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

74% dos municípios 
decretam estado de 
calamidade pública
Em mais uma sessão remota realizada ontem, Assembléia Legislativa homologou 
decretos de 164 prefeituras paraibanas, incluindo a de João Pessoa. Página 13
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Rádio Tabajara vai transmitir missas do Tríduo 
Pascoal celebradas por Dom Delson a partir 
desta quinta-feira. Página 8
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“Fiquem em casa”: João Azevêdo enfatiza importância do iso-
lamento social depois de circular por JP e Santa Rita. Página 3

Em novo pronunciamento, Bolsonaro diz que 
Brasil irá receber da Índia matéria-prima 
para fabricar hidroxicloroquina. Página 4

Governo libera novos saques de até R$ 1.045 
do FGTS e extingue PIS/Pasep; retiradas 
irão começar em junho. Página 12

Secretaria de Estado da Juventude, 
Esporte e Lazer reorganiza calendário de 
eventos esportivos no Estado. Página 5
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Agevisa-PB detalha os cuidados que consumidor deve 
ter com “delivery” durante a pandemia. Página 3

Atlético de Cajazeiras mantém o otimismo, 
sonha com título no Paraibano e acesso para a 
Série C do Campeonato Brasileiro. Página 16
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Receita orienta trabalhador a regularizar CPF por formulário 
eletrônico, chat ou e-mail. Página 17

Cultura
Lucas Carvalho 
segue os passos 
do mestre Sivuca 

Acordeonista pesquisa discografia 
do músico e divide, com Glorinha 
Gadelha, apresentação de uma série 
de programetes na Tabajara. Página 9
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Esportes

Clube Top 100 Vila Olímpica Parahyba é premiada pela Fenaclubesp. Página 15
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Uma vida 
dedicada 
ao Galo da 
Madrugada

Morre Ary Nóbrega, 
paraibano que, por mais 
de 30 anos, confecionou 
os carros alegóricos do 
bloco recifense.  Página 10

A pandemia em João Pessoa Levantamento mostra que o bairro de Manaíra concentra o maior número de casos confirmados na capital. Página 5
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O governador do Estado, João 
Azevêdo, fez um apelo ontem à po-
pulação, no programa “Fala, Para-
íba!”, da Rádio Tabajara, no sentido 
de obedecer o isolamento social e 
as regras de proteção individuais, 
como forma de evitar um colapso 
na rede hospitalar, motivado por um 
eventual pico de infecção pelo novo 
coronavírus. Para o gestor, é preocu-
pante a falta de consciência demons-
trada por um grande número de pes-
soas, em relação à pandemia.

João Azevêdo explicou que visi-
tou a cidade de Santa Rita e circulou 
pela capital, oportunidade em que 
pôde testemunhar, pessoalmente, 
a existência de muitas pessoas que 
não usavam máscaras, e outras que 
se aglomeravam em locais públicos, 
descumprindo assim as orienta-
ções que têm como objetivo evitar 
o agravamento do quadro de saúde 
pública. Para o governador, o mais 
importante é evitar um aumento in-
discriminado de infecções e óbitos.

O caso dos Estados Unidos da 
América foi citado, como (mau) 
exemplo, por João Azevêdo. O fato 
de o presidente Donald Trump ter, 
de início, desdenhado da pandemia 
de coronavírus e se posicionado 
contrariamente ao isolamento so-
cial, levou os EUA a pagar um alto 
preço. Em primeiro lugar, pelo nú-
mero assustador de mortes diárias. 
Em segundo, pelo volume de recur-
sos financeiros que planos de saúde 
pública, concebidos de última hora, 
consomem.

O governador paraibano também 
chamou atenção para o aumento de 
acidentes envolvendo motocicletas 
e automóveis, notadamente em João 
Pessoa e Campina Grande. Segundo 
o gestor, isso prova que mais pesso-
as estão saindo às ruas. Uma atitude 
condenável sob vários aspectos. Os 
acidentados, dependendo do caso, 
demandam atenção de médicos e 
uso de equipamentos, como respira-
dores, que farão falta às pessoas que 
contraírem a Covid-19.

João Azevêdo voltou a insistir 
que a pandemia é assunto muito sé-
rio. “As pessoas precisam acreditar 
nisso”, salientou. Para o governador, 
a pessoa que usa máscara de prote-
ção e evita aglomeração mostra que 
é um cidadão consciente; que está 
preocupado não só com a sua pró-
pria segurança, mas também com a 
de sua família e, por extensão, com 
o bem-estar da coletividade na qual 
está inserido. Vírus não escolhe fai-
xa etária nem condição social. 

Os próximos dias, na avaliação 
de João Azevêdo, poderão ser os 
piores, no que concerne ao pico de 
contaminação pelo coronavírus, 
motivo pelo qual as pessoas devem 
obedecer ao isolamento social. O 
governador afirmou que está to-
mando as medidas possíveis para 
conter o avanço da pandemia, a 
exemplo da instalação de barreiras 
sanitárias nas rodovias e aeropor-
tos. No entanto, conforme ele mes-
mo acentuou, “tudo depende do 
apoio da população”. 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 9 de abril de 2020

Ficar em casa

Meus cinco filhos e 
sete netos escolheram 
“Como é grande o meu 
amor por você” para 
trilha sonora de sauda-
ção aos 74 anos de idade 
deste pai e avô. E, asso-
ciados aos meus genros 
e noras, entoaram um 
coro de passarinhos na praça de-
fronte ao edifício onde moro, tal qual 
outra canção de Roberto, “Eu quero 
apenas”. Devo ressalvar que, por divi-
direm comigo o mesmo teto, a mulher, 
a filha mais nova e o neto mais novo 
atuaram como cúmplices nos bastido-
res da homenagem.

Armado o cenário, e sem que de 
nada eu soubesse ou me fosse dito ou 
perguntado, fui atraído pelo trio de 
casa para a varanda do apartamento 
no final da tarde do 6 de abril mais 
emocionante da minha vida. Ali, a rede 
de proteção me fez parecer engaiola-
do, não bastasse o isolamento social 
imposto pelo Covid-19, é verdade. O 
que se apossou de mim, entretanto, 
foi a sensação de um voo na direção 
da calçada e do canteiro onde aquelas 
aves canoras me acolheram no ninho 
ao mesmo tempo tão distante e tão 
próximo do nosso amor uns pelos ou-
tros. Ora, se Roberto Carlos tinha tan-
to pra falar e com palavras não sabia 
dizer, que rei seria eu para falar o que 
teria pra dizer naquela hora? Tentei, 
então, falar e dizer tudo em um aceno 
e em um obrigaduuuuuu... Foi tudo o 
que consegui no momento.

A realidade é que a praça minha vi-
zinha de frente nunca mais será mes-

ma. Não somente por 
ter servido de décor 
para a performance do 
coral particular, mas 
também pela forma 
e pela força com que 
espantou dos seus do-
mínios o fantasma do 
Novo Coronavirus. Na-

queles mágicos minutos, sim. Vi, niti-
damente vi, transeuntes como que se 
incorporando ao cântico do bando e, 
ao mesmo tempo, ignorando o vírus 
para o qual meus passarinhos torciam 
o bico, quero dizer, o nariz. OMS ne-
nhuma encontrará explicação para o 
fenômeno: um grupo tão heterogêneo 
de pessoas mandando ao Covid-19 o 
recado de que o vento levou. Ou, ao 
menos, o de que, quando se reúnem 
amor e solidariedade, más correntes 
se vão e boas lufadas se veem. A pra-
ça, enfim se tornou mais humana do 
que vegetal.

Assim transcorreu a triunfal che-
gada (como negar?) aos meus 74 anos, 
entre beijos e cantos dos que hoje fazem 
parte da minha história. Entre a imor-
redoura lembrança e a eterna saudade 
de todos e todas que me ajudaram a 
escrevê-la e  a chegar até aqui. Devo es-
pecial agradecimento ao companheiro 
Hermes Luna que, tramando com mi-
nha amiga Fábia Carolino, sua mulher, e 
minha filha Maria Amélia, dedicou pre-
cioso tempo do Correio Debate ao canto 
dos passarinhos. Coisa de amigo de fé, 
irmão, camarada.

Cá pra nós: estou me sentindo 
o próprio meu querido, meu velho, 
meu amigo...

Um velho moço
Entre a imorredoura 

lembrança e a eterna 
saudade de todos e todas 

que me ajudaram a 
escrevê-la e a chegar  

até aqui    
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Outro aspecto a ser discutido pelo Colégio de 
Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais 
é referente aos comícios e carreatas. De acor-
do com o desembargador José Ricardo Porto, 
caso a pandemia não arrefeça, a proposta é 
proibir a realização desses atos de campanha 
e também estender o horário de votação até 
19h – comumente, se encerra às 17h – de 
modo a evitar aglomerações.

E o prefeito de Campina 
Grande, Romero Rodrigues 
(PSD), denunciou que um 
golpista ligou para políticos 
e empresários, se passando 
por ele, para pedir dinheiro. 
“É revoltante que exista quem 
tire proveito da boa vontade 
das pessoas”, disse, informan-
do que foi feito boletim na 
Polícia Civil. De acordo com 
ele, o número usado no golpe 
é o 83-99401.0854.

O desembargador José Ricardo Porto se diz contrário 
à transferência das eleições para 2022, como defen-
dem alguns políticos – na prática, seria uma unifi-
cação do pleito com as eleições gerais, que ocorrem 
daqui a dois anos. Para ele, seria “um atentado ao 
estado democrático de direito”, porque provocaria 
desequilíbrio no processo eleitoral, ao prorrogar os 
mandatos dos atuais prefeitos e vereadores.

Desequilíbrio

Golpe

secretário Desiste Da receita FeDeral: “patrulhamento iDeolóGico”

errata auDiências

presiDentes De tre avaliarão alternativas à eleição De outubro

No título do texto de abertura 
da coluna de ontem, foi grafa-
do que “Fim da eleição pro-
porcional gera movimentações 
atípicas”. Na verdade, o título 
correto é “Fim das coligações 
na proporcional gera movi-
mentações atípicas”. O texto 
versou sobre troca de partidos 
diante da legislação eleitoral 
que proíbe a formação de 
coligações entre partidos na 
eleição de vereador.

Partes e advogados que te-
nham interesse em participar 
de audiências virtuais de conci-
liação – por e-mail, WhatsApp 
ou outros sistemas eletrônicos 
–, neste período de distan-
ciamento social, devem enca-
minhar solicitação ao Núcleo 
Permanente de Métodos Con-
sensuais de Solução de Conflitos 
(Nupemec) do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba, para o e-mail 
nupemec@tjpb.jus.br.

Secretário da Fazenda da Paraíba, Marialvo Laureano revelou, na rádio Jovem Pan, que desistiu 
de assumir a Superintendência da Receita Federal, com sede em Recife (PE) – a nomeação dele, 
inclusive, havia sido publicada no Diário Oficial da União, em março. O motivo para a desistência? 
“Senti o patrulhamento ideológico. Vi que não teria condições de trabalhar”. 

comícios e carreatas

O debate acerca da realiza-
ção das eleições municipais 
de outubro está na pauta 
do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) e, por extensão, 
na dos tribunais eleitorais 
dos estados. Esta semana, 
a ministra Rosa Weber, 
presidente do TSE, insti-
tuiu um Grupo de Trabalho 
(GT), cujo objetivo princi-
pal é avaliar os impactos 
da pandemia do coronaví-
rus nas atividades da Jus-
tiça Eleitoral, sobretudo no que diz respeito ao pleito deste ano. No artigo 3º da Portaria 
242, registra-se que “o  grupo  de  trabalho  poderá  solicitar  aos  Tribunais  Regionais  
Eleitorais informações sobre assuntos relacionados aos seus âmbitos de atuação”. Como 
vemos, existe uma flagrante preocupação quanto à possibilidade de a pandemia provocar 
alterações no calendário eleitoral, a depender da evolução de casos no país, nos próximos 
meses. As possíveis alterações no calendário eleitoral também serão discutidas pelo Colégio 
de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), que se reunirá, por teleconfe-
rência, no próximo dia 30, informa à coluna o desembargador José Ricardo Porto (foto), 
presidente do TRE-PB. A reunião, que marcará a posse do novo presidente do colegiado, 
desembargador Jatahy Júnior (BA), também servirá para a troca de opiniões sobre os 
efeitos da pandemia no pleito deste ano. José Ricardo Porto admite uma possibilidade: 
transferir as eleições de outubro para novembro ou dezembro.

Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Foto: Divulgação
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Para o governador, evitar sair de casa e distanciamento são fundamentais para impedir avanço do coronavírus

Ontem, o governador 
João Azevêdo renovou o 
apelo à população paraiba-
na acerca da necessidade do 
cumprimento do isolamento 
social, que tem o objetivo de 
evitar a propagação do co-
ronavírus no Estado. “Nesse 
momento de combate à pan-
demia, precisamos ter uma 
consciência muito grande da 
necessidade do isolamento. 
Infelizmente, a quantidade 
de pessoas nas ruas, sem 
proteção nenhuma e sem 
manter o distanciamento 
nas filas de lotéricas e su-
permercados, contribui para 
o crescimento significativo 
de infectados, o que é muito 
preocupante e todos preci-
sam entender que esse é um 
assunto muito sério e não 
queremos que aconteçam 
aqui os índices de mortali-
dade registrados em outros 
países”, argumentou.

Ele também falou sobre 
a importância da utilização 
de máscaras, caso a saída 
de casa seja extremamente 
necessária. “Essa é uma de-
monstração clara de que você 
é um cidadão responsável e 
que se preocupa com o próxi-
mo porque está se protegen-
do e protegendo seus amigos 
e familiares. Nós estamos en-
trando na semana de conta-
minação e o vírus está circu-
lando cada vez mais entre as 
pessoas. Não queremos criar 
pânico, mas é extremamente 
importante que a população 
tenha essa compreensão”, 
pontuou.

João Azevêdo destacou 

João Azevêdo volta a reforçar a 
necessidade de isolamento social

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

algumas das ações promovi-
das pelo Governo do Estado 
para frear a disseminação do 
vírus. “Nós temos feito barrei-
ras sanitárias em aeroportos e 
rodovias, ampliamos o núme-
ro de exames e vamos receber 
agora 10 mil testes que serão 
distribuídos em diversos lu-
gares para começar a fazer a 
testagem rápida para diagnos-
ticar as pessoas que já foram 
contaminadas e não apresen-
taram sintomas”, citou.

Ele ainda ressaltou as 
medidas econômicas e so-
ciais anunciadas pela gestão 

estadual para ajudar as pes-
soas mais vulneráveis duran-
te a pandemia. “Aumentamos 
o cartão alimentação, distri-
buímos cestas básicas e kits 
de higiene, antecipamos R$ 
1 milhão para o projeto Aco-
lher, fizemos a aquisição de 
40 toneladas de peixe e 20 
toneladas de aves para distri-
buir proteínas para as famí-
lias que mais precisam, além 
das medidas econômicas 
para proteger os empregos. 
Esse é o papel que nos cabe e 
eu reforço o apelo ao povo da 
Paraíba porque os números 

estão crescendo rapidamente 
e a gente tem que fazer com 
que o nosso Estado possa 
passar por esse momento 
sem muitas perdas porque 
cada cidadão que vai a óbito 
deixa uma família sem poder, 
sequer, se despedir do seu 
ente querido e o que quere-
mos é salvar vidas”, finalizou.

Hospital Solidário
Ainda ontem o chefe do 

Executivo estadual conferiu 
o andamento das obras de 
montagem do Hospital Soli-
dário, erguido no estaciona-

mento do Hospital Metropo-
litano Dom José Maria Pires, 
em Santa Rita, que deverão 
ser concluídas até o próximo 
dia 15.  No local serão dispo-
nibilizados, inicialmente, 130 
leitos de enfermaria, destina-
dos a pacientes da Covid-19. 
Além disso, o Hospital Metro-
politano irá oferecer o Centro 
de Diagnóstico por Imagem 
(CDI) e até 53 vagas de Uni-
dades de Terapia Intensiva 
(UTIs) para os casos mais 
graves de coronavírus.

