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

Pandemia da Covid-19 contribuiu com a explosão dos números, sendo responsável por 94% das internações. Página 5
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Paraibanos enfrentam dificuldade para conseguir 
Auxílio Emergencial do Governo Federal. Página 7
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Cidade Segura Operação realizada pela PM apreende centenas 
de munições de pistola no interior do Estado. Página 6

Ferramenta aponta que, em JP, menos da metade da 
população aderiu ao isolamento social. Página 5

João Azevêdo sanciona duas leis que garantem mais 
proteção à população contra a Covid-19. Página 3

Hábitos simples com a limpeza doméstica mantêm 
a casa protegida contra o coronavírus. Página 7

Necessárias neste tempos de pandemia, máscaras têm sido fonte de 
renda extra para pessoas que estão em casa. Página 8

Paraíba
Foto: PMPB
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Barroso diz que eleição 
depende da Covid-19
Luís Roberto Barroso foi eleito ontem para presidir o 
TSE a partir do mês que vem e vai comandar as Eleições 
Municipais deste ano. Página 14

Brasil-Mundo

Carta de governadores 
tem apoio de senador
Gestores pedem que Senado aprove auxílio financeiro 
da União aos Estados e Municípios. Para Veneziano, 
apelo é justificável. Página 13
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Novo ministro da Saúde diz que há um “alinhamento completo” entre ele e o presidente, que ontem, voltou a criticar o isolamento social e a defender a retomada dos empregos. Página 4

Em plena crise, Bolsonaro troca Mandetta por Teich

PB: síndrome respiratória 
aguda tem alta de 754%

De olho na bola Diretoria do Treze planeja reapresentação dos 
jogadores e retomada dos treinos para o começo de maio. Página 15

Políticas

Esportes



A demissão de um ministro não 
é, necessariamente, coisa do outro 
mundo. No Brasil, o presidente da 
República tem a prerrogativa de 
nomear e despedir membros do 
seu governo, de acordo com suas 
conveniências. Os auxiliares sa-
bem que, de uma hora para outra, 
podem ter de “limpar as gavetas”.

Há casos de gravidade relativa, 
como, por exemplo, a substituição 
de um ministro para atender a in-
teresses de partidos aliados. Ocor-
re também de uma determinada 
personalidade ter mais facilidade 
de negociar com o Congresso Na-
cional, sendo, por isto, convidada 
para responder por um Ministério. 

São os aspectos políticos da 
governabilidade. Não comprome-
tem seriamente a moral e o desem-
penho do governo, notadamente 
quando surtem o efeito desejado 
pelo gestor, ou seja, ajudam a dar 
maior agilidade à administração, 
no que concerne, por exemplo, à 
elaboração e execução de políticas 
públicas.

São considerados atos contrá-
rios aos interesses da Nação - e 
não apenas às conveniências do 
Governo - a destituição de minis-
tros para atender a caprichos de 
familiares do presidente, ou por-
que o chefe de Estado exige que a 
sua vontade se sobreponha àquilo 
que o auxiliar considera melhor 
para o País.

No segundo caso se enquadra o 
ex-ministro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta, que colocou o cargo 
em jogo ao se posicionar publica-
mente favorável ao isolamento so-

cial, no caso da pandemia de novo 
coronavírus, afrontando o presi-
dente Jair Bolsonaro, que incita o 
povo brasileiro a sair às ruas.

Na chefia da pasta de Saúde, 
Mandetta, em diversas ocasiões, 
afirmou que o Brasil poderá pa-
gar um preço muito alto (leia-
-se um número muito elevado de 
infecções e mortes no território 
nacional, em função da pandemia 
do novo coronavírus), caso o iso-
lamento social não seja cumprido 
rigorosamente.

Bolsonaro descontentou-se 
com Mandetta, entre outras cau-
sas, por entender que medidas de 
isolamento social, como o fecha-
mento do comércio, prejudicam 
sobremaneira a economia nacio-
nal, levando de arrastão o seu go-
verno, que apostava na recupera-
ção econômica como suporte para 
sua reeleição.

Significa dizer que o novo mi-
nistro da Saúde, Nelson Teich, as-
sume o cargo com a missão de 
ajudar o chefe a destruir o que go-
vernadores e prefeitos vêm fazen-
do, para evitar que a curva da pan-
demia de coronavírus suba rápida 
e verticalmente, para o mal de to-
dos e a infelicidade geral da Nação.

A esperança recai agora na 
evolução da consciência de uma 
parcela cada vez maior da socie-
dade, no que diz respeito à cons-
tatação de que a pandemia do 
coronavírus é, realmente, um pro-
blema muito sério, fator determi-
nante não para reverter, mas pelo 
menos pôr um freio na insanidade 
presidencial.
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A missão do ministro

A morte é uma co-
ceira que só comicha 
quem está vivo. Indis-
tintamente, muitas ve-
zes desprezível, mas 
quando ela vem, com 
todas as suas forças, é insuportável, 
vem e vence até a vida. Quem imagi-
naria que isso viesse acontecer com 
o alegre Chico Remígio? Sempre pa-
receu se dar bem com a vida, jamais 
acreditou que, na hora em que mais 
precisou de vivê-la, não a encontrou 
ao seu lado. Ultimamente, sua com-
panhia de todas as horas, Acir Neto, 
logo tido como irmão, e depois, filho, 
nos seus sensíveis comentários sobre 
a morte de Chico, expressou que essa 
fatalidade foi muito repentina para 
quem merecia tanto viver: “Remígio 
nos pregou uma peça e saiu de cena, 
antes do combinado. Não era des-
te mundo tão cheio de maldade e de 
interesses mesquinhos”.  Na verda-
de, Chico, sempre de sorriso aberto 
a quem encontrasse nos seus cami-
nhos, era um ativo antídoto “desse 
mundo”. Citou Acir, em seu texto de 
despedida, suas profundas qualida-
des: “Coração doce, gestos firmes e 
de uma lealdade, cada vez mais rara, 
nestes tempos fugazes que insistem 
em imperar”. 

Desde Sousa,  os Gadelhas eram a 
sua casa, que bem testemunham essa 
lealdade. Foi nessa família em que, de 
início,  ele cultivou sua demonstrada 
sincera amizade. Quando preparava 

meu discurso de recep-
ção a Paulo Gadelha, na 
Academia Paraibana 
de Letras, eu o escutei, 
por muitas vezes, sobre 
a culta formação des-

se imortal , que também se foi. Chico 
sabia mais de Paulo do que o próprio 
Paulo. No velório do seu irmão, no Tri-
bunal Regional Federal da 5ª Região, 
em Recife, Marcondes me incumbiu de 
falar em nome da APL e dos paraiba-
nos presentes. Nessa ocasião, o pranto 
entrecortado de Chico me emocionou e 
então senti, ali, o quanto se tinha corta-
do da sua grande amizade.

E agora, Marcondes, também em 
nome de Paulo, num comovente gesto 
e texto, retribui  homenagem a Chi-
co: “(...) Para o meu irmão Paulo, Chi-
co Remígio era uma espécie de alter 
ego; para o meio jornalístico o dire-
tor criativo e inovador da Rádio Ta-
bajara; para os mais íntimos , ele era 
apenas Chico Bacana, o amigo leal, 
incondicional, solidário e prestativo 
de todas as horas”. Convivi com essa 
rica e bondosa amizade, na échange 
de ideias, em frutuosas discussões 
políticas, quando ele me ensinava a 
compreensão das divergências e os 
caminhos do diálogo. Aquilo que ele 
me dizia, mesmo discordando, eu le-
vava como uma séria advertência... A 
súbita partida de Chico Remígio nos 
revela que, se a alegria compartilha-
da fica maior, a tristeza compartilha-
da se torna menor...

Chico Remígio ou Chico Bacana
Não era deste 

mundo tão cheio de 
maldade e de interesses 

mesquinhos   
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As Câmaras Municipais também serão 
provocadas pela ALPB para atuarem na 
fiscalização do uso de recursos extraordi-
nários no combate à pandemia. Para a 
deputada Pollyanna Dutra (PSB), “Essa 
provocação a prefeitos e aos órgãos fisca-
lizadores é importante” para dar trans-
parência às ações das prefeituras. E de-
fende: “Os prefeitos precisam apresentar 
um plano de contingência”. 

Em parceria com o Sebrae-PB, o 
Empreender PB iniciou cursos de 
capacitação on-line para pessoas 
inscritas no programa. Para par-
ticipar, basta acessar o link www.
sebrae.com.br/sites/portalsebrae/
cursosonline e assistir vídeo-aulas 
de ‘Identidade Empreendedora’, 
‘Aprender a Empreender’ e ‘Ges-
tão Financeira’. O passo a passo 
para realização dos cursos está 
disponível no site do Empreender: 
www.empreender.pb.gov.br 

“[Para que] façam a coisa dentro da legali-
dade jurídica”. Do deputado Adriano Galdino, 
referindo-se à criação de uma comissão, pela 
ALPB, para fiscalizar a aplicação do dinheiro 
público no combate ao coronavírus nos muni-
cípios, evitando que os recursos sejam malver-
sados. A ALPB provocará órgãos controlado-
res, como TCE e Ministério Público, para que 
não haja desvirtuamento nesse particular.

“LegaLidade jurídica”

empreender pB

O exempLO dO reinO unidO: nada de suspender quarentena

pOr teLefOne “Lamentada”

decretOs aBrem deBate sOBre gestãO cOrreta de recursOs

Durante a vigência do isolamento 
social, o TRE-PB disponibiliza te-
lefones para que eleitores e advo-
gados possam obter informações 
processuais sobre temas específicos: 
Direitos Políticos - suspensão ou 
restabelecimento (3512-1409 e 
3512-1455); Orientação e certidões 
eleitorais (83-3512-1456); Ações 
de Investigação Judicial Eleitoral 
e representações (83-3512-1397); 
e Dúvidas sobre situação eleitoral 
(83-3512-1290 e 3512-1291).  

Líder do Democratas na Câma-
ra Federal,  o deputado Efraim 
Filho lamentou a demissão do 
seu correligionário, Luiz Henri-
que Mandetta, do Ministério da 
Saúde, no twitter: “A saída de 
Mandetta é uma notícia lamen-
tada em boa parte do Brasil, 
pois conquistou a confiança e 
o respeito da família brasileira 
com sua postura técnica. Íntegro, 
permaneceu até o último minuto 
servindo ao país”.

Enquanto no Brasil o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) defende o isolamento social vertical – 
apenas para pessoas de grupos de riscos, como idosos –, contrariando recomendações do Ministério da 
Saúde, no Reino Unido o governo mantém a recomendação para o distanciamento social completo. À 
Reuters, o ministro da Saúde, Matt Hancock, afirmou que “Se descartássemos todas as medidas agora, 
o vírus voltaria a se alastrar”. O secretário das Relações Exteriores, Dominic Raab, que assumiu o lugar 
do primeiro-ministro, Boris Johnson – ele se recupera de complicações da covid-19 –, afirmou que não 
haverá suspensão imediata das medidas de distanciamento social.

transparência

A aprovação, pela ALPB, de 
decretos de calamidade pú-
blica em 204 municípios pa-
raibanos deflagrou discussão 
entre os próprios deputados, 
com reverberações no Tribu-
nal de Contas do Estado (TCE) 
e no Ministério Público: e se, 
aproveitando-se da flexibili-
zação de gastos que decretos 
desse tipo permitem, o gestor 
fizer mau uso dele? – decretos 
de calamidade dispensam, por 
exemplo, a realização de licitações para compras. Os que veem com desconfiança o número de 
decretos aprovados, argumentam que dos 204 municípios que decretaram calamidade pública, por 
conta da pandemia do coronavírus, 191 não tem nenhum caso registrado da doença, o que demons-
traria a não necessidade de apresentação dos decretos. Porém, conforme afirmou o presidente da 
ALPB, deputado Adriano Galdino (foto), do PSB, não existe uma relação direta entre o município ter 
casos de Covid-19 e a solicitação de calamidade pública. Nesse entendimento, o decreto ocorreria em 
função dos efeitos econômicos negativos gerados pela pandemia, como a queda de arrecadação, que 
prejudica o oferecimento de serviços públicos. Galdino explicou que os gastos desses municípios, face 
à decretação de calamidade pública, precisam estar atrelados ao enfrentamento da pandemia, sob 
pena de o gestor cometer ato de improbidade administrativa, cuja pena é a cassação do mandato.  

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com
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Editoração: Ulisses DemétrioEdição: José Napoleão Ângelo

CONTATOS: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC 

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)
ASSINATURAS:  Anual ..... R$200,00  /  Semestral ..... R$100,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

William Costa
dirETor dE mÍdia imprEssa

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mÍdia imprEssa

Albiege Léa Fernandes
dirETora dE rÁdio E Tv

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A :
9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direçao e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de abril de 2020

Uma proíbe despejo e cortes de água, luz e gás; a outra obriga empresas a fornecerem EPIs a entregadores

Governador sanciona leis
para período de calamidade

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Cecília Noronha

O Governador do Estado, 
João Azevêdo, sancionou duas 
leis que estabelecem medidas 
de higiene e de benefícios 
para o consumidores parai-
banos por parte de empre-
sas prestadoras de serviços: 
uma proíbe despejo, aumento 
de preços, corte de água, luz 
e gás. A outra obriga servi-
ços de entrega a fornecerem 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) a entrega-
dores.  As sanções foram pu-
blicadas no Diário Oficial de 
ontem.

A primeira, Nº 11.676, de 
autoria dos deputados Wilson 
Filho e Adriano Galdino, proí-
be que empresas de conces-
são de serviços públicos de 
água e tratamento de esgoto, 
gás, energia elétrica e telefo-
nia interrompam o forneci-
mento de seus serviços, nas 
unidades domiciliares cuja 
renda familiar não ultrapas-
se o valor de cinco salários 
mínimos, em face de atrasos 
no pagamento da fatura, na 
hipótese de decretação de Si-
tuação de Emergência ou de 
estado de Calamidade Públi-
ca, pelo prazo de, pelo menos, 
90 dias que podem ser pror-
rogados enquanto o período 
de pandemia durar. 

O consumidor que não 
conseguir efetuar o pagamen-
to da fatura mensal dentro do 
prazo de vencimento, deverá 
apresentar formalmente à 
empresa prestadora do servi-
ço, através de e-mail ou outro 
modo disponibilizado pela 
concessionária, justificativa 
do inadimplemento anexan-

Devido à pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19), a Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), por 
meio do Centro Especializa-
do do Diagnóstico do Cân-
cer (CEDC), desenvolveu um 
site para que os usuários do 
serviço possam receber os 
resultados das biópsias de 
forma on-line, sem precisar 
ir ao local. A ideia é evitar 
aglomerações e reforçar o 
isolamento social. 

De acordo com a di-
retora geral do CEDC, Ro-
seane Machado, o serviço 
digitalizou o seu banco de 

dados e disponibilizou de 
forma on-line para o usuá-
rio verificar a condição do 
exame, se está pronto ou 
não. Uma vez pronto, o pa-
ciente faz a solicitação para 
que seja encaminhado por 
e-mail. 

A diretora explica que 
para receber o e-mail com 
o resultado o paciente pre-
cisa validar algumas infor-
mações, como o número do 
exame e a data de nasci-
mento. Depois que os dados 
são validados, o usuário re-
cebe o exame em questão de 
minutos. “Ao acessar o site, 

a pessoa precisará informar 
os dados solicitados, e o exa-
me estando pronto ela rece-
berá em seu e-mail em até 
60 minutos. Caso o número 
do exame ou a data de nas-
cimento não correspondam, 
recomendamos que o usuá-
rio entre em contato com o 
CEDC pelo telefone 3218-
5369, para saber como pro-
ceder”, orienta. 

 O site foi desenvolvido 
preferencialmente para na-
vegadores Windows, mas 
pode ser acessado também 
pelo celular. O endereço é o 
www.cedcexames.net

SES disponibiliza resultado 
de exames pela internet

Colapso: vagas de UTI do 
Ceará estão todas ocupadas

Daniela Amorim
Da Agência Estado

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

O sistema de saúde 
no estado do Ceará entrou 
em colapso ontem com a 
ocupação total dos leitos 
de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI), sendo 31% 
das vagas ocupadas por 
pacientes de Covid-19. As 
demais são de doentes com 
outras enfermidades.

Atualmente, mais de 

40 pacientes com coronaví-
rus aguardam vaga em UTI 
no Ceará, segundo a Secre-
taria Estadual de Saúde. O 
estado registrou até ontem 
2.413 casos de infectados 
pelo novo coronavírus, 
com 135 óbitos.

Dos 184 municípios 
cearenses, 75 possuem ca-
sos confirmados da doença. 

Fortaleza segue como o mu-
nicípio com maior número 
de casos e de óbitos, 2.041 e 
96, respectivamente.

Ontem, o Estado regis-
trou 11 novos óbitos pelo co-
ronavírus. São 10.614  casos 
em investigação e o número 
de testes feitos atingiu a mar-
ca de 14 mil. A letalidade da 
doença é de 5,6%.

do ao processo protocolado o 
comprovante de rendimento 
familiar ou qualquer docu-
mento que ateste a situação 
financeira da família na uni-
dade domiciliar em meio a 
pandemia do novo coronaví-
rus. Caso a justificativa não 
seja enviada para a empresa 
concessionária, o consumidor 
não poderá usufruir do bene-
fício.

Após o fim das restrições 
com o controle da pandemia, 
as concessionárias de servi-
ço público, antes de proceder 
a interrupção do serviço em 

razão da inadimplência ante-
rior a março de 2020, deverão 
possibilitar o parcelamento 
do débito pelo consumidor. A 
empresa fica ainda proibida 
de cobrar multa ou juros. 

Também fica decretado 
que o preço dos serviços não 
poderão ser aumentados. Fica 
também proibida a realização 
de despejo por falta de paga-
mento enquanto durar o pe-
ríodo de calamidade pública. 
O descumprimento da lei im-
plicará nas sanções previstas 
na Lei federal nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 – Códi-

go de Defesa do Consumidor, 
sem prejuízo das demais san-
ções cabíveis dispostas nesta 
lei.  Ambas as leis entram em 
vigor a partir da data de sua 
publicação no Diário Oficial 
da União desta quinta-feira.

Delivery
A segunda, de autoria de 

Wilson Filho, estabelece dire-
trizes sanitárias que deverão 
ser adotadas por estabeleci-
mentos que seguem atuando 
com serviço de entrega via 
“delivery” nas cidades com 
estado de calamidade pública 

decretado em razão do novo 
coronavírus, ou novas epide-
mias, endemias e pandemias. 

A lei de número 11.675 
de 15 de abril determina que 
as empresas que fornecem os 
serviços de entrega a domicí-
lio devem prover aos entrega-
dores materiais de proteção 
individuais (EPIs) e insumos 
próprios para a devida este-
rilização das mãos e equipa-
mentos, como álcool em gel 
70º, lenços umedecidos com 
álcool 70º, máscaras de pro-
teção e luvas, devendo ser res-
ponsáveis por sua utilização e 

A lei 11.675 determina que as empresas forneçam álcool em gel, máscaras de proteção e luvas e as caixas a serem entregues deverão ser higienizadas

saúde dos funcionários. 
A caixa de armazena-

mento do produto a ser en-
tregue também deverá ser 
higienizada antes e depois da 
entrega a cada consumidor, 
visando a não propagação 
do vírus através do serviço. 
O material para higienização 
deverá ser disponibilizado 
pela empresa contratante 
bem como a vistoria da caixa 
entregadora e da condição 
de cada funcionário. Todos 
os funcionários do gênero 
alimentício com acesso ao 
produto que será entregue 
ao consumidor deverá portar 
EPI’s e manter higienização 
de maneira obrigatória.

As entidades e empresas 
que descumprirem as medi-
das da lei terão a interdição  
preventiva de 48 horas a par-
tir da data de autuação. Em 
caso de reincidência após o 
retorno das atividades, o es-
tabelecimento autuado terá a 
sua interdição até o encerra-
mento do período de calami-
dade pública. 

Os órgãos que acompa-
nharão a aplicação da lei nos 
estabelecimentos são o Pro-
grama de Proteção e Defesa 
do Consumidor do Ministério 
Público do Estado da Paraí-
ba (MP-Procon); Ministério 
Público do Estado da Paraíba 
(MP-PB); Secretaria Estadual 
de Saúde do Estado da Paraí-
ba (SES-PB); Agência Esta-
dual de Vigilância Sanitária 
do Estado (AGEVISA-PB); Po-
lícia Militar do Estado da Pa-
raíba (PM-PB); Policia Civil do 
Estado da Paraíba (PC-PB); e 
a Autarquia de Proteção e De-
fesa do Consumidor do Esta-
do da Paraíba (PROCON-PB). 

Vulneráveis ao coronavírus

Brasil tem 1,6 milhão sem 
acesso a tratamento intensivo 

O Brasil tem cerca de 
1,6 milhão de pessoas vul-
neráveis ao novo corona-
vírus com dificuldade de 
acesso a tratamento inten-
sivo em caso de infecção 
grave pela doença, segundo 
um estudo do Instituto de 
Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea).

O levantamento consi-
derou apenas a população 
de baixa renda e que tem 
mais de 50 anos de idade, 
morando a uma distância 
maior do que cinco quilô-
metros percorridos de car-
ro até unidades de saúde 
capazes de fazer a interna-
ção de pacientes em leitos 
de Unidade de Terapia In-
tensiva com respirador me-
cânico. O estudo abrange 
apenas hospitais que aten-
dem pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) nas 20 maiores 
cidades do País.

A dificuldade de acesso 
a diagnóstico e atendimento 
médico adequado tem poten-
cial para aumentar as estatís-
ticas de letalidade da doença, 
disse Rafael Pereira, técnico 

de planejamento e pesquisa 
na Diretoria de Estudos e Po-
líticas Regionais, Urbanas e 
Ambientais do Ipea.

“Isso pode ter um efei-
to sim sobre o aumento da 
letalidade. A baixa disponi-
bilidade de leitos aumenta 
muito as chances de estran-
gulamento de tratamento 
de saúde. Com o estrangu-
lamento, pode aumentar a 
mortalidade, seja por covid 
seja por outras enfermida-
des”, ressaltou Pereira. 

Nas cidades investiga-
das, 41% da população de 
baixa renda na faixa etária 
acima de 50 anos têm difi-
culdade de acesso à inter-
nação pelo SUS. O Rio de 
Janeiro tem o maior contin-
gente de vulneráveis, 384,5 
mil pessoas, 55,5% da po-
pulação nessa faixa etária 
e condições precárias de 
renda. Em São Paulo, 263,1 
mil moradores enfrentam a 
mesma dificuldade.

A cidade de Duque de 
Caxias, na Baixada Flumi-
nense, tem a situação mais 
grave em relação ao tama-
nho da população local: 
82,4% dos habitantes aci-
ma de 50 anos e de baixa 

renda têm dificuldade de 
acesso à internação em UTI 
pelo SUS, o equivalente a 67 
mil moradores.

Em Duque de Caxias, 
entre os 121 casos confir-
mados com a doença até 
ontem, houve 20 mortes e 
outros quatro óbitos sus-
peitos eram investigados. A 
cidade tem apenas dois hos-
pitais que ofertam leitos de 
UTI com respiradores me-
cânicos pelo SUS. A cada 10 
mil moradores, há apenas 
0,3 leito de terapia inten-
siva em Duque de Caxias, 
quando a recomendação do 
Ministério da Saúde - em 
condições normais, fora de 
pandemia - é de um leito de 
adulto em UTI a cada 10 mil 
habitantes.

