 2020 – 
2023, publicado em 20.03.2020, ficam suspensos por 90 (noventa) dias, prorrogando-se também 
por igual período a data do pleito, previsto inicialmente para 28.04.2020, para o dia 28.07.2020. 

João Pessoa – PB, 14 de Abril de 2020.
Hariad Ribeiro de Morais

Presidente

A empresa TRES CORACOES ALIMENTOS S/A - CNPJ: 63.310.411/0033-80, torna público que 
Requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação para 
a atividade de Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral, situado na rua Norma de 
Araújo Batista, 440 Galpão 101 e 102 – Gramame, João Pessoa/PB. CEP: 58069-263

MANUEL FERREIRA CAMPOS, CPF: 112.080.744-15, torna público que requereu a SEMAPA – Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação paraHabitação 
de ResidencialUnifamiliar, situadono Condomínio Ponta de Campina, Quadra “E”, Lote “50”- Ponta 
de Campina– Cabedelo/PB.
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