“Além das 130 vagas no 
hospital de campanha que 

está sendo montado, esta-
mos conversando com um 
hospital de João Pessoa para 
permitir que a gente tenha 
mais 150 leitos. Da mesma 
forma, estamos fazendo em 
Campina Grande para asse-
gurar mais 120 leitos, além 
dos já existentes porque es-
tamos nos preparando para 
uma situação que sabemos 
que pode ocorrer”, explicou 

A estrutura metálica, 
com cobertura lonada está 
sendo montada numa área 
de 2.490 m². O hospital de 
campanha atenderá pacien-
tes com casos diagnosticados 
para o coronavírus, modera-
dos a graves, vindos de todos 
os 223 municípios paraiba-
nos, por meio de regulação, 
ou seja, a comunicação entre 
hospitais para informar onde 
há leitos disponíveis, facili-
tando e agilizando o atendi-
mento. Se o caso for grave ou 
moderado, fica no próprio 
Hospital Solidário. Se for 
gravíssimo, deverá ser enca-
minhado para o Metropoli-
tano que está preparando 53 
leitos de UTI, somente para 
os casos de Covid-19 e ain-
da disponibilizará o Centro 
de Diagnóstico por Imagem 
(CDI), para o atendimento de 
casos de coronavírus.

Os profissionais de saúde 
que trabalharão no Hospital 
Solidário serão os aprovados, 
recentemente, no processo 
seletivo promovido pelo Go-
verno do Estado, para suprir 
a demanda emergencial de 
atendimento na rede hospita-
lar durante a pandemia.
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Governo da PB realiza distribuição de 
sementes com agricultores familiares

Agricultores familiares 
paraibanos continuam re-
cebendo as sementes cer-
tificadas de feijão, milho e 
sorgo para o plantio, con-
forme portaria que define o 
zoneamento agroclimático 
do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), e calendário da Se-
cretaria de Estado do Desen-
volvimento da Agropecuária 
e da Pesca (Sedap).

Todo o processo de en-
trega está sendo feito pelos 
servidores da Empresa Pa-
raibana de Pesquisa, Exten-
são Rural e Regularização 

Fundiária (Empaer), vincu-
lada à Sedap, seguindo as re-
comendações do Governo do 
Estado para conter o avanço 
do coronavírus.

Nesta semana, a Gerên-
cia Regional da Empaer em 
Campina Grande finalizou 
a entrega de sementes em 
22 municípios de sua área 
de abrangência, a exemplo 
do que já aconteceu em ou-
tras regiões, como em Baía 
da Traição, no Litoral Norte, 
onde agricultores indígenas 
também foram contemplados.

Mesmo durante a qua-
rentena determinada pelo 

Governo do Estado como me-
dida de prevenção contra o 
coronavírus, seguindo as re-
comendações do Ministério 
da Saúde e da Organização 
Mundial de Saúde, os servi-
dores da Empaer, sem por 
em risco sua saúde nem das 
famílias agricultoras, conti-
nuam com as ações para que 
a produção de alimentos seja 
garantida no Estado, aprovei-
tando as chuvas que caem em 
diversas regiões. 

O presidente da Empaer, 
Nivaldo Magalhães lembrou 
que alguns profissionais da 
Empaer pertencentes ao gru-

po de risco estão recolhidos 
em casa e os demais também 
trabalham por meio do siste-
ma home office, dando con-
tinuidade às ações de asses-
soramento aos agricultores 
familiares, de modo que estes 
não sejam prejudicados com a 
queda da produção agrícola. 

“A distribuição de se-
mente é uma importante 
ação, para que os agricultores 
possam iniciar seus plantios 
para garantir sua soberania 
alimentar e o excedente co-
mercializado”, afirmou Ailton 
Santos, gerente regional da 
Empaer em Campina Grande.

Oferta de alimentos beneficia a população
O Governo do Estado, por meio 

da Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano/Secretaria 
Executiva de Economia Solidária, 
começou ontem a distribuição de 
40 toneladas de peixes a famílias 
em situação de vulnerabilidade so-
cial. Ainda está prevista a aquisição 
e distribuição de 30 toneladas de 
frango e 400 toneladas de outros 
gêneros alimentícios oriundos da 
Agricultura Familiar – a exemplo de 
inhame e batata, que contemplarão 
os 223 municípios paraibanos.

Cerca de 60 mil pessoas re-
ceberão até esta sexta-feira (10) o 

pescado, primeiro gênero alimen-
tício distribuído a famílias carentes 
como parte da medida social de 
enfrentamento da pandemia de 
Covid-19 anunciada pelo governa-
dor João Azevêdo. 

O secretário de Estado do De-
senvolvimento Humano, Tibério Li-
meira, ressalta que “o investimento 
de R$ 3 milhões na aquisição dos 
alimentos, impacta diretamente 
não só a agricultura familiar, com 
a aquisição, mas também a segu-
rança alimentar, já que os alimen-
tos estão sendo distribuídos para 
todos os municípios. Inicialmente 

alguns municípios estão recebendo 
o peixe, outra parte deles receberá 
o frango, e uma outra receberá os 
demais alimentos produzidos pela 
agricultura familiar, como inhame, 
batata”, enfatizou.

A distribuição realizada pela 
Secretaria Executiva de Economia 
Solidária, vinculada à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Huma-
no, além das famílias que enfrentam 
dificuldades neste momento difícil, 
contemplará entidades filantrópicas 
cadastradas e cooperativas de cata-
dores acompanhadas pela Secretaria 
Executiva de Economia Solidária.

A pandemia ocasiona-
da pelo coronavírus mudou 
rotinas e estabeleceu novos 
costumes em face do iso-
lamento social necessário 
para conter o avanço da 
doença em todo o mundo. 
Na área de alimentos, o seg-
mento de entrega por deli-
very se tornou um dos prin-
cipais meios para aquisição 
de produtos (in natura ou 
processados) em todos os 
segmentos sociais para evi-
tar a aglomeração de pes-
soas em bares, restaurantes 
e similares e, assim, colabo-
rar para evitar a infecção 
pela Covid-19.

Sobre esta atividade, a 
Agência Estadual de Vigilân-
cia Sanitária (Agevisa/PB), 
por meio da gerente-técnica 
de Inspeção e Controle de 
Alimentos, Água para Con-
sumo Humano e Toxicologia, 
nutricionista Patrícia Melo 
Assunção, chamou a atenção 
da sociedade para a necessi-
dade de cuidados especiais 
para evitar que a entrega 
de alimentos em domicílio 
se transforme num canal de 
proliferação do coronavírus.

Conforme Patrícia As-
sunção, as entregas por 
delivery devem se revestir 
de cuidados que envolvem 
todas as pessoas, incluindo 
os consumidores, os entre-
gadores e os proprietários e 

empregados dos estabeleci-
mentos que preparam e co-
mercializam alimentos, que 
devem observar fielmente 
os protocolos de boas prá-
ticas de manipulação dos 
alimentos, assim como os 
procedimentos operacio-
nais padrão e as exigências 
sanitárias legais vigentes, 
com destaque para a Re-
solução de Diretoria Cole-
giada (RDC) nº 216/2004/
Anvisa, que dispõe sobre 
Regulamento Técnico de 
Boas Práticas para Serviços 
de Alimentação no País. 
“Após o preparo, os alimen-
tos que serão transporta-
dos devem ser embalados e 
armazenados em local pre-
viamente higienizado, res-
peitadas as condições de 
tempo e temperatura, de 
modo que não comprome-
ta sua qualidade higiênico-
sanitária”, ressaltou. 

Em relação aos en-
tregadores do sistema de-
livery, Patrícia Assunção 
ressaltou que, caso algum 
deles apresente sintomas 
de síndrome gripal ou te-
nha tido algum contato 
com caso suspeito ou con-
firmado de coronavírus, 
este deve obrigatoriamen-
te ser afastado da função 
e seguir o protocolo de in-
vestigação e cuidado para o 
Covid-19.

Agevisa orienta para 
entregas por delivery

“Esse é um assunto muito sério e não queremos que aconteçam aqui os índices de mortalidade registrados em outros países”, afirmou João Azevêdo
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Boletim da Secretaria de Estado da Saúde aponta que pessoas de 20 a 59 anos são as mais acometidos pela doença
O boletim diário divul-

gado pela Secretaria Esta-
dual de Saúde (SES) sobre 
novo coronavírus (Covid-19) 
aponta que na Paraíba jo-
vens e adultos (entre 20 e 59 
anos) são os mais acometi-
dos pela doença. A faixa equi-
vale a 80% do total de casos 
da Covid no Estado. Esta par-
ticularidade pode estar rela-
cionada ao descumprimento 
do isolamento social, san-
cionado em decreto pelo Go-
verno do Estado. O boletim 
epidemiológico de ontem (8) 
mostra ainda que os homens 
são maioria entre os casos 
confirmados da Covid-19 e 
que apenas 20% do total de 
casos foram idosos com mais 
60 anos.

 Na Paraíba, até este dia 
8 de abril, 55 casos da doen-
ça e 7 óbitos foram confirma-
dos. É importante lembrar 
que os estudos indicam que 

80% dos casos podem ser 
assintomáticos, sendo assim 
estas pessoas não ocuparão 
leitos hospitalares, mas isso 
não significa que o vírus não 
esteja em circulação ativa em 
todas as regiões do país.    

 O secretário estadual de 
Saúde, Geraldo Medeiros, ex-
plica que o isolamento é para 
todos e que embora o vírus 
seja mais preocupante na 
população idosa, os jovens e 
adultos não estão imunes a 
ele.  “Há uma tendência das 
pessoas, sobretudo dos mais 
jovens, em se sentirem mais 
confiantes após um curto pe-
ríodo de confinamento, mas 
o retorno a algumas ativida-
des habituais traz uma ten-
dência de aumento da curva 
de contaminação, pois ele 
pode estar assintomático e 
transmitir a doença, fazendo 
circular o vírus”, explica o se-
cretário.

Jovens e adultos somam 80% 
dos casos da Covid-19 na PB

Passou de mil o número 
de denúncias de aglomera-
ções de pessoas que a Polícia 
Militar atendeu, nas duas úl-
timas semanas, na Paraíba. 
Para reforçar as fiscalizações 
do cumprimento das medi-
das de isolamento social e 
prevenir crimes contra a po-
pulação, a corporação estará 
atuando com várias opera-
ções para reforçar o policia-
mento durante todo o feria-
dão da Semana Santa.

Os trabalhos serão coor-
denados pelo próprio co-
mandante-geral da PM, co-
ronel Euller Chaves, que no 
começo da semana anunciou, 
por meio de videoconferên-
cia com comandantes das 
três regiões do Estado, as 
medidas que serão adotadas 
nos próximos dias pela cor-
poração. “Por determinação 
do governador João Azevê-
do, estaremos reforçando 
as ações para prevenir os 
crimes de roubos, arrom-
bamentos e crimes contra a 
vida, além de dar continui-

dade às orientações e fisca-
lizações sobre o isolamento 
social que se faz necessário 
para combater o avanço do 
novo coronavírus, conforme 
vêm alertando os principais 
órgãos de saúde do mundo, 
do Brasil e da Paraíba. Para 
isso, estaremos atuando com 
um conjunto de operações 
para todo o feriadão da Se-
mana Santa”, detalhou.

O plano operacional co-
meça a ser colocado em prá-
tica com a Operação Previna-
se, que foi lançada na noite 
de ontem (8). São previstas 
pelo menos cinco operações 
para o feriadão, para reforçar 
a segurança e também pre-
venir aglomerações, já que 
no período estarão de folga 
as pessoas que na pandemia 
estão trabalhando de casa, no 
chamado “home office”.

Do dia 24 até a última 
terça-feira (7), foram atendi-
das 1.084 denúncias de aglo-
meração de pessoas em bares, 
festas e outros pontos proibi-
dos por decreto estadual.

PM realiza operações 
para a Semana Santa

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Juventude, Es-
porte e Lazer (Sejel), con-
tinua trabalhando visando 
uma readaptação do calen-
dário dos Jogos Escolares 
e Paraescolares da Paraíba 
2020. Devido ao decreto 
governamental que sus-
pende as atividades que 
provocam aglomeração 
de pessoas por conta da 
pandemia do novo coro-
navírus, os eventos ligados 
à pasta tiveram que ser 
adiados.

Uma das medidas da 
Sejel foi adiar as inscrições 
dos Jogos Escolares e Pa-

raescolares, que estavam 
previstas para ter início 
no final do mês de março 
e início de abril, e de acor-
do com Josimar Parisi, in-
tegrante da gerência do 
desporto físico da Sejel, a 
equipe vem se reunindo 
por meio de videoconfe-
rência visando adaptar e 
elaborar um novo calen-
dário não só para os Jogos 
Escolares e Paraescolares, 
como também para os de-
mais eventos.

O secretário executi-
vo de Esporte e Lazer, José 
Marco, comentou que a 
pandemia do coronavírus 
afetou as grandes compe-

tições mundiais, passando 
pelos campeonatos esta-
duais no Brasil e atingindo 
também a movimentação 
esportiva organizada pelo 
Governo do Estado. “O 
Governo do Estado, pen-
sando na melhor forma de 
proteger a população, sus-
pendeu as atividades, den-
tre elas as esportivas, devi-
do a essa pandemia. Mas a 
equipe técnica da Sejel não 
para, pois de forma virtual 
vem trabalhando no intui-
to de ver uma melhor for-
ma para que, quando tudo 
passar, os eventos ocorram 
da melhor forma possível”, 
frisou.

Sejel reorganiza calendário 
de competições esportivas

Brasil terá matéria-prima para 
hidroxicloroquina, diz Bolsonaro

Agência Brasil 

O presidente Jair Bolso-
naro fez um pronunciamento 
em rede nacional de rádio e 
TV na noite de ontem (8) no 
qual afirmou que o Brasil irá 
receber da Índia, até sába-
do (11), matéria-prima para 
produzir a hidroxicloroqui-
na, remédio utilizado para 
tratamento experimental da 
covid-19 e também usado no 
tratamento de doenças como 
malária, lúpus e artrite.

O presidente afirmou 
que, nos últimos 40 dias, 
após ouvir médicos, pesqui-
sadores e chefes de Estado, 
passou a divulgar a possibi-
lidade de tratamento da co-
vid-19 desde a fase inicial da 
doença.

Bolsonaro citou a con-
versa com o médico cardio-
logista Roberto Kalil que 
afirmou que usou o medi-
camento e também o pres-
creveu para dezenas de pa-
cientes. “Todos estão salvos. 
Disse-me mais: que, mesmo 
não tendo finalizado o pro-
tocolo de testes, ministrou 
o medicamento agora, para 
não se arrepender no futuro. 
Essa decisão poderá entrar 
para a história como tendo 
salvo milhares de vidas no 
Brasil. Nossos parabéns ao 
doutor Kalil”, comentou.

Empregos
Bolsonaro reafirmou 

que o objetivo principal do 
governo “sempre foi salvar 
vidas” e, após se solidarizar 

com as famílias de pessoas 
que morreram por causa do 
novo coronavírus, disse que 
há dois problemas a serem 
resolvidos e que devem ser 
tratados simultaneamente: 
o novo coronavírus e o de-
semprego. Entre as medidas 
de estímulo à economia ado-
tadas pelo governo, o presi-
dente citou o pagamento que 
começa a ser feito hoje (9) 
de R$ 600, por três meses, 
de auxílio emergencial  e a li-
beração de R$ 60 bilhões de 
capital de giro para pequenas 
empresas.

O presidente citou ainda 
o saque, previsto para come-
çar em junho, de até R$ 1.045 
para quem tem conta do Fun-
do de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS).

Premiação

Campanha Nota Cidadã 
faz sorteio online em JP

O Governo da Paraí-
ba realizou o 4º sorteio 
da campanha Nota Cidadã 
ontem (8), na sede da Lo-
teria Estadual da Paraíba 
(Lotep), em João Pessoa. 
Sem a presença de público 
no auditório e adotando 
todas as medidas preven-
tivas para conter o avanço 
da Covid-19, a ação con-
templou mais 21 cidadãos 
paraibanos, que se inscre-
veram na campanha e inse-
riram o CPF na nota fiscal 
em março, com prêmios 
que somam um total de R$ 
60 mil, sendo 20 deles no 
valor de R$ 2 mil e um com 
o prêmio especial de R$ 20 
mil. A premiação foi trans-
mitida pelos canais do You-
Tube da Secretaria de Esta-
do da Fazenda (Sefaz-PB) e 
no Instagram da Lotep.  