Distância
Nas 20 maiores cida-

des brasileiras, cerca de 
228 mil pessoas de baixa 
renda e acima de 50 anos 
moram a mais de 30 minu-
tos caminhando até uma 
unidade de saúde que po-
deria fazer triagem e dar 
encaminhamento para pes-
soas com casos suspeitos 
do novo coronavírus.

Foto: Marcos Russo/arquivo



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de abril de 2020

Debaixo de “panelaço” e em plena crise do Covid-19, Bolsonaro anuncia Nelson Teich para a Saúde
Após várias semanas 

de divergências e troca 
de farpas, o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
anunciou ontem a demis-
são do ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, e 
a nomeação de Nelson Teich 
para o cargo. 

Enquanto o presidente 
anunciava a mudança em 
pronunciamento na mídia, 
brasileiros fizeram mais um 
grande panelaço nas maiores 
cidades do Brasil, em meio a 
gritos de “fora, Bolsonaro”. 
As manifestações contrárias 
a Bolsonaro começaram des-
de 17 de março e têm acom-
panhado praticamente todos 
os pronunciamentos do pre-
sidente.

Na Paraíba, João Pes-
soa registrou panelaços em 
vários bairros, cmo Altipla-
no, Bessa, Brisamar, Jardim 
Luna, Jardim Oceania, Ma-
naíra e Tambauzinho.

Nos últimos dias, Bol-
sonaro e Mandetta mediam 
forças com críticas e gestos 
públicos. As recomendações 
sobre o isolamento social e 
a indicação de uso da cloro-
quina no tratamento de pa-
cientes com covid-19 são as 
principais desavenças entre 
os dois.

No meio da tarde, Man-
detta esteve reunido com 
o presidente Jair Bolsona-
ro no Palácio do Planalto, 
quando ouviu o aviso de 
sua demissão. Em seguida, 
o agora ex-ministro fez um 
discurso emocionado na 
sede da Pasta, no qual agra-
deceu a servidores. Mandet-
ta pediu ainda que a equipe 
ajude no que for possível a 
nova gestão.

O ex-ministro defendeu 
ainda três pilares: a vida, o 
SUS e a ciência. “A ciência é 
a luz, o iluminismo. É atra-
vés dela que nós vamos sair. 
Que essa transição seja sua-
ve, profícua e que tenhamos 
um bom resultado ao térmi-
no disso tudo.”.

Antes mesmo de Man-
detta terminar seu discurso, 
o presidente Jair Bolsona-
ro iniciou no Planalto um 
pronunciamento ao lado 
do novo ministro da Saúde, 
Nelson Teich. Segundo ele, 
o “divórcio” foi consensual. 
“(Foi) uma conversa bastan-
te produtiva, muito cordial, 
onde nós selamos um ciclo 
do Ministério da Saúde. Ele 
(Mandetta) se prontificou a 
participar de uma transição 
mais tranquila possível com 
maior riqueza de detalhes 
que se possa oferecer”, de-
clarou o presidente.

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Cecília Noronha

Mandetta é exonerado e novo 
ministro sinaliza flexibilização

Auxílio emergencial não será mantido por muito tempo

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou que o governo 
não tem como manter o auxílio 
emergencial ou outras ações 
por muito tempo. Segundo ele, 
o governo já destinou R$ 600 
bilhões e os gastos das medidas 
podem chegar a R$ 1 trilhão. 
"O governo não é uma fonte de 

socorro eterna", disse em pro-
nunciamento oficial no Palácio 
do Planalto.

Bolsonaro afirmou que era 
um direito do ex-ministro da 
Saúde Luiz Henrique Man-
detta defender seu ponto de 
vista como médico, mas que 
a questão da manutenção de 
empregos não foi tratada como 
acredita que deveria ter sido. 
Bolsonaro citou novamente 
que o isolamento social e fe-
chamento de comércio afeta, 

principalmente, trabalhadores 
informais, que não podem ficar 
sem trabalho.

"Como presidente da Repú-
blica eu coordeno vinte e dois 
ministérios. Na maioria das 
vezes, o problema não afeta só 
um ministério. Quando se fala 
em saúde, em vida, não pode 
deixar de falar de emprego, 
porque uma pessoa desempre-
gada está mais propensa do 
que uma outra que está empre-
gada", afirmou.

Ao lado do novo ministro da 
Saúde, Nelson Teich, o chefe do 
Executivo afirmou que pediu para 
que ele abra, gradativamente, 
emprego no País. "O que con-
versei com o Dr. Nelson ao longo 
desse tempo foi fazer com que 
ele entendesse a situação como 
um todo, sem esquecer que ao 
lado disso tínhamos outros pro-
blemas. Esse outro é a questão 
do desemprego. Junto com o ví-
rus veio uma verdadeira máquina 
de moer emprego", disse.

Emilly Behnke,
Gustavo Porto e
Marlla Sabino  
Da Agência Estado

Jair Bolsonaro alfineta os governadores e prefeitos

O presidente Jair Bolso-
naro voltou a citar as medidas 
de isolamento adotadas por 
governadores e prefeitos em 
pronunciamento ontem. "Em 

nenhum momento eu fui consul-
tado por medidas adotadas por 
grande parte de governadores 
e prefeitos", disse.

As divergência sobre as 
orientações de distanciamento 
social foram um dos motivos 
que levaram à demissão do 
agora ex- ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta. A 

exoneração foi anunciada hoje 
e quem assume o cargo agora 
é o oncologista Nelson Teich.

Durante o pronunciamento, 
o presidente afirmou que as 
medidas de isolamento afetam, 
principalmente, as pessoas mais 
humildes, que não podem ficar 
em casa por muito tempo. Ain-
da, que empregos com carteira 

assinada também estão sendo 
destruídos. "Nos preocupamos 
para que essa volta à norma-
lidade chegue o mais breve 
possível".

Bolsonaro declarou ainda 
que quem tem poder de decre-
tar estado de defesa e de sítio é 
o presidente e não prefeitos ou 
governadores. 

Emilly Behnke,
Gustavo Porto e
Marlla Sabino  
Da Agência Estado

Teich afirma que saúde e economia não competem entre si

Escolhido para assumir o Mi-
nistério da Saúde, o oncologista 
Nelson Teich afirmou ontem que 
não pretende fazer qualquer mu-
dança brusca na política da pasta, 
mas defendeu o entendimento 
entre as áreas de saúde e da eco-
nomia sobre a melhor estratégia 

de combate à crise do coronavírus 
no País. Em declaração no Palácio 
do Planalto, ele disse haver um 
"alinhamento completo" com o 
presidente Jair Bolsonaro, que 
instantes antes o anunciara como 
novo ministro.

"Saúde e economia: as duas 
coisas não competem entre si. 
Quando polariza começa a 
tratar pessoas versus dinheiro, 
o bem versus mal, emprego 

versus pessoas doentes", afir-
mou Teich.

Em um pronunciamento à 
imprensa, no qual repórteres não 
puderam fazer perguntas, o novo 
ministro defendeu um amplo 
programa de testagem no País, 
bem como pesquisa com medi-
camentos e vacinas. "Tudo será 
forma técnica e científica."

O oncologista assume o car-
go após Bolsonaro divergir com o 

agora ex-ministro Luiz Henrique 
Mandetta em questões como iso-
lamento social e o amplo uso da 
hidroxicloroquina no tratamento 
de pacientes da covid-19. Para 
Teich, antes de tomar qualquer 
decisão "emocional", é preciso se 
basear em dados.

"Sobre distanciamento e iso-
lamento. Não haverá qualquer 
definição brusca ou radical do 
que vai acontecer", garantiu. 

Jussara Soares e 
Vinícius Valfré  
Da Agência Estado

"Não façam um milímetro do que não deveriam fazer"

Em um discurso emociona-
do, Luiz Henrique Mandetta se 
despediu do Ministério da Saúde 
na tarde de ontem. Recebido por 
aplausos de servidores da pasta, 
Mandetta fez um agradecimento 
a uma série de parceiros de traba-
lho no ministério, citando nome a 
nome o trabalho desempenhado.

Aos funcionários do Minis-
tério da Saúde, deu um recado 
direto: "Não tenham medo, não 
façam um milímetro do que 
acham que não deveriam fazer", 
afirmou. "Tenho a mais absoluta 
certeza que nós fizemos o bom 

combate até aqui. Vocês sabem 
que ministros passam, o que 
fica é o trabalho do servidor do 
Ministério da Saúde do Brasil."

Anteriormente, Mandetta 
sinalizou que, se deixasse o 
cargo, a sua equipe iria embo-
ra junto. Hoje, no entanto, ele 
orientou a todos que continuem 
na pasta se forem solicitados. 
"Façam o possível para ajudar, é 
minha última ordem", orientou.

Mandetta ainda agradecia ao 
trabalho da imprensa na cobertu-
ra da pandemia do coronavírus, 
quando o presidente Jair Bolso-
naro deu início ao seu discurso no 
Palácio do Planalto, para anunciar 
a chegada do novo ministro, o 
oncologista Nelson Teich.

André Borges e 
Julia Lindner  
Da Agência Estado

Ex-ministro entrou na sala de entrevista sob aplausos e fez um discurso emocionado
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Fonte de renda
A confecção de máscaras caseiras tem proporcionado uma 
oportunidade para muitas pessoas obterem recursos financeiros 
e enfrentar o difícil período de crise. Página 8 Fo
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Número de pacientes com sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave aumentou de forma intensa este ano

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Aumento de 754% de SRAG 
é efeito do novo coronavírus 

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

O número de interna-
ções de pacientes com Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) aumentou 
754% este ano, na Paraíba, 
com relação ao ano passado. 
A pandemia do novo corona-
vírus contribuiu com a ex-
plosão dos números, sendo 
responsável por 94% das 
internações.

O crescimento dos ca-
sos consta em Boletim Epi-
demiológico da Secretaria 
Estadual da Saúde, divulga-
do na terça-feira passada, e 
mereceu a atenção do Con-
selho Regional de Medicina 
da Paraíba (CRM-PB), que 
fez um alerta e reforçou a 
obrigatoriedade da notifica-
ção também dos casos leves. 

O documento da SES re-
vela que, entre a 1ª semana 
epidemiológica, o número 
de hospitalizações por SRAG 
passou de 42 em 2019 para 
359, em 2020.

Segundo Daniel Bel-
trammi, secretário execu-
tivo de Estado da Saúde, a 
SRAG pode ser causada por 
todos os vírus da gripe, seja 
o Influenza A, Influenza B, 
H1N1 ou H3N2.

Todos eles podem oca-
sionar a Síndrome Respira-
tória Aguda Grave, inclusive 
o coronavírus. Portanto, o 
aumento dos casos de in-
ternações relativas à SRAG 
se dá, justamente, pela 
pandemia do novo corona-
vírus, que se tornou mais 

um responsável por causar 
a síndrome. “Comparando 
2019 com 2020, o corona-
vírus está produzindo 94% 
a mais de internações por 
SRAG na Paraíba do que no 
ano passado, no mesmo pe-
ríodo”, destacou Daniel.

O secretário explicou 
que a síndrome respiratória 
aguda grave é um quadro de 
falta de ar, que começa su-
bitamente após os sintomas 
gripais. “Começa o quadro 
de gripe, você tem os sin-
tomas por dois ou três dias 
e, de repente, isso vira uma 
falta de ar muito importante 
a ponto de você precisar ir 
pro hospital”, pontuou Bel-
trami. “Quando o paciente 
chega no hospital desse jei-
to, o hospital é obrigado a 
notificar de que está diante 
de um paciente com a SRAG 
– ele tem sintomas de gripe 
e dificuldades de respirar”, 
completou ele.

CRM
O Conselho Regional 

de Medicina do Estado da 
Paraíba (CRM-PB) destacou 
que os casos de SRAG são 
notificados no Sistema de 
Informação de Vigilância 
da Gripe (SIVEP-Gripe), do 
Ministério da Saúde. “Os pa-
cientes neste quadro podem 
apresentar sintomas como 
dispneia/desconforto respi-
ratório, pressão persistente 
no tórax, saturação de oxi-
gênio menor que 95% em ar 
ambiente e coloração azu-
lada dos lábios ou rosto”, 
explicou o Conselho.

Foto: Secom/PB

Secretario executivo da Saúde, Daniel Beltrammi explicou que SRAG pode ser causada por todos os vírus da gripe, seja o Influenza A, Influenza B, H1N1 ou H3N2

Para o presidente do 
CRM-PB, Roberto Magliano 
de Morais, além de notificar 
os casos da SRAG, os médicos 
devem repassar os casos de 
Síndrome Gripal, ainda que 
mais leves, tratados como 
suspeitos da Covid-19, do-
ença causada pelo novo 

coronavírus. “Sabemos que 
temos uma quantidade enor-
me de casos subnotificados 
da Covid-19 em todo o Bra-
sil. Então, em vez de olhar-
mos apenas para a curva de 
novos casos da doença, é 
preciso olhar para a curva 
de SRAG. Esta vem crescendo 

rapidamente, sendo muito 
maior que a do ano passa-
do, mesmo não se tendo um 
diagnóstico preciso para o 
coronavírus”, disse.

Segundo a Secretaria 
de Estado da Saúde, todos 
os casos hospitalizados da 
Covid-19 devem ser noti-

ficados de forma imediata 
pelo profissional da saúde 
responsável no momento do 
atendimento. Já os casos de 
SG atendidos pela Atenção 
Primária e em outras unida-
des de saúde também devem 
ser notificados, através do 
sistema e-SUS VE.

De acordo com bole-
tim divulgado pela Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES), a Paraíba tem 195 
casos confirmados de 
contaminação para o novo 
coronavírus. Desses, 80 se 
recuperaram, 26 vieram a 
óbitos e 26 estão hospi-
talizados (nove deles em 
leitos de UTI). De quarta-
-feira para quinta-feira, a 
Paraíba teve o acréscimo 
de 30 casos e dois óbitos 
após 59 novos exames re-
alizados. As duas mortes 
confirmadas são em Cam-
pina Grande e Patos. 

Um homem de 42 
anos que estava internado 
em um hospital público 
faleceu no último domin-
go  em Patos. O paciente 
era portador de câncer. 
Já o segundo falecimen-
to do dia é referente a 
um paciente de 67 anos 
que estava internado em 
um hospital público de 
Campina Grande. Tam-
bém portador de câncer, 
o idoso teve complicação 
do quadro e veio a óbito 
nesta quarta-feira. Ambas 

as cidades propuseram a 
reaberertura do comércio 
nesta semana. 

Até o momento, os ca-
sos estão distribuídos em 
14 municípios do estado. 
São eles: João Pessoa com 
142; Santa Rita com 17; 
Campina Grande chegou 
a 8; Cabedelo mantém 7; 
Bayeux tem 6; Junco do 
Seridó segue com 3; Patos 
tem 5; Serra Branca, Sapé,  
Sousa, Igaracy, Taperoá, 
São João do Rio do Peixe e 
Pombal possuem um caso 
cada.

Ainda de acordo com 
a SES, 75 pessoas estão 
internadas com notifi-
cação de suspeita para 
Covid-19, sendo 57 em 
enfermaria e 18 na UTI.

Estado chega a 195 
casos confirmados
Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

De quarta-feira 
para quinta-feira, 
a Paraíba teve o 

acréscimo de 30 casos 
e dois óbitos após 
59 novos exames 

realizados

Mapa da Covid-19

Menos da metade da população 
de JP vem cumprindo isolamento

João Pessoa já conta 
com um sistema de moni-
toramento inteligente ca-
paz de apontar a estimativa 
diária do cumprimento das 
medidas de distanciamento 
social. O serviço começou 
a funcionar ontem. A pri-
meira medição do Índice 
de Isolamento Social mos-
tra que aproximadamente 
47,3% da população da ca-
pital vêm adotando a con-
duta preventiva de ficar em 
casa, seguindo a recomen-
dação do poder público. 
O acompanhamento, feito 
a partir de uma parceria 
com a startup pernambu-
cana InLoco, vai permitir 
o direcionamento de novas 
ações no enfrentamento da 
pandemia.

O serviço de monito-
ramento também revela 
os bairros da Capital parai-
bana com maior incidência 
ou redução do isolamento 
social. A variação na cidade 
encontra-se entre 33,9% no 
bairro de Paratibe e 69,10% 
no Portal do Sol. O índice 
recomendado é de 70%. 
“O sistema de monitora-

mento vai nortear novas 
ações preventivas para o 
enfrentamento do novo 
Coronavírus. Um núcleo de 
inteligência será montado 
na Secretaria de Planeja-
mento, dando respostas às 
demais secretarias sobre o 
cumprimento, ou não, da 
medida de isolamento so-
cial”, explicou a secretária 
de Planejamento Daniella 
Bandeira.

A partir do levanta-
mento será possível agir 
no sentido de conter possí-
veis focos de aglomeração. 

“Com base nos dados da Se-
cretaria de Planejamento e 
do monitoramento desen-
volvido pela Secretaria de 
Saúde, a Guarda Municipal 
vai agir no sentido preven-
tivo, recomendando a po-
pulação que só saia de casa 
em caso de extrema neces-
sidade”, comentou o secre-
tário de Segurança Urba-
na e Cidadania, Sargento 
Dênis Soares. O trabalho 
será intensificado a partir 
do uso de carros de som, 
com conteúdo explicativo 
que retrata a gravidade 

da pandemia na capital 
paraibana. Como já vinha 
ocorrendo desde a adoção 
das primeiras medidas 
restritivas, drones serão 
empregados para sobre-
voar a região e identificar 
possíveis áreas com maior 
número de pessoas.

Disseminação
Antes restrito a regi-

ões isoladas de João Pes-
soa, o novo cronavírus tem 
ao menos um caso regis-
trado em 37 bairros da 
cidade, abrangendo todas 
as regiões. O número equi-
vale a 57,8% dos bairros da 
Capital. “Nas duas últimas 
semanas, a cidade apresen-
tou um aumento expressivo 
no número de casos. Pre-
cisamos da participação 
de todos para alcançar os 
resultados esperados com 
o isolamento social. Está 
provado que essa é a me-
lhor forma de combater a 
propagação do vírus, dando 
mais tempo para a prepa-
ração do sistema de saúde”, 
disse o secretário Adalber-
to Fulgêncio.

João Pessoa tem pelo menos um caso em 37 bairros da cidade

Foto: PMJP
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Ação para prevenir roubos e crimes contra a vida em cidades paraibanas contou com um reforço de 850 policiais

Operação Cidade Segura 
da PM apreende munições

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Cardoso Filho

Policiais militares que 
participavam da Operação 
Cidade Seguras, na região de 
Catolé do Rocha, apreende-
ram 400 munições de pisto-
la, calibre 380. 

A ação aconteceu, na 
noite de quarta-feira, na ro-
dovia PB-325, no município 
de Jericó, no Sertão do esta-
do durante a Operação Cida-
de Segura, que foi deflagrada 
em várias cidades paraiba-
nas, com reforço de 850 po-
liciais para prevenir roubos e 
crimes contra a vida.

De acordo com a Polícia 
Militar, policiais da Força 
Tática do 12º Batalhão esta-
vam patrulhando pela rodo-
via, observando a movimen-
tação dos veículos, quando 
se depararam com o carro, 
que vinha sendo dirigido 
por um homem de 40 anos. 
Foi feita uma abordagem no 
veículo e foram encontradas 
as munições. 

O motorista não apre-
sentou à PM nenhuma docu-
mentação que autorizasse o 
transporte do material, o que 
caracteriza, de acordo com o 
artigo 14 do estatuto do de-
sarmamento, crime de porte 
ilegal de arma. O homem foi 
detido e apresentado na de-
legacia de Polícia Civil, em 
Catolé do Rocha. Toda a munição estava dentro de um veículo e motorista não explicou onde a adquiriu e qual seria o destino

Foto: PMPB

A Polícia Militar pren-
deu, no início da noite da 
quarta-feira (15), o suspeito 
de matar a tiros um homem 
de 35 anos, no bairro Bela 
Vista, em Capina Grande. A 
prisão foi realizada pelos po-
liciais da 2ª Companhia BEP-
Motos. O suspeito, de 21 anos, 
foi preso no mesmo bairro 
onde aconteceu o crime. Após 
denúncias sobre a localiza-
ção dele, uma das equipes do 
BEPMotos localizou o jovem 
na rua Cônego Pequeno.

A vítima foi baleada na 
rua Coronel José Vicente, por 
volta das 10h, e foi socorrida 
pelo SAMU para o Hospital 
de Emergência e Trauma, em 
Campina Grande, onde mor-
reu no começo da tarde, se-
gundo o boletim médico. O 
suspeito de praticar o crime 
foi apresentado pela PM na 
Central de Polícia Civil, em 
Campina Grande. A arma 
ainda não foi encontrada.

Homicídio e suicídio
O delegtado Reinaldo 

Nóbrega vai assumir as in-
vestigações sobre o assas-
sinato seguido de suicídio 
ocorridos no início da tarde 
dessa quarta-feira, 15, em 
Riachão do Poço. 

No local do fato esteve 
o delegado de Homicidios 
da Capital, Carlos Othon e 
o perito Ademir Lins, do 
IPC. O delegado confirmou 
que tudo aconteceu por 
causa de uma dívida que 
gerou discussões entre as 
partes. As vítimas da tragé-
dia foram Rafael dos San-
tos Felizardo, de 36 anos e 
Nelson Dias de Oliveira, de 
56. O primeiro era cunhado 
da prefeita do município, 
Maria Auxiliadora Dias do 
Rego e o segundo, irmão da 
gestora municipal.

Carlos Othon informou 
que colheu informações 
junto a familiares e também 
um vídeo com imagens do 
que ocorreu naquela locali-
dade. Rafael deixou esposa, 
enquanto que Nelson era 
casado e deixou três filhos.

Suspeito de homicídio 
é preso em Campina

Na Operação Cidade Segura da Polícia Militar foram apreendidos vários tipos de drogas, armas e celulares
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Homem utilizava crachá de 
banco para praticar extorsão

A Polícia prendeu no fi-
nal da ontem, 16, um homem 
que se passando por funcio-
nário de banco estava indo 
a residências, principalmen-
te de idosos onde afirmava 
que precisava de informa-
ções daquelas pessoas pois 
elas tinham direito a bene-
fício do governo federal. Na 
ocasião, ele estava com um 
crachá da Caixa Econômica  
Federal. Segundo a polícia, 

na casa clonava o cartão, se 
apoderava da senha e após 
se apoderar das informações 
deixava a casa e se dirigia até 
o banco para realizar saques.

Ontem, o grupo marcou 
com uma idosa de aproxima-
damente 70 anos, no bairro 
de Tambaú. Ao tentar entrar-
no prédio o porteiro e outras 
pessoas desconfiaram, pois 
funcionário de banco não vi-
sita a casa de cliente e resol-

veram telefonar para a polí-
cia. Uma equipe da CEATUR 
esteve no local. 

O homem fugiu, mais foi 
perseguido e preso. Foram 
apreendidos crachás de ban-
cos públicos e privados, além 
de cartões clonados.

Logo após a prisão do 
estelionatário, policiais da 
CEATUR continuaram em di-
ligências com o objetivo de 
localizar outras pessoas.

PRF localiza veículo usado 
pela ‘gangue da marcha ré’

Um homem suspeito de 
integrar um grupo crimino-
so conhecido como “gangue 
da marcha ré” foi preso na BR 
230, pela Polícia Rodoviária Fe-
deral na Unidade Operacional 
de Café do Vento e ainda recu-
perou um veículo roubado que 
era utilizado nas ações para 
arrombar estabelecimentos 
comerciais e praticar furtos. Os 
policiais realizavam fiscaliza-
ções no local quando visualiza-
ram um veículo Saveiro com a 
parte traseira danificada e com 
um cabo de aço preso no com-
partimento de carga. Ao ser 
abordado, o condutor do veí-
culo, um homem de 23 anos, 
não apresentou documentos 
de identificação e demonstrou 
grande nervosismo.  