Em quatro sorteios, o 
Governo da Paraíba já con-
templou 84 ganhadores e 
os prêmios distribuídos já 

somam R$ 240 mil em di-
nheiro, sendo 80 de R$ 2 
mil e quatro de R$ 20 mil.

O secretário executivo 
da Sefaz-PB, Bruno Frade, 
destacou a importância da 
manutenção dos sorteios 
da campanha Nota Cidadã 
durante a pandemia, mas 
adotando todos os cuida-
dos necessários de preven-
ção. “Essa campanha não 
trabalha apenas o fortale-
cimento do comércio local 
e a consciência dos parai-
banos de exercitar o seu 
direito de exigir o docu-
mento fiscal de sua compra 
com CPF, mas também in-
jeta e distribui renda, men-
salmente, aos cidadãos 
sorteados. Nesse sentido, 
decidimos pela continuida-
de dos sorteios por propor-
cionar acalento econômico 
aos premiados, diante da 
dificuldade financeira que 
estamos vivendo”, comen-
tou o secretário, acres-

centando que diante da 
pandemia da Covid-19 “foi 
acertada a decisão do Go-
verno do Estado de man-
ter o isolamento social e o 
funcionamento apenas de 
serviços essenciais”, frisou.

Pagamentos
Como as repartições 

públicas do Estado estão fe-
chadas, devido às medidas 
de isolamento social para 
evitar a disseminação da 
Covid-19, as dúvidas e escla-
recimentos sobre como será 
o procedimento do paga-
mento dos prêmios aos 21 
ganhadores, neste de mês 
de abril, podem ser respon-
didos tanto pelo e-mail da 
Lotep lotep@lotep.pb.gov.
br ou no direct do Instagram 
@lotep.pb O resgate do prê-
mio pelos ganhadores pode 
ser feito em até 180 dias, 
após cada sorteio. A Lotep 
vai entrar em contato com 
os ganhadores.

Foto: Secom-PB

O sorteio contemplou mais 21 pessoas de todo o Estado com prêmios que somam um total de R$ 60 mil 

Editoração: Bhrunno FernandoEdição: Marcos Pereira

A fim de auxiliar no 
combate à pandemia do 
novo coronavírus (Co-
vid-19) no Estado, o Tribu-
nal de Justiça da Paraíba já 
destinou R$ 4.240.733,64 
decorrentes de penas pe-
cuniárias e de depósito 
em juízo para aquisição de 
materiais, equipamentos 
médicos, serviços, trabalho 
de prevenção e atendimen-
to aos infectados, além do 
pagamento de salários de 
servidores de hospital e clí-
nica, na cidade de Campina 
Grande.  Do valor total, o 
desembargador Leandro 
dos Santos determinou a 
liberação do montante de 
R$ 3 milhões, depositado 
em juízo pela empresa Bor-
borema Energética S/A em 
favor do Município de Cam-
pina Grande. Os recursos 
serão utilizados, exclusiva-
mente, para o pagamento 
de bens e insumos a serem 
adquiridos no enfrenta-
mento da pandemia. A 
decisão foi proferida nos 
autos da Ação Rescisória “A 
liberação deste valor mos-
tra-se essencial para que 
o Ente Público Municipal 
possa aparelhar leitos de 
UTI, adquirir respiradores, 
comprar EPI’s para serem 
utilizados pela força tarefa 
de combate ao Covid-19 
naquela localidade, entre 
outras medidas do gênero”, 
ressaltou o desembargador 
Leandro dos Santos.

No dia 27 de março, 
o desembargador Ricardo 
Vital de Almeida, relator 
do processo da Operação 
Calvário, deferiu pedido 
formulado pelo Minis-
tério Público da Paraíba 
(Gaeco) no sentido de 
destinar o montante de 
R$ 399.000,00, deposita-
do judicialmente para o 
Hospital Universitário.

TJPB destina 
R$ 4,2 mi no 
combate ao 
coronavírus
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Missas na Tabajara
As missas que acontecem tradionalmente durante a 
Semana Santa serão celebradas por Dom Delson e 
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Objetivo é identificar locais em JP que podem ser mais afetados pela Covid-19 e ajudar no planejamento da prevenção

A Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB) de-
senvolve atualmente um 
projeto de mapeamento da 
evolução do novo coronaví-
rus no Estado. A iniciativa 
é promovida pelo Núcleo 
de Políticas Públicas e De-
senvolvimento Sustentável 
(NPDS) da instituição e tem 
o objetivo de identificar 
as regiões que oferecem 
maiores riscos e, a partir 
daí, planejar políticas de 
saúde e medidas sanitárias 
para atenuar os efeitos da 
transmissão da doença.

O bairro de Manaíra li-
dera a lista dos locais com 
confirmação de infecção 
na Capital e o Valentina de 
Figueiredo começa a apa-
recer (confira os números 
no mapa ao lado). A equipe 
trabalha para atualizar o ma-
peamento conforme obtém 
dados específicos dos órgãos 
de saúde.

O Núcleo da UFPB es-
tima que, destes bairros, o 
Cristo, Treze de Maio, Ma-
naíra e Tambaú são aqueles 
que apresentam altas con-
centrações de idosos. Da 
mesma forma ocorre em 
Jaguaribe e Mangabeira, 
porém estes últimos não 
possuem pessoas confirma-
das com o vírus. 

Por isso, Andrea Por-
to, uma das coordenadoras 
do projeto defende que as 
análises desta natureza são 
fundamentais para o pla-
nejamento das políticas de 
saúde e das medidas sani-
tárias que consigam redu-
zir a contaminação. 

A proposta do projeto é 
ser um espaço de convergên-
cia e compartilhamento de co-
nhecimentos, informações e 
dados, buscando complemen-
tar estudos científicos. 

Segundo a professora 
Andréa Porto, o mapeamento 
teve início na semana passada 
como uma forma de monito-
rar a capacidade de suporte 
da rede de assistência a saúde 
do Estado, a partir dos dados 
liberados pela vigilância epi-
demiológica tantodas secreta-
rias de saúde dos municípios 
(como Campina Grande e João 
Pessoa) quanto do Estado.

Juliana Cavalcanti
Especial para A União

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Projeto mapeia bairros mais 
vulneráveis ao coronavírus

Editoração: Lênin BrazEdição: Rogéria Araújo

Projeto indicará bairros com população idosa
O projeto é coordenado 

pelos professores da UFPB 
Andréa Porto Sales e Eduardo 
Viana. O primeiro mapa elabo-
rado pelos pesquisadores com-
para áreas com maior concen-
tração de idosos (integrantes 
do grupo de risco da doença) 
e com mais casos confirmados. 
Os mapeamentos seguintes 
irão estudar a infraestrutura 
em saúde, dinâmica da disse-
minação do coronavírus e os 
indicadores socioeconômicos 
e demográficos. 

No entanto, o primeiro 

levantamento foi feito a partir 
dos dados do SUS de feverei-
ro deste ano e como o Estado 
já realizou a compra de leitos 
e respiradores, a professora 
pontuou que a partir das novas 
informações do Ministério da 
Saúde disponíveis na próxima 
semana, os mapas serão reela-
borados. Na última terça-feira 
, ocorreu uma reunião para o 
futuro relatório do grupo, hoje 
formado por mais de 15 docen-
tes entre médicos, enfermeiros, 
psicólogos, economistas, geó-
grafos, professores das ciências 

políticas, da computação e rela-
ções internacionais. 

Os relatórios serão sema-
nais e os pesquisadoresestão 
elaborando um edital para 
submeter a Fundação de Apoio 
à Pesquisa do Estado da Paraí-
ba (Fapesq). Este órgão lançou 
uma chamada de R$1 milhão, 
destinada à comunidade aca-
dêmica que deverá apresentar 
propostas de monitoramento, 
análise e recomendações para 
uma rápida implementação 
diante da Pandemia de Co-
vid-19 no Estado.

As informações do ma-
peamento da UFPB estão 
relacionadas aos recursos fí-
sicos e humanos, tais como a 
quantidade de leitos de UTIs, 
a infraestrutura e as pessoas 
que irão trabalhar na rede de 
saúde. A professora ressalta 
que tanto os leitos disponí-
veis quanto os profissionais 
estão ligados às áreas espe-
cíficas do enfrentamento à 
pandemia, apesar de outros 
funcionários também serem 
convocados devido à gravida-
de da situação. 

Estado registra 55 casos confirmados para Covid-19

Paraíba chega a confirma-
ção de 55 casos para coronaví-
rus e sete óbitos confirmados 
em decorrência da doença. De 
acordo com o boletim epide-
miológico divulgado pela Se-
cretaria de Saúde do Estado 
(SES), o quadro desta quarta-
feira apresenta 14 casos a mais 
do que o divulgado ontem. A 
SES ainda informou o descarte 
de 693 casos que estavam em 
investigação.

Os três novos óbitos con-
firmados são de Mateus Carlos, 
de 34 anos, que faleceu no dia 
30 de março. O publicitário ti-
nha dupla residência nos mu-
nicípios de João Pessoa e Re-
cife, mas teve o falecimento no 

Hospital Clementino Fraga, na 
Capital.  Um homem, 71 anos, 
residente no município de Ca-
bedelo e com óbito também no 
dia 30 de Março em hospital 
privado da capital teve a causa 
da morte confirmada. O último 
óbito é de Tânia Cavalcanti, 
irmã do ex-vereador Tavinho 
Santos, de 59 anos. Residente 
em João Pessoa, a mulher es-
tava internada em um hospi-
tal privado, o quadro evoluiu 
para crítico e a paciente não 
resistiu e faleceu nesta quar-
ta-feira. Outros 22 em todo o 
estado foram descartados para 
o novo coronavírus e outros 21 
seguem aguardando exames 
para confirmação ou descarte 
para o vírus.

Dos novos casos confir-
mados, dez residem em João 

Pessoa, dois em Santa Rita, um 
em Cabedelo e um em Bayeux. 
Os casos se dividem entre sete 
homens e sete mulheres. 

Em Santa Rita, uma mu-
lher de 69 anos e um homem 
de 70 anos tiveram o diagnósti-
co laboratorial para a Covid-19 
nesta quarta-feira e agora a 
cidade conta com quatro con-
firmações, que representa 
7,3% dos casos confirmados 
no estado. Todos os casos da 
cidade estão em isolamento 
domiciliar.

João Pessoa concentra a 
maioria dos casos e teve mais 
dez confirmados pela SES. A 
Capital tem 40 casos confir-
mados que representa 72,8% 
na Paraíba. Uma mulher de 
49 anos, uma mulher de 31 
anos, um homem de 39 anos, 

uma mulher de 29 anos, um 
homem de 39 anos e uma mu-
lher de 35 anos são pacientes 
que residem em João Pessoa, 
tiveram a confirmação nesta 
quarta-feira e seguem em iso-
lamento domiciliar com acom-
panhamento da vigilância mu-
nicipal. A cidade ainda conta 
com a confirmação de casos 
que se encontram em regime 
de internação. São eles: uma 
mulher de 29 anos, homem de 
48 anos e homem de 59 anos.

A cidade de Bayeux, que 
faz parte da grande João Pes-
soa, teve a primeira confir-
mação de caso. Trata-se de 
um homem de 48 anos que 
está em isolamento domiciliar 
acompanhado pela vigilância 
municipal. Com a confirmação 
do caso na cidade, a Paraíba 

passa a ter casos distribuídos 
por dez municípios. João Pes-
soa (40), Santa Rita (4), Cam-
pina Grande (3), Cabedelo (2), 
Bayeux (1), Junco do Seridó 
(1), Patos (1), Serra Branca (1), 
Sousa (1) e Igaracy (1). 

É importante lembrar que 
apesar dessas confirmações 
nos municípios em questão, 
outras cidades do estado pos-
suem casos suspeitos e por 
isso o isolamento domiciliar 
não pode se restringir as cida-
des de casos diagnosticados. O 
estado possui, até o momento, 
1.121 notificações em investi-
gação de casos suspeitos que 
foram notificados por municí-
pios e hospitais diversos.

Dos casos confirmados, 
quatro estão hospitalizados 
sendo um em UTI e três em lei-

tos regulares de isolamento. 30 
pacientes estão em isolamento 
domiciliar e 14 pacientes já se 
recuperaram da Covid-19.

Outros 135 pacientes es-
tão internados com suspeita 
para a Covid-19, sendo 25 pa-
cientes estão internados em 
UTI e 110 em leitos de isola-
mento.

Dos 40 casos confirma-
dos, 16 possuem a faixa etária 
entre 30 e 39 anos; 11 entre 40 
e 49; 11 acima de 60; 10 entre 
50 e 59; E sete entre 20 e 29 
anos.

Segundo membros da 
SES, a curva de crescimento de 
casos deve aumentar entre os 
próximos dias 20 e 30 de abril. 
Por isso, a indicação do isola-
mento social é cada dia mais 
importante.

Até o momento do último levantamento feito pela equipe do projeto, foram catalogados 17 bairros. Manaíra foi o local que mais registrou notificações da doença, com quatro casos

Bairros notificados com 
Covid-19 em João Pessoa

Manaíra 4
Bancários 3
Jardim Oceania 3
Aeroclube 2
Miramar 2
Altiplano 2
Jardim Cidade Universitária 2
Treze de Maio 1
Tambaú 1
Tambauzinho 1
Torre 1
Alto do Mateus 1
Cristo Redentor 1
Ernesto Geisel 1
Valentina de Figueiredo 1
Portal do Sol 1
Funcionários 1 

“O mapeamento come-
çou de um modo despreten-
sioso dos pesquisadores do 
núcleo. Nós já trabalhamos 
com a base de dados do IBGE 
sobre indicadores socioeco-
nômicos e fazemos o monito-
ramento dos indicadores do 
desenvolvimento sustentável. 
Resolvemos fazer correlações 
destes dados com a base do 
SUS pra ver a capacidade de 
suporte da rede de assistên-
cia à saúde da Paraíba pra en-
frentar a Covid-19. Com o 
cruzamento desses dados, 
a gente consegue identifi-
car as áreas de vulnerabi-
lidade”.

Ilustração: Lênin Braz
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Ações ocorreram em várias regiões do Estado entre a tarde de terça-feira e as primeiras horas de ontem

Polícia apreende 18 armas de 
fogo em menos de 24 horas

Editoração: Lênin BrazEdição: Cardoso Filho

Foto:  Divulgação

A Polícia Militar retirou 
das ruas 18 armas de fogo, 
entre a tarde dessa terça 
(7) e a madrugada desta 
quarta-feira (8), em ações 
realizadas nas cidades de 
Massaranduba, Barra de 
Santa Rosa, Caaporã, Tava-
res, Sousa, Santa Rita, Quei-
madas, Picuí e Sapé. Foram 
presos 11 suspeitos em fla-
grante.

Em Barra de Santa 
Rosa, foram apreendidas 
três espingardas durante 
buscas para prender um fo-
ragido da Justiça. O procu-
rado não foi localizado, mas 
um homem ligado a ele, de 
30 anos, foi preso em fla-
grante. 

No município de Mas-
saranduba, a arma apreen-
dida também foi uma es-
pingarda, que estava com 
dois homens, de 45 e 23 
anos, flagrados também 
com 30 aves silvestres. Na 
cidade de Picuí, foram apre-
endidas duas armas de fogo 
e um simulacro, com um 
suspeito de 24 anos.

Em Queimadas, foram 
quatro espingardas apreen-
didas em uma única ação, 
que prendeu um homem de 
46 anos. Na cidade de Santa 
Rita, a PM apreendeu duas 
pistolas com uma mulher 
de 32 anos. 

Armas de diversos calibres foram apreendidas em várias ações realizadas na Região Metropolitana de João Pessoa e em outros municípios do estado

E no município de Sapé, 
a arma apreendida foi um 
revólver, com dois suspei-
tos de roubo. Houve ainda 
a apreensão de dinheiro e 
jóias pertencentes a vítimas 
da dupla. Os presos têm 22 
e 24 anos. 

No Sertão do estado, 
foram apreendidas outras 
duas espingardas durante 

incursão policial realizada 
no sítio Cacimbinha, na ci-
dade de Tavares. Os suspei-
tos fugiram ao perceber a 
chegada da PM. Em Sousa, 
foi apreendido um revólver 
e uma moto, durante per-
seguição a um suspeito que 
estaria planejando assalto. 
Ele fugiu, mas já foi identi-
ficado.

Grupo criminoso desar-
ticulado – As armas apre-
endidas na cidade de Caa-
porã, na madrugada desta 
quarta-feira (8), estavam 
sendo usadas em tiroteios 
e assassinatos praticados 
por integrantes de um gru-
po criminoso em disputa 
pelo tráfico de drogas. As 
equipes policiais realiza-

ram uma ação no conjunto 
Mangabeira e surpreende-
ram três homens, de 35, 21 
e 18 anos, com um revólver, 
uma espingarda, munições, 
capa de colete e porções de 
maconha. Um deles, o de 21 
anos, estava foragido do sis-
tema prisional desde janei-
ro e responde por um homi-
cídio ocorrido em 2017.

Preso homem 
procurado pela 
justiça por estupro

PF prende três 
mulheres com 15 
quilos de cocaína 

A Polícia Rodoviária 
Federal na Paraíba pren-
deu em João Pessoa, no 
final da tarde dessa terça-
feira (7),um homem que 
estava com mandado de 
prisão em aberto pelo 
crime de estupro de vul-
nerável. 

A abordagem ocor-
reu na BR 230, km 19, 
nas proximidades da bar-
reira do Castelo Branco. Os 
policiais deram ordem de 
parada a um veículo Fiat 
Strada, ocupado por duas 
pessoas. 

Ao realizar a consulta 
em sistemas, foi verificado 
que o condutor, um homem 
de 54 anos, que não teve 
a identidade revelada, 
era foragido da justiça 
e possuía um mandado 
de prisão em aberto pelo 
crime de estupro ocorrido 
em 2006 em João Pessoa. 

O homem, nem o 
companheiro que estava 
no carro, não reagiram e 
ambos foram levados a 
Delegacia de Polícia, onde 
apenas o foragido ficou 
preso por conta do man-
dando de prisão

O mandado de prisão 
foi expedido pela justiça 
de João Pessoa em setem-
bro de 2018. Desde então, 
o homem estava foragido. 

O homem foi detido e 
encaminhado à Central de 
Polícia Civil.

Agentes da Polícia 
Federal, em João Pes-
soa, prenderam três mul-
heres, que não tiveram 
as identidades reveladas, 
com 15 quilos de cocaína. 

A prisão aconteceu na 
tarde de terça-feira, 7, 
em uma agência dos Cor-
reios, no bairro de Mang-
abeira, na Capital. Além 
da droga, os federais 
também apreenderam 
11 kg de uma substância 
utilizada para o refino da 
cocaína.

No levantamento 
realizado junto às mul-
heres, os federais desco-
briram que a droga e a 
substância teriam sido 
embarcadas em São 
Paulo.

O trio foi levado para 
a carceragem da Polícia 
Federal que segue as 
investigações, principal-
mente para identificar os 
responsáveis pelo envio 
do material apreendido.

Para chegar até o trio 
de mulheres, a Polícia 
Federal já vinha reali-
zando levantamento so-
bre o tráfico de drogas 
na Capital e também o 
comportamento delas.

Curtas

O comando do 4º Bata-
lhão da Polícia Militar, com 
sede em Guarabira, decidiu 
afastar o policial que gra-
vou um vídeo, dentro da 
viatura militar, comentan-
do e defendendo o fim do 
isolamento social. O tenen-
te-coronel Gilberto Felipe, 
comandante da unidade mi-
litar, entendeu que o militar 
está incitando e contra uma 
orientação da Organização 
Mundial da Saúde e tam-
bém de decreto do governo 
do estado.

Além do militar, dentro 
da viatura estavam outros 
policiais que participavam 
do serviço de patrulhamen-
to na região de Guarabira. O 
vídeo circulou pela Internet 
onde o policial, além de ser 
contra o isolamento social 
ainda afirma que as pessoas 
que são favoráveis é porque 
são vagabundas e cita que 
já passou por hospitais e 

unidades de pronto aten-
dimento e não encontrou 
ninguém internado, nem 
reclamando de sintomas da 
doença.

O tenente-coronel Gil-
berto informou que a Polí-
cia Militar vai instaurar um 
procedimento administra-
tivo disciplinar e que a PM 
segue e mantém as reco-
mendações de isolamento, 
distanciamento e preven-
ção ao novo coronavírus. 
O comandante da unidade 
sediada em Guarabira en-
cerra uma nota distribuí-
da que a “orientação da 
Polícia Militar da Paraíba 
é a mesma da Organização 
Mundial da Saúde, Minis-
tério da Saúde e Governo 
do Estado, de que fique em 
casa para prevenir a proli-
feração dessa doença que 
tem causado danos irrepa-
ráveis à saúde de pessoas 
no Brasil e no Mundo”.

O juiz Francisco Thiago da 
Silva Rabelo, que está respon-
dendo pela 2ª Vara da Comarca 
de Cajazeiras, autorizou o uso 
de recursos depositados em 
conta judicial, decorrentes de 
processos de tráficos de drogas 
para o combate ao Covid-19 
no município. Serão expedidos 
dois alvarás, totalizando a im-
portância de R$ 6.035,05.

Deste,s R$ 3.118,35, será 
destinado ao hospital estadual 
regional de Cajazeiras. O mon-
tante de R$ 2.916,70, beneficia-

rá a Cadeia Pública Feminina 
de Cajazeiras, para a compra de 
material necessário para con-
fecção de máscaras de proteção.

A Portaria destaca que os 
valores deverão ser utilizados, 
exclusivamente, para a aquisi-
ção de materiais e medicamen-
tos necessários ao combate da 
Covid-19, para medidas preven-
tivas e tratamento de enfermos, 
salvo a quantia de R$ 2.916,70, 
que terá uso exclusivo ao proje-
to de elaboração de máscaras de 
proteção. 

Policial é afastado após 
pregar fim do isolamento

Recursos do tráfico vão 
para combate à Covid-19

Sedurb usa decreto para 
apreender equipamentos

Agentes da Secretaria 
de Desenvolvimento Ur-
bano de João Pessoa – Se-
durb removeram, na noite 
de terça-feira, 7,  equipa-
mentos para muscula-
ção instaladas na areia 
da Praia de Tambaú, na 
Capital. A Polícia Militar 
realizou a segurança dos 
agentes durante a retirada 
do material. A medida foi 
tomada, segundo Edilson 
Peixoto, chefe de gabinete 
da Sedurb por medida de 
prevenção ao contágio do 
novo coronavírus.

Edilson Peixoto disse 
que na noite de anteon-
tem foi feita uma denúncia 
anônima da existência de 

aglomeração de pessoas 
praticando musculação e 
outras atividades físicas 
no local. Na ocasião, se-
gundo os denunciantes, 
existiam cerca de quinze 
pessoas.

De acordo com o che-
fe de gabinete da Sedurb 
os equipamentos somente 
serão devolvidos após o 
vencimento do decreto do 
prefeito da Capital e após a 
liberação do funcionamen-
to dessas atividades. 

Peixoto acrescentou 
ainda que o decreto per-
mite apenas a abertura de 
serviços essenciais para 
atender a população, não 
sdendo permitido o fun-

cionamento desse tipo de 
academia. “A fiscalização 
vai continuar e agrade-
cemos a participação da 
população denunciando 
a existência de aglomera-
ções”, finalizou.

Os freqüentadores do 
local que utilizavam os 
equipamentos se mostra-
ram surpresos na manhã 
de ontem quando não en-
contraram os “pesos” que 
são utilizados. Um deles 
disse que o distanciamen-
to é respeitado e questio-
nou porque a prefeitura 
não esteve no local antes 
de realizar a apreensão. 
Todo material apreendido 
está na sede da Sedurb.

Feriado

TJ trabalha em regime de 
plantão na Semana Santa

Devido ao feriado da 
Semana Santa, o Poder 
Judiciário estadual fun-
cionará, está funcionan-
do desde ontem (8), em 
regime de plantão. As 
unidades plantonistas 
podem ser conferidas 
no site do TJPB, atra-
vés do banner A Justiça 
nãqo Para. O expediente  
remoto volta à normali-
dade, em todo o Estado, 
na próxima segunda-fei-
ra (13).

As edições do Diá-
rio da Justiça Eletrôni-
co (DJe) dos dias 6 e 7 
deste mês publicaram, 
também, por grupo e 
comarca, as datas e as 
unidades judiciárias 
responsáveis pelos 
plantões deste período. 
.

 O horário de fun-
cionamento das unida-
des judiciárias do TJPB 
durante o feriado da 
Semana Santa e da Pai-

xão de Cristo foi disci-
plinado por meio do Ato 
Conjunto nº 01/2019 do 
Tribunal de Justiça da 
Paraíba, do Ministério 
Público e da Defensoria 
Pública do Estado.

O documento, pu-
blicado no DJe de 17 de 
dezembro do ano passa-
do, disciplina, ainda, o 
calendário de feriados 
e pontos facultativos 
de 2020, no âmbito do 
TJPB, MPPB e DPE.
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Em meio ao clima de medo causado pela pandemia do coronavírus, exercícios feitos em casa trazem alívio e bem estar

Em tempos de isola-
mento social, a prática do 
Pilates pode ser uma boa 
alternativa para inserir 
mais saúde no dia a dia das 
pessoas que estão em suas 
casas passando o período 
da quarentena, pois, além 
de não requerer investi-
mento em equipamentos, 
não há contraindicações ou 
restrições por se tratar de 
uma atividade física de bai-
xo impacto. 

O método pode ser uti-
lizado por todos, seja ido-
so, criança, gestante, adul-
to, jovem, que apresente 
ou não algum tipo de pato-
logia. Os benefícios não se 
resumem apenas ao corpo, 
mas também traz resulta-
dos positivos para a mente, 
melhorando a oxigenação 
cerebral através do contro-
le da respiração, diminuin-
do sintomas de ansiedade e 
depressão, entre outros.

A fisioterapeuta e ins-
trutora de Pilates, Thaís 
Ribeiro, teve que adaptar 
o acompanhamento dos 
pacientes e utilizar uma 
plataforma digital onde é 
possível inserir vídeo-au-
las. Porém, como nem todo 
paciente está familiarizado 

com as tecnologias, os pro-
fissionais planejaram as 
aulas conforme a necessi-
dade de cada um.

“Para os alunos mais 
idosos ou que não gostam 
da tecnologia, fazemos as 
aulas por ligação e vídeo 
chamada com o auxílio de 
seus familiares. Não é ape-
nas passar um exercício 
e pronto. É preciso parar 
para ouvir, saber como es-
tão as dores, para construir 
um exercício dentro das 
possibilidades para orien-
tá-los  nesse momento tão 
difícil”, explicou.

 Natural de Rezen-
de- RJ, o paciente Vitor 
Rocha possui três hernias 
de disco e pratica pilates 
há um ano e meio. Ele re-
tornou a sua cidade natal 
para passar o isolamento 
social com a família no fim 
de março e está acompa-
nhando, online, as aulas da 
fisioterapêuta  Thaís Ribei-
ro e acredita que mesmo a 
distância as aulas têm dado 
resultado. “ Fiquei uma se-
mana sem praticar Pilates 
por causa da viagem e senti 
dores na coluna. Então, os 
exercícios foram voltados 
para melhorar este descon-
forto. Depois que melhorei 
das dores, ela começou a 
inserir objetos de casa para 

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Pilates ajuda a lutar contra 
a ansiedade e a depressão
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Saúde

Nutricionista recomenda planejamento 
para uma alimentação mais saudável

Uma das dificuldades 
de quem está em quarente-
na nesse período, tem sido 
a alimentação. As pessoas 
estão comendo mais devi-
do ao maior tempo livre e, 
nem sempre, de maneira 
saudável. A nutricionista 
Thamires Soares explicou 
sobre os perigosos da ocio-
sidade e deu algumas dicas 
de como comer saudável e 
na medida certa.

De acordo com a nu-
tricionista, a melhor saída 
é o planejamento, princi-
palmente na hora de assis-
tir televisão. “Observar as 
opções e acrescentar algo 
nutritivo, por exemplo, se 
você for comer leite con-
densado, é bom ser acom-
panhado por uma fruta. Se 
for comer brigadeiro, divi-
da em pequenas porções 
para não comer tudo de 
uma vez. Só assim a gente 
vai poder planejar o lanche 
da próxima sessão de net-
flix. A partir daí é só organi-
zar para os próximos dias”, 
comentou. 

A especialista explica 
que não são necessárias 
receitas muito bem ela-
boradas para se manter 
saudável, pequenas subs-
tituições podem ajudar a 
matar a vontade e, ao mes-
mo tempo, não engordar. 
“Não é preciso pensar de 

Não são apenas as 
pessoas que sofrem em 
tempo de Coronavírus. 
As mudanças nos hábi-
tos e comportamentos, 
tão necessárias durante a 
quarentena, têm refletido 
também na vida dos ani-
mais que vivem nas ruas. 
Maribel de Souza, presi-
dente do Instituto Pro-
tecionista SOS Animais e 
Plantas, está preocupada. 
“As pessoas que costuma-
vam colocar comida para 
os animais das ruas, por 
estarem proibidas de sair, 
pararam de colocar”. Na 
Organização Não Gover-
namental, com 10 anos de 
atuação, a ajuda também 
caiu significativamente. 
“Estamos quase zerados. 
Nós tivemos uma queda 
no pouco que consegui-
mos arrecadar de dinhei-
ro e ração.” 

Pelo menos 500 ga-
tos e cachorros recebem 
a ajuda da ONG, que não 
possui abrigo por falta 
de recurso. Os animais 
resgatados vivem na casa 
dos próprios membros 
do grupo. Na de Maribel, 
por exemplo, são mais de 
30 gatos e sete cachorros. 
“E ainda ajudamos outras 
pessoas que resgatam. 
Tem algumas que não 
possuem renda e acumu-
lam animais em casa”. 

Para alimentar os ga-
tos e cachorros assistidos 
pelo Instituto Protecio-

nista SOS Animais e Plan-
tas seriam necessários 
mais de 500 kg de ração, 
mas a arrecadação men-
sal da organização está 
muito abaixo disso. “Não 
chega nem a 50 kg e os 
recursos não atingem R$ 
500”. O instituto também 
dá suporte veterinário 
aos animais e trabalha a 
conscientização da popu-
lação. “Toda a sociedade 
é responsável, mas infe-
lizmente é negligente e 
omissa. Nós orientamos 
as pessoas que castrem 
seus animais, cuidem e 
não maltratem. É impor-
tante lembrar que a saúde 
animal está diretamente 
ligada à saúde do homem”, 
destaca. 

Os animais estão dis-
poníveis para adoção. In-
teressados em ajudar e/
ou conhecer mais o tra-
balho do Instituto Prote-
cionista SOS Animais e 
Plantas, basta acessar as 
redes sociais através do 
Instagram @sosanimai-
seplantas ou do facebook.
com/sosanimaiseplantas. 

Quarentena afeta as 
doações de animais

forma muito milaborante 
sobre receitas, mas fazer 
as combinações certas. Se 
der aquela vontade de co-
mer doce, vamos combinar 
um iogurte com granola ou 
aveia. Se deu aquela vonta-
de de comer algo salgado, 
por exemplo, pensou em 
comer uma pizza, que tal 
comer um pão de forma, 
queijo, um tomate e oré-
gano. Brincando com com-
binações que já estão em 
casa”, disse. 

Thamires Sousa aler-
tou as pessoas que estão 

comendo por hábito, usan-
do comida como uma forma 
de passar o tempo. “Pri-
meiro elas devem se per-
guntar se estão com fome 
mesmo ou se é realmente 
uma questão de ociosidade. 
Essa pessoa pode preen-
cher esse momento, que ela 
acha que está com vontade 
de comer, com outra ativi-
dade. Ela pode ler um livro, 
conversar com pessoas em 
aplicativos, fazer exercícios, 
cochilar, encontrar manei-
ras de preencher aquele 
espaço para não achar que 

só comer e assistir algo é a 
única opção que ela tem”, 
disse.