Após consultas aos siste-
mas, os policiais descobriram 
que havia registro de que o 
veículo estaria sendo utiliza-
do para a prática de crimes na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa pela ‘gangue da marcha 

ré’. O automóvel aparece em ví-
deos de câmeras de segurança 
sendo utilizados para arrom-
bar portões e furtar lojas. O 
carro possuía um cabo de aço 
fixado no compartimento de 
carga que era preso na porta 
dos estabelecimento e depois 
puxado com a ajuda do veículo. 

O automóvel apresenta-
va placas aparentes sem re-
gistro de ocorrência. Porém, 
após fiscalização minuciosa, 
os policiais identificaram que 
havia alterações nos sinais 
de identificação veicular. O 

automóvel na verdade esta-
va clonado e o original havia 
sido roubado em João Pessoa 
em julho do ano passado. 

O homem foi detido pelo 
crime de receptação de veí-
culo roubado e deverá res-
ponder também por outros 
crimes. É importante que 
pessoas que tenham sido 
vítimas do crime da gangue 
da marcha ré compareçam a 
delegacia de polícia civil com 
imagens de circuito de segu-
rança que possam identificar 
o indivíduo detido.

Polícia fez levantamento e descobriu que o carro apreendido era clonado

Foto: PRF

Procurados pela Justiça são detidos
Ainda dentro da Operação Cida-

de Segura, que intensificou o policia-
mento em várias cidades paraibanas 
na noite de quarta-feira, foram 
realizadas prisões de procurados 
pela Justiça. Em Campina Grande, 
policiais do 10º BPM abordaram 
um jovem de 19 anos, na rua Santo 
Antônio, bairro Santo Antônio, e des-
cobriram que o suspeito estava com 
um mandado de prisão em aberto, 
com validade até 2031. O acusado 
responde ainda por violência domés-
tica praticada contra a própria mãe 
e crime de furto.

Em Lagoa Seca, policiais do  10º 
BPM prenderam um jovem de 20 
anos, que responde por tráfico de 
drogas na Vara de Entorpecentes 
de Campina Grande e estava com 
um mandado de prisão em aberto. 
Ele foi localizado na rua Ezequias 
Trajano, no bairro Juraci Palhano. 
Os presos foram levadas para a 
Central de Polícia Civil, em Campina 
Grande.

Drogas apreendidas
Ainda dentro das atividades da 

Operação Cidade Segura, os poli-
ciais do 2º BPM apreenderam cinco 
pacotes de maconha e dinheiro 
trocado, que estavam sendo trans-

portados por dois suspeitos em uma 
moto. A dupla, de 21 e 17 anos foi 
abordada na rua das Umburanas, 
bairro da Malvinas, em Campina 
Grande. Eles também foram levados 
para a Central de Polícia Civil.

Ponto de droga
Em outra ação, foram apreen-

didas, em Campina Grande, subs-
tâncias similares a skank, maconha, 
crack, cocaína e vasto material para 
tráfico nessa quarta-feira (15). O 
local foi desarticulado em uma ação 
conjunta dos policiais do 10º BPM 
com a 3ª Companhia do BPTran, 
que receberam denúncia sobre o 
funcionamento de uma ‘boca de 
fumo’ no bairro do José Pinheiro. Em 
uma casa, os policiais localizaram 
uma suspeita de 58 anos de idade 
que estava com sete celulares sem 
nota fiscal, uma balança, sacolas 
plásticas para embalagem de dro-
gas e dinheiro.

Os policiais localizaram quase 
meio quilo de skank – substância 
concentrada de maconha – além 
de 96 trouxas e sete sementes da 
planta. Foram apreendidos também 
quase 300 gramas e 87 pedras de 
crack prontas para o consumo, além 
de porções de cocaína e maconha.
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Principal queixa é que a análise dos perfis para ter acesso ao benefício federal ocorre com morosidade

Como forma de ajudar 
as centenas de famílias que, 
neste momento de pandemia 
devido ao coronavírus, estão 
sem uma renda fixa ou de-
sempregadas, o Governo Fe-
deral sancionou no início do 
mês o pagamento do Auxílio 
Emergencial, após a propos-
ta para a concessão do bene-
fício ser aprovada na Câmara 
e no Congresso. Os valores, 
que podem variar entre R$ 
600 e R$ 1.200, a depender 
do perfil de cada pessoa, já 
começaram a ser pagos. Na 
Paraiba, muitas pessoas re-
clamam da lentidão no pro-
cesso de análises dos pedi-
dos para receber o benefício. 

Mãe solteira e desem-
pregada, Meyregleise Olivei-
ra se enquadra em um dos 
perfis aptos a receber o be-
nefício. Ela é a responsável 
financeiramente pela família 
o seu benefício chegaria a 
R$ 1.200. Mas o cenário não 
é animador. Ela fala sobre a 
angústia que vem passan-
do diariamente por não ter 
nenhuma resposta de sua 
inscrição. “Tem sido uma 
experiência frustrante, traz 
uma pitada de insegurança 
também. Contamos com esse 
auxílio, mas não temos certe-

Nilber Lucena
Especial para A União

Processo para obter Auxílio 
Emergencial é lento na PB

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

za se iremos receber. E a cada 
dia que entramos no site e ve-
mos que ainda está em análi-
se a esperança vai diminuin-
do”, desabafou.

Estudante de Pedagogia 
na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), a única ren-
da de Meyregleise Oliveira 
vinha das aulas de reforços, 
que com a pandemia foram 
suspensos. “Como estou de-
sempregada, minha única 
renda era dar reforço para al-
gumas crianças, porém com a 

situação em que nos encon-
tramos as crianças não estão 
freqüentando as escolas, logo 
não há nenhum pagamento e 
eu fiquei sem nenhuma ren-
da”. Ela fez sua inscrição há 
mais de uma semana e até o 
momento não obteve respos-
tas. 

Mas essa não é uma rea-
lidade exclusiva da estudante 
de Pedagogia. A estudante do 
curso de Jornalismo da UFPB, 
Glaucenilda Grangeiro, conta 
que apesar de atender aos 

requisitos, também não tem 
respostas sobre a sua inscri-
ção. “Apesar de cumprir to-
dos requisitos de quem não 
precisava se inscrever atra-
vés do aplicativo, [já estar 
no CadÚnico e ter conta na 
Caixa] eu baixei no primei-
ro dia que foi liberado. Ao 
tentar fazer o cadastro, uma 
mensagem informou que eu 
já estou no CadÚnico e era só 
aguardar. Mas até o momento 
o auxílio não caiu na minha 
conta” , falou.

Glaucenilda, que veio 
da cidade de Guarabira para 
estudar em João Pessoa, fala 
sobre a importância do Auxí-
lio Emergencial para ajudar 
em sua vida financeira nesse 
momento tão difícil. “Esse au-
xílio chegaria num momento 
bem complicado financeira-
mente, como sou do interior 
do estado e estudo e moro na 
Capital tenho gastos com alu-
guel, comida e contas básicas 
de uma casa. A ajuda vem da 
parte da minha mãe que, no 

momento, está impedida de 
trabalhar e também sem re-
ceber salário, e isso me deixa 
em uma situação bem difícil 
já que quando a quarentena 
começou eu estava aqui e 
não pude voltar para minha 
cidade”, lamentou.

Desde que o Auxílio 
Emergencial foi sancionado 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro, as pessoas têm procurado 
as agências da Caixa Econômi-
ca Federal para buscar infor-
mações ou até mesmo fazer o 
cadastramento. Com a orien-
tação para que as pessoas evi-
tem aglomerações nestes es-
paços, as inscrições somente 
podem ser realizadas através 
do aplicativo “Auxílio Emer-
gencial”, que pode ser baixado 
em qualquer celular ou por 
meio do site auxilio.caixa.gov.
br. A Caixa Econômica Federal 
ainda disponibilizou o núme-
ro 111 para que as pessoas 
possam tirar dúvidas. 

A reportagem entrou em 
contato com a assessoria de 
comunicação do Ministério 
da Cidadania para saber so-
bre o motivo da demora na 
atualização dos status das so-
licitações que respondeu que 
a Caixa Econômica Federal é a 
instituição que teria as infor-
mações. A CEF informou que 
não é detentora dos dados 
para o processo de análise.

Glaucenilda Grangeiro (E) e Meyregleise Oliveira estão enfrentando dificuldades financeiras e ainda não receberam os benefícios aos quais têm direito

Foto: Arquivo Pessoal

Prevenção ao coronavírus

Hábitos simples mantêm os lares protegidos
 

 
            Seguir as me-

didas de restrições quanto 
ao máximo isolamento e 
distanciamento social não 
basta para eliminar o ris-
co de contaminação pelo 
novo coronavírus. Infeliz-
mente, quando é impres-
cindível sair, o perigo in-
visível pode se instalar na 
volta para casa, como nas 
maçanetas, no piso, nas 
superfícies dos móveis, 
vidros e em todos os obje-
tos de manuseio que, caso 
contaminados, se torna-
rão fontes de transmissão.

Água e sabão ou de-
tergente são aliados de 
primeira ordem. Mas 
como desinfetar as emba-
lagens de papel, sacolas, 
caixas de madeira ou pa-
pelão, metal, couro etc? A 
solução é literalmente fa-
zer uma, à base de apenas 
25 mililitros (ou meio co-
pinho de café) de hipoclo-
rito de sódio (a conhecida 
água sanitária) diluídos 
em um litro d’água. Esta 
mistura, que pode ser di-
vidida e armazenada em 
potes borrifadores, tam-
bém vale para a limpeza 
do chão da casa.

“Nunca é tarde refor-
çar: se for para sair, que 
seja apenas uma pessoa 
da família – e munida de 
máscara e álcool em gel a 
70 graus. Na volta, retire 
os sapatos, deixe-os fora e 
borrife a solução nas so-

Dina Melo
dinapereirademelo@gmail.com

las do calçado e no tapeti-
nho. Lave imediatamente 
as mãos, sem tocar em 
nada antes, e deixe a rou-
pa separada para lavagem 
também”, ensina a profes-
sora de Química Natália 
Andrade.   

“A água sanitária é um 
produto mais barato e efi-
ciente que o álcool, na me-
dida em que mata não só 
vírus como bactérias. Esta 
concentração recomenda-
da pode ser aplicada em 
várias superfícies, direta-
mente ou com a ajuda de 

um paninho, sem deixar 
o cheiro característico”, 
acrescenta. Para quem 
acha que quanto mais 
cloro, melhor, um aviso: 
exceder na água sanitária 
inabilita a sua função de 
desinfecção e ativa a de 
oxidação, sendo contrain-
dicado.

 
Sintomas gripais
Todas as pessoas que 

apresentam quadro leve 
de gripe ou resfriado tor-
nam-se automaticamente 
casos suspeitos de Co-

vid-19 e devem seguir à 
risca as recomendações 
previstas pela Organi-
zação Mundial de Saúde 
(OMS) e Ministério da 
Saúde quanto ao isola-
mento doméstico. 

Sendo assim, como a 
família pode se proteger? 
“O paciente deve ter um 
quarto e, se possível, um 
banheiro exclusivos. Caso 
um banheiro para si não 
seja possível, para toda 
vez que for usá-lo, é preci-
so limpá-lo com água sani-
tária”, explica a professora 

de Infectologia da Univer-
sidade Federal da Paraíba, 
Ana Isabel Vieira. 

A infectologista acres-
centa que a pessoa com 
sintomas de gripe, deve 
usar sempre máscara, as-
sim como a pessoa da fa-
mília que for alimentá-la 
no quarto. “Deve também 
evitar os ambientes co-
muns da casa e lavar as 
mãos constantemente. As 
maçanetas e outras su-
perfícies têm de ser lim-
pas assiduamente”, reco-
menda.

TEmPo dE vidA 
do vírUs Em 
sUPErFíciEs:

n Poeiras: 40 mi-
nutos a 2 horas e 
30 minutos
n cobre: 4 horas
n Alumínio: 4 a 8 
horas
n Luva de látex: 
8 horas
n Papelão: 2 dias
n Plástico: 2 a 6 
dias
n Aço inoxidável: 
3 dias
n Tecidos: Até 4 
dias
n vidro: 5 dias
n Pvc: 5 dias
n Borracha de si-
licone: 5 dias
n cerâmica: 5 dias
n Teflon: 5 dias

Fontes: Universi-
dade de medicina 
de Greifswald (Ale-
manha), Centros 
de Controle e Pre-
venção de Doenças 
(CDC), da Universi-
dade da Califórnia, 
de Los Angeles e 
de Princeton e Uni-
versidade Federal 
de Minas Gerais 
(UFMG).

Água e sabão e água sanitária são apontados como as principais formas de garantir a limpeza dentro das casas, impedindo a contaminação pelo vírus
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Para enfrentar a crise provocada pela pandemia, mulheres montam confecções e vendem até 100 unidades por dia

Centenas de pessoas, sendo a 
maioria mulheres, estão garantin-
do uma renda extra durante o iso-
lamento social com a confecção e 
venda de máscaras caseiras de pro-
teção contra o coronavírus. Elas já 
estão sendo vendidas em diversos 
pontos da cidade, a exemplo de se-
máforos, próximo a bancos e casas 
lotéricas e em feiras livres a preços 
que variam de R$ 5 a R$ 15. 

Maria Antonieta Guedes Costa, 
especialista em Mesa Pronta, é uma 
das pessoas que está conseguindo 
algum rendimento através da con-
fecção e venda das máscaras casei-
ras. “A confecção de máscaras foi 
como uma luz no fim do túnel que 
me trouxe renda. Mas a confecção 
está ficando difícil, porque as lojas 
de tecidos estão fechadas e precisa 
de matéria prima para continuar 
trabalhando”, relatou.

Ela disse ainda que está confec-
cionando máscaras há 15 dias e con-
seguindo vender cerca de 100 por 
dia a R$ 5 por meio de aplicativos. 
“No início da pandemia e do isola-
mento social, fiquei de mãos atadas, 
mas logo em seguida veio a ideia 
de produzir máscaras de tecido. Foi 
uma bênção, pois não sabia o que fa-
zer para conseguir dinheiro e desde 
então a confecção de máscaras está 
sendo a salvação”, enfatizou.

A desempregada Clécia Alves 
testemunhou que a venda de másca-

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Máscaras viram hábito e se 
tornam fonte de renda extra

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Rogéria Araújo

Paraíba: todos os cantos Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

A Paraíba tem atraído investidores na área do turismo e o município 
de Lucena, no litoral Norte, receberá o Sun Park, que promete ser um dos 
maiores parques aquáticos da América Latina.  O projeto do complexo já 

está em andamento e, tão logo passe esse período da pandemia por conta da 
Covid-19, ele iniciará a fase de implantação em um terreno com área total de 
2 milhões de m², sendo uma área de 300 mil m² exclusiva para a instalação 
do parque aquático, rede hoteleira, projetos imobiliários e estacionamento.

O Parque Linear Parahyba, localizado numa zona de preservação 
ambiental e paisagismo, no bairro do Bessa, em João Pessoa, vem atraindo 

atenção de turistas. O Parque possui 150 mil metros quadrados e inclui uma 
área ampla de calçadas de contorno em todo o seu perímetro, áreas de play-
ground, bancos, ciclovia, estacionamento, quadras de areia, campos ao ar li-
vre, sinalizações, brinquedos, áreas verdes com gramas e para plantações de 
mudas. Todas as áreas com acessibilidade. Fica a dica para quando o período 
da pandemia por conta da Covid-19 passar e tudo voltar a sua normalidade.

Baia da Traição Lucena

João Pessoa

LiToRAL SuL

O Shopping Rural no Sítio Tambaba, situado no litoral sul da Paraí-
ba é ponto de parada para guias e três empresas de quadriciclo que fa-
zem visitas ao assentamento. Atualmente, são nove lojas que compõem 
o shopping, composto de pequenas casas de taipa feitas pelos mora-
dores para comercialização de doces, tapiocas, caldos, castanhas, ca-
chaças, sorvetes artesanais, artesanato e moda praia. Os turistas ficam 
encantados com a beleza e a originalidade do lugar, onde quase tudo o 
que se vende é feito pela comunidade. Quando o período da pandemia 
por conta da Covid-19 vale a pena uma parada para degustar as delicias 
produzida na comunidade.

Barra de Camatuba

nnn Se você gosta de apreciar uma beleza selvagem, a dica para quando passar o 
período da pandemia por conta da Covid-19 é a Barra de Camaratuba. Habitada 
por uma pequena vila de pescadores ela pertence ao município de Mataraca, a 
aproximadamente 110 km de João Pessoa/PB e a 120 km de Natal/RN, estando 
situada no meio do pouco que resta da mata atlântica, com praias desertas, la-
goas, áreas de proteção ecológica e muito mais. A beleza local vem despertando 
o interesse de visitantes e investidores estrangeiros, que planejam com o apoio 
do poder público municipal, transformar a Barra de Camaratuba em um ícone do 
desenvolvimento 
turístico, susten-
tável e preserva-
cionista com foco 
no ecoturismo 
turismo rural e 
de aventura. O 
acesso a Barra 
de Camaratuba é 
através do muni-
cípio de Mataraca. 
Partindo de João 
Pessoa é feito no 
sentido Norte 
pela BR-101. 

Foto: Teresa Duarte
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Um dos lugares consi-
derados sagrado pela popu-
lação da Baia da Traição é 
o Rio do Gozo. Água limpas 
e cristalinas com uma ve-
getação exuberante, ele é a 
nascente do Rio Sinimbu, 
que deságua em diversas 
localidades do município 
proporcionando banhos em 
diversos pontos do municí-
pio. È tudo muito pitoresco 
e muito bem preservado 
por moradores da Aldeia 
Tracoeira, onde residem 50 
famílias indígenas fazendo 
um total de 200 pessoas. 
Para ter acesso ao Rio do 
Gozo basta à pessoa pagar 

uma taxa simbólica de R$ 
2,00. Tem uma área que é 
reservada para as pessoas 
que queiram fazer churrasco 
e, na parte que fica em torno 
do rio existem mesas onde as 
famílias se reúnem para fazer 
refeições. Caso a pessoa não 
leve alimentos, os morado-
res da comunidade vendem 
ensopados de diversos cre-
táceos, peixes, entre outros 
itens da culinária local. Esse 
pode ser um projeto para 
quando o período da pande-
mia por conta da Covid-19 
passar porque no momento 
o acesso está fechado como 
maneira de prevenção.

Doação ao 
Laureano

Nem todas as pessoas 
que produzem máscaras 
estão pensando na receita 
extra. É o caso da professora 
Janaína Silva de Almeida, 
que está produzindo 500 
máscaras para serem doadas 
amanhã na Ala Infantil do 
Hospital Napoleão Laurea-
no. Com o simples intuito 
de ajudar o próximo, a pro-
fessora Janaína Almeida 
contou que no início estava 
produzindo máscaras de 
tecido para distribuir entre 
os amigos da igreja que ela 
frequenta e também para 
ajudar os motoristas de Uber.

Então, ela e mais duas 
amigas tiveram a ideia de 
ajudar o Hospital Napoleão 
Laureano e estão trabalhan-
do muito, cada uma em sua 
casa, para neste sábado 
fazer a doação das máscaras 
na Ala Infantil do hospital. 
“Nosso foco com a entrega 
das máscaras é a proteção 
das crianças e de seus acom-
panhantes que geralmente 
são pessoas humildes que 
moram no interior do Esta-
do”, afirmou.

ras durante o isolamento social por 
causa do coronavírus foi a “chave”, 
para ela encontrar o que ela chama 
de seu “novo emprego”. 

“Desempregada e praticamen-
te entrando em depressão, tive a 
ideia de vender máscaras e como 
não sei fazer, combinei com minha 
costureira pra ela confeccionar e 
eu vender. O resultado vem sendo 
surpreendente, estou conseguindo 
vender 100 por dia”, disse Clécia. 
Ela vende as máscaras caseiras por 
R$ 5. Ainda por conta da necessi-
dade do isolamento, ela acrescenta 

que faz entrega em domicílio, com 
acréscimo de uma taxa de R$ 5.

Barreira
Para os médicos infectologis-

tas, as máscaras funcionam muito 
bem como mais uma barreira ao 
coronavírus. As máscaras de teci-
do mais eficientes devem ter dupla 
face e ser lavadas constantemente 
com sabão e água sanitária. Para 
ser eficiente como uma barreira 
física, especialistas afirmam que a 
máscara caseira precisa seguir al-
gumas especificações. É preciso que 

ela tenha pelo menos duas camadas 
de pano, ou seja, dupla face. Vale 
salientar que ela é individual. Não 
pode ser dividida com ninguém. 

Como fazer
As máscaras caseiras podem ser 

feitas em tecido de algodão, tricoline, 
TNT ou outros tecidos, desde que de-
senhadas e higienizadas corretamen-
te. O importante é que a máscara seja 
feita nas medidas corretas cobrindo 
totalmente a boca e nariz e que es-
tejam bem ajustadas ao rosto, sem 
deixar espaços nas laterais.

Foto: Marcus Antonius

Maria Antonieta conta que a produção 
de máscaras de pano está sendo uma
“luz no fim do túnel” 



Autores paraibanos indicam ‘biblioteca essencial’ de Rubem Fonseca
Além da admiração e da 

reverência, os autores pa-
raibanos também indicaram 
para A União suas obras 
prediletas escritas por Rubem 
Fonseca, formando uma “bi-
blioteca essencial”.

A escritora Andrea Nunes 
apontou o romance Agosto. 
“Além de ser uma obra-pri-
ma, que lhe rendeu o Prêmio 
Jabuti, foi um livro marcante 
para mim, pelas particulari-
dades do texto. A história se 
passa na época que antecede 
o suicídio do então presiden-
te do Brasil, Getúlio Vargas. 
Nesse contexto, um policial 
honesto tenta lutar contra 
policiais corruptos no Rio de 
Janeiro e faz parte da expe-

riência que Rubem Fonseca 
teve quando trabalhou como 
comissário de Polícia, em São 
Cristóvão”, justificou.

“Meu livro preferido é 
A Grande Arte, que é um 
raio-x da sociedade carioca, 
seus ricos, seus pobres, seus 
bandidos, seus profissionais, 
o jogo sujo de interesses pes-
soais e o modo como algumas 
pessoas tentam viver uma 
vida comum no meio desse 
tiroteio de ambições”, justifi-
cou Braulio Tavares.

Já Roberto Menezes esco-
lheu a obra O Cobrador. “Este 
livro de contos do final dos anos 
1970 mostra como Rubem Fon-
seca era versátil. Foi o primeiro 
dele que o li”, comentou.

Por fim, Marília Arnaud 
apontou Feliz Ano Novo. “São 
contos que revelam a natureza 
humana de forma extremamen-
te realista, expondo a violência 
em todas as classes sociais, das 

mais abastadas às mais miserá-
veis, todos vítimas e carrascos, 
numa linguagem direta, crua, 
contundente”, afirmou. “O con-
to que dá nome ao livro é um 
soco na boca do estômago. De 

alguma forma, todas as narra-
tivas de que me lembro tencio-
nam o leitor do começo ao fim, 
empurrando-o para dentro da 
história, para um clímax de todo 
insuspeito”, concluiu.