Imunidade
Thamires enfatiza que 

o ideal é investir em frutas, 
legumes e verduras e di-
minuir os alimentos ricos 
em açúcar, como bolachas 
e bolos. Podendo comê-los 
mas em horários específi-
cos, como aperitivos e ten-
do como foco principal uma 
alimentação cheia de nu-
trientes, colorida, variada e 
saudável. 

Pelo menos 500 
gatos e cachorros 

recebem a ajuda da 
organização, que 
não possui abrigo 

por falta de recursos 
financeiros

Especialista indica alimentos leves, saudáves e ricos em nutrientes para manter uma boa alimentação

Foto:  Arquivo Pessoal

ministrar as aulas.  Não es-
tou sentido mais nenhuma 
dor”,  enfatizou.

Criatividade
Para a fisioterapeuta 

é preciso muita criativade 
na hora de planejar a aula 
por causa da ausência de 
equipamentos e até espaço 
adequado. “ Como o pilates 
é uma técnica  que utiliza o 

corpo baseado nos princí-
pios de controle da respi-
ração, equilíbrio e postura 
atrelado aos acessórios. 
Neste tempo de pandemia, 
o Pilates de solo tem sido o 

mais indicado pois fazemos 
a aula com objetos que te-
mos em casa, uma cadeira, 
garrafa d’água, um cinto 
para substituir uma faixa 
elástica”, afirmou.

Vitor Rocha começou a praticar Pilates 
em João Pessoa e, hoje, faz as aulas 
através de vídeos em outra cidade

Laura Luna
lauraragao@gmail.com
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Fiéis vão poder acompanhar as cerimônias de casa, atendendo às medidas de isolamento para combate da Covid-19
Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com

Rádio Tabajara vai transmitir 
celebrações da Semana Santa

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

O isolamento social 
necessário para combater 
a proliferação da Covid-19 
fez com que a Igreja Católica 
este ano decidisse realizar as 
celebrações da Semana San-
ta sem a presença dos fiéis. 
Por conta disso, a Rádio Ta-
bajara FM 105.5 e AM 1110 
transmitirá as cerimônias 
religiosas realizadas pela 
Arquidiocese da Paraíba e 
presididas pelo arcebispo 
metropolitano Dom Manoel 
Delson. Dentro dessa pro-
gramação especial, hoje, às 
17h, será feita a transmissão 
da missa. 

O objetivo é possibili-
tar aos ouvintes, inclusive 
através das plataformas 
de internet da emissora, 
acompanhar as celebrações 
da Igreja Católica durante 
a Semana Santa, sem que 
estes deixam de respeitar a 
orientação das autoridades 
de saúde de manter o afasta-
mento social e permanecer 
em casa. 

“A Rádio Tabajara está 
propiciando as transmissões 
da Santa Missa desse Tríduo 
Pascoal. Eu estarei celebran-
do com os fiéis, que mesmo de 
suas casas estarão em sinto-
nia nesta que é a maior festa 
para nós cristãos”, afirmou 
Dom Manoel Delson.

A diretora-presidente 
da Empresa Paraibana de 

Comunicação (EPC), Naná 
Garcez, frisou que a Rádio 
Tabajara já tem uma tradi-
ção em transmissões de ce-
lebrações religiosas, como 
acontece anualmente com 
a Romaria da Penha e aos 
sábados com a missa direto 
da Igreja de Nossa Senhora 
de Lourdes, na Capital.

“Nesse cenário de pan-
demia, em que as pessoas 
precisam ficar em casa, é 
uma maneirade levar as ce-
lebrações da Semana San-
ta até elas, permitindo que 
mesmo em isolamento so-
cial, possam professar a sua 
religiosidade nesse período 
de Semana Santa”, comentou 
Naná Garcez.

 
Transmissão conjunta
A Rádio Tabajara, que 

já possui uma cobertura em 
grande área do Estado, fará 
as transmissões da Semana 
Santa em cadeia com a Rádio 
Consolação, amplificando o 
alcance e, consequentemen-
te, o número de ouvintes. 

Religiosos falam sobre o simbolismo da Páscoa
Com o objetivo de também abrir 

espaço para outras denominações 
religiosas, a Rádio Tabajara está 
divulgando depoimentos de líderes 
dessas igrejas explicando caracterís-
tica, significado, liturgia e simbolismo 
da Páscoa de cada uma delas. 

O gerente de Jornalismo da 
Rádio Tabajara, Marcos Thomaz, 
comentou que a ideia é abrir espaço 
para que cada denominação reli-

giosa tenha espaço para expressar 
o significado da Páscoa para os seus 
seguidores. “A gente pensou numa 
lógica de plurarizar, de dar voz a 
mais denominações religiosas, 
colhemos depoimentos de líde-
res das principais denominações 
religiosas que atuam no território 
brasileiro, para divulgar durante 
esse período de Páscoa”, informou 
Marcos Thomaz.

SERVIÇO 
Dias e horários 
das transmissões 

n Quinta-feira Santa, às 17h

n Sexta-feira da Paixão, às 15h

n Sábado de Aleluia, às 20h

n Domingo de Páscoa,às 9h

Dentro da programação especial de Semana Santa, a Rádio Tabajara transmite hoje, às 17h, a missa celebrada pelo arcebispo Dom Manoel Delson

Foto: Luana Feitosa

Vulneráveis ao coronavírus

Entidade cobra ações para a população de rua

Com a situação de 
pandemia devido ao coro-
navírus, uma das medidas 
de prevenção que vem sen-
do recomendada, inclusive 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), é o isolamento 
social. No entanto, as pessoas 
que vivem em situação de rua 
acabam por não ter condições 
de cumprir o isolamento. No 
Estado, o movimento Rua do 
Respeito vem atuando para 
oferecer a essas pessoas me-
lhores condições. 

O movimento Rua do 
Respeito surgiu em Belo 
Horizonte há cinco anos. Na 
Paraíba, o movimento pas-
sou a atuar há pouco mais 
de um mês e já participou 
de reuniões com o Ministério 
Público Federal, Ministério 
Público Estadual, Defensorias 
Públicas da União e do Esta-
do, Arquidiocese da Paraíba, 
Federação Espírita e outras 
entidades para, em conjunto, 
discutir como retirar a popu-
lação que vive em situação 
de rua da vulnerabilidade e 
protegê-la da pandemia. 

Pedro Henrique é um 
dos voluntários do Rua do 
Respeito e explica como tem 
sido a atuação do movimen-
to. “Inicialmente, formamos 
uma Rede de Apoio à Popula-
ção em Situação de Rua, que 
contou, em dezembro, com 
uma dezena de entidades e 
grupos que trabalham com 
esse público. A ideia da Rede 

era discutir políticas públicas 
voltadas à população em si-
tuação de rua, e não apenas 
trabalhar com aspectos ca-
ritativos e assistencialistas”, 
pontuou.

O movimento esteve pre-
sente no processo de diálogo 
com a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa e com as Defen-
sorias Públicas da União e do 
Estado que resultou em uma 
série de recomendações feitas 
à Prefeitura da Capital para 
proteger as pessoas que vivem 
nas ruas da cidade. Entre as 
recomendações, estava a des-
tinação de espaço específico, 
nos equipamentos e serviços 
que atendam à população em 
situação de rua para as pes-
soas  que se enquadram em 
grupo de risco da Covid-19 e a 
disponibilização  dos espaços 
públicos educacionais, como 
escolas e centros de ensino, 
estádios e ginásios que este-
jam com a utilização suspensa 
e que possuam estrutura sa-
nitária, ou seja, com vestiários 
ou banheiros para acomodar e 
para permitir a higiene básica 
das pessoas em situação de 
rua, adotando-se as cautelas 
necessárias para evitar-se 
aglomeração das pessoas em 
um mesmo espaço. 

No entanto, de acordo 
com o movimento Rua do 
Respeito algumas das me-
didas ainda não foram cum-
pridas por parte da gestão 
municipal, a exemplo do uso 
dos espaços públicos como 
abrigo para as pessoas em 
situação de rua. Segundo a 

Nilber Lucena 
Especial para A União

ata de uma reunião realizada 
via videoconferência em 27 de 
março, tanto o secretário de De-
senvolvimento Social de João 
Pessoa, Diego Tavares, quanto 
a secretária-adjunta de Saúde, 
Ana Giovanna, mostraram-se 
contrários à recomendação 
alegando que isso implicaria 
na aglomeração de pessoas. 

O Ministério Público Fe-
deral e a Defensoria Pública 
da União, através de seus 
representantes que também 
participaram da reunião, dis-
cordaram do posicionamento 
da gestão municipal afirmando 
que os protocolos de saúde re-
comendam o isolamento do-
miciliar e que, por viverem em 
situação de rua, essas pessoas 

não teriam condições de cum-
prir. O secretário Diego Tava-
res apresentou como solução o 
pagamento do auxílio-aluguel 
para essas pessoas. 

O Rua do Respeito ainda 
ressaltou que “a medida de aco-
lhê-las em abrigos emergenciais 
serve como medida de resgate 
humanitário para evitar que 
elas se contaminem e venham 
a falecer. Não é demais esclare-
cer que a população em situação 
de rua já padece de fome, sede, 
desnutrição ou alimentação 
inadequada, uma parcela com 
o consumo de drogas lícitas e 
ilícitas, além da violência.”

Além do diálogo com o 
Poder Público Municipal, o 
movimento busca também 

dialogar com a sociedade atra-
vés das redes sociais sobre a 
importância do isolamento 
social para a população em 
situação de rua. 

O cronograma de ações 
que o movimento tinha para 
os meses de abril e maio foram 
suspensos devido à pandemia, 
assim todos os esforços estão 
sendo concentrados em dar 
assistência à população de rua. 

 
Petição
Para garantir o direito à 

dignidade das pessoas que es-
tão passando necessidades nas 
ruas e em meio à exposição que 
estão por conta da pandemia de 
Covid-19, os movimentos orga-
nizados lançaram uma petição 

online para agilizar o processo 
junto aos órgãos responáveis.

A petição pode ser assi-
nada no link https://secure.
avaaz.org/po/community_pe-
titions/s_s_55/details/

Movimento Rua do Respeito recomendou à Prefeitura de João Pessoa a destinação de espaço específico para as pessoas que se enquadram no grupo de risco da Covid-19

Foto: Divulgação

Acesse a petição do 
on-line preparada pelo 

movimento Rua do Respeito

Nesse cenário de 
pandemia, em que as 
pessoas precisam ficar 

em casa, é uma maneira 
de levar as celebrações 
da Semana Santa até 

elas 



‘Meu Espaço’
Encerram-se amanhã as inscrições para o edital da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), que contempla a classe 
artística nesta época de quarentena. Página  11
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Lucas Carvalho fala sobre sua participação ao lado de Glória Gadelha no programete especial da Rádio Tabajara

‘Momento Sivuca’ fortifica a 
importância da música na PB

“Eu me sinto honra-
do em estar ao lado desta 
grande compositora, Glória 
Gadelha, falando do que ela 
e o maestro Sivuca mais gos-
tavam: de música. Sou grato 
pela nossa amizade constru-
ída há anos, em função da 
preservação da sua história 
e do maestro. Essa oportu-
nidade me faz cumprir uma 
atuação pública em relação a 
histórias e músicas presen-
tes em meus estudos de pes-
quisa. Sinto-me feliz por ter 
contato diário com as traje-
tórias de Sivuca e de Glória 
Gadelha e acredito que esse 
programa é importante por-
que a carreira de Sivuca foi 
baseada no respeito aos mú-
sicos e à música”.

A declaração acima foi 
feita pelo acordeonista, com-
positor e arranjador Lucas 
Carvalho, referindo-se a série 
de 13 edições do programete 
intitulado Momento Sivuca, 
que ele apresenta com a vi-
úva do artista paraibano na 
Rádio Tabajara (1.110 kHz 
AM e 105,5 MHz FM) e que 
foi lançado na última segun-
da-feira. Para acompanhar, o 
programa vai ao ar de segun-
da a sexta, sempre a partir 
das 10h, com reprise também 
a cada dia, às 15h.

A ação é mais uma ini-
ciativa da Empresa Paraiba-
na de Comunicação (EPC) 
em comemoração aos 90 
anos que o saudoso mestre 
Sivuca (1930-2006) com-
pletaria este ano, em 26 de 
maio, além de integrar a pro-
gramação da edição do Ano 
Cultural que leva o nome do 
músico, instituído pelo Go-
verno do Estado.

“Um fato importante a 
ser citado é que a EPC, atra-
vés da Rádio Tabajara, faz 

cumprir seu vínculo com a 
música paraibana e este pro-
grama é a fortificação disto”, 
observou Carvalho.

O artista ainda fez 
questão de ressaltar a im-
portância do programete 
ao lembrar que, além de ter 
construído uma carreira de 
respeito na área da música, 
o mestre itabaianense nu-
tria estreita relação com seu 
Estado natal.  “Tão profundo 
era o seu laço e o de Glória 
com a nossa terra que, quan-
do voltaram a morar aqui, 
na Paraíba, ambos tornaram 
efetivo esse carinho através 
do disco Terra Esperança e 
do DVD O Poeta do Som”.

Lucas também comen-
tou que a experiência de fa-
zer parte do projeto radiofô-
nico foi bastante proveitosa. 
“Desde muito tempo tenho 
admiração pelo rádio, uma 
importante ferramenta de 
divulgação de informação e 
cultura, em especial à Taba-
jara, que se mantém como 
resistência pela cultura pa-
raibana. Foi uma emoção 
produzir esse material, mas 
o mais emocionante é me 
ouvir nesse contexto, ao lado 
da compositora Glória Ga-
delha, e saber que a Paraíba 
terá contato com a trajetória 
desse grande músico através 
do programa”.

No entender de Lucas 
Carvalho, a homenagem em 
torno de Sivuca é plenamen-
te justificável. “O maestro 
teve uma trajetória baseada 
no trabalho. Seu talento ge-
nial o fez andar pelo mun-
do divulgando o seu melhor 
olhar para a música brasi-
leira. O mestre era, antes de 
acordeonista, um músico. 
Conhecia diversos estilos 
musicais e conseguia transi-
tar por eles em alta perfor-
mance. Podemos ouvir  isso 
já em registros do início da 

década de 1950, no qual, aos 
20 anos de idade, se destaca-
va com um domínio técnico 
do acordeom como nenhum 
outro havia tocado no Bra-
sil”, avaliou.

“Sivuca produzia sua 
sonoridade com delicade-
za e fervor. Quando o ouço, 
consigo pensar nas sensa-
ções que tenho da ‘5ª Sinfo-
nia’ de Beethoven, um poder 
bravio, energético, mas, ao 
mesmo tempo, podendo ser 
sutil e categórico. Ouvir um 
músico com essa idade soar 
com tamanha profundidade 
é efetivar sua genialida-
de que estava simples-
mente iniciando sua 
trajetória. Como músi-
co acordeonista, com-
preendo que o maes-
tro deu ao nordestino 
uma rítmica de fole 
que, até então, Luiz 
Gonzaga – criador do 
xamego, como forma 
de resfulengo de fole – 
não havia explorado”, 
ressaltou Carvalho.

O músico ainda 
observou que Sivuca, 
desde o início, mos-
trou destreza nos 
recursos técnicos, 
sonoros e de re-
pertório, tocando 
desde um baião a 
uma ‘Toccata em Ré 
Menor’, de Bach, ou uma 
peça como ‘O Voo do Besou-
ro’, de Rimsky-Korsakov. 

“O tempo passou e o 
mestre desenvolveu tra-
balhos diversos com ver-
satilidade. Compositor, ar-
ranjador e intérprete, teve 
relações com os mais varia-
dos artistas do mundo: Mi-
riam Makeba, Harry Bela-
fonte, Sylvia Vrethamar, big 
bands, orquestras sinfôni-
cas, grupos de jazz... Tantos 
que é impossível dimensio-
nar em uma resposta só”.

Guilherme Cabral 
guipb_jornalista@hotmail.com

Músico está se dedicando à pesquisa da discografia de Sivuca
Os projetos de Lucas Car-

valho como músico foram 
afetados pela quarentena pro-
vocada pelo Covid-19. “Somos 
uma classe bem atingida pelos 
riscos da pandemia. O São 
João me parece algo distan-
te, neste momento, mas não 
podemos relaxar e só assim 

vamos poder nos encontrar 
novamente no forró”, disse.