‘Mundo é um Moído’
Quadrinista paraibano Samuel de Góis prepara seu 
novo projeto: uma coletânea que reúne 100 tirinhas 
com base na vida cotidiana. Página  11
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Escritores paraibanos analisam como a obra de Rubem Fonseca é importante para o romance policial no Brasil

Quebra de tabu na literatura

“Comprovar para o mun-
do que a literatura policial 
não é de mero entreteni-
mento. Pode ser também de 
alta qualidade, pois o texto 
de Rubem Fonseca tem pa-
drão estético e capacidade de 
transcendência na narrativa. 
Ele mostrou ao mundo que a 
literatura policial não é um la-
drão de galinhas invadindo o 
quintal do cânone literário”. A 
declaração foi feita pela auto-
ra paraibana Andrea Nunes, 
ao apontar o legado deixado 
pelo escritor mineiro, que 
morreu na última quarta-fei-
ra, aos 94 anos de idade, no 
Rio de Janeiro.

Reconhecido por reno-
var a literatura brasileira no 
Século 20 por causa da lin-
guagem coloquial e direta, a 
escritora ainda ressaltou que 
a obra do contista, roman-
cista e roteirista se destacou 
pelos prêmios, como ocorreu 
em 2003, quando recebeu o 
Camões, o mais prestigiado 
para a língua portuguesa.

A propósito, a paraibana 
Andrea Nunes, que reside no 
Recife (PE) desde o ano 2000, 
confessou ter compartilhado 
de um momento festivo com 
o agora saudoso autor. “Te-
nho uma emoção especial ao 
falar de Rubem Fonseca, pois 
participei de uma das últimas 
homenagens que ele recebeu. 
Isso foi em outubro do ano 
passado, quando estava em 
São Paulo para receber, da 
Associação Brasileira de Es-
critores de Romance Policial, 
Suspense e Terror (Aberst), o 
prêmio de Melhor Romance 
Policial publicado em 2019 
pelo meu livro Jogo de Cena. 
A entidade, então, me pediu 
para saudá-lo porque ele 
compareceu também para ser 
homenageado pelo conjunto 
da sua obra”, contou.

Nunes também confes-
sou que sua própria produ-
ção literária é influenciada 
pela escrita do mineiro. “A 
inspiração que me traz é o 
que ele levou da vida para a 
obra dele. Rubem Fonseca foi 
comissário de Polícia em São 
Cristóvão, no Rio de Janeiro, e 
ele aproveitou essa experiên-
cia profissional para colocar 
em seus livros, o que inclui, 
por exemplo, os bastidores da 
polícia, a atuação dos órgãos 

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Foto: Zeca Fonseca/Divulgação

Na escrita, o mineiro tinha um ouvido 
excelente para diálogos, sem ser artificial 
e implausível, da mesma forma como foi 
Nelson Rodrigues e Ariano Suassuna

Da esq. para dir.: os romances ‘Agosto’ (1990) e ‘A Grande Arte’ (1983); as coletâneas de contos ‘O Cobrador’ (1979) e ‘Feliz Ano Novo’ (1975)
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de controle e a corrupção po-
licial. Eu sou promotora de 
Justiça e tento transformar 
a experiência que tenho no 
contato com autoridades para 
as minhas obras. O meu últi-
mo livro, Jogo de Cena, faz um 
passeio pelos bastidores das 
comunidades de segurança no 
Brasil”, disse ela.

A escritora também ob-
servou que a presença femi-
nina na literatura policial vem 
crescendo não apenas no Bra-
sil como em âmbito interna-
cional. “A pioneira é a holan-
desa Anne Catherine Green, 
uma autora quase desconhe-
cida e pouquissimo estudada, 
que lançou, por exemplo, O 
Crime na Quinta Avenida, a sua 
obra de maior repercussão, e 

que influenciou até a britânica 
Agatha Christie”, ressaltou An-
drea Nunes.

“A presença da mulher 
tem crescido, hoje em dia, na 
literatura policial porque o 
talento literário sempre foi 
refreado pela condição casei-
ra, que era o ambiente onde 
a mulher vivia e conhecia” 
continuou. “No momento em 
que a mulher passou a ter 
protagonismo na sociedade, 
ela passou a se sobressair. Eu 
trabalho em contato com au-
toridades, como secretários 
de Estado, e vejo como funcio-
na. A escritora Agatha Christie 
se tornou famosa porque ela 
teve uma situação diferente, 
pois foi enfermeira, trabalhou 
em farmácia, conhecia o uso 
de venenos e usou essa ex-
periência para escrever suas 
obras”, comentou a autora, 
que também enumerou algu-
mas escritoras de brasileiras 
no gênero policial, a exemplo 
de Patrícia Melo, Cláudia Le-
mes, Vera Carvalho Assunção 
e Viviane Geber.

Sem tom épico
O escritor paraibano 

Braulio Tavares também res-
saltou a qualidade da obra 

do saudoso autor mineiro. 
“Rubem Fonseca deixa um 
legado importantíssimo: a 
prova de que a literatura de 
gênero – no caso dele, o ro-
mance policial – pode ser 
“alta literatura”, tanto quanto 
qualquer outro tipo de ficção. 
O que determina a qualida-
de de uma obra literária é a 
grandeza do texto, não o tipo 
de convenções utilizadas. Ele 
tratou o romance policial – o 
romance cuja mola propulso-
ra é a existência de crimes e 
de sua investigação – como 
literatura séria, assim como 
Machado de Assis tratou o ro-
mance de adultério, o roman-
ce centrado em infidelidades 
amorosas, como literatura 
séria”, explicou.

“Na minha escrita pesso-
al não vejo muita influência de 
Rubem, a não ser talvez o fato 
de que ele tinha um ouvido 
excelente para diálogos, para 
o modo como as pessoas fa-
lam. É uma coisa que a grande 
maioria dos ficcionistas não 
percebe e fica botando seus 
personagens para falar numa 
linguagem totalmente artifi-
cial e implausível. Nisso, Ru-
bem foi grande, tanto quanto 
Nelson Rodrigues e Ariano 

Suassuna. Seus personagens 
falam feito gente de verdade”, 
analisou Braulio Tavares.

Outro autor paraibano, 
Roberto Menezes, também 
destacou a importância da 
obra de Rubem Fonseca. “Com 
certeza, ele é um dos maiores 
escritores da língua portugue-
sa. Seus romances e livros de 
contos trazem uma linguagem 
baseada no cotidiano. Rubem 
abandona o tom épico e ro-
mântico e investe numa lite-
ratura crua com personagens 
fortes”, observou. 

Roberto Menezes tam-
bém concordou que o mi-
neiro influenciou gerações e 
ainda continua inspirando. 
“No meu caso, foi através dos 
seus livros de contos que per-
cebi que poderia escrever o 
que eu quisesse e da maneira 
que eu quisesse, sem me pre-
ocupar com críticas sobre o 
tom da minha escrita. Mas o 
que acho que o que mais me 
influenciou foi como ele cria 
os seus personagens, e como 
foca toda narrativa neles”, ad-
mitiu o autor. 

A escritora paraibana 
Marília Arnaud também con-
siderou como excelente a 
obra de Rubem Fonseca.

A propósito, ela integra 
a coletânea intitulada Contos 
Cruéis, organizada por Rinal-
do de Fernandes e lançada 
pela Geração Editorial, em 
2006, que tem um texto de 
Fonseca. “O meu conto, Ou-
tono, se trata de um tipo de 
violência íntima, de natureza 
emocional. O protagonista é 
um homem de meia-idade, 
devastado pela vida, abando-
nado pela família, alcóolatra e 
que, não enxergando nenhu-
ma luz no fim do túnel, aca-
ba por tirar a própria vida”, 
resumiu. “O diálogo entre o 
narrador e o outro homem, 
um frequentador do bar onde 
os dois se encontram, revela 
a desesperança de ambos, a 
violência que cada um carre-
ga dentro de si”, disse. 

“Eu me sinto honrada 
em estar entre os contistas 
selecionados por ele para 
integrar Contos Cruéis. Estar 
ao lado de Lygia Fagundes 
Telles, Nélida Pinon, Dalton 
Trevisan, entre outros contis-
tas extraordinários, que me 
inspiraram no meu início de 
carreira, e do mestre Rubem 
Fonseca, é uma experiência 
que só me engrandece”, con-
fessou Marília Arnaud.

O texto de Rubem 
Fonseca tem padrão estético e 
capacidade de transcendência 
na narrativa. Ele mostrou ao 

mundo que a literatura 
policial não é um ladrão de 
galinhas invadindo o quintal 

do cânone literário
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Acho que ainda não. Mas deu pra perceber.
Que a gente produz muito lixo. Que a 

gente trabalha demais.
Que a gente não precisa de tanto.
Na verdade, o perigo dessa quarentena 

para “dona economia”, é justamente esse. Se 
a gente aprender que produz muito lixo, tra-
balha demais e não precisa de tanto...

Já deu pra aprender algo? Não sei.
Mas deu pra perceber que o melhor lugar 

do mundo é aqui e agora. Eu mesmo, cance-
lei viagens, festas, encontros pra algum dia 
lá num futuro, próximo ou distante. Os dias 
estão mais longos e sim, enquanto houver 
vida, existirá louça pra lavar. Mas foi ótimo 
acordar numa segunda-feira como se fosse 
domingo.

Já deu pra perceber que é preciso amar 
as pessoas como se não houvesse amanhã. 
Num dia eu escrevo sobre o abraço que a 
gente gosta de dar. No outro, sobre o abraço 
que já não se pode mais. Porque tudo pode 
estar por um segundo e nada do que foi será 
do jeito que já foi um dia.

Que a gente precisa de ar, água, pão e abri-
go, nessa ordem, para sobreviver. E que dormir 
bem, canja de galinha, sensatez e um chazinho 
de erva-doce não fazem mal a ninguém. Mas 
para viver, VIVER mesmo, a gente precisa de 
arte e afeto.

Que nossa mãe tinha razão quando manda-
va a gente lavar as mãos.

Que o tempo não estava tão curto assim. 
A gente é que estava puxando o fio, pra que 
ele passasse mais rápido. E o nome disso é 
ansiedade.

Que agora, não tem saída, a gente vai ter 
que conviver um pouco consigo mesmo.

Eita! É aí que mora o perigo.
Vamos ver se toda essa autoestima propa-

gada nas redes é verdade mesmo.
Senão, tá na hora de praticar as lições de 

autoajuda que tanto se compartilha. Medita, 
respira, inspira e não pira...

Que a estupidez humana pode ser assus-
tadora. Mas a capacidade de cuidar do ou-
tro também é incrível. E é graças a isso que 
atravessaremos a tempestade e manteremos 
a esperança.

A gente já percebeu que a ciência é o cami-
nho, a verdade e a vida.

E que o nome de Deus continua sendo usa-
do em vão.

Que a medicina e a enfermagem são as mais 
belas das profissões. Mas que se o caminhão do 
lixo não passar, estaremos em apuros.

A gente já devia ter aprendido que, mes-
mo na pandemia do novo coronavírus, gru-
pos de WhatsApp continuam carregados de 
substâncias tóxicas.

Que fake news são uma perversidade sem 
tamanho, sobretudo numa situação delicada 
como essa.

Que ter medo é direito de todos.
Que dinheiro não compra tudo.
Que não existe tanta loira no mundo.
Que a gente se arruma pra se mostrar, mes-

mo. E não tem nada de errado com isso.
Mas, pensa comigo, a gente já sabia dessas 

coisas todas, não sabia?
Sabia.
Agora estamos tendo a prova. Lembra 

aquela expressão da matemática,
CQD? Como queríamos demonstrar.
Que vai passar. Tudo isso vai passar.
Eu só me pergunto, depois que passar:
Qual o tempo de validade da lição que, su-

postamente, estamos aprendendo?
Enquanto isso, se cuidem, não sejam teimo-

sos, permaneçam em casa, tomem sol na va-
randa, compartilhem coisas saudáveis com as 
pessoas e não sejam virulentos nas redes.

Trilha Sonora
‘Como Uma Onda’ - Lulu Santos
‘E O Mundo Não Se Acabou’ - Assis Valente, 

com Carmen Miranda, Adriana Calcanhotto ou 
Paulinha Toller

‘Último Dia’ - Paulinho Moska
‘Pais e Filhos’ -  Renato Russo, com Legião 

Urbana
‘Saúde’ - Rita Lee

Já deu para 
aprender algo?

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Colunista colaborador

Entrevista

Escritor Enrique Vila-Matas fala sobre 
a quarentena e sua mais recente obra

Enrique Vila-Matas, é 
claro, está preocupado. O 
escritor catalão de recém 
completos 72 anos está 
isolado em sua casa em 
Barcelona e mesmo as no-
tícias que ainda virão nas 
próximas semanas prova-
velmente não vão pacifi-
car de todo o seu ânimo. 
“Seguimos com a tendên-
cia de ir vivendo como se 
tivéssemos que viver sem-
pre e não dispuséssemos 
nem de um segundo para 
nos lembrar de que temos 
que morrer”, escreveu na 
sua coluna mais recente no 
jornal espanhol El País, no 
último dia 30 de março.

“Ontem mesmo ouvia 
falar um famoso na televi-
são que não havia previsto 
nunca uma tragédia como 
essa, ‘tão forte e afetando 
tanta gente’”, escreveu En-
rique Vila-Matas. “A tanta 
gente? Mas se isso afeta a 
totalidade da humanidade! 
Mas se não é nada menos 
que a morte, idiota!”

O livro que o levou à 
semifinal do Internatio-
nal Booker Prize (que teve 
seus finalistas anunciados 
no início de abril) foi a ver-
são em inglês de Mac e Seu 
Contratempo, publicado no 
Brasil pela Companhia das 
Letras com tradução de Jo-
sely Vianna Baptista.

No livro, Mac, o perso-
nagem principal e narrador, 
se ocupa de ler, analisar e 
reescrever o livro do seu 
vizinho, Ander Sanchez, 
e compartilha o processo 
com o leitor por meio de 
um diário. Talvez seja des-
necessário o leitor saber 
que o livro que Mac vai 
reescrever é, na verdade da 
vida real, Uma Casa Para 
Sempre, publicado em 1988 
pelo próprio Vila-Matas, 
porque isso não é mencio-
nado em nenhum momento 
no novo romance.

Afeito a viagens, reais 
e literárias, o escritor res-
pondeu às perguntas a se-
guir sobre o livro, o prêmio 
e a quarentena forçada.

Guilherme Sobota 
Agência Estado

‘Mac e seu 
Contratempo’ 
chegou a ser 
semifinalista do 
International 
Booker Prize

“A literatura nunca fez nada por 
mim”, segundo declaração do 
romancista catalão de 72 anos

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Em alguns dos seus 
romances, os persona-
gens se apaixonam mui-
to de repente. Em Mac e 
seu Contratempo, Mac “se 
apaixona de novo” por sua 
esposa, Carmen. Ter essa 
sensação repentina é um 
privilégio da literatura?

O amor sempre é re-
pentino. Tanto na vida 
como na literatura. Nesta 
última, o arquétipo do amor 
repentino é o de Dante pela 
jovem Beatriz na Divina Co-
média. Que alguém se “apai-
xone de novo”, como ocorre 
a Mac, não significa nada 
além de que o personagem 
evolui ou, se me permite di-
zê-lo, revoluciona, ou seja, 
que está tão vivo quanto um 
ser real.

Um escritor brasilei-
ro (Marcelino Freire) dis-
se que quando um autor 
necessita de uma epígra-
fe e não a encontra, deve 
inventá-la e atribuí-la a 
outro escritor, porque 
ninguém vai conferir. A 
atribuição de trechos e 
frases a outros escritores 
já causou algum proble-
ma a você?

Nunca. Nenhum pro-
blema. Por que teria que 
criá-la? Muitas vezes as ci-
tações, as epígrafes inven-
tadas creio que são minhas, 

que pensei e as escrevi. É 
como se quisesse dar razão 
a Wallace Stevens quan-
do disse que “as citações, 
como as epígrafes, têm um 
interesse especial, já que 
alguém é incapaz de citar 
algo que não seja suas pró-
prias palavras, quem quer 
que as tenha escrito”.

O senhor foi semi-
finalista do Internatio-
nal Booker Prize. Nesse 
ponto da sua carreira, 
o que significam os prê-
mios literários?

Ser finalista do In-
ternational Booker Pri-
ze – prêmio que se divide 
entre o tradutor e o autor 
– não é algo fácil. É um 
prêmio ao melhor livro do 
ano traduzido ao inglês. E 
é difícil porque, de saída, 
na Grã-Bretanha e nos Es-
tados Unidos se traduzem 
pouquíssimos autores de 
outras línguas. Assim que 
alcançar que Mac & His 
Problems tenha chegado à 
final é para mim estar in-
dicado ao Oscar de Holly-
wood como Melhor Filme 
Estrangeiro. Por tudo isso, 
estar na longlist foi uma 
surpresa muito agradável 
que atribuo especialmente 
à categoria de tradutoras 
do livro: Margaret Jull-Cos-
ta e Sophie Hughes.

O senhor conhece o 
trabalho dos seus con-
correntes?

Li com admiração a 
obra de Samanta Schwe-
blin, a escritora argentina 
que, a propósito, tem uma 
breve e suculenta inter-
venção em Mac e Seu Con-
tratempo.

Nesse romance, o 
cinema adquire uma es-
pécie de protagonismo, 
mais forte do que em 
outras obras recentes 
suas. A repetição parece 
ser mais afeita ao cine-
ma do que à literatura, 
com suas tramas pre-
definidas e previsíveis. 
Está de acordo?

Se falamos de remakes, 
é certo que na literatura o 
remake é menos frequente 
do que no cinema.

Um trecho do ro-
mance: “A calma, a paz 
da rua foram uma bên-
ção Nem um ruído. Do-
mingo com todo mundo 
em casa, dormitando, 
brincando, transando, 
sonhando, a maioria na 
verdade se irritando, 
porque o domingo cria 
um vazio que sempre é a 
nossa ruína”. A quaren-
tena seria um domingo 
ainda mais obscuro, e 
contínuo?

Sim, mas aos domin-
gos alguém sempre podia 
descer à rua e se sentar 
numa praça e estar na 
vida, enquanto que agora 
não há praças nem há vida 
nas ruas...

O que a literatura 
pode fazer por nós em 
tempos de pandemia?

Se eu soubesse colo-
caria as mãos à obra. Mas 
temo que a literatura não 
é uma descobridora de 
vacinas.

E pelo senhor?
Por mim? A literatura 

nunca fez nada por mim.

Como está passando 
pela pandemia?

Sobrevivendo.
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Este ano terá uma nova 
publicação em quadrinhos 
na Paraíba. O Mundo é um 
Moído, de Samuel de Góis, 
está passando, no momen-
to, pela fase de diagrama-
ção, para depois ser revi-
sado e impresso. O livro 
ainda não tem data de lan-
çamento, mas será o quin-
to publicado do autor, que 
conta também com Filoso-
fia de banheiro (2012), O 
que era nuvem ficou chuva/ 
o que era seco ficou despe-
daçado (2015), DR (2017) 
e Fibrilação (2018).

O novo projeto será 
focado na produção dos 
últimos três anos, que, de 
acordo com o quadrinista, 
consistiu no período em 
que ele esteve mais ativo 
nas produções. Ele esta-
beleceu uma meta diária 
de produzir uma ilustra-
ção por dia e, desde então, 
criou bastante conteúdo 
que “merece ser reunido”.

“Apesar de mais focado 
na minha produção atual, o 
livro vai ser uma coletânea 
de tirinhas desde o início 
da minha carreira até ago-
ra”, comenta.

As publicações de pro-
duções diárias são realiza-
das na plataforma www.
apoia.se/samueldegois, 
pela qual o apoiador pode 
assinar mensalmente por 
valores entre R$ 2 e R$ 5. 
Além desta série, várias 
outras são apresentadas 
diariamente nas páginas 
oficiais do Instagram (@sa-
mueldegois), Facebook (/
samueldegois) e Twitter(@
samuelgois). 

Para O Mundo é um 
Moído, a seleção de tiras já 

Quadrinista paraibano Samuel de Góis prepara uma nova coletânea reflexiva em ‘O Mundo é um Moído’

Obra reúne tirinhas do cotidiano
Cairé Andrade 
caireandrade@gmail.com

Literatura em luto

Morre o escritor e psicanalista Luiz Alfredo Garcia-Roza

O escritor carioca Luiz 
Alfredo Garcia-Roza morreu 
ontem, aos 84 anos de idade. 
Criador do detetive Espinosa, 
ele é autor de mais de uma 
dezena de romances policiais 
e era considerado um dos 
mestres do gênero no Brasil. 
A cerimônia de sepultamen-
to será restrita à família. Gar-
cia-Roza estava internado há 
cerca de um ano no Hospital 
Samaritano, no Rio, após so-
frer um AVC.

Autor tardio, ele co-
meçou na literatura de fic-
ção apenas aos 60 anos, 
em 1996, com O Silêncio da 
Chuva, romance que lhe ren-
deu o Jabuti. Uma Janela em 
Copacabana (2001), Bere-
nice Procura (2005) e Fan-
tasma (2012) são outros de 
seus trabalhos. O livro mais 
recente é A Última Mulher 
(2019), lançado quando o 
autor já estava hospitaliza-
do. Todos as suas obras fo-
ram lançadas pela Compa-
nhia das Letras.

Garcia-Roza tornou-se 
conhecido por sua maior 
criação literária, o detetive 
Espinosa. Apaixonado pela 
economia e precisão encon-

está pronta, das quais Sa-
muel de Góis adianta que 
redesenhou algumas mais 
antigas, que tem um signi-
ficado especial. A ideia, de 
acordo com o autor, é reu-
nir 100 tiras. 

Para realizar tantas 
produções, Samuel revela 
se inspirar de suas leituras 
e de elementos do cotidia-
no. “Surgem pela observa-
ção. Eu leio bastante sobre 
filosofia, mitologia, psico-
logia, e isso tudo influen-
cia de alguma forma. A re-
ferência na hora de criar 
vem muito mais forte da 
literatura do que de outros 
quadrinhos, por exemplo. 
Gosto de ler para me ree-
nergizar”, aponta.

No universo das histó-
rias em quadrinhos, o autor 
conta se influenciar das sé-
ries de tirinhas intituladas 
Eden, do argentino Kios-
kerman, e menciona ainda 
as referências editoriais de 
André Dahmer (Malvados, 
Quadrinhos dos anos 10) e 
de Rafael Sica (Ordinário).

A meta de produção 
diária fez com que a cria-
ção se tornasse um pro-
cesso automático para Sa-
muel. Ele comenta que é 
um processo mais técnico, 
iniciado por um brains-
torm consigo mesmo e algo 
“quase inconsciente, movi-
do muito mais pela transpi-
ração do que pela inspira-
ção”. Nas palavras dele, “é 
feita a escolha de uma ideia 
mais adequada para poder 
desenhar. Pode acontecer 
até de escrever um diálo-
go, criar o desenho para o 
diálogo e, no fim, deixar só 
o desenho”.  

A quarentena devido à 
pandemia do Covid-19, en-
tretanto, pode atrapalhar 

Através do QR Code acima, acesse 
a plataforma de assinantes do 

Samuel de Góis

Apesar de mais focado na 
produção atual, o novo livro vai 
ser uma coleção de 100 tirinhas 

desde o início da carreira do 
paraibano até agora

Fotos: Divulgação

Carioca foi o criador do detetive Espinosa e era considerado um dos mestres do romance policial no Brasil

Foto: Bel Pedrosa/Divulgação

trados nos escritos de Ray-
mond Chandler e Dashiell 
Hammet, o escritor cons-
truiu, porém, um persona-
gem completamente diferen-
te de Philip Marlowe ou Sam 
Spade – Espinosa é um pro-
tagonista meio “gauche”, um 
tanto excêntrico, no sentido 
de que não está bem encaixa-
do em lugar nenhum.