No entanto, apesar do iso-
lamento social, o artista conta 
que, desde o fim do ano passa-
do, vem se dedicando à pesqui-
sa da discografia do maestro e 
mestre Sivuca. “Dei sugestão 
a Glória Gadelha para a pu-

blicação de toda a discografia 
da carreira do maestro e com 
uma grande parte das suas 
participações e produções em 
discos de outros artistas. Neste 
processo, estou numa deman-
da de pesquisas milimétricas 
para encontrar discos, músi-
cas e informações até então 
inexistentes no acervo”, disse 
Lucas Carvalho, para quem o 
programete transmitido pela 
Rádio Tabajara também vai 
servir para que mais pessoas 
passem a conhecer o que o 
saudoso músico criou.

A propósito, Carvalho sem-
pre foi um estudioso da obra 
de Sivuca e justificou o motivo 
de dedicar tamanha atenção 
ao legado deixado pelo artista. 
“Desde que iniciei meus estu-
dos musicais, tive atração pela 
sanfona. No mesmo período 
comecei, junto a meu pai, a 
comprar discos para ouvir mais 
Luiz Gonzaga, que também te-
nho estima por sua obra. Lem-
bro que o meu primeiro disco 

de Gonzaga que compramos 
foi o Dengo Maior (1978). O 
curioso é que, neste LP, Sivuca 
e Glória Gadelha participam 
cantando e o maestro tocando 
no disco inteiro. Ouvi compul-
sivamente esse LP todo dia e, 
cada vez mais, buscava enten-
der os elementos sonoros das 
sanfonas presentes na grava-
ção”, lembrou ele.

Lucas confessa que já ou-
via Sivuca através de pesquisas 
pela internet, mas nunca em 
disco. “O seu site, mantido até 
pouco tempo no ar, foi também 
nutrição para minha sede de 
músico iniciante. Desde já o 
tive com estima, sendo um 
mestre na condução do que eu 
queria para a vida: ser músico 
e tocar sanfona. Com o passar 
do tempo pude comprar mais 
LPs e, cada vez mais, o admi-
rando. Entrei no Instituto Fede-
ral da Paraíba (IFPB) em 2010, 
sou formado no Curso Técnico 
em Música pela instituição e, 
ao final dos estudos, elaborei 

um recital de conclusão que 
destacava alguns argumentos 
do maestro sobre o que ele 
pensava do acordeom, de levar 
o instrumento para as salas de 
concerto”, relatou Carvalho.

E, ao relembrar a reali-
zação do concerto no IFPB, 
Lucas detalha como o elabo-
rou. “Nesse sentido, busquei 
executar seus arranjos para 
cordas e algumas músicas de 
sua trajetória como intérprete 
solo. Foi através desse trabalho 
que, guiado pela professora 
Marina Marinho, a quem sou 
muito grato, que tive contato 
com a compositora Glória Ga-
delha e, a partir daí, iniciamos 
uma amizade de respeito e de 
contribuição na manutenção 
do seu acervo físico e de mídia. 
Sendo assim, tive um rumo 
dado pelo destino para estar 
com a pessoa que construiu 
uma vida ao lado do maestro 
e que me permite estar tão 
próximo a essa memória”, 
confessou ele.

Foto: Suelen Garcez/Divulgação

Lucas apresenta o programete de segunda 
a sexta-feira, sempre a partir das 10h, com 

reprise diárria, sempre às 15h

Foto: Edson Matos

Lucas Carvalho ao lado de Glória Gadelha nos estúdios da Rádio Tabajara, em João Pessoa
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Nunca imaginamos que nossa geração vi-
veria uma pandemia. Sem guerras, nem pes-
tes, prosseguíamos aos trancos e barrancos, 
caindo e levantando entre os altos e baixos 
próprios da vida na Terra. 

Aos com mais idade, resta toda sabe-
doria. Impossível não ser sábio aquele que 
amadurece por inteiro, e assim, esquece ou 
não sente a idade que tem. “Tem a idade que 
sente”, como diz Carlos Romero.

Mas, a vida prega peças, e assim nos trou-
xe mais. Como se não bastasse a guerra ideo-
lógica que passamos a experimentar após a 
recente escolha do presidente atual, fruto de 
posições extremadas, por vezes radicais, de 
ambos os lados, não raro intolerantes. Quem 
dera nos inspirássemos no célebre ensina-
mento para “não fazer aos outros aquilo que 
nos desagrada – esta, a essência de qualquer 
conduta humana e que bem reflete o que nos 
ensinou Jesus. Ah se lembrássemos de Vol-
taire: “Discordo de tudo o que você diz, mas 
defenderei até a morte o seu direito de dizê
-lo”. Mas, ensinamentos são como conselhos. 
Semeados em terra árida não criam raízes 
tampouco florescem...

Assim, em meio às angústias da instabi-
lidade política, estoura uma pandemia. Que 
coisa! Sabe Deus a dimensão do que está por 
vir. Não em consequência da doença, que, en-
tre muitas das que padecemos não tão fatal 
nos parece. Mas dos efeitos da recessão que 
a humanidade experimentará em breve.

Nesses tempos de recato, nada como a 
reflexão interior para reforma íntima de 
conceitos e preconceitos, a nos renovar 
princípios de tolerância e compreensão. Foi 
daí que veio à tona uma bela lição de Chi-
co Xavier, do livro Vida e Sexo, ditado por 
Emmanuel, que trata da homoafetividade e 
dos respectivos preconceitos da sociedade, 
ainda verificados, sem liberdade, igualdade 
nem fraternidade. Vejamos:

“A homossexualidade, definida no con-
junto de suas características por tendência 
da criatura para a comunhão afetiva com 
uma outra criatura do mesmo sexo, não en-
contra explicação fundamental nos estudos 
psicológicos que tratam do assunto em bases 
materialistas. Observada a ocorrência, mais 
com os preconceitos da sociedade, constituí-
da na Terra pela maioria heterossexual, do 
que com as verdades simples da vida, essa 
mesma ocorrência vai crescendo de intensi-
dade e de extensão, com o próprio desenvol-
vimento da Humanidade, e o mundo vê, na 
atualidade, em todos os países, extensas co-
munidades de irmãos em experiência dessa 
espécie, somando milhões de homens e mu-
lheres, solicitando atenção e respeito, em pé 
de igualdade ao respeito e à atenção devidos 
às criaturas heterossexuais”.

“Em minhas noções de dignidade do espí-
rito, não consigo entender porque razão esse 
ou aquele preconceito social impedirá certo 
número de pessoas de trabalhar e de ser útil 
a vida comunitária, unicamente pelo fato de 
haverem trazido do berço características psi-
cológicas e fisiológicas diferentes da maioria. 
“Acreditamos que o tempo e a compreensão 
humana traçarão normas sociais susceptíveis 
de tranquilizar quantos se vinculam a seme-
lhante segmento da comunidade, asseguran-
do-se-lhes a bênção do trabalho com o respei-
to devido a todos os filhos de Deus. Até que 
isso se concretize, não vejo qualquer motivo 
para críticas destrutivas e sarcasmos incom-
preensíveis para com os nossos irmãos e ir-
mãs portadores de tendências homossexuais, 
a nosso ver claramente iguais às tendências 
heterossexuais que assinalam a maioria das 
criaturas humanas”.

“Dia virá em que a coletividade humana 
aprenderá, gradativamente, a compreender 
que os conceitos de normalidade e de anor-
malidade deixam a desejar quando se trate 
simplesmente de sinais morfológicos, para 
se erguerem como agentes mais elevados de 
definição da dignidade humana, de vez que 
a individualidade, em si, exalta a vida comu-
nitária pelo próprio comportamento na sus-
tentação do bem de todos”.

A comunhão 
afetiva

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Para os confrades Luiz Nunes e Guilherme D´ Ávila Lins

“A vida é uma neblina que sobe por um instante 
e logo se desvanece”. A certeira sentença procede da 
inspirada palavra de Tiago, escritor sagrado, autor de 
curta, prática e incisiva epístola do Novo Testamento. 
Claríssima em sua formulação conceitual, a metáfora 
cartografa a incontestável fugacidade da vida, na medida 
em que aponta para o fato de que a impermanência é 
o traço mais indelével do nosso precário existir. Como 
uma flor que, no alvorecer da manhã, se ergue viçosa; e, 
depois, no descer crepuscular do dia, desfolha-se e sofre 
visível processo de aniquilamento, também em nossas 
vidas, mesmo no “caule mais vigoroso”, conforme pontua 
um admirável verso de Carlos Drummond de Andrade 
presente no soberbo poema A Máquina do Mundo, flores-
ce a morte, a “Indesejada das gentes”, no poético dizer 
do imenso Manuel Bandeira.

Somos, sim, queiramos ou não, “sujeitos à injúria 
de nos tornarmos pó”, de acordo com o exato verso de 
Vã Feitiçaria, belo e meditativo poema do mestre Lêdo 
Ivo. A neblinosa realidade das nossas vidas não cessa 
de produzir os seus cotidianos e dolorosos frutos. Ain-
da ontem, Doctor Virgílio era presença certa nos vãos 
e desvãos da Universidade Federal de Campina Grande, 
um convite renovado para um diálogo que, desfrontei-
rizado, fazia da realidade, a mais plural possível, o ma-
pa-múndi de todas as suas universais cogitações. Hoje, 
Doctor Virgílio é a ausência sentida, a saudade pran-
teada, a cadeira vazia, a viva lembrança de que a nossa 
vida, verdadeiramente, é uma neblina. Ainda ontem, 
Jaílson Bedor era presença constante nas exitosas reu-
niões da Primeira Seccional PEN da Paraíba. Discreto, 
mas influente, seu estar conosco era fonte de perene 
estímulo, signo de encorajamento e crença infrangível 
no poder humanizador da arte, por cuja instrumenta-
lidade o homem rivaliza com a passagem inflexível do 
tempo e, de igual modo, emula com a inevitabilidade 
da morte. Solidário, Bedor confessava-se leitor assí-
duo dos textos de nossa autoria, com os quais dizia, 
generosamente, aprender muito, notadamente com os 
que ancoravam no luminoso porto da literatura. Hoje, 
Jaílson Bedor, a exemplo de Doctor Virgílio, também 
é saudade, ausência, lembrança, cadeira vazia nas 
reuniões, que, daqui por diante, ficarão privadas do 
seu fraternalismo leal e da sua serena, bem como ins-

piradora conduta. Jaílson Bedor é o lembrete vivo de 
que a nossa vida é, de fato, uma neblina. Ainda ontem, 
mestra Josefa Dorziat, a ambulante gramática de nossa 
Paraíba, a erudita leitora de tudo, era a ternura dos 
telefonemas cheios de alegre cordialidade, acumplicia-
da às grandes lições de cultura e de vida que sempre 
emergiram da sua singular e marcante personalidade. 
Hoje, a grande mestra de inúmeras gerações de campi-
nenses também é doída saudade, lembrança sem fim, 
sussurro efetivo de que a vida é uma neblina.

Tal constatação, a que aponta para a neblinosida-
de da vida, confirmada sobejamente pelo irrefreável 
correr cotidiano, deve impelir-nos a algumas urgentes, 
e inadiáveis considerações, sendo a mais emblemática 
delas a que encontra nas Sagradas Escrituras o seu 
mais indesviável norte: “Ensina-nos a contar os nos-
sos dias, para que alcancemos coração sábio” (salmo 
90.12). A exortação bíblica é sumamente preciosa. Não 
reside em nós mesmos a sabedoria para vivermos de 
modo adequado, voltados para a teleologia suprema 
do universo: a glória de Deus. É de Deus que procede 
tal sabedoria, sendo Ele não somente a fonte, mas a 
essência de tão grandiosa bênção. Vê-se aqui que tal 
sabedoria, transcendendo as desembocaduras das 
dimensões práticas da vida, reveste-se de finalidade 
mais sublime, a que tem na comunhão íntima com o 
Criador o ponto de partida e de chegada da plenifica-
ção espiritual mais superlativa.

Outro ponto importante é que, em meio à fugacida-
de de todas as coisas que nos cercam, Deus, misericor-
diosa e bondosamente, dispõe-se a ser o nosso professor 
supremo, requerendo de nós que sejamos, tão somente, 
humildes, ensináveis e inteiramente dependentes dEle. 
A vida é uma neblina, tão bela quanto frágil. O que hoje é 
ou parece ser, num átimo de tempo será o não ser, signo 
do fugidio, morada da finitude. Adquirir um coração sá-
bio, dentre outras possibilidades, é aprender a conviver 
com a perecibilidade do tempo, sem, contudo, perder 
de vista a eternidade, eternidade que Deus pôs dentro 
de nós e pela qual não cessamos de anelar. A vida é uma 
neblina, mas a morte não tem a última palavra da histó-
ria. O corpo frio e agasalhado pelas flores do adeus não 
é a imagem mais compatível com os altos destinos da 
vida, dom magistral com que nos dotou o nosso sublime 
Criador. A vida é uma neblina, mas a vida eterna radica 
em Cristo Jesus, Salvador e Senhor nosso.

Páginas de saudade ou
a vida é uma neblina

Artigo José Mário Da Silva
APL – ALCG | colaborador

Colunista colaborador

Elegia

Morre Ary Nóbrega, o responsável 
pelas alegorias do Galo da Madrugada

Aos 87 anos, mor-
reu na última terça-feira 
o artista plástico e ce-
nógrafo paraibano Ary 
Nóbrega. Há mais de 
30 anos, Ary assinava a 
idealização e confecção 
dos emblemáticos carros 
alegóricos do bloco de 
Carnaval pernambucano 
Galo da Madrugada. Ele 
sofreu um AVC, durante 
uma sessão de hemodiá-
lise, em um hospital do 
Recife, e não resistiu.

Os carros de Ary 
chamavam a atenção de 
quem acompanha os des-
files do Galo. Muita gen-
te se identificava com os 
personagens que traziam 
traços da identidade do 
povo pernambucano. 

Nos últimos anos, 
Ary Nóbrega criou obras 
como o carro do Aniver-
sário do Galo, o do Frevo 
Alto do Reino do conter-
râneo Ariano Suassuna, o 
Landau de Chico Science, 
o carro que homenageou 
Lia de Itamaracá, J. Borges 
e outras dezenas de traba-
lhos carnavalescos.

O artista nasceu em 
1934, na Paraíba, e dei-
xa seis filhos, oito netos, 
dois bisnetos e uma con-
tribuição histórica para a 
cultura de Pernambuco.

Paraibano assinava a idealização e confecção dos carros alegóricos do bloco de Pernambuco há mais de 30 anos

Foto: Divulgação

“Ary Nóbrega foi uma 
grande figura. Um artista e 
ser humano inigualável. Era 
capaz de transformar qual-
quer ideia em uma alego-
ria”, comentou Rômulo Me-

nezes, diretor do Bloco. “Era 
extremamente simples e 
infinitamente competente. 
Conviveu com o Galo desde 
a década de 1980. Partici-
pou de desfiles importantes 

sempre com grande desta-
que e qualidade impressio-
nante. É um pessoa que fará 
muita falta. Muito obrigado, 
Ary, por tudo que você fez 
para o Galo”.
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Numa tarde ao redor da mesa com gulo-
seimas procedentes do Brejo, três apaixonados 
pelos lugares de onde viemos, refletíamos sobre 
um projeto que trouxesse para a região a reto-
mada do seu desenvolvimento. A mesa com fru-
tos regionais era uma exaltação a nossa ousadia 
de levar as pessoas a acreditar que é possível 
fazer as encostas e córregos de Areia em deban-
do de Serraria, de forma abundante, a gerarem 
oportunidades econômicas.

A economista Zélia Almeida detalhava para 
nós o projeto que, obstinada, carrega como um so-
nho desde os tempos de universitária, recordando 
tudo o que presenciou brotar nas terras do Brejo.

Sempre desejou e buscou parcerias na gesta-
ção deste projeto que, no seu entender, mudará as 
feições da paisagem econômica e social da região. 
Pacientemente espera esse dia chegar.