“Ele não é o herói, não 
é como os personagens dos 
romances policiais da déca-
da de 1940, que eram, por 
exemplo, aventureiros por 
excelência”, comentou Garcia
-Roza, em entrevista ao jor-

nal O Estado de S. Paulo, em 
2000. “É um ser mais reflexi-
vo, sem ser um intelectual e 
sobretudo sente um mal-es-
tar na vida.” A inspiração do 
nome, revelou o escritor, foi 
o pensador holandês Baruch 
Espinosa (1632-1677), uma 
das figuras mais nobres da 
filosofia e também uma das 
mais investigativas.

Essa personalidade tor-
tuosa permitiu que as histó-
rias fossem construídas fora 
do riscado tradicional. Assim, 
em Vento Sudoeste, por exem-
plo, o que importa não é des-
cobrir quem é o assassino, 

mas qual dos personagens 
será assassinado. Gabriel, um 
jovem administrador de em-
presas, ouvira de um vidente 
desconhecido, em sua festa 
de aniversário, a previsão de 
que iria matar alguém antes 
que fizesse anos novamente. 
Com a proximidade da data e 
atormentado com a possibili-
dade de se tornar um assassi-
no, Gabriel procura Espinosa 
que, como alguns policiais de 
carne e osso, acredita na his-
tória, apesar de nenhum cri-
me ter sido consumado.

Garcia-Roza não distor-
cia, porém, a fórmula tra-

dicional da leitura policial, 
pois, quando mortes estra-
nhas começam a acontecer, 
o romance dá uma reviravol-
ta e põe no leitor, seguro de 
que Gabriel iria cometer al-
gum crime, a dúvida comum 
à boa literatura de suspense: 
quem é o assassino? Curio-
samente, nesse momento, 
tão atônito como o leitor 
está o policial Espinosa.

“É quando entramos em 
uma faixa intermediária da 
sociedade, ocupada por pro-
fissionais tão distintos como 
policiais e psicanalistas: o 
universo e seu reverso, ou 
seja, o normal e seu oposto”, 
comentou o autor. “O territó-
rio em que eles trabalham é 
dividido por uma linha entre 
sanidade e loucura, ordem e 
desordem, normal e patoló-
gico; assim, algumas atitudes 
consideradas ilegais são acei-
tas como naturalidade.”

Garcia-Roza, criador do 
primeiro curso de pós-gra-
duação em teoria psicanalítica 
do País, no Instituto de Psico-
logia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), sem-
pre acreditou na existência de 
uma faixa intermediária da 
sociedade, ocupada por pro-
fissionais tão distintos como 
policiais e psicanalistas.

Apesar de fugir de psi-
cologismos, criando um uni-
verso totalmente distinto, sua 
obra vasculha todos os pontos 
de Copacabana, no Rio de Ja-
neiro. E, em meio a becos, há 
uma certa preocupação em 
entender a origem da desi-
gualdade e da violência da so-
ciedade brasileira.

O primeiro romance po-
licial foi publicado em 1996, 
O Silêncio da Chuva, em que 
Espinosa, também bibliófilo, 
tem de descobrir o nexo en-
tre a morte misteriosa de um 
executivo no centro do Rio e 
um outro assassinato com re-
quintes de crueldade. Apesar 
de reconhecido pela crítica, 
Garcia-Roza precisou publi-
car ainda outros dois livros, 
Achados e Perdidos (1998) e 
Vento Sudoeste (1999), para 
receber uma bênção inter-
nacional: em junho de 2000, 
o jornal The New York Times, 
publicou uma matéria com o 
título O professor que se tor-
nou novelista. No mesmo dia, 
os telefones da editora Com-
panhia das Letras começa-
ram a tocar com insistência e 
a caixa do correio eletrônico 
a estufar – eram agentes lite-
rários americanos, italianos, 
franceses, interessados na 
obra do brasileiro.

Ubiratan Brasil 
Agência Estado

as produções de diversas 
áreas, inclusive as artísticas. 
Para Samuel de Góis, essa 
nova fase ainda está sendo 
adaptada para suas produ-
ções e rotina de home offi-

ce. “Ainda estou retomando 
o ritmo desde o início da 
quarentena, mas, original-
mente, neste ano deveriam 
ser lançadas duas publica-
ções”. Além de O Mundo é 

um Moído, o autor se refere 
ao segundo volume da sé-
rie Fibrilação, dos quais ele 
destaca: “Se eu conseguir 
imprimir um desses dois, já 
está ótimo”.
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Estudantes da lista de espera não serão prejudicados; eles somam mais de 90 mil em busca de bolsas de estudos

MEC vai lançar edital com 
novos prazos para Prouni
Agência Brasil

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

O Ministério da Educa-
ção (MEC) informou ontem 
que vai lançar um novo edi-
tal do Programa Universi-
dade para Todos (Prouni).

Segundo o MEC, as 90 
mil pessoas que estão na 
lista de espera e aguardam 
análise de documentos ou 
que não tiveram a oportu-
nidade de comprovar in-
formações junto às insti-
tuições de ensino superior 
não vão ser prejudicadas. 
O Prouni oferece bolsas in-
tegrais (100%) e parciais 
(50%) em instituições pri-
vadas de educação supe-
rior. 

As atividades do pro-
grama foram suspensas 
devido à paralisação de 
serviços em estados e mu-
nicípios por causa da pan-
demia provocada pelo novo 
coronavírus. 

Mais de 90 mil pesso-

as que concorrem a bolsas 
de estudo remanescentes 
do programa encontram-se 
nessa situação.

“Passamos por um mo-
mento inédito no país. Gos-
taríamos de tranquilizar os 
estudantes. Assim que tudo 
se normalizar, o MEC dará 
o prazo que for necessário 
para concluir essa etapa. 
Quem preencher os requi-
sitos será contemplado com 
a bolsa de estudos e poderá 
fazer seu tão sonhado curso 
superior”, afirmou em nota 
o secretário de Educação 
Superior do MEC, Wagner 
Vilas Boas de Souza.

O MEC já havia suspen-
dido, por tempo indetermi-
nado, o período da lista de 
espera do programa. A lista 
de espera é uma oportuni-
dade para candidatos que 
não foram pré-seleciona-
dos na primeira e na segun-
da chamadas conseguirem 
uma bolsa pelo programa.

Regras para o programa de financiamento estudantil são válidas para os contratos firmados a partir do primeiro semestre de 2018

Foto: Divulgação

Educação

Caixa divulga orientações para 
renovar contratos do Novo Fies

A Caixa Econômica Fe-
deral divulgou ontem os pro-
cedimentos de renovação e 
manutenção dos contratos 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), na moda-
lidade Novo Fies, firmados a 
partir do primeiro semestre 
de 2018, pela Caixa Econô-
mica Federal. A Circular nº 
895/2020  foi publicada no 
Diário Oficial da União.

Os aditamentos devem 
ser feitos pelo sistema Si-
fes. No caso de aditamento 
não simplificado, quando há 
alteração nas cláusulas do 

contrato, como mudança de 
fiador, por exemplo, o aluno 
precisa levar a documenta-
ção comprobatória à agên-
cia da Caixa para finalizar a 
renovação. Já nos aditamen-
tos simplificados, a renova-
ção é formalizada a partir da 
validação no sistema.

Uma das condições 
para realizar o aditamento 
é estar em dia com os pa-
gamentos do boleto único. 
O estudante que estiver 
inadimplente deve acessar 
o Sifes para emissão do bo-
leto ou procurar uma agên-
cia da Caixa para regulari-
zar sua situação.

Os pedidos de suspen-

são do contrato, transferên-
cia de curso ou instituição 
de ensino, aumento do pra-
zo de utilização ou encerra-
mento antecipado também 
podem ser feitos pelo Sifes.

Para os contratos do 
Fies firmados até dezem-
bro de 2017, a renovação 
é feita por meio do siste-
ma SisFies, operado pelo 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE). Na quarta-feira, 
em razão das restrições 
decorrentes da pandemia 
de Covid-19, a autarquia 
prorrogou o prazo para os 
aditamentos para 30 de 
junho.

O Fies é o programa 
de financiamento estu-
dantil em instituições pri-
vadas de ensino superior. 
Hoje, ele está dividido em 
duas modalidades: o Fies 
a juro zero para quem tem 
renda familiar de até três 
salários mínimos por pes-
soa e o P-Fies para aque-
les com renda familiar 
per capita de até cinco 
salários mínimos, com ju-
ros que variam de acordo 
com o banco e a institui-
ção de ensino. Essa última 
modalidade funciona com 
recursos dos fundos cons-
titucionais e dos bancos 
privados participantes.

Andreia Verdélio
Agência Brasil

As ações da Vigilância 
Ambiental e Zoonoses con-
tinuam no combate a outras 
doenças como a dengue. As 
denúncias por parte da po-
pulação têm sido aliadas nos 
trabalhos das equipes de vi-
gilância ambiental. Ontem, os 
agentes visitaram locais nos 
bairros de Tambaú, Manaíra 
e Bessa.

 Com as visitas domi-
ciliares suspensas, por con-
ta do isolamento social, o 
Centro de Zoonoses está 
recebendo denúncias diaria-
mente por meio dos telefo-
nes 3214-5718, 3214-3459 
e 3218-9357. As demandas 
são principalmente de casos 
envolvendo terrenos e casas 
abandonadas com focos do 
mosquito. 

“Tentamos orientar a po-
pulação através do telefone se 
possível, como uma forma de 

contribuir para o isolamento 
social, mas há casos que pre-
cisamos ir até lá visitar e fazer 
o combate”, afirma Nilton Gue-
des, gerente do Centro de Vigi-
lância Ambiental e Zoonoses.

Além disso, para garantir 
a segurança de todos, a Vigi-
lância Ambiental segue todo 
o protocolo de proteção, man-
tendo uma distância segura 
entre os agentes e fornecendo 
a eles todo o equipamento de 
proteção individual (EPI).

 
Suspensão temporária
 Em relação ao funciona-

mento do Centro de Zoono-
ses, a vacinação antirrábica 
está suspensa, assim como ci-
rurgias de castração. Apenas 
serviços de emergência como 
teste rápido para leishmanio-
se, esporotricose e denúncias 
de maus tratos estão sendo 
atendidos.

Combate à dengue 
prossegue em JP

Agassiz foi um zoólogo, geólogo suíço, 
notório por sua Expedição Thayer. Seu 
nome completo: Jean Louis Rodolphe 
Agassiz (Môtier, 1807 - Cambridge, 1873). 
Agassiz foi um dos promotores e princi-
pais defensores do criacionismo no século 
XIX. Em 1865, Agassiz veio para o Brasil 
comandando a Expedição Thayer, que 
saiu de New York e passou pelo Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Nordeste do Brasil 
e Amazônia. Aqui, na ainda então Parahy-
ba do Norte,  Agassiz descreveu a cidade 
(ainda não João Pessoa) como tendo o 
melhor pão do país. Isto foi creditado 
pela qualidade da água mineral do platô 
sedimentar da zona que servia de base ao 
abastecimento da região.
       Agassiz, através de seu microscópio, 
viu o Sol em um óvulo, em um ponto da 
assim chamada vida embrionária. Devido 
à sua visão mais espiritual. 
       São João viu um “anjo posto em pé 
no sol”. Do monte da visão, o autor do 
“Apocalipse” viu a idéia espiritual. A 
pureza era o símbolo da vida e do amor. O 
autor do “Apocalipse” viu, também, o ideal 
espiritual como uma mulher vestida de 
luz, uma noiva que descia do céu.

O “Apocalipse” é uma viagem incrível
       São reflexões assim que tiramos dos 
ensinamentos de Mary Baker Eddy, que 
fui fundadora da Faculdade de Metafísica 
de Massachusetts, nos Estados Unidos.       
       

  nnnnnnnnnn
    

       Aliás, acho uma viagem incrível o tex-
to do livro bíblico do “Apocalipse”. Saquem 
só estes trechos: 
       “Vi outro anjo forte descendo do céu, 
envolto em nuvem, com o arco-íris por 
cima de sua cabeça, o rosto como o sol, e 
as pernas como colunas de fogo, tendo na  
mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito 
sobre o mar e o esquerdo sobre a terra.
       “(...) Viu-se grande sinal no céu, a 
saber, uma mulher vestida do sol, com a 
lua debaixo dos pés e uma coroa de doze 
estrelas na cabeça, Achando-se grávida, 
grita com as dores do parto, sofrendo 
tormentos para dar à luz. Viu-se também 
outro sinal no céu, e eis um dragão 
grande, vermelho, com sete cabeças, dez 
chifres e, nas cabeças, sete diademas. A 
sua cauda arrasta a terça parte das estrelas 
do céu, as quais lançou para a terra; e o 
dragão se deteve em frente da mulher que 
estava para dar à luz, a fim de lhe devorar 

o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, 
um filho varão, que há de reger todas as 
nações, com cetro de ferro. E o seu filho 

foi arrebatado para Deus até o Seu trono. A 
mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe 
havia Deus preparado lugar. Houve peleja no 
céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra 
o dragão. Também pelejaram o dragão e seus 
anjos; todavia, não prevaleceram; nem mais se 
achou no céu o lugar deles”...

Entre os compositores da MPB que chegaram ao chamado patamar da popularidade, 
quatro ficaram conhecidos pela vasta cultura fora do ofício da música: Belchior, Caetano 
Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil. Não dá pra dizer que um seja, nesse sentido, mais 
do que outro. Têm concepções diferentes de aplicação ideológica, de percepção filosófica, 
de domínios estéticos e de para qual oceano corre a práxis de acordo com a maré.
       Os quatro se consolidaram com um ponto em comum: respirar e transmitir idéias 
políticas, sem reducionismos - tanto que Gil conseguiu compatibilizar Lula com Fernando 
Henrique Cardoso. Também chegaram de fortes influências religiosas misturadas a doses 
de paramarxismo, depurando tudo através do tempo por cada um vivido (Belchior até 30 
de abril de 2017, quando morreu). Ao ponto em que Caetano chegou a declarar-se ateu.
       Belchior apresentou-se como o mais disciplinado, colhendo o melhor da tradição 
acadêmica e da cultura pop. Foi um “on the road”, morando na filosofia, traduzindo a 
“Divina comédia”. Na última vez que estive em seu ateliê, em São Paulo, em dezembro de 
2006, estava na metade da tradução.
       Caetano é absolutamente colocado no que restou dos signos libertários dos anos 1960 
e 70, conhece bem todas as correntes filosóficas e sabe tudo de cinema. Chico é profundo 
cultor da língua portuguesa, que vive a pesquisar, sabe muito de teatro (das antigas vertentes 
gregas à contemporaneidade de Zé Celso) e é sinônimo absoluto de brasilidade e rigor políti-
co-ideológico. Gil é racionalmente anárquico, pesquisador e usuário das raízes afras e suas 
derivações nas três Américas, e cultor do esoterismo sem perder o sentido da ciência pura.

Quatro compositores e algo em comum
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Eleições municipais
Eleito para presidir o TSE a partir de maio, o ministro Luís 
Roberto Barroso afirmou que as eleições municipais deste ano 
dependem da pandemia do novo coronavírus.  Página 14
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Votos da bancada paraibana na aprovação do projeto são fundamentais para o estado, avalia o governador João Azevêdo

O senador Veneziano Vital do 
Rêgo diz que a carta dos governa-
dores encaminhada ao Senado Fe-
deral acerca do auxílio financeiro 
do governo central aos estados e 
municípios é uma ação válida dian-
te do quadro atual. “É um apelo jus-
tificado pelo drástico efeito sobre a 
arrecadação estadual”, avalia o par-
lamentar paraibano, sem detalhar 
o seu voto na matéria.

O Projeto de Lei Comple-
mentar 149/2020 estabelece 
auxílio financeiro da União aos 
estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios, para mitigar os efei-
tos da pandemia de coronavírus 
(Covid-19). O texto, aprovado na 
Câmara Federal no início desta 
semana, seguiu para o Senado 
com pontos que desagradam o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), ao mesmo tempo que 
representa a esperança de ajuste 
nas contas para os gestores.

Em carta direcionada aos 

congressistas na última quarta-
feira, 25 dos 27 governadores en-
fatizaram o empenho na adoção 
de medidas sociais, sanitárias e 
federativas “neste momento de 
terrível crise” e reforçaram que 
o projeto possibilita a “recompo-
sição temporária de receitas dos 
entes subnacionais”. O documen-
to foi assinado pelo governador 
da Paraíba, João Azevêdo (Ci-
dadania), que já havia pedido o 
apoio dos senadores paraibanos.

“Esse projeto aprovado é 
fundamental para o estado. Eu 
espero que, realmente, os sena-
dores José Maranhão (MDB), Da-
niella Ribeiro (Progressistas) e 
Veneziano Vital (PSB) votem pela 
aprovação. Não há possibilidade 
dos estados do Brasil terem al-
teração com relação a ele”, disse 
Azevêdo, em entrevista concedi-
da à Rádio Tabajara (105,5 FM) 
anteontem, após a aprovação do 
texto pelos deputados federais.

Ontem, os outros dois sena-
dores da bancada paraibana no 
Senado Federal também foram 

procurados pela reportagem de 
A União. A senadora Daniella Ri-
beiro, por enquanto, preferiu não 
comentar o assunto ainda. Já o ex-
governador José Maranhão não 
foi localizado pela reportagem 
apesar de contatar sua assessoria.

Na carta que direcionaram ao 
presidente do Senado Federal, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), os governa-
dores pediram a provação do texto 
na íntegra. “Estamos dedicados à 
salvaguarda da população contra o 
novo coronavírus e contra as impli-
cações econômicas decorrentes da 
atual emergência sanitária. Temos 
compromisso com a proteção da 
vida e, igualmente, com a defesa 
de empresas e empregos, o que 
somente será possível com a ma-
nutenção do adequado funciona-
mento do estado”, justificam.

A matéria prevê que a União 
compense governos locais pelas 
perdas na arrecadação de im-
postos causadas pela paralisia 
econômica durante a crise por 
um período de seis meses. O cus-
to para o governo federal seria 

de R$ 89 bilhões, segundo cálcu-
los do relator na Câmara, depu-
tado Pedro Paulo (DEM-RJ).

O valor leva em consideração 
que as receitas de ICMS (nos esta-
dos) e ISS (nos municípios) recuem 
em média 30%, tendo como base 
os valores de 2019. Mas só na Pa-
raíba a queda de ICMS deve chegar 
a 50%, segundo o governador João 
Azevêdo, o que ampliaria os gastos 
da União. Esse é um dos pontos 
que serão discutidos no Senado.

Ainda no documento que 
enviaram ao Senado, os gestores 
de 24 estados e do Distrito Fe-
deral sustentam que não haverá 
reconstrução nacional e retoma-
da econômica se houver colapso 
social, que adviria da interrupção 
de serviços públicos essenciais. 
“A imediata aprovação do referi-
do projeto constitui, assim, forma 
eficiente de evitar uma perturba-
ção generalizada e salvar nume-
rosas vidas”. Os únicos governa-
dores que não assinaram foram 
Antonio Denarium (PSL-RR) e 
coronel Marcos Rocha (PSL-RO).

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Auxílio: senador diz que apelo 
dos governadores é justificável

Editoração: Lênin BrazEdição: Jorge Rezende

Pelas Prefeituras

Decoração e cerimonial
A Prefeitura de Pombal, no Sertão da 
Paraíba, está anunciando uma licitação 
para locação de materiais de decoração 
e serviços de cerimonial, e pessoal de 
apoio para os eventos patrocinados pe-
las secretarias municipais. O prefeito da 
cidade, Doutor Verissinho (MDB), está 
disponibilizando R$ 214.414,90 para a 
realização de eventos pelas secretarias 
municipais. O certame está previsto para 
o dia 24 de abril, no setor de licitação da 
Prefeitura de Pombal.

Redução de tributos federais
O Projeto de Lei 1392/20 reduz a carga de 
tributos federais incidentes sobre a impor-
tação e a venda no mercado interno de pro-
dutos como medicamentos e insumos médi-
cos usados no combate ao novo coronavírus 
no Brasil. O texto em análise na Câmara dos 
Deputados, de autoria do deputado federal 
Efraim Filho (DEM), reduz a zero as alíquotas 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
incidentes em operações com esses itens.

Programa ‘Uma a Mais’
O prefeito de João Pessoa, Luciano Carta-
xo (PV), lançou o programa ‘Uma a Mais’, 
destinado à produção de 540 mil másca-
ras, fomentando a cadeia econômica de 
profissionais de costura da capital parai-
bana. Os equipamentos de proteção se-
rão entregues à população em situação 
de vulnerabilidade social, além dos pro-
fissionais que atuam no Sistema Único 
da Assistência Social no município. O in-
vestimento é de R$ 340 mil. O programa 
irá beneficiar 300 profissionais de cos-
tura, sendo 200 autônomos e outros 100 
inscritos como microempreendedores 
individuais (MEI).

Entradas fechadas
Para evitar a disseminação do corona-
vírus, a prefeita Márcia Lucena (PSB) 
determinou o fechamento das entradas 
do município do Conde para turistas e 
visitantes entre os dias 17 e 21 de abril. 
A medida foi tomada depois da avaliação 
apresentada pela Secretaria da Saúde e 
Guarda Municipal sobre o quantitativo 
de veículos que entrou no município 
durante o feriado da Semana Santa. O fe-
chamento acontece desde a zero hora de 
hoje e vai até as 19h do dia 21 de abril.

Insumos e equipamentos
A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
já recebeu da Alpargatas, indústria brasilei-
ra do ramo de calçados e lonas, doações que 
somam R$ 150 mil em insumos e equipa-
mentos para a realização de testes do novo 
coronavírus (Covid-19) no estado da Pa-
raíba. Uma das doações foi anunciada pela 
cantora Marília Mendonça, por meio de suas 
redes sociais. Além da empresa detentora 
da marca Havaianas, a instituição financeira 
cooperativa Sicred doou R$ 15 mil. Juntas, as 
doações possibilitarão o funcionamento do 
Laboratório de Biologia Molecular do Centro 
de Ciências Médicas (CCM).

Cargos comissionados
A Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) aprovou, por maioria de votos, pro-
jeto que prevê a criação de 65 cargos co-
missionados de assessor de gabinete para 
juízes do primeiro grau. Projeto foi enca-
minhado pelo presidente do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB), desembargador 
Márcio Murilo da Cunha Ramos. Votaram 
com a matéria os deputados estaduais Ra-
niery Paulino (MDB), Cabo Gilberto (PSL) e 
Wallber Virgulino (Patriota).

Ação Parlamentar

Notas & Fatos

Período de pandemia

Ministério Público, TCE e ALPB fiscalizarão 
prefeitos durante a calamidade pública

Projeto prevê punição a bancos que não 
adotarem medidas de segurança nas filas

Juntamente com o Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-PB) 
e os Ministérios Públicos Fede-
ral (MPF) e Estadual (MPPB), a 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB) vai fiscalizar toda 
a movimentação dos recursos 
públicos nos municípios parai-
banos que tiveram estado de 
calamidade pública decretado 
para o período da pandemia do 
coronavírus.

A medida, que também in-
clui as Câmaras de Vereadores 
como órgãos fiscalizadores, 
atenderá pedidos que já come-
çaram a ser encaminhados pela 
Assembleia Legislativa, com 
base em decisão plenária que 
foi tomada durante sessão por 
videoconferência anteontem.