Na tarde do nosso encontro, nunca esquecido, 
deliciando-nos com o suco de caju, doce de mamão, 
bolo de milho, degustando alfenim e outras delícias 
do Brejo, a professora Zélia mostrava o projeto, 
dando um passeio pela paisagem da infância e da 
adolescência de cada um de nós.

Escutávamos ela falar com brilho nos olhos, 
das potencialidades econômicas e culturais do nos-
so lugar. Já tivemos o apogeu da produção de cana, 
de café, de sisal e outros culturais que em passado 
recente dava oportunidade de trabalha para milha-
res de pessoas.

O projeto que busca resgatar a produtividade 
das terras de massapê, de encostas e serras onde se 
plantando tudo dá, consta do livro que lemos, lem-
brando a conversa naquela tarde no apartamento 
de Zélia Almeida. Escrito numa linguagem de fácil 
entendimento, percorremos suas páginas como 
que conversando com os protagonistas da história 
que conhecemos tão bem, porque somos integran-
tes do mesmo roteiro.

A memória das casas grandes e das fazendas de 
café de outrora, numa paisagem de saudade, nos es-
timulou a levantar a bandeira de que o Brejo é uma 
região adormecida, cheia de potencialidades econô-
micas. Uma região que poderá ser a redenção da Pa-
raíba, como no tempo quando de nossos avôs.

A Dor da Pobreza é de leitura agradável. Escrito 
com originalidade, clareza e fervor de sentimentos 
ao evocar uma época de apogeu e fartura. A autora 
testemunhou os fatos.

O livro traz versões que nos comovem porque 
recordam nossos ancestrais que estão no convívio 
de saudade.

Faz-nos voltar ao tempo não muito distante, fa-
zendo recordar o tempo dos engenhos e das fazen-
das de café, presente na memória e nas cicatrizes 
na palma da mão.

O livro não me deixou sozinho. Ergueu-se dele 
uma narrativa que prende por seus elementos tão 
próximos, tão familiares, que caminham pela pai-
sagem serrana com manhãs friorentas que embria-
gam a alma.

A conversa daquela tarde foi o prolongamento 
de outras conversas, porque sempre que nos encon-
tramos são Serraria e Areia que estão no núcleo das 
divagações. Uma conversa presenciada pelo soció-
logo Carlos Azevedo, esposo de Zélia e meu primo 
Nemésio Cavalcanti, pesquisador da história de 
nossa gente, que se prolongou até chegar os primei-
ros sinais do entardecer, trazendo até nós uma luz 
que resplandecerá por nossa terra.

‘A dor da
pobreza’

em destaque
Crônica

José Nunes 
Jornalista

Colunista colaborador

Foto: Divulgação

Economista Zélia Almeida, autora do livro ‘A dor da pobreza’

Inscrições para o edital ‘Meu 
Espaço’ se encerram amanhã

Amanhã será o último 
dia para se inscrever no 
projeto Meu Espaço, edi-
tal promovido pela Fun-
dação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc). O resul-
tado pretende estimular 
artistas e sociedade para 
permanecerem em casa 
neste período de quaren-
tena devido ao Covid-19, 
enquanto a realização de 
eventos com público está 
suspensa. Os artistas se-
lecionados farão parte de 
uma exibição on-line de 
vídeos para a população e 
receberão a quantia de R$ 
1 mil. Ao total, serão be-
neficiados 105 artistas de 
diversos segmentos.

Neste primeiro mo-
mento, a inscrição se baseia 
apenas no preenchimento 
do formulário que está dis-
ponível no site da Funesc 
(funesc.pb.gov.br). Um 
ponto comum neste pri-
meiro momento, de acordo 
com a presidente da funda-
ção, Nézia Gomes, é a dúvi-
da sobre a necessidade de 
enviar o vídeo da proposta 
neste primeiro momento. 
“Basta apresentar as ideias 
e preencher o formulário 
com a  melhor descrição 
possível da ideia do proje-
to”, completa, adiantando 
uma questão frequente que 
está ocorrendo via redes 
sociais e e-mail, acerca da 
necessidade de anexar o 
vídeo, que ainda não se faz 
necessário. “Caso o projeto 
seja selecionado, será soli-
citada uma documentação 
muito simples e a execução 
do vídeo”.

Neste momento, faz-
se necessário enviar tam-
bém o currículo, clipping 
de reportagens, portfólio 
e críticas publicadas sobre 
o artista. Para Nézia, ações 
como essa “amenizam o 
impacto do coronavírus, 
por isso são tão importan-
tes nesse momento”.

A gestora comenta que 
o Meu Espaço é um desa-
fio por ter sido planejado 
em um período muito cur-
to, como uma alternativa 
emergencial para a classe 
artística paraibana. “A ideia 
era chegar junto dos artis-
tas e tê-los como parceiros 
para fortalecer a campanha 
de ficar em casa e, ao mes-
mo tempo, proporcionar 
para a população um mo-
mento de cultura, através 
do qual se pode aprofundar 
ou conhecer de fato os nos-
sos artistas. Estamos felizes 
de poder realizar este edi-
tal e espero que possamos 
dar um bom resultado para 
quem está em casa”.

A presidente da Fu-
nesc destaca ainda a troca 
realizada entre artistas e o 
público. “A cultura também 
nos ajuda a ter mais saú-
de, principalmente mental, 
alimentando a alma”. Desta 
forma, segundo ela, os tra-
balhos dos artistas ganham 
visibilidade, os artistas ga-
nham um incentivo a mais 
para continuar produzindo 
e a população se benefi-
cia pelo entretenimento e 
conscientização do fortale-
cimento do discurso de iso-
lamento social. 

A análise das propos-
tas será realizada neste 
final de semana, com re-
sultado divulgado no dia 

14. Os artistas seleciona-
dos poderão cumprir a 
segunda fase enviando os 
documentos necessários 
até o dia 19. O prazo para 
envio do material audio-
visual é até o dia 24 e os 
vídeos devem ser transmi-
tidos a partir do dia 28. O 
conteúdo inscrito deve ser 
exclusivo para o projeto, 
gravado na horizontal e 
ter classificação etária li-
vre. Deve ainda ser grava-
do na casa onde o artista 
ou grupo reside, e pode 
ser  realizado através de 
dispositivo móvel. A utili-
zação de recursos de edi-
ção é opcional.

Serão contempladas, 
com a iniciativa, as seguin-
tes linguagens: Contação de 
Histórias (9 vagas); Circo (13 
vagas); Teatro (13 vagas); 
Dança (13 vagas); Literatura 
(6 vagas); Histórias em Qua-
drinhos (4 vagas); Música 
(15 vagas); Culturas popula-
res (8 vagas); Artes Visuais 
(7 vagas); Poesia Falada (7 
vagas); e Cinema (10 vagas). 
A duração do vídeo varia en-
tre cada categoria, bem como 
o conteúdo das propostas.

#CulturaPBNaWeb
Foi suspensa a reali-

zação do movimento #Cul-
turaPBNaWeb, promovido 
pela Secretaria de Estado 
da Cultura (Secult). A ação 
pretendia pagar R$ 1 mil 
para cada artista como 
parte do auxílio devido à 
suspensão de atividades 
com público presencial 
devido à recomendação 
de isolamento social como 
prevenção ao coronavírus. 
A suspensão ocorreu, de 
acordo com o edital di-

vulgado no Diário Oficial 
da União na última ter-
ça-feira, por considerar o 
Estado de Emergência em 
Saúde Pública de Impor-
tância Nacional (ESPIN), 
decretado pelo Ministério 
da Saúde, em janeiro. 

Entre os fatores consi-
derados, estão: a adoção de 
medidas sociais temporá-
rias e emergenciais para o 
combate ao vírus; a neces-
sidade de compatibilizar, 
principalmente, a promo-
ção e o desenvolvimento 
econômico-social com a 
eficiência da Administra-
ção, e assegurar o direito 
à saúde e redução do risco 
à doença; e a crise econô-
mica que vem atingindo, 
principalmente, os estados 
nordestinos, que contam 
com poucos recursos para 
o combate à pandemia.

Foi decidido, por-
tanto, a transferência de 
recursos do Fundo Esta-
dual de Assistência Social 
(FEAS) para os Fundos 
Municipais de Assistência 
Social (FMAS), como par-
te do auxílio emergencial 
para o bloco da Proteção 
Social Básica.

Pela web

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Foto: Edson Matos

Através do QR Code acima,  
acesse o site da Funesc para 

realizar a inscrição

Nézia Gomes, gestora da Funesc, conta que, com o 
edital, os trabalhos ganham visibilidade e os profissionais 
ganham um incentivo a mais para continuar produzindo 

Música

Direitos autorais são adiantados
A gestão coletiva da mú-

sica no Brasil – composta por 
várias associações dentre 
elas a Associação Brasileira 
de Música e Artes (Abramus) 
e o Escritório Central de Ar-
recadação e Distribuição 
(Ecad) – aprovou um plano 

emergencial para apoiar fi-
nanceiramente composito-
res e demais artistas do país, 
atingidos pela pandemia 
devido ao cancelamento de 
shows e eventos.

Neste primeiro mo-
mento, o plano consiste 

em um adiantamento ex-
traordinário de valores 
que irá contemplar quase 
22 mil compositores, mú-
sicos e intérpretes brasi-
leiros com o montante de 
R$ 14 milhões em direi-
tos autorais.

Serão beneficiados 
todos os titulares nacio-
nais (pessoa física) fi-
liados que tiveram um 
rendimento médio anual 
entre R$ 500 e R$ 36 mil 
nos últimos três anos 
(2017, 2018 e 2019).



Trabalhadores poderão retirar até R$ 1.045 do Fundo entre junho e dezembro, de acordo com MP do governo federal

Governo libera novos saques 
do FGTS e extingue PIS/Pasep
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Brasileiro começa a receber hoje 
o auxílio emergencial de R$ 600

O governo extinguiu o 
fundo PIS-Pasep e autorizou 
o saque temporário de até R$ 
1.045 do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). 
A Medida Provisória n° 946 
foi publicada no Diário Ofi-
cial da União em edição 
extraordinária na noite de 
terça-feira passada.

Ao extinguir o Fundo 
dos programas de Integração 
Social (PIS) e de Formação 
do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep), o governo 
transferiu o seu patrimônio 
para o FGTS. A extinção será 
a partir do dia 31 de maio 
de 2020.

No último dia 3, o gover-
no antecipou em um mês o 
prazo final de saque do abo-
no salarial 2019/2020. Ini-
cialmente, esse prazo era 30 
de junho e passou a ser 29 de 
maio deste ano.

A MP diz que “fica pre-
servado o patrimônio acu-
mulado nas contas indivi-
duais dos participantes do 
Fundo PIS-Pasep”. E diz que 
será permitido o saque das 
contas vinculadas individu-
ais de origem PIS ou Pasep 
mantidas em nome do tra-
balhador.

O agente operador do 
FGTS, a Caixa Econômica Fe-
deral, “cadastrará as contas 
vinculadas de titularidade 
dos participantes do Fundo 
PIS-Pasep necessárias ao 
recebimento e à individuali-
zação dos valores transferi-
dos, devidamente marcadas 
com identificador de origem 
PIS ou Pasep, e definirá os 
padrões e os demais proce-
dimentos operacionais para 
a transferência das informa-
ções cadastrais e financeiras”.

As contas vinculadas 
individuais dos participan-
tes do Fundo PIS-Pasep, 
mantidas pelo FGTS após a 
transferência, passam a ser 
remuneradas pelos mesmos 
critérios aplicáveis às contas 
vinculadas do FGTS. As con-
tas poderão ser livremente 

movimentadas, a qualquer 
tempo.

A MP também estabelece 
que os recursos remanescen-
tes nas contas não sacados 
serão tidos por abandona-
dos a partir de 1º de junho 
de 2025 e passarão a ser pro-
priedade da União.

Saque temporário 
A MP diz ainda que fica 

disponível, aos titulares de 
conta vinculada do FGTS, 
a partir de 15 de junho de 
2020 e até 31 de dezembro 
de 2020 o saque de recur-
sos até o limite de R$ 1.045 
(um salário mínimo) por 
trabalhador. Segundo a MP, 
esse saque foi autorizado em 
razão do enfrentamento do 
estado de calamidade públi-
ca e da emergência de saúde 
de importância internacional 
decorrente da pandemia de 
coronavírus (covid-19),

Caso o titular tenha mais 
de uma conta vinculada, o 
saque será feito na seguinte 
ordem: contas vinculadas 
relativas a contratos de tra-
balho extintos, com início 
pela conta que tiver o menor 
saldo; e demais contas vincu-
ladas, com início pela conta 
que tiver o menor saldo.

Segundo a MP, os saques 
serão efetuados conforme 
cronograma de atendimento, 
critérios e forma estabele-
cidos pela Caixa Econômica 
Federal, permitido o crédi-
to automático para conta de 
depósitos de poupança de 
titularidade do trabalhador 
previamente aberta na nessa 
instituição financeira, des-
de que o trabalhador não se 
manifeste negativamente, ou 
o crédito em conta bancária 
de qualquer instituição fi-
nanceira, indicada pelo tra-
balhador, desde que seja de 
sua titularidade.

A MP diz ainda que o tra-
balhador poderá, na hipótese 
do crédito automático, até 30 
de agosto de 2020, solicitar 
o desfazimento do crédito.

O governo começa a pagar 
hoje a primeira parcela do 
auxílio emergencial de R$ 600 
para pessoas inscritas no Ca-
dastro Único (CadÚnico) com 
conta no Banco do Brasil ou 
poupança na Caixa Econômica 
Federal. Para os clientes dos 
demais bancos, o pagamento 
será feito a partir do dia 14 
deste mês.

O segundo pagamento do 
benefício de R$ 600 ocorrerá 
entre 27 e 30 de abril, con-
forme a data de aniversário 
dos beneficiários. E a última 
parcela será paga de 26 a 29 
de maio. A ideia é que todo o 
pagamento do benefício – as 
três parcelas de R$ 600 - seja 
feito em cerca de 45 dias, 

totalizando a liberação R$ 98 
bilhões para 54 milhões de 
pessoas.

Trabalhadores informais, 
autônomos, microempreende-
dores individuais (MEI) e con-
tribuintes da Previdência que 
ainda não têm informações no 
CadÚnico devem se cadastrar 
pelo aplicativo lançado pelo 
governo federal.

O cadastramento também 
é necessário para as pessoas 
que não estavam no CadÚnico 
até o dia 20 de março. Quem 
não sabe se está no cadastro 
pode conferir a situação ao 
digitar o número do CPF no 
aplicativo.

Aplicativo gratuito
O aplicativo pode ser bai-

xado gratuitamente. De acordo 
com o ministro da Cidadania, 
Onyx Lorenzoni, houve um 

acordo com empresas de te-
lefonia para que mesmo as 
pessoas sem crédito no celu-
lar pré-pago possam baixar a 
ferramenta sem custo. A Caixa 
disponibilizou ainda a central 
111 para tirar dúvidas sobre 
como fazer o cadastramento.