Além da solicitação de fis-
calização rigorosa dos recur-
sos extraordinários, o Poder 
Legislativo sugere também a 
imediata comunicação de ir-
regularidades eventualmente 
localizadas. Aos prefeitos mu-
nicipais, a ALPB pede a cria-
ção imediata de um plano de 
contingência para disciplinar a 
aplicação desses recursos.

Depois de anunciar essas 

Por decisão da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB), as 
agências bancárias e empresas que 
oferecem serviços essenciais serão 
punidas caso não adotem medidas 
de distanciamento e precauções 
sanitárias e higiênicas enquanto 
durar o período de combate à pan-
demia do novo coronavírus.

A decisão partiu de um pro-

jeto de lei apresentado pelo de-
putado Anísio Maia (PT) e tem 
como principal objetivo proteger 
funcionários, usuários e frequen-
tadores dessas empresas. Pelo 
projeto, elas ficarão obrigadas a 
adotar cuidados relacionados ao 
distanciamento obrigatório, pre-
venção essa que deve incluir tam-
bém as filas de áreas externas dos 
estabelecimentos.

“Essas determinações nasce-
ram provocadas pela omissão das 

agências bancárias”, reconhece o 
autor do projeto, Anísio Maia, ao 
salientar que  “os bancos discipli-
nam as filas no interior das agên-
cias, mas negligenciam na área 
externa e muitas vezes deixam 
pessoas humildes em situação de 
aglomeração. Dessa forma, cada 
agência dessa se torna um foco de 
transmissão da Covid-19”, comple-
tou o deputado.

Para Anísio, o projeto tem a 
intenção de municiar os poderes 

públicos para fiscalizar e até mul-
tar essas grandes empresas que 
ganham muito dinheiro e não li-
gam para saúde de seus clientes. “O 
sistema bancário não está fazendo 
quase nada para ajudar a superar 
a pandemia, e continua cobrando 
juros abusivos, encargos e taxas. É 
um absurdo que, mesmo com tan-
to lucro, o banco não disponibilize 
álcool em gel em quantidade sufi-
ciente aos seus clientes”, concluiu o 
parlamentar.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

medidas, o presidente da As-
sembleia, deputado estadual 
Adriano Galdino (PSB), expli-
cou que essa decisão tornou-se 
necessária também por conta 
da própria quantidade de mu-
nicípios envolvidos, e que a 
iniciativa teria nascido de uma 
sugestão da deputada estadual 
Pollyanna Dutra (PSB), durante 
sessão remota da Casa.

Na mesma sessão, os par-
lamentares aprovaram um 
projeto de decreto legislativo 

homologando o estado de cala-
midade em 40 municípios pa-
raibanos, que se somaram aos 
164 processos já aprovados na 
semana passada. A medida, se-
gundo Adriano Galdino, busca 
reduzir a burocracia nas ações 
administrativas no combate ao 
novo coranavírus (Covid-19), 
como compra de insumos e 
equipamentos.

“É preciso a união da clas-
se política em torno de um pla-
no de ações que faça sentido 

para a população paraibana”, 
afirmou a autora da proposta, a 
deputada Pollyana Dutra (PSB), 
ao explicar que “a provocação 
aos prefeitos e aos órgãos fis-
calizadores é importante para 
que a sociedade tome conhe-
cimento de como estão sendo 
aplicados esses recursos. É 
preciso coibir a malversação 
do dinheiro público por parte 
de alguns gestores nesses mo-
mentos de calamidade pública”, 
frisou a deputada.

Desde o início da crise provocada pelo novo coronavírus, a Assembleia paraibana já aprovou 204 pedidos de calamidade pública

Foto: Agência-ALPB



Luís Roberto Barroso, atual vice-presidente do tribunal, foi eleito para presidir a Corte a partir do próximo mês

Novo presidente do TSE diz que 
eleições dependem da Covid-19

Brasil-Mundo
Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Carlos VieiraUNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de abril de 2020
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
REGISTRO NA CGE Nº 20.00325-3

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através da Comissão Per-
manente de Licitação – CPL, realizará às 09h00min do dia 06 de MAIO de 2020, a TOMADA DE 
PREÇOS nº 001/2020, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, tendo como 
objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à 
Construção de uma ponte sobre o Rio Bodocongó, localizada nos Conjuntos Habitacionais Acássio 
Figueiredo e Raimundo Suassuna, no município de Campina Grande-PB, conforme especificações 
e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos do EDITAL. O valor 
estimado para execução do objeto é de R$ 585.618,07 (quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos 
e dezoito reais e sete centavos). Informações complementares e retirada do Edital através do E-mail 
cehaplicitacao@gmail.com . João Pessoa, 15 de abril de 2020.

 Hebert Levy de Oliveira 
Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 – 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 05/05/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA CIRURGIA ORTO-
PÉDICA, destinado ao Complexo de Pediatria Arlinda Marques - CPAM, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-

traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00246-2
                                                                                                          João Pessoa, 16 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Silvestre Claudino, SN - Centro - Uiraúna - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Abril de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
para contratações futuras, para: Serviços de manutenção e recargas de tonner de máquinas de 
reprodução dos documentos do município de Uiraúna. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 024/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35342113. 
E-mail: licitacao@uirauna.pb.gov.br. Edital: http://www.uirauna.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Uiraúna - PB, 16 de Abril de 2020
FRANCISCO ERICLES ARAÚJO TEIXEIRA

 Pregoeiro Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
6° SERVIÇO NOTARIAL E 2° REGISTRAL

Titular: Bela Maria Emilia Coutinho Torres de Freitas
EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE

Dra. MARIA EMILIA COUTINHO TORRES DE FREITAS, Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis da Zona Norte, seguindo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como 
pela credora do Contrato de Financiamento Imobiliário nº 201800550, registrado sob o nº 1/2, na 
matrícula nº 123.626, com Alienação Fiduciária, referente ao imóvel tipo: UNIDADE AUTÔNOMA 
DO TIPO B SOB Nº 1203, DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DE SÃO LOURENÇO, 
SITUADO A RUA SAFFA SAID ABEL DA CUNHA, SOB Nº 314, NO BAIRRO DE TAMBAUZINHO, 
JOÃO PESSOA/PB, venho intimar os Senhores ANDRE FRANCISCO DA SILVA e VERA REGINA 
DA SILVA, para fins de cumprimento das obrigações contratuais que se encontram vencidas, sujeitas 
à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de 
cobrança, somando-se também, os encargos que vencerem neste período. Assim, procedo a INTI-
MAÇÃO de Vossas Senhorias, para que se dirijam a este Cartório Eunápio Torres, situado na Rua 
Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 300, Altiplano Cabo Branco, nesta capital, onde deverão 
efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
desta publicação. Na oportunidade, ficam Vossas Senhorias cientificadas que o não cumprimento 
da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade 

do imóvel em favor da credora fiduciária - BANCO INTER S/A - nos termos do Art. 26 § 7° da Lei 
9.514/97. Eu, ( ) Leonardo Santos do Nascimento, o digitei.

João Pessoa, 16 de março de 2020.
Atenciosamente,

Oficial do Registro e Imóveis,
Eunápio Torres - Serviço Notarial e Registral

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

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

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

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

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

 Diretora Presidente em exercício

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

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

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

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

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

  Diretora Presidente em exercício

Ao ser eleito ontem para 
presidir o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), a partir de maio, 
o ministro Luís Roberto Bar-
roso, atual vice-presidente da 
Corte, afirmou que a realização 
das eleições municipais deste 
ano depende da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). O 
ministro Edson Fachin foi eleito 
o próximo vice-presidente da 
Corte.

Conforme a Constituição, o 
presidente do TSE é eleito pelos 
sete ministros que compõem a 
Corte. Numa tradição que re-
monta à primeira metade do 
século 20, porém, o escolhido 
é sempre o vice-presidente. 
Barroso permanece no cargo 
até fevereiro de 2022.

No discurso de agrade-
cimento à sua condução à 
presidência da Corte, Barroso 
manifestou preocupação com a 
saúde da população por causa 
da pandemida do novo corona-
vírus e do possível adiamento 
das eleições municipais marca-
das para outubro.

“Nossa maior preocupação 
é com a saúde da população. Se 
não houver condições de segu-
rança para realizar as eleições, 
como conversamos [ministros 
do TSE] em reunião informal e 

A Europa está atual-
mente no olho do furacão 
da pandemia de Covid-19, 
e o número de casos da 
doença se aproxima da 
casa do milhão, disse 
ontem o diretor regional 
europeu da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

“O número de casos 
na região continua a su-
bir. Nos últimos 10 dias, o 
número de casos relatados 
na Europa praticamente 
dobrou para se aproximar 
de 1 milhão”, disse Hans 
Kluge a jornalistas em 
briefing online.

Isso significa que cer-
ca de 50% do fardo global 
da covid-19 está na Euro-
pa, acrescentou Kluge. 
Mais de 84 mil pessoas 
morreram da doença no 
continente, lembrou.

“As nuvens de tem-
pestade desta pandemia 
ainda estão pesadamente 

sobre a região europeia”, 
observou Kluge. Segundo 
ele, embora alguns países 
estejam entrando em um 
período onde podem ame-
nizar algumas restrições 
gradualmente, “não há um 
caminho rápido para a vol-
ta à normalidade.

Reino Unido
O surto do novo coro-

navírus está chegando ao 
pico no Reino Unido, mas é 
cedo demais para suspen-
der o isolamento porque 
o vírus “se alastraria” se 
o governo amenizasse as 
medidas de distanciamento 
social, disse ontem o minis-
tro da Saúde, Matt Hancoc.

O país tem o quinto 
maior número de mortes 
por covid-19 do mundo, 
atrás dos Estados Unidos, 
da Itália, Espanha e França, 
mas os dados só registram 
fatalidades em hospitais 
e o número real provavel-
mente é muito maior.

Europa chega perto 
de 1 milhão de casos

A Organização dos Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(Opep) previu ontem que a 
economia mundial enfrenta-
rá uma “recessão grave” em 
2020. Em relatório, a entidade 
que tem sede em Viena, previu 
uma queda do Produto Inter-
no Bruto (PIB) global de 1,5% 
este ano, após um crescimento 
econômico mundial de 2,9% 
em 2019.

“Após os tenros sinais 
de melhoria no início do ano, 
as expectativas para o cres-
cimento econômico global 
foram rapidamente sobre-
carregadas pelo forte impac-
to da pandemia da covid-19”, 
avaliou a instituição.

Entre os países que fazem 

da Organização para Coopera-
ção e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), a previsão é 
que a economia dos Estados 
Unidos apresente contração 
de 4,1% em 2020, após um 
crescimento de 2,3% em 2019.

A Opep espera um declí-
nio ainda maior na zona do 
euro, onde a atividade eco-
nômica deverá cair 6,0% em 
2020, em comparação com 
um crescimento de 1,2% em 
2019. 

A previsão da entidade é 
a de que o PIB do Japão caia 
3,9% em 2020, em compara-
ção com um crescimento de 
0,7% em 2019 e que o da Chi-
na cresça 1,5%, recuperando-
-se de uma forte contração no 
primeiro trimestre do ano e 
após uma expansão de 6,1% 
em 2019. 

Opep prevê recessão 
global grave em 2020

administrativa, nós evidente-
mente teremos que considerar 
o adiamento pelo prazo mínimo 
indispensável para que possam 
realizar-se com segurança.”, dis-
se o ministro. Barroso disse que 
o TSE não apoia o adiamento 
das eleições municipais para 
2022, quando terá eleição para 
presidente da República e go-
vernadores.

“Conforme pude conversar 
com cada um os nossos colegas, 
não apoiamos o cancelamento 
de eleições [de 2020] para que 
venha a coincidir com 2022. Nós 

consideramos que as eleições 
são um rito vital para a demo-
cracia, portanto, assim que as 
condições de saúde permiti-
rem, nós devemos realizar as 
eleições”.

Qualquer mudança no 
calendário eleitoral depende, 
entretanto, de aprovação do 
Congresso, lembrou Barroso. 
Ele disse que a Justiça Eleitoral 
mantém contato com a cúpula 
do Legislativo para fornecer 
um parecer técnico a ser con-
siderado em conjunto com 
“as circunstâncias políticas” 

relacionadas ao adiamento. A 
atual presidente do TSE, mi-
nistra Rosa Weber, assumiu 
em agosto de 2018, e esteve 
no comando da Justiça Elei-
toral durante a última eleição 
presidencial.

“O país deve à Vossa Se-
nhoria a condução de eleições 
dificílima e sob os ataques 
mais diversos, de maneira 
impecável e com resultados 
fidedignos que fizeram honrar 
a Justiça Eleitoral”, disse Bar-
roso ao elogiar a presidente da 
corte, Rosa Weber.

Barroso manifestou preocupação com a saúde da população por causa da Covid-19 e do possível adiamento das eleições

Mandatos prolongados

Políticos podem perder foro caso o 
pleito seja adiado, alerta criminalista

São Paulo - A pandemia 
do coronavírus tem gerado 
incertezas sobre a realização 
das eleições 2020. O even-
tual adiamento do pleito e o 
consequente prolongamento 
dos mandatos impactariam 
automaticamente na perda 
de prerrogativa de foro dos 
políticos. Segundo revelou o 
jornal O Estado de S. Paulo, há 
inclusive a possibilidade de 
os cargos de prefeitos serem 
assumidos por juízes.

Segundo o advogado 
Thiago Turbay, o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) já decidiu 

que, em casos de reeleição, o 
foro não é mantido. Ou seja, um 
crime ocorrido num mandato 
anterior, ainda que o autor do 
delito ou ilícito se mantenha 
no mesmo cargo, não teria a 
prerrogativa de função pror-
rogada, em virtude do fato ter 
acontecido durante o mandato 
anterior.

Na visão do especialista, 
a tendência - caso o mandato 
seja esticado - é de que seja 
mantido o entendimento do 
STJ. “Se o mandato tampão 
concorrer, entende-se, em tese, 
que se encerraria o anterior. 
Isso precisa ser dimensiona-
do em quais circunstâncias 
se manteria esse mandato. E 

se isso implicará na perda de 
prerrogativa de função e até em 
ações de prescrição”, afirmou.

Turbay ressalta que o 
tema certamente poderá ter 
repercussão nas esferas san-
cionadoras, penais e adminis-
trativas. “Há alguns cenários 
no horizonte, se for concedido 
um período extra do manda-
to ou se haverá um mandato 
tampão. No segundo caso, por 
exemplo, haveria a perda da 
prerrogativa de foro, conforme 
decidiu o STJ”, afirma o sócio do 
Boaventura Turbay Advogados.

Para o cientista político 
André Rosa, o adiamento das 
eleições municipais deste ano 
não é uma questão tão sim-

ples, uma vez que é necessá-
ria a aprovação de Proposta 
de Emenda a Constituição, 
que tem uma tramitação um 
pouco mais lenta. “Seria pre-
ciso passar pela admissibili-
dade, Comissão Especial - no 
caso da Câmara e, sobretudo, 
ter consenso no texto - caso 
contrário a tramitação fica 
em uma espécie de ping-pong 
entre as duas Casas. Logo, se 
vê que não é uma questão tão 
simples”, destaca.

Conforme o cientista po-
lítico, adiar as eleições envolve 
vários aspectos e precisam ser 
pensados de forma cuidadosa, 
pois ainda há possibilidade de 
questionamentos judiciais.

Agência Estado

Célia Froufe
Agência Estado

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom-Agência Brasil
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Clube está otimista e já traça cronograma para os jogadores se reapresentarem entre os dias 4 e 6 do próximo mês

Treze volta a treinar em maio

A pandemia do coro-
navírus continua fazen-
do vítimas no Estado e 
ainda não se pode fazer 
uma previsão de quando 
ela estará controlada, por 
isso, o futebol na Paraíba 
continua parado. As pers-
pectivas mais otimistas 
apontam para um retorno 
do Campeonato Paraibano 
no próximo mês. Acredi-
tando que isto será possí-
vel, o Treze já programou 
a reapresentação dos atle-
tas e o início dos treinos 
para o período entre 4 e 6 
de maio.

Mesmo com a parali-
sação, a diretoria tem se 

reunido com a comissão 
técnica, a cada 2 dias, via 
videoconferência. A idéia 
é que o time volte mais 
forte no reinício da com-
petição. O técnico Moacir 
Junior segue na quarente-
na em Ribeirão Preto-SP, 
mas trabalhando no pla-
nejamento para o retorno 
das atividades, e já pen-
sando em reforçar a equi-
pe. Para ele, o pior já pas-
sou e o clube já começou a 
reagir na competição.

“Nós vamos retornar 
com objetivos grandes, 
mas dentro da realidade, 
como aconteceu nos dois 
últimos jogos da equipe. A 
torcida tem que ver que o 
Treze este ano já está fa-
zendo uma campanha bem 
melhor no Paraibano, do 
que fez no ano passado, e 
no Campeonato Brasileiro 
da Série C, temos objetivos 
ambiciosos. Em resumo, o 
cenário é o melhor possí-
vel, e quero dizer que em 
breve estaremos juntos. 
Estou, assim como vocês, 
com muita saudade”, con-
cluiu o treinador, em um 
recado para a torcida pelas 
redes sociais.

Os atletas seguem 

cumprindo a risca a plani-
lha de treinamentos pas-
sada pelo departamento 
de futebol e vão se apre-
sentar com algum condi-
cionamento físico. O obje-
tivo é que, no máximo em 
15 dias, o elenco estará no 
mesmo nível que estava 
quando o campeonato foi 
paralisado. 

Na reapresentação 
do elenco deve ter novi-
dades. Comenta-se nos 
bastidores do PV que 
dois meias já estão prati-
camente contratados. Os 
nomes ainda não foram 
revelados pela diretoria, 
porque falta ainda a assi-
natura dos contratos.

O Treze é o segundo 
colocado do grupo A do 
Campeonato Paraibano, 
com 16 pontos conquis-
tados em 8 jogos. O clube 
venceu 5 vezes, empatou 
uma e perdeu 2 vezes. O 
último jogo foi contra o 
Sousa, em Campina Gran-
de, e o Galo venceu por 2 
a 1. As duas últimas par-
tidas do Galo na fase de 
classificação serão contra 
o Nacional, em Patos, e 
contra o Campinense, em 
Campina Grande.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Áustria pode abrir calendário da F-1

Justiça faz penhora no Palmeiras

FPF diz que vai
concluir disputa

Pai de Neymar: “Filho é quem sabe onde vai jogar após PSG”

O Grande Prêmio da Áustria, previsto 
para 5 de julho, deve abrir a temporada 
2020 da Fórmula 1, mas sem público. 
O anúncio foi feito, na última quarta-
feira, pelo ministro do esporte austríaco, 
Werner Kogler. "Não vamos ser um em-
pecilho. Essa é uma situação totalmen-
te diferente de um jogo em uma arena. 
Muitas pessoas seriam afetadas. As 
regras de distanciamento estariam em 
vigor do mesmo jeito, logicamente. Mas 

isso parece ser possível, afirmou Kogler.
Marcado para 28 de junho, o GP da 
França deve ser cancelado ou adiado, 
pois o presidente Emmanuel Mácron 
estendeu as regras de isolamento social 
no país até o fim de junho. A Áustria 
é um dos países da Europa com maior 
rigidez nas medidas restritivas. Todas as 
pessoas que chegam no país fican em 
isolamento ou fornecem garantias de 
não estarem infectadas pelo vírus.

A Justiça de São Paulo determinou 
a penhora de cerca de R$ 1,5 mi-
lhão de receitas que o Allianz Par-
que receberá com jogos do Palmei-
ras. Em decisão da juíza Carolina 
de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, 
da 38ª Vara Cível, a administração 
da arena deixará de receber o valor 
para pagar uma dívida existente há 
mais de cinco anos com a empresa 
Power Brasil pelo serviço de locação 

de geradores de energia. Em cum-
primento de sentença publicado no 
dia 6, a juíza aciona além do clu-
be, a detentora do naming rights 
da arena, a empresa que atua na 
venda de ingressos de jogos e a ad-
ministradora do serviço de estacio-
namentos do estádio. A locação dos 
geradores foi feita entre novembro 
e dezembro de 2014, meses iniciais 
da operação do estádio. 

A FPF prometeu que vai retomar a 
disputa do Campeonato Paulista as-
sim que for possível. Em reunião por 
videoconferência na última quarta-
feira entre dirigentes da entidade e 
representantes dos 16 clubes partici-
pantes, ficou definido que apesar da 
paralisação da disputa pela pande-
mia do novo coronavírus, a competi-
ção voltará em data ainda indefinida 
e com a possibilidade de jogos sem a 
presença da torcida.
A federação esclareceu em comunica-
do que o intuito de voltar a disputar 
o Estadual é uma forma de respeitar 
a torcida e o contrato de direitos de 
transmissão com o Grupo Globo. A 
possível data de retorno só será defi-
nida em uma nova videoconferência, 
com a possibilidade de que as parti-
das restantes sejam disputadas com 
os portões fechados, para evitar a 
aglomeração de pessoas. 

Neymar 'pai' participou de uma live no Instagram do jornalista Beto Saad e comentou sobre alguns pontos da carreira do filho, 
astro do Paris Saint-Germain. Segundo ele é o próprio jogador quem tem a palavra final sobre em qual time irá atuar. Além 
disso, também contou a história de quando o Corinthians tentou contratar Neymar Jr., antes da ida ao Barcelona.
Neymar pai revelou que a ida do atleta ao Barça foi a realização de um sonho de infância, e que ele ficou no Santos o máximo 
que pode. "Era um sonho de criança dele. É sempre ele que escolhe o caminho que quer seguir. A gente só trabalha administra-
tivamente para fazer o melhor contrato para colocar ele na melhor casa e com a melhor gestão de carreira", afirmou. 

Curtas
Foto: Reprodução

Foto: PBesportes

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro prevê um déficit de
R$ 143 milhões nas contas

Em grave crise financeira, 
o Cruzeiro deve ter um déficit 
de R$ 143 milhões em suas 
contas na temporada. A previ-
são é dos membros do Núcleo 
Dirigente Transitório, grupo 
que assumiu a gestão do clube 
no fim de 2019 e que apresen-
tou esse valor em reunião vir-
tual com os candidatos às pre-
sidências da equipe e do seu 
conselho deliberativo.

O material foi publica-
do pelo Cruzeiro no portal da 
transparência do seu site ofi-
cial. A dívida mais preocupante 
do clube envolve processos na 
Fifa e supera os R$ 81 milhões. 
A apresentação indica que o 
clube precisará quitar R$ 36,6 
milhões ainda no primeiro se-
mestre deste ano, além de ou-
tros R$ 43,7 milhões no segun-
do. E ainda restará dívida de R$ 
1,1 milhão para 2021.

Apesar da elevada dívida 
e da previsão de déficit de R$ 
143 milhões, o Núcleo Dirigen-

te Transitório aponta dados 
considerados positivos para o 
período em que está à frente do 
clube e que se encerrará em 31 
de maio, data agendada para a 
posse do novo presidente.

O grupo destaca que o 
Cruzeiro tinha folha salarial de 
R$ 16 milhões mensais, valor 
que foi reduzido em 81%, para 
R$ 3 milhões. Porém, é neces-
sário destacar que os jogadores 
que permaneceram no clube 
em 2020 aceitaram a redução 

salarial a partir de um acordo 
que lhes garantirá o recebi-
mento dos valores suprimidos 
neste ano a partir de maio de 
2021, quando o time espera es-
tar de volta à primeira divisão 
nacional. Além disso, jogadores 
como David, Ederson, Fabrício 
Bruno, Rafael, Thiago Neves e 
Fred acionaram a Justiça para 
deixar o Cruzeiro. E o grupo 
gestor estimou a perda de re-
ceita de R$ 60 milhões com a 
saída desses jogadores.

Agência Estado

Folha salarial 
dos jogadores 
caiu de R$ 16 
milhões para 
R$ 3 mihões

Nós vamos retornar 
com objetivos grandes, 

mas dentro da 
realidade, como 

aconteceu nos dois 
últimos jogos da equipe 

no Campeonato 
Paraibano 

Jogadores do alvinegro se exercitando 
durante treinamento físico no Presidente 
Vargas, antes da pandemia do 
novo coronavírus



Apenas três jogadores dos 14 do grupo permanecem em Campina Grande, mas todos seguem sendo monitorados

Unifacisa não tem prazo 
para retornar aos treinos

As atividades no Basque-
te Unifacisa estão paralisa-
das desde o dia 15 de março 
quando a equipe fez sua últi-
ma partida pelo Novo Basque-
te Brasil (NBB) – jogo contra 
o São Paulo perdido por 106 
a 103, em partida realizada 
com portões fechados em 
Campina Grande. Por conta 
da crise com a Covid-19 (novo 
coronavírus) a equipe agora 
aguarda a liberação das auto-
ridades sanitárias para reto-
mar suas atividades. A equipe 
chegou a ficar em quarentena 
na primeira semana da pausa 
e após esse período, os atletas 
foram liberados para retornar 
para suas residências e ape-
nas três jogadores permane-
ceram na Paraíba.

A quarentena decretada 
pelo departamento médico 
da equipe que é comandado 
por Diogo Vilar ocorreu por 
conta da detecção positiva 
de um atleta do clube Paulis-
tano, equipe que no dia 9 de 
março, também em Campina 
Grande, jogou contra o time 
paraibano. O atleta infectado 
foi o pivô Maique, hoje já cura-
do da doença. Enquanto isso, 
nenhum jogador da Unifacisa 
apresentou sintomas do novo 
coronavírus.

Quando o período de en-
cubação da doença – até 14 
dias – foi encerrado, a deter-
minação do Basquete Unifa-
cisa passou a ser a liberação 
para que atletas e membros 
da comissão técnica pudes-
sem realizar o seu retorno 

para casa. De acordo com 
Diogo Vilar, a equipe realizou 
o monitoramento com os atle-
tas e cumpriu todos os pro-
cedimentos recomendados 
pelos órgão de saúde.

“Durante a pausa de 
15 dias que fizemos após a 
partida contra o São Paulo, 
recebemos a informação da 
confirmação do caso de Co-
vid-19 por parte do atleta do 
Paulistano, quando isso ocor-
reu, repassamos aos atletas a 
necessidade deles ficarem em 
quarentena e total isolamento 
por 14 dias e seguimos todos 
os protocolos recomendados 
nesse processo”, comentou o 
médico da equipe.

Quando a informação do 
caso de novo coronavírus no 
atleta do Paulistano ocorreu, 
apenas três atletas da equi-
pe haviam retornado para as 
suas casas – a maioria não 
reside em Campina Grande. 
Hoje após um mês desde a 
última partida da equipe pelo 
NBB, a situação se inverteu 
e apenas três jogadores se-
guem, durante esse período 
de isolamento, morando na 
cidade paraibana, enquanto 
os demais aguardam o cha-
mado do clube para voltar ao 
trabalho.

Do elenco de 14 atletas, 
apenas o ala Paulo Nery, o 
pivô Pezão e o armador uru-
guaio Pepo Vidal permane-
cem em Capina Grande. Pepo, 
entre os estrangeiros foi o 
único que optou por seguir na 
Paraíba nesse período, já que 
o clube autorizou que os atle-
tas de fora do país pudessem 
retornar para suas nações de 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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origem, como ocorreu com os 
norte-americanos Dikembe-
Dixson, Malcolm Miller e Nate 
Barnes que vinha sendo o 
principal jogador na boa cam-
panha de estreia da equipe 
paraibana na elite do basque-
te nacional.

Agora, os atletas seguem 
recomendações do clube e o 
monitoramento visando a ma-

nutenção de uma condição fí-
sica mínima para que estejam 
aptos, assim que for possível, 
retornar com a competição 
que teve sua temporada regu-
lar encerrada com três roda-
das de antecedência em uma 
medida adotada pela Liga 
Nacional de Basquete que 
definiu que o torneio retor-
nará já na fase de playoffs. O 

chaveamento dos confrontos 
de mata-mata da competição 
também já está definido e as-
sim que for possível, a Unifaci-
sa enfrentará um páreo duro 
contra o Corinthians na sua 
primeira aparição nos playof-
fs do NBB, já em seu campeo-
nato de estreia.

No entanto, não há qual-
quer tipo de previsão para 

quando isso for ocorrer e a 
equipe técnica, assim como a 
diretoria da equipe que tem 
Eduardo Schafer como geren-
te geral prefere não trabalhar 
mais com um prazo desde que 
a pausa inicial de 15 dias foi 
determinada após a derrota 
para o São Paulo. Diante disso, 
a palavra de ordem no Basque-
te Unifacisa agora é aguardar.

Foto: Gabriela Tayane/Unifacisa

Jogo contra o Paulistano em Campina. 
Atleta de número 35 da equipe 
paulista testou positivo e jogadores 
enfrentaram a quarentena

Futebol americano

Espectros segura gastos e crê na
volta ao trabalho a partir de julho

Atual campeão brasi-
leiro da Liga Brasil Futebol 
Americano (BFA) – cam-
peonato nacional da mo-
dalidade – organizado pela 
Confederação Brasileira de 
Futebol Americano (CBFA), 
o João Pessoa Espectros é 
mais uma das equipes es-
portivas importantes do 
estado que tem seu planeja-
mento diretamente afetado 
pela crise gerada pela Co-
vid-19 (novo coronavírus). 
O time pessoense completa 
hoje um mês desde que pa-
ralisou suas atividades em 
meio ao processo de seletiva 
para atletas novatos. 

Nesse período, a dire-
toria dos Espectros seguiu 
trabalhando apenas de ma-
neira remota e utilizando as 
ferramentas disponibiliza-
das pelos meios eletrônicos. 
A meta é conseguir durante 
a crise reduzir ao máximo 
os custos com as operações 
que envolvem a manutenção 
da equipe. Ao mesmo tem-
po, também tem sido feita a 
reorganização logística para 
que, assim que for possível, 
o time possa retomar de ma-

neira imediata as suas ativi-
dades dentro de campo. 

Tudo isso, sem deixar 
de lado a preparação para a 
Liga BFA, que tem previsão 
para começar no dia 4 de ju-
lho, quando a equipe deverá 
fazer sua estreia contra os 
Bulls Potiguares, mas essa 
data, em caso de prolonga-
mento da crise com o novo 
coronavírus, deverá ser 
modificada. Além da possi-
bilidade de modificação do 
calendário da competição, 
uma mudança já definida 
pela CBFA foi a redução da 
primeira fase da competição 
que passará de cinco jogos 
para três.

Mesmo nesse período 
de incertezas, de acordo 

com a assessoria da equipe 
paraibana, o departamento 
de performance segue tra-
balhando e monitorando os 
atletas. Esse trabalho está 
sendo feito virtualmente e 
ocorre através da aplicação 
de um cronograma de ativi-
dades para os atletas reali-
zarem em suas residências. 
O trabalho também envolve 
o acompanhamento nutri-
cional dos jogadores.

No entanto, do ponto de 
vista técnico e tático, a prin-
cipal preocupação da co-
missão técnica comandada 
pelo treinador Robson Sena 
é justamente com os novos 
atletas que serão aprovados 
para integrar a equipe. Esse 
conjunto de novos membros 

já deveria ter encerrado seu 
processo de seleção e ini-
ciado os treinos com o elen-
co remanescente do título 
brasileiro, contudo, esse 
trabalho só avançou até a 
segunda etapa, cuja lista de 
classificados foi divulgada 
nos perfis das redes sociais. 

A próxima e elimina-
tória etapa dessa  seleção 
denominada de “tryout” – 
teste ou experiência em in-
glês – só irá ocorrer após a 
liberação para o retorno dos 
treinamentos e, com isso, a 
preparação desses jogado-
res que farão sua primeira 
temporada com a camisa do 
maior campeão nordestino 
e bicampeão brasileiro será 
ainda mais afetada.

Diante desse cenário, 
onde o mundo se preocupa 
com a saúde e tenta minimi-
zar os impactos socioeconô-
micos que serão sentidos ao 
longo dos meses e até mes-
mo anos que se sucederam 
após o encerramento da cri-
se, o mundo esportivo preci-
sará se ajustar e buscar no-
vas maneiras para viabilizar 
suas atividades e na visão 
da diretoria dos Espectros, 
com o futebol americano 
não será diferente.

O retorno das disputas na Liga BFA está previsto para o dia 4 de julho

Foto: Richard Ferrari

Iago Sarinho
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O Bauru decidiu abrir 
mão da disputa do Novo Bas-
quete Brasil (NBB). Em co-
municado publicado em sua 
página no Facebook, o time 
informou que esta decisão foi 
tomada pela diretoria em co-
mum acordo com o elenco e a 
Liga Nacional de Basquete de 
maneira cautelosa e respon-
sável.

A equipe explicou que 
"em função da pandemia e 
crise causadas pela covid-19 
e das incertezas econômicas 
que a acompanham, a atitude 
se faz necessária justamente 
para um foco no planejamen-
to para a próxima tempora-
da".

O NBB está paralisado 
desde o dia 15 de março e, 
apesar de inúmeras reuniões, 
não há um consenso de data 
para o retorno do campeo-

nato. Bauru estava garantido 
nos playoffs para enfrentar 
Mogi das Cruzes após o fim 
antecipado da temporada re-
gular.

"Todos estão passando 
por um momento muito di-
fícil tanto do ponto de vista 
de saúde quanto financeiro. 
Diante deste cenário, opta-
mos por adotar uma condu-
ção proativa, ponderada e res-
ponsável. Considerando que a 
temporada atual está severa 
e inegavelmente prejudicada, 
as decisões devem ter a me-
lhor condição possível para o 
período e, em especial, para 
a temporada pós-pandemia. 
Assim, o Bauru Basket decide, 
já alinhado com a direção da 
LNB, com o elenco e comissão 
técnica, em não mais aguardar 
a sequência do NBB", explicou 
o presidente André Godá.

Com as atividades sus-
pensas desde 18 de março, o 
Bauru Basket já havia toma-
do atitudes para preservar 
seus atletas e funcionários 
da covid-19. "A sequência da 
temporada atual envolve uma 
série de questões como a evo-
lução do vírus, decisões políti-
cas e de problemas relativos à 
saúde pública. Na velocidade 
em que as coisas estão indo, o 
melhor a se fazer agora é nos 
preservarmos e nos planejar-
mos para o futuro em segu-
rança e com equilíbrio finan-
ceiro", finaliza Godá.

Bauru desiste de jogar
a temporada do NBB
Marcius Azevedo
Agência Estado

 Todos estão 
passando por um 

momento muito difícil, 
tanto do ponto de vista 

de saúde, quanto 
financeiro, e a melhor 
saída é esquecer este 

ano 



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de um veículo tipo van minibus 0km, para atender as necessidades deste 

município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS DO 
CONVÊNIO 0015/2018 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE BAIA DA TRAIÇÃO: 02.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 12 361 0018 1006 
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS; 12 361 0018 1029 AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO; 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Baia da Traição e: CT Nº 00090/2020 - 16.04.20 - MAIS TRUCK COMERCIO DE 
CAMINHOES LTDA - R$ 180.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE INFORMATICA PARA SUPRIR 

AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Presencial nº 00043/2019. DOTAÇÃO nº 000264 no valor de R$ 27.255,49 (VINTE 
E SETE MIL, DUZENTOS E CIQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS); 
Órgão: 21500 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL; Função: 08 
ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 033 CIDADE 
UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2043 MANUT DAS ATIV. DA PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA; Natureza da Despesa: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 
Fonte: 390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL. DOTAÇÃO nº 000260 
no valor de R$ 19.125,24 (DEZENOVE MIL, CENTO E VINTE CINCO REAIS E VINTE QUATRO 
CENTAVOS); Órgão: 21500 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL; 
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL; Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 
033 CIDADE UNIDA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2044 MANUT DAS ATIV. DA PROTEÇÃO 
DE MÉDIA COMPLEXIDADE; Natureza da Despesa: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE; Fonte: 390 OUTROS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
DOTAÇÃO nº 000261 no valor de R$ 7.098,00 (SETE MIL E NOVENTA E OITO REAIS; Órgão: 
21500 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL; Função: 08 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL; Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 033 CIDADE UNIDA NA AS-
SISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2043 MANUT DAS ATIV. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; Natureza 
da Despesa: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; Fonte: 390 OUTROS 
RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social de Conde e: CT Nº 
00099/2020 - 01.04.20 - LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICOS 
LTDA - R$ 27.255,49; CT Nº 00103/2020 - 01.04.20 - CRM COMERCIAL LTDA - R$ 19.125,24; CT 
Nº 00108/2020 - 01.04.20 - ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI - R$ 7.098,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 AVISO DE CONTINUIDADE DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que fará no mesmo local da primeira sessão, 
no dia 23 de Abril de 2020 uma nova sessão pública paracontinuidade dos trabalhos do Pregão 
Presencial n° 00007/2020 de Objeto:Aquisição de Gêneros Alimentícios Não Perecíveis para as 
escolas e Creis Municipais referente ao ano de 2020. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Municipal de Licitação, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, 
exclusivamente pelo E-mail: licita@conde.pb.gov.br.

Conde - PB, 16 de Abril de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DOS CREIs, Escolas Municipais do Programa Municipal de Alfabetização 
nde Jovens e Adultos de Conde -PB denominado AGORA VAI e da SEMEC. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2019. DOTAÇÃO; Reserva Orçamentária nº 00304 no valor 
de R$ 2.572,90 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS): 
Órgão: 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Função: 12 EDUCAÇÃO; Subfunção: 
361 ENSINO FUNDAMENTAL; Programa: 0021 CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I – FUNDEB 
40%; Ação: 2027 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40%; Natureza da 
Despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 115 TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 
40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. Reserva Orçamentária nº 00306 no valor de R$ 31.322,16 
(TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS): Órgão: 
21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; Função: 12 EDUCAÇÃO; Subfunção: 361 
ENSINO FUNDAMENTAL; Programa: 0021 CIDADE UNIDA PELA EDUCAÇÃO I – FUNDEB 
40%; Ação: 2027 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40%; Natureza da 
Despesa: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO; Fonte: 115 TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 
40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00101/2020 - 01.04.20 - CO-
MERCIAL MEDEIROS LTDA - ME - R$ 2.572,90; CT Nº 00106/2020 - 01.04.20 - LEAO SERVICO 
E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA - R$ 31.322,16.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Equipamentos em geral, para atender as necessidades dos CREIs e 

Escolas da rede municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00052/2019. DOTAÇÃO: 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Reserva Orçamentária de nº 00290 no valor de R$ 14.690,00 (QUA-
TROZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) na seguinte Dotação Orçamentária: Órgão 20600 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função 04 EDUCAÇÃO Subfunção 122 ADMINISTRA-
ÇÃO GERAL Programa 0011 CIDADE UNIDA POR UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE Ação 1004 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Natureza da Despesa 4490520000 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Fonte 001 RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Conde e: CT Nº 00104/2020 - 01.04.20 - GERALDO VIDAL DA NÓBREGA - ME - R$ 5.876,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Abril 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de materiais odontológicos e materiais permanentes destinados ao Fundo Municipal de Saúde do 
município de Curral Velho-PB, a medida de suas necessidades. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34871132. 
E-mail: cplcurralvelho@hotmail.com. Edital: http://www.curralvelho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Curral Velho - PB, 16 de Abril de 2020
CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material hospitalar 
e diversos destinados a Unidade Básica de Saúde do Município de Curral Velho-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 
3.555. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 34871132. E-mail: cplcurralvelho@hotmail.com. Edital: http://www.curralvelho.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Curral Velho - PB, 16 de Abril de 2020
CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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 regula-
ridade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores, Durante o exercício de 2020. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Curral 
Velho: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1004 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
GABINETE DO PREFEITO, 024 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA; 03.000 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, 04 124 1004 2005 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, 035 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 04.000 PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO, 02 062 1004 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO, 043 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA, 05.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 04 122 1004 2007 
MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 052 3390.39 00 001 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 06.000 SECRETARIA E FINANÇAS, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, 070 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 20 
606 1004 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 093 
3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 08.000 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1004 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, 121 3390.39 00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA; 10.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 08 244 1008 
2028 MANUT. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 194 3390.39 
00 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 10.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1008 2036 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 222 
3390.39 00 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; 11.000 SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, 12 368 1018 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 328 3390.39 00 111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
- PESSOA JURÍDICA, 329 3390.39 00 150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Curral Velho e: CT Nº 00009/2020 - 16.04.20 - ROGERIO LACERDA ES-
TRELA ALVES - R$ 22.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: Serviços Prestados na 
elaboração de Folha de pagamento e informações ao SAGRES, Acompanhamento da implementação 
de obrigatoriedade do e-social e elaboração e envio de informações junto á Receita Federal Brasil, 
C.E.F., e Ministério da Previdência Social das informações da GFIP, DCTF, e RAIS, bem como 
acompanhamento para implementação da DCTFWEB e EFD-REINF. Durante o exercício de 2020; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SERVCON - SERVICOS E 
CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - R$ 18.000,00.

Curral Velho - PB, 16 de Abril de 2020
CLEONALDO LEITE DE GOIS

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposi-
ções da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2020, que objetiva: Serviços 
Prestados na elaboração de Folha de pagamento e informações ao SAGRES, Acompanhamento 
da implementação de obrigatoriedade do e-social e elaboração e envio de informações junto á 
Receita Federal Brasil, C.E.F., e Ministério da Previdência Social das informações da GFIP, DCTF, 
e RAIS, bem como acompanhamento para implementação da DCTFWEB e EFD-REINF. Durante 
o exercício de 2020; ADJUDICO o seu objeto a: SERVCON - SERVICOS E CONSULTORIA CON-
TABIL EIRELI - R$ 18.000,00.

Curral Velho - PB, 16 de Abril de 2020
CLÁUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº035/2020
AVISO DE RESULTADO DA SEGUNDA SESSÃO

Com base no relatório da SUBCOMISSÃO TÉCNICAnomeada pela portaria Nº171/2020, A CO-
MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições, torna público o resultado do 
Julgamento da PROPOSTA TÉCNICAdas Empresa participantes daCONCORRÊNCIA N° 001/2020, 
processo administrativoNº 035/2020, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE DUAS AGÊNCIAS 
DE PUBLICIDADE, PARA PRESTAR SERVIÇOS A PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ES-
TADO DA PARAÍBA.1º LUGAR a EmpresaMAIS PROPAGANDA LTDA – EPP, inscrita no CNPJNº 
02.773.723/0001-59 com total de 96,00 (noventa e seis) pontos, em 2º LUGAR a Empresa MIX 
COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ Nº 05.590.101/0001-
83,COM TOTAL DE 89,00 (oitenta e nove) pontos. conforme disposto nos Artigos 43º Inciso III e 109º 
da Lei Federal Nº 8.666/93, As Empresas Renunciaram ao direito de Interposição de RECURSO 
NA FASE DA PROPOSTA TÉCNICA, sendo assimfica marcada para as 09:00 do dia 20 de abril 
de 2020 a TERCEIRA SESSÃOpara abertura dos INVÓLUCROS “D – PROPOSTA DE PREÇOS. 

Campina Grande, 16 de abril de 2020.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:0 horas do dia 04 de Maio de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços 
médicos de psiquiatria, dermatologia, ginecologia e pediatria para atender as necessidades da 
Policlínica desta cidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

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

Dona Inês - PB, 16 de Abril de 2020
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA LOCALIDADE UMBURANAS NO 

MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2019. 
ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00268/2019 - Versatta Serviços e ConstuçõesEireli - 1º 
Aditivo - acréscimo de R$ 58.765,77. ASSINATURA: 10.04.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Elétricos para manutenção e do melhor funcio-
namento dos diversos setores da Administração. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00030/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00243/2020 - 07.04.20 - CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP - 
R$ 237.903,50; CT Nº 00244/2020 - 07.04.20 - EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA - R$ 66.594,80; CT 
Nº 00245/2020 - 07.04.20 - GERALDO VIDAL DA NÓBREGA - R$ 164.540,00; CT Nº 00246/2020 
- 07.04.20 - KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO - R$ 189.448,00; CT Nº 00247/2020 - 07.04.20 - 
THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - R$ 142.883,00.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de construção 
civil para construção de sistema de abastecimento d’água composto por captação e sistema sim-
plificado, nas Comunidades Oity e Melancia, junto ao Município de Itatuba-PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 14 de Abril de 2020
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de gêneros alimenticios para distribuição de cesta básica, com a finalidade 

de atender alunos, pais de alunos e pessoas em situação de vulnerabilidade de extrema neces-
sidade, conforme fundamentação no artigo 24 IV e artigo 26 da Lei 8.666/1993 e artigo 4º da Lei 
nº 13.979/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00009/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Igaracy: 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, 08 244 1013 2078 DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal, 217 3390.32 00 001 
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, 218 3390.48 00 001 OUTROS 
AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00032/2020 - 16.04.20 
- RUTHIELLY DANTAS DA SILVA - ME - R$ 30.600,00.
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Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 06.002/2020
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimenticios (Estivas, Cereais 

e Proteínas), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante 
o ano de 2020.

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 013/2020, Pregão Presen-
cial - SRP nº. 06.002/2020 e Parecer Jurídico nº 024/2020 – ASSEJUR e em cumprimento aos termos 
do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida a HOMOLOGAÇÃO, 
em favor das empresas: Comercial de alimentos WSS Eireli - ME (CNPJ: 24.059.658/0001-37) 
para os itens: 03, 06, 09, 17, 20 e 34 no valor de R$ 12.864,00 (Doze mil, oitocentos e sessenta e 
quatro reais), Paraíba comércio e serviços em geral - Eireli (CNPJ: 19.594.219/0001-94) para os 
itens: 19, 26, 28, 31 e 40 no valor de R$ 39.270,00 (Trinta e nove mil, duzentos e setenta reais) e 
Mega master comercial de alimentos Eireli (CNPJ: 08.370.039/0001-02) para os itens: 01, 02, 04, 
05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 43 e 44 no valor de R$ 513.397,00 (Quinhentos e treze mil, trezentos e noventa e sete reais), 
totalizando o valor global de R$ 565.531,00 (Quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta 
e um reais), para a contratação em referência, fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes.

 Publique-se.
       Lagoa de Dentro - PB, 13 de abril de 2020.

Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 013/2020, Pregão Presen-
cial - SRP nº. 06.002/2020 e Parecer Jurídico nº 024/2020 – ASSEJUR e em cumprimento aos termos 
do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida a ADJUDICAÇÃO, 
em favor das empresas: Comercial de alimentos WSS Eireli - ME (CNPJ: 24.059.658/0001-37) 
para os itens: 03, 06, 09, 17, 20 e 34 no valor de R$ 12.864,00 (Doze mil, oitocentos e sessenta e 
quatro reais), Paraíba comércio e serviços em geral - Eireli (CNPJ: 19.594.219/0001-94) para os 
itens: 19, 26, 28, 31 e 40 no valor de R$ 39.270,00 (Trinta e nove mil, duzentos e setenta reais) e 
Mega master comercial de alimentos Eireli (CNPJ: 08.370.039/0001-02) para os itens: 01, 02, 04, 
05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 43 e 44 no valor de R$ 513.397,00 (Quinhentos e treze mil, trezentos e noventa e sete reais), 
totalizando o valor global de R$ 565.531,00 (Quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta 
e um reais), para a contratação em referência, fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes.

 Publique-se.
       Lagoa de Dentro - PB, 13 de abril de 2020.

Fábio Carlos Gonçalves de Brito
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 013/2020

Pregão Presencial nº 06.002/2020
Ata de Registro de Preços nº 004/2020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimenticios (Estivas, Cereais e 
Proteínas), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante 
o ano de 2020.

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro – PB, RESOLVE registrar os preços ofertados das 
empresas abaixo descritas para os seguintes itens:

Comercial de alimentos WSS Eireli - ME (CNPJ: 24.059.658/0001-37) para os itens: 03, 06, 09, 
17, 20 e 34 no valor de R$ 12.864,00 (Doze mil, oitocentos e sessenta e quatro reais);

Paraíba comércio e serviços em geral - Eireli (CNPJ: 19.594.219/0001-94) para os itens: 19, 26, 
28, 31 e 40 no valor de R$ 39.270,00 (Trinta e nove mil, duzentos e setenta reais); e

Mega master comercial de alimentos Eireli (CNPJ: 08.370.039/0001-02) para os itens: 01, 02, 04, 
05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 
42, 43 e 44 no valor de R$ 513.397,00 (Quinhentos e treze mil, trezentos e noventa e sete reais).

Vigência: A Ata de Registro de Preço terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados 
a partir da data de assinatura e publicação deste ato.

Lagoa de Dentro - PB, 13 de abril de 2020.
Fabiano Pedro da Silva
Prefeito Constitucional

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro

Fundo Municipal de Saúde - FMS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 06.006/2020

OBJETO: Registro de preços, para eventual prestação de serviço de treinamento, implantação 
e suporte técnico especializado no aplicativo E-SUS/PEC – Prontuário Eletrônico do Cidadão, com 
o fornecimento em comodato, de impressoras, tablets e desktop/notebooks necessários para o 
lançamento das informações, bem como configuração do servidor, gerenciamento e monitoramento 
dos dados enviados para o Ministério da Saúde.

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 018/2020, Pregão 
Presencial - SRP nº. 06.006/2020 e Parecer Jurídico nº 027/2020 – ASSEJUR e em cumprimento 
aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida a 
HOMOLOGAÇÃO, em favor da empresa Eder Batista de Sousa - ME (CNPJ: 19.500.415/0001-52) 
para o item 01 (único) no valor total de R$ 91.200,00 (Noventa e um mil e duzentos reais), para a 
contratação em referência, fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes.

 Publique-se.
       Lagoa de Dentro - PB, 15 de abril de 2020.

Eliane Vicente Santiago
Gestora do FMS

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 018/2020, Pregão 
Presencial - SRP nº. 06.006/2020 e Parecer Jurídico nº 027/2020 – ASSEJUR e em cumprimento 
aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, fica decidida a 
ADJUDICAÇÃO, em favor da empresa Eder Batista de Sousa - ME (CNPJ: 19.500.415/0001-52) 
para o item 01 (único) no valor total de R$ 91.200,00 (Noventa e um mil e duzentos reais), para a 
contratação em referência, fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes.

 Publique-se.
       Lagoa de Dentro - PB, 15 de abril de 2020.

Fábio Carlos Gonçalves de Brito
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo Administrativo nº 018/2020

Pregão Presencial nº 06.006/2020
Ata de Registro de Preços nº 005/2020

Objeto: Registro de preços, para eventual prestação de serviço de treinamento, implantação e 
suporte técnico especializado no aplicativo E-SUS/PEC – Prontuário Eletrônico do Cidadão, com 
o fornecimento em comodato, de impressoras, tablets e desktop/notebooks necessários para o 
lançamento das informações, bem como configuração do servidor, gerenciamento e monitoramento 
dos dados enviados para o Ministério da Saúde.

O Fundo Municipal de Saúde do município de Lagoa de Dentro – PB | CNPJ: 12.375.571/0001-
90, RESOLVE registrar o preço ofertado da empresa Eder Batista de Sousa - ME (CNPJ: 
19.500.415/0001-52) para o item 01 (único) no valor total de R$ 91.200,00 (Noventa e um mil e 
duzentos reais).

Vigência: A Ata de Registro de Preço terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados 
a partir da data de assinatura e publicação deste ato.

Lagoa de Dentro - PB, 15 de abril de 2020.
Eliane Vicente Santiago 

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 080/2020

Tomada de Preços Nº 004/2019. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratante: Su-
zana Azevedo Meira-ME, CNPJ Nº 10.588.767/0001-37. Objeto: Prestar serviços de engenharia 
na implantação de melhorias sanitárias domiciliares - MSD, consubstanciada na construção de 
24 (vinte e quatro) cisternas domiciliares com capacidade para 16.000 litros de água, cada, em 
domicílios situados em diversas localidades do Município de Livramento/PB, conforme planilhas 
orçamentarias de custos. Valor total: R$ 248.706,54 (Duzentos e quarenta e oito mil setecentos e 
seis reais e cinquenta e quatro centavos). Vigência: O prazo concedido para conclusão total dos 
serviços é de 04 (Quatro) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorro-
gado por igual período, caso seja necessário, contados a partir de 05 (cinco) dias corridos da data 
da emissão da ordem de serviços, podendo ser prorrogado pelas partes, mediante justificativa e 
aceitação e assinatura de competente termo aditivo. Contudo a vigência do presente contrato será 
de 01 (Um) ano. Fonte de recurso: Os recursos financeiros e as fontes de recursos para execução 
dos serviços correrão à conta de recursos: Convênio Nº 715/2017, firmado com Funda Nacional 
de Saúde, (Funasa) Proposta do Convenio Nº 25100006731201637, e recursos próprios (111) do 
município (Ordinários). Dotação: QDD/2020. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e a Sra. 
Suzana A. Meira, CPF Nº 022.871.934-80 (Proprietária). 

Livramento/PB, 16 de março de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

 (TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020)
A Prefeitura de Livramento/PB, através da sua Presidente da CPL, torna público para conheci-

mentos dos licitantes interessados o resultado julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 
001/2020.Vejamos A seguir: Licitantes habilitados:Freitas Serviços de Engenharia ltda-ME, CNPJ: 
26.743.365/0001-08; Suzana Azevedo Meira, CNPJ: 10.588.767/00001-37; Apodi Ltda-ME, CNPJ: 
17.620.703/0001-15; Obraplan Ltda, CNPJ: 26.764.981/000137.Licitantes Inabilitados: RDA Cons-
truções, CNPJ: 21.120.333/0001-24 (Não atendeu os itens:10.2.4 letras (a), (b); 10.2.6 letras (a), 
(b);  10.2.7 letras (a), (b), (e); 10.2.8 letra (a); 10.2.9 letra (a); 10.2.11 letra (a); 10.2.12 letras: (a), 
(b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i).ELF Teixeira, CNPJ: 17.560.794/0001-40(Não atendeu os itens:10.2.2 
Letra (e);10.2.3 letra (a); 10.2.4 letra (a), (b); 10.2.6 letras (a), (b); 10.2.7 letra (e); 10.2.9 letra (a); 
10.2.11 letra (a); 10.2.12 letras (a), (b), (c), (d), (g), (h), (i). EOS Construções, CNPJ: 29.656.195/0001-
04(Não atendeu os itens: 10.2.4 letra (b); 10.2.7 letras (a), (b). Cópias dos pareceres do setor de 
engenharia e dos quadros de julgamento (Habilitação) da CPL, podem ser acessados através do 
http://www.livramento.pb.gov.br/licitacoes.Ainda notificamos os licitantes interessados para a Sessão 
Pública (Rua José Américo de Almeida, Nº S/N (Prédio sede da Secretaria de Educação), Bairro: 
Centro, Cidade: Livramento/PB), visando as aberturas dos envelopes propostas de preços, que será 
realizada na com início às 10:00hs. (Dezhoras) do dia 27 de abril de 2020.

Livramento/PB, 15 de abril de 2020.
Jakeline David de Sousa

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL LIVRAMENTO
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO Nº 037/2017
Pregão Presencial Nº 005/2017. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Maria do 

Socorro Rocha Cabral, CPF: 373.836.804-30. Considerando o pedido da prorrogação a vigência será 
de até 13/03/2021; Considerando o acréscimo o a valor total aditivado será de R$ 30.000,00. Ficam 
ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Partes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) 
a Sra. Maria do S. R. Cabral  (Contratada).

Livramento/PB, 06 de março de 2020.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZOE VALOR AO CONTRATO Nº022/2018

Pregão PresencialNº005/2018. Contratante:Prefeitura de Livramento/PB. Contratada:Anderson 
de Assis Rodrigues-ME, CNPJ nº 12.362.741/0001-00.Considerando o que prevê o inciso II (Art. 
57) Lei nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994, e Lei nº 9.649/98 de 27 de Maio de 1998, demais 
legislações pertinentes; Considerandoo que prevê a clausula sétimo do CONTRATO Nº 022/2018, 
do referido contrato, que poderá ser alterado; Considerando o serviço objeto da avença, ora 
aditado, fica acrescido a vigência do presente contrato por mais 12 (Doze) meses;Considerando 
a necessidade de continuação dos serviços contratados e por se tratar de serviços de natureza 
continuada, fica justificada a vigência do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou 
de 28 de março de 2019 a 28 de março de 2020, para a nova vigência que de 28 de março de 
2020 a 28 de março de 2021, visando a continuação dos serviços;Considerandoa necessidade de 
continuação dos serviços contratados fica justificada o acréscimo ao valor total contratado de R$ 
19.200,00 (Dezenove mil e duzentos) com isso o valor total contratado passa a ser de R$ 104.160,00 
(Cento e quatro mil, cento e sessenta reais).Partes:Carmelita E. V. Sousa(Prefeita) e o Sr. Anderson 
de Assis Rodrigues(Pela contratada).

Livramento/PB,06de marçode 2020.
Carmelita Estevão Ventura Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃ POR OUTROS MOTIVOS Nº DP001/2020
A Prefeita do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar a Dispensa de licitação, que objetiva: Contratação emergencial da pessoa jurídica 
Juscely Amorim Goncalo-ME, CNPJ: 11.479.016/0001-45, para fornecimento de gêneros alimentí-
cios destinados a confecção de cestas básica, que serão doadas para as famílias de baixa renda, 
cadastradas na Secretaria de Assistência Social (Cadastro único) do Município de Livramento/PB, 
onde tem como ordenamento jurídico o Decreto Municipal nº 603/2020 de 17/03/2020. Contudo o 
fornecimento dos produtos só poderá ser até o final da vigência do Decreto Nº 603/2020, e a vigência 
do contrato será até 31/12/2020; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº 
DP001/2020, a qual sugere a contratação direta da pessoa jurídica: JuscelyAmorinGonçalo-ME, 
CNPJ: 11.479.016/0001-45, estabelecida a Rua Pedro Leite Ferreira, S/N, Bairro; Centro, Cidade: 
Desterro/PB, com o valor total de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 20 de março de 2010.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 
8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e 
alterações bem como toda legislação correlata, tornar público aos interessados que realizará licitação 
na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, objetivando 
a contratação de empresa especializada nos serviços de intermediação, administração e implan-
tação de um sistema informatizado e integrado de gestão, com utilização de cartão magnético ou 
microprocessado de gerenciamento e controle de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
de veículos, máquinas equipamentos, incluindo o fornecimento de mão de obra, peças, acessórios, 
pneus, serviços especializados em geral como reboque, retifica de motores, lataria, pintura, esto-
famento, elétrica, alinhamento e balanceamento de rodas em estabelecimentos credenciados por 
meio de sistema informatizado para atender os veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Mari, em 
sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se-á as 11:00hs 
do dia 30/04/2020. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.mari.
pb.gov.br/licitacoes/ ou e-mail; cpl.mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de 
Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 16 de abril de 2020
Joao Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 018/2020-SRP

OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTE-
TORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que a reunião para análise das 
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 018/2020 que aconteceria no dia 20 de Abril de 2020 
as 09h00min horas ocorrerá no dia 30 de Abril de 2020 as 09h00min. A alteração se faz necessário 
em virtude da duplicidade de horário divulgado no edital anterior. A reunião ocorrerá na sala da CPL 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, 
MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00.

Mamanguape-PB, 16 de Abril de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 001/2020 - FMS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, através do Fundo Municipal de Saúde (FMS) torna 
público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preço na forma de Execução Indireta, tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 04 de Maio de 2020 
às 10h30min, objetivo: Contratação de Empresa de Engenharia, para Executar a Construção de 
Unidade Básica de Saúde (Tipo I), contrato: 11171.1990001/19-001- Ministério da Saúde; A reunião 
ocorrerá na sala da CPL prédio da P.M. de Pilar, Informações na Praça João José Maroja, nº 259, 
Centro; CEP: 58.338-000. 

PILAR 09 DE ABRIL DE 2020.
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N. º 001/2020 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público para conhecimento dos interessados que 

realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, tipo Menor 
Preço GLOBAL, no dia 04 de Maio de 2020 às 11h30min, objetivo: Contratação de Empresa de 
Engenharia, para Executar a Reforma da Quadra Poliesportiva para a Escola Municipal de Ensino 
Infantil e Fundamental Maria Tereza da Conceição, Pilar-PB; A reunião ocorrerá na sala da CPL 
prédio da P.M. de Pilar, Informações na Praça João José Maroja, nº 259, Centro; CEP: 58.338-000. 

PILAR 16 DE ABRIL DE 2020.
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

PRESIDENTE DA CPL

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

Pregão Presencial nº 00024//2020
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar 

público o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 
00024/2020, cujo objeto é , Aquisição de instrumentos musicais para o município de pedra branca-
-PB, atendendo ao convenio FUNARTE nº 027/2019 -plataforma +brasil Nº887165/2019. Tem como 
vencedora O TAMBORIN DE OURO EIRELI – EPP - CNPJ Nº 08.399.743/0001-98, com o valor 
global de R$ 97.820,00 (noventa e sete mil oitocentos e vinte reais)

Pedra Branca-PB, 16 de Abril de 2020.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão N.º. 00024/2020
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais para o município de pedra branca-PB, atendendo 

ao convenio FUNARTE nº 027/2019 -plataforma +brasil Nº887165/2019.
Vencedora O TAMBORIN DE OURO EIRELI – EPP - CNPJ Nº 08.399.743/0001-98 com o valor 

global de R$ 97.820,00 (noventa e sete mil oitocentos e vinte reais).
RESOLVE:  Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve 

ADJUDICAR e HOMOLOGAR. Estando convocada a assinar contrato. 
Pedra Branca-PB, 16 de Abril de 2020

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças 
e acessórios para ônibus, micro-ônibus e caminhões pertencentes a frota municipal. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 004/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (83) 34783001. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 02 de Abril de 2020
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA

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. O Pregoeiro oficial passa informar que a licitação será adiada para o dia 23/04/2020 
às 09:00 no mesmo local. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 99333-5316.

Rio Tinto - PB, 16 de abril de 2020
Josenildo Silva de Oliveira

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

O Município de Remígio torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando: FORNECIMENTO PARCELADO DE MA-
TERIAL ELÉTRICO, EPI (NR10) E MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICIPIO 
DE REMIGIO. No dia 04 de Maio de 2020, às 09:00 horas, (horário de Brasília)no portal www.
portaldecompraspublicas.com.br, conforme especificado no Edital de licitação Pregão Eletrônico 
nº 00001/2020. Informamos que o Edital encontra-se disponível nos sites: www.remigio.pb.gov.
br, www.tce.pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br. Telefone: (083) 33641631. E-mail: 
licitacoesremigio@gmail.com. 

Remigio - PB, 16 de Abril de 2020
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
 HOMOLOGAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelaPregoeiraOficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2020, que objetiva: Aquisição de cestas 
básicas para serem distribuídas para o público mais atingido pela recessão da economia em nosso 
país, provocada pelo novo Coronavírus (COVID 19); HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOSE VIEIRA DE MENESES - R$ 188.000,00.Convocamos o representante 
da referida empresa para num prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data de 
publicação deste ato, assinar seu respectivo contrato.

São José de Piranhas - PB, 16 de Abril de 2020
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

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

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

OBJETO: Contratação de Emp. para Prestação de Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos 
em uma Estrada Rural Localizada no Sitio Tanques - No Mun. de São Seb. de Lagoa de Roça. 
Licitante Habilitado: G B N Construções Eireli. 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, 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 Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São 
Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3387-1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 15 de Abril de 2020
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO - RETOMADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Maio de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, para: Contratação 
de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra de recapeamento asfáltico 
no Município de Solânea/PB. Recursos: CR: 885278/2019MDR. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-
1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 16 de Abril de 2020
MARIA JOSE DA COSTA MARANHÃO

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Abril de  2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de óleo 
lubrificante para veículos a diesel. Recursos: previstos no orçamento 2020. 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.br

Solânea - PB, 16  de Abril de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE ITENS FRACASSADOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2020

A Prefeitura Municipal de Solânea/PB, torna público que foram fracassados os itens 02, 03, 
15, 17, 18, 20, 24, 36, 42, 56, 57 do Pregão Presencial nº0008/2020, cujo objeto é a Aquisição de 
Materiais de Limpeza e Higiene Diversos, destinados a atender às Secretarias da Administração 
Municipal - Solânea/PB, em virtude da empresa vencedora não ter comparecido para assinatura do 
contrato e as empresas remanescentes não manifestaram interesse em assumir os mencionados 
itens. Sendo aberto novo procedimento para aquisição dos itens fracassados.

Solânea - PB, 07 de Abril de 2020
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Maio de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO, DE FORMA PARCELADA, CONFORME 
A DEMANDA DO MUNÍCIPIO DE SOLEDADE-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: prefeiturasoledadepb@gmail.com. 

Soledade - PB, 16 de Abril de 2020
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE JULGAMENTO E RESULTADO DE DILIGÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00018/2020
A Pregoeira do município de Santa Luzia/PB, torna público para conhecimento dos interessados 

o julgamento e resultado de diligencia do Pregão Presencial nº 00018/2020 que tem como Objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Medicamentos diversos destinados a 
Assistência Farmacêutica Básica, no atendimento às necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Santa Luzia - PB. A Pregoeira comunica que o resultado da diligência foi satisfatório, 
sendo assim atendido o objetivo da referida diligencia. Comunica ainda que da análise e julgamento 
dos registros de medicamentos da empresa RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE 
LTDA, foi verificado que a mesma não apresentou registro dos medicamentos dos seguintes itens: 
30, 46, 52, 55, 60, 63, 65, 69, 70, 71, 87, 90, 97, 98, 105, 111, 124, 128, 130, 203, 208, 212, 216, 
227, 229, 234, 264, 266, 267, 268, 271, 273, 274, 281, 286, 289, 298, 299, 310, 331, 336, 351, 
363, 371 e 384. Bem como a referida empresa não apresentou Autorização Especial dos seguintes 
itens, os quais são considerados medicamentos controlados conforme análise da farmacêutica do 
município a Sra. Thamyres Stephanni Dantas dos Santos: 25, 30, 33, 41, 46, 47, 67, 72, 73, 83, 
84, 86, 93, 102, 130, 149, 168, 182, 219, 220, 221, 222, 230, 257, 271, 272, 273, 274, 285 e 397. 
Dessa forma fica os referidos itens repassados ao segundo melhor colocado conforme preceitua 
o art. 4°, Inciso XVI da lei 10.520/02. Dando sequencia a Pregoeira passou a informar: Todos 
os licitantes melhores colocados na fase de lances verbais foram habilitados. Considerados os 
valores apresentados pelos licitantes, as observações apontadas durante o processo e os crité-
rios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado: 
Licitantes vencedores e respectivo valor total da contratação: A COSTA COMERCIO ATACADISTA 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - Valor: R$ 261.897,00; DROGAFONTE LTDA - Valor: 
R$ 193.172,00; HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HO 
- Valor: R$ 258.195,50; RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Valor: R$ 
147.826,50. Os valores unitários, constantes das propostas e lances apresentados, bem como o 
resultado do certame com a devida classificação dos licitantes, estão demonstrados no respectivo 
Mapa de Apuração, que fica fazendo parte integrante desta Ata, independente de transcrição. Dessa 
forma conforme preceitua o art. 4° da lei 10.520/02, Inciso XVIII fica aberto o prazo recursal a partir 
da publicação na imprensa oficial. E não havendo interposição de recurso fica as empresas habili-
tadas convocadas para assinatura das propostas finais geradas a partir do Sistema de Licitações 
do município no dia 24 de abril de 2020 das 08:00hs ás 12:00 na sala da comissão de licitação, no 
mesmo endereço da primeira reunião.

Santa Luzia-PB, 15 de Abril de 2020.
NILSAMARA DE SOUSA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DELICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 027/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-

to licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de 
patrulha mecanizada para atender as necessidades do município de Sousa-PB, conforme propostas 
de nº 002284/2019 e 035529/2019 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, dos itens 
que restaram fracassados, conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura das propostas: dia 
06 de maio de 2020 às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do editalatravés dosendereços eletrônicos 
www.tce.pb.gov.br ewww.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, 
Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 16 de abril de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 036/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24 de 

abril de 2020 às 09h05, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à Rua Coronel 
José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CESTAS 
BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO SOUSA/PB, ATINGIDAS 
ECONOMICAMENTE PELA PANDEMIA CAUSADA POR COVID-19, A CARGO DA SECRETARIA 
DE AÇÃO SOCIAL, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os interessados poderão 
acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.sousa.pb.gov.br (1.Trans-
parência, 2.Sousa Transparência, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão), ou 
ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em todos os dias úteis, no 
endereço supracitado, mediante pagamento de boleto emitido pelo Setor de Tributos do Município.

Sousa, 16 de abril de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

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.
52.00 DO QDD 2019; QDD 2020: 02.08.20.608.2008.1.019.4.4.90.52.00.00.00.00.1001; 02.08.20.6
08.2008.1.019.4.4.90.52.00.00.00.00.1510.. 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.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

Secretaria Municipal de Administração
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 037.01/2016/PMSJT. PARTES: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE e a empresa SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
CIVIS LTDA). OBJETO DO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Prorrogação do 
prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 03701/2016/PMSJT, por 08 (Oito) meses a partir a 
assinatura do presente, ficando a vigência em (16/04/2020 a 12/12/2020), em conformidade com 
o Art. 57, §1º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

São Joãodo Tigre – PB, 16 de Abril de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
CASA JOAQUIM INÁCIO DE OLIVEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Câmara Municipal, sediada Rua João Carlos Vieira 
Nº 187, Centro – Santa Inês/PB, às 09:30 horas do dia 19 de maio de 2020, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo técnica e preço, para: Contratação de serviços técnicos especializados 
na área contábil, para prestar assessoramento na contabilidade da Câmara Municipal de Santa 
Inês/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Informações: no horário 08h00min ás 12:00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Edital: www.tce.pb.gov.br.
Santa Inês - PB, 16 de Abril de 2020.

MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA
Presidente da Comissão

A MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
O Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Santa Inês, torna público o retorno do 

processo que se encontrava suspenso -  licitação Tomada de Preços nº 00002/2020, que tem como 
objeto a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum) 
e óleo lubrificante, destinado aos veículos pertencentes ou locados a Câmara Municipal de Santa 
Inês-PB, a sessão de abertura ocorrerá ás 09:00 horas do dia 05 de maio de 2020, na Câmara 
Municipal no mesmo endereço publicado anteriormente.

Santa Inês - PB, 15 de Abril de 2020.
MARCOS AURELIO ALVES VIEIRA

Presidente da Comissão

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 17 de abril de 2020  18
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