Kelly Oliveira e 
Andreia Verdélio
Agência Brasil 

Pagamento será efetuado 
a inscritos no CadÚnico com 

conta no BB ou Caixa. Clientes 
dos demais bancos receberão 
a partir do dia 14. Quem não 

tem cadastro, deve fazê-lo pelo 
aplicativo do governo federal

Não lembro qual o 
filósofo, poeta ou dra-
maturgo que considerou 
a inexistência do bem 
puro no estado puro. 
Eles não existiriam no 
princípio de tudo, a não 
ser que o pensamento 
o(s) tornasse(m) assim. 
       Desde que saí da 
adolescência, comecei 
a entender que o mal 
nada mais era do que 
ausência do bem.
       Procuro sempre a 
gente, a “galera do bem”, sem com isso de-
sejar excluir os que aparentemente são “do 
mal”. Pacifista, não concordo com exclusões 
definitivas de pessoas. 
       O fato de procurar permanentemente a 
“minha tribo” é causado pela necessidade de 
fortalecimento de uma corrente de pensa-
mento para que o mundo melhore. 
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         O planeta, “in totum”, só pode melhorar a 
partir das revoluções individuais. Reunindo-se 

Discordo das exclusões de pessoas  Os que exercem os 
poderes públicos - de 
assessores de secretarias 
municipais e estaduais 
aos ocupantes da Espla-
nada dos Ministérios e 
do Palácio do Planalto 
- são gerentes de desejos 
nossos.
      Somos os tais milhares 
de cidadãos que os colo-
camos nos gabinetes que 
usam. Assim devem nos 
tratar bem em cada gesto, 
pronunciamento, encamin-
hamento, decisão. As 
canetas e os teclados que 
usam devem ser extensões 
de nossas verdades - nunca 
absurdas, mas naturais 
sonhos de lazer, saúde, 
emprego, cultura...
      Um chefe de alguns 
dos setores das máqui-
nas administrativas das 
Prefeituras, dos Governos 
Estaduais e Federal, deve 
entender que está na 
função por causa de nós, 
que elegemos a pessoa 
que o nomeou. Precisa 
compreender também 
que, por exercer cargo 
público, é obrigado a 
atender a todos sem 
distinções partidárias, 
o que inclui um cidadão 

que porventura não tenha 
votado no responsável 
por sua nomeação.     
       Os Municípios, os 
Estados e a União não são 
empresas privadas, onde 
seus proprietários podem 
mandar de acordo com 
os objetivos particulares. 
Mesmo assim, o privado 
procura atender bem ao 
público, para ter êxito.
        Nada há de utópico 
no que escrevo. Com 
o exercício pleno da 
democracia, por exem-
plo, o então presidente 
Barack Obama conseguiu 
com que o projeto de 
reforma da saúde fosse 
aprovado, derrubando 
históricos interesses em 
meio a intensos debates. 
Se Donald Trump quer 
desmanchar em definiti-
vo coisas que Obama fez, 
são outros quinhentos, 
que a democracia saberá 
impedir.
      Obama foi um gerente 
de desejos públicos. No 
Brasil, inúmeros gestores 
públicos preferem ser ger-
entes de interesses priva-
dos. Nós podemos dar um 
freio nisso. Em tempo: 
força para Mandetta.

Força, Mandetta

indivíduos, grupos podem ser formados. 
       Um exemplo disto está nos “twitteiros 
culturais”, que estão utilizando um miniblog 
coletivo (uma rede social) numa luta pela 
educação e cultura no Brasil, a partir do 
hábito da boa leitura. 
       Grupos desenvolvidos intelectualmente, 
filosoficamente, podem mudar uma cidade, 
depois um Estado. Afinal, um país. Por que 
não? E se vários países forem beneficiados 
com mudanças paralelas? 
       O apelo da canção “Save the Earth”, grava-
da por Michael Jackson, poderia ser atendido.

       Um gesto de afeto leva ao 
pleno amor. Isto não é uma 
utopia. Não é virtual, apenas 
para “delírio” isolado frente 
ao monitor do PC, em casa, 
durante a quarentena. 
       É realidade plena, pois as 
pessoas entram nos shoppings, 
nos parques, nas escolas, nas 
universidades, nos restauran-
tes... As pessoas encontram-se 
e buscam, sim.
      Sei que a violência em cada 
dia que passa é mais exacerba-
da e banalizada. Sei do grande 

problema que é o enfraquecimento das 
relações familiares.
     Sei do quanto a política alia-se ao re-
ducionismo da economia para colocar em 
plano inferior a saúde, a educação, a cultura.
      Sei também, entretanto, que a raça huma-
na tem uma enorme capacidade de reciclar-se 
e projetar-se para um futuro bem melhor.      
       Eu creio.
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       Gilberto Gil: “A raça humana é uma 
semana do trabalho de Deus”.

Os robôs dominarão a raça humana no futuro?
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Covid-19 no mundo
EUA contabilizam duas mil mortes em 24 horas, número 
recorde de óbitos no planeta devido à epidemia; no Reino 
Unido, Boris Johnson recebe oxigênio na UTI.  Página 14
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Decretos de 164 prefeituras paraibanas foram homologados ontem pela Assembleia Legislativa, durante sessão remota

A Assembleia Legislativa 
aprovou a homologação do 
estado de calamidade públi-
ca em 74% dos municípios 
paraibanos. A apreciação dos 
pedidos ocorreu ontem, em 
sessão extraordinária e de 
forma remota. Ao todo, 164 
cidades estão nessa situação 
devido à pandemia provoca-
da pelo novo coronavírus. 

Durante a sessão, o pre-
sidente da ALPB, deputado 
Adriano Galdino, explicou 
que a decretação do estado de 
pública determina uma série 
de obrigações para a gestão 
municipal. “Se a gestão muni-
cipal diz que o seu município 
está em calamidade pública, 
os prefeitos ficam obrigados a 
planejar ações que combatam 
essa calamidade. Não só na 
área da saúde, mas, também, 
na área assistencial”, lembrou 
o presidente.

Com o estado de calami-
dade pública homologado, 
há a desobrigação dos ges-
tores cumprirem várias res-
trições e prazos definidos na 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal. Com isso, as prefeituras 
poderão adotar as medidas 
cabíveis para o enfrenta-
mento da pandemia causada 
pelo Covid-19.

O relator da matéria foi 
o deputado Buba Germano. 
Ele emitiu parecer favorável 

Mais de 70% dos municípios
em estado de calamidade

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Cecília Noronha

Confira a relação das cidades:

aos pedidos. O parlamentar 
lembrou também que o decre-
to de calamidade pública está 
amparado pelo decreto fede-
ral e estadual. A homologação 
referente aos 164 municípios 
tem como base o Projeto de 
Decreto Legislativo (PDL) 
02/2020. 

Medidas de combate
Na mesma sessão re-

mota, os deputados também 
apreciaram medidas que re-
duzem o impacto social pro-
vocado pela pandemia na 
Paraíba. Um exemplo é a ga-
rantia de segurança alimen-
tar a estudantes durante a o 

período que durar a suspen-
são das aulas. 

Doações
Cada um dos 36 deputa-

dos estaduais paraibanos doa-
rá R$ 500,00 dos vencimen-
tos para ajudar nas ações de 
combate ao coronavírus (Co-

vid-19). A contribuição de ca-
ráter emergencial foi acertada 
também durante a sessão re-
mota e ocorrerá neste mês de 
abril. O projeto de resolução 
aprovado criou o programa de 
incentivo à doação voluntária, 
que será destinado à aquisi-
ção de materiais sanitários e 

hospitalares para a prevenção 
e combate à pandemia. Pelo 
projeto, será fixado uma doa-
ção voluntária e em parcela 
única por parte também dos 
servidores. Quem não quiser 
aderir deverá informar por 
escrito, em documento a ser 
entregue à mesa diretora.
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n Pilar
n Pilões 
n Pilõezinhos 
n Pirpirituba
n Pitimbu 
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n Queimadas
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n Remígio
n Riachão do Poço
n Riacho de Santo Antônio
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n Rio Tinto
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n Santa Cruz
n Santa Inês 
n Santa Luzia 
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n Santa Terezinha
n Santana de Mangueira
n Santana dos Garrotes 
n Santo André
n São Bentinho
n São Bento
n São Domingos,
n São Domingos do 
Cariri
n São Francisco, 
n São João do Tigre
n São José da Lagoa 
Tapada 
n São José de Caiana
n São José de Espinharas
n São José de Piranhas
n São José de Princesa
n São José do Bonfim, 
n São José do Brejo do 
Cruz
n São José do Sabugi 
n São José dos Cordeiros
n São José dos Ramos

n São Mamede
n São Miguel de Taipu
n Sapé
n São Sebastião de 
Lagoa de Roça 
n São Sebastião do Um 
n buzeiro
n Serra Branca
n Serra Redonda
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n Solânea
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n Sousa
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n Tavares
n Uiraúna
n Umbuzeiro
n Várzea
n Vieirópoles
n Vista Serrana 
n Zabelê

A decisão do juiz Ita-
giba Catta Preta Neto, da 
4ª Vara Federal do Distri-
to Federal, bloqueando e 
obrigando que os recursos 
dos fundos Partidário e 
Eleitoral sejam aplicados 
nas ações de combate ao 
novo coronavírus, é um as-
sunto amargo no meio po-
lítico. Desde que a notícia 
foi anunciada anteontem, 
alguns representantes dos 
mais diversos partidos pas-
saram a fugir da imprensa 
como o diabo foge da cruz. 
Muitos parecem temer en-

frentar o desgaste de se po-
sicionarem contra. 

Na Paraíba, por exem-
plo, além de Jackson Ma-
cedo, entre os que tenta-
mos consultar, somente o 
presidente do PSOL, Tárcio 
Teixeira, e o presidente da 
Assembleia Legislativa, 
Adriano Galdino, se dispu-
seram a tratar do assunto. 

Do alto de sua franque-
za, Tárcio Teixeira não só se 
posicionou contrário como 
também partiu para o con-
tra-ataque. “Penso que, no 
Brasil, já basta de juiz e pro-
curador ou procuradora fa-
zendo política”, sentenciou.

Ele explicou que não 

são os recursos dos fundos 
partidário e Eleitoral que 
impactam no não funciona-
mento do país. 

Adriano Galdino, por 
sua vez, se posicionou re-
lacionando o fato ao adia-
mento das eleições deste 
ano para 2022, o que uni-
ficaria o pleito de vereador 
a presidente da República. 
Com isso, o Fundo Partidá-
rio seria mantido, mas dis-
pensaria o Fundo Eleitoral 
já que, este ano, não haveria 
eleições, na opinião dele. 

 “As eleições deveriam 
ser todas juntas, presidente, 
governadores, senadores, 
deputados federais e esta-

duais, prefeitos e vereado-
res”, afirmou.  “Acho que, no 
início do segundo semestre, 
os tribunais eleitorais, em 
conjunto com o Congresso, 
deverão fazer uma avalia-
ção sobre isso”, previu.

O presidente do PT na 
Paraíba, Jackson Macedo, 
tratou a decisão como “Um 
absurdo”.  Ele disse que em 
caso de adiamento das elei-
ções, seria admissível para 
o Fundo Eleitoral. Mas não 
com relação ao Partidário, 
que pode provocar demis-
sões. “Nós aqui no PT da 
Paraíba temos três funcio-
nários. E quem vai pagar a 
eles? Esse juiz?”, indagou.

Bloqueio dos fundos partidário e 
eleitoral divide opinião de políticos
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

O prefeito de Santa 
Rita, Emerson Panta (Pro-
gressitas), e o vice terão os 
salários cortados em 50% 
durante os próximos dois 
meses. A medida foi jus-
tificada pelo gestor como 
parte das ações de conten-
ção de despesas no mu-
nicípio devido à situação 
emergencial causada pela 
pandemia de coronaví-
rus (Covid-19) e pode ser 
prorrogada.

“Se, por um lado, hou-
ve diminuição das ativida-
des econômicas e grande 
queda da arrecadação, por 
outro, precisamos expan-
dir a assistência social e 
de saúde à população. Por 
essa razão, enquanto ges-

tor, estou buscando alter-
nativas para compensar o 
momento de necessidade, 
a fim de preservar a saúde 
coletiva”, justificou Panta.

O ato, publicado no 
Diário Oficial, soma-se a 
outros esforços para redu-
ção de gastos. Entre eles 
a redução no consumo de 
combustíveis e o corte no 
número de carros locados, 
permanecendo apenas os 
essenciais, predominan-
temente, em atividade na 
área da saúde. 

Santa Rita também é 
um dos municípios onde 
houve o decreto de calami-
dade pública, prevendo a 
adoção de medidas excep-
cionais.

Salário de prefeito
reduzido em 50% 

Os deputados também 
apreciaram medidas 
que reduzem o 
impacto social 
provocado pelo 
Covid-19 na Paraíba

Foto: Divulgação/ ALPB



Os Estados Unidos re-
gistraram 1.939 mortes pelo 
novo coronavírus em 24 
horas, segundo boletim da 
Universidade Johns Hopkins 
divulgado na noite da terça-
feira. Este número diário de 
óbitos é o mais elevado para 
um país em todo o planeta 
desde o início da pandemia, 
e coloca os EUA com 12.722 
mortes no total, atrás apenas 
da Itália (17.127 mortos) e 
da Espanha (13 798).

Os EUA respondem ain-
da por mais de um quarto 
dos casos declarados oficial-
mente de covid-19 em todo 
o mundo: 396.223, sendo 
29.609 apenas no último dia, 
segundo números atualiza-
dos da Johns Hopkins.

“Os Estados Unidos con-
tinuam fazendo mais testes 
do que qualquer outro país 
e acredito que isto contribui 
para que tenhamos mais ca-
sos registrados”, disse nesta 
terça-feira o presidente Do-
nald Trump em sua coletiva 
diária sobre a crise, deta-
lhando que foram feitos 1,8 
milhão de testes no país. “Sei 
muito bem que países muito 
povoados têm mais casos do 
que nós, mas não declaram 
isto”, adicionou.

Desde meados da sema-
na passada, os Estados Uni-
dos registram mais de mil 
mortes por dia por covid-19, 
apesar de medidas de isola-
mento para conter a epide-
mia.

O Estado de Nova York é 
o principal foco da epidemia 
nos EUA, com quase 5.500 
mortes e 140 mil casos, prin-
cipalmente na cidade de 
Nova York, a capital econô-
mica do país e que hoje está 
praticamente paralisada.

As autoridades estimam 
que entre 100 mil e 240 mil 
pessoas poderão morrer de 
covid-19 nos Estados Uni-
dos, mesmo se observados 
os protocolos de distancia-
mento social.

Desigualdade
O coronavírus está in-

fectando e matando pessoas 
negras nos Estados Unidos a 
taxas desproporcionalmen-
te altas, segundo dados di-
vulgados por vários Estados 
e grandes cidades. Para os 
pesquisadores de saúde pú-
blica, a causa dessas mortes 
é a desigualdade no acesso à 
saúde e a cuidados médicos. 
As estatísticas são prelimina-
res e muitos dados permane-
cem desconhecidos, porque 
muitas cidades e estados não 
estão registrando dados ét-
nico-raciais nos números de 
casos confirmados e fatalida-
des. (Com agências interna-
cionais).

É o número mais elevado de óbitos num único dia registrado em todo o planeta. País possui agora 12.722 mortos

Coronavírus: EUA têm quase 
duas mil mortes em 24 horas

Mundo
Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca

O renascimento
é uma dádiva

Raquew 
Sandra

Essa semana pensei muito no período da Quaresma. 
Fazia até certo tempo que não fazia uma imersão na data, 
em suas temporalidades. Para quem teve avós, pai e mãe 
religiosos, esse período deixou seus rastros. Fiquei refle-
tindo sobre esse marco, porque a Quarentena me direcio-
nou de volta ao Ciclo de Páscoa. E dois grupos com quem 
me encontrei virtualmente nos últimos dias teciam suas 
partilhas e pensamentos sobre esse período. Na infância o 
que mais me chamava a atenção era o Domingo de Ramos, 
porque morava na rua Augusto dos Anjos, onde ficava a 
Igreja de Santo Antônio e sempre via passar a procissão 
em frente a minha casa. Era muito cênico ver as pessoas 
balançando os galhos, num ritmo frenético, entre as gran-
des árvores algarobas da minha rua. Achava estranho 
apenas a prática de confissão. Não fazia sentido na infân-
cia a ideia de pecado mortal

 Na adolescência eu também gostava da Quares-
ma, numa casa cercada de rituais. Mas meus motivos 
eram bem mundanos, uma vez que a casa poderia ficar 
virada de ponta a cabeça, e não seria convocada para al-
guma arrumação. E também porque todas as travessuras 
eram possíveis, já que ninguém seria punido, porque era 
Semana Santa. 

 Assim, as bobas travessuras poderiam rolar, des-
de que na Sexta Feira Santa, antes do Sábado de Aleluia 
(quando os pais estavam liberados para punir os filhos), 
a gente tinha que ficar “bem comportado”, para que todos 
da casa esquecessem as malcriações do período. Mas nes-
sa fase tinha a penitência obrigatória de nem comer carne, 
nem doce. E nessa época, no Sertão, Páscoa não significava 
ovo gigante de chocolate. Nesse período as horas corriam 
soltas, tardes inteiras vendo os clássicos do cinema, entre 
eles, “Os Dez Mandamentos”, de Cecil B. DeMille( 1956) e 
um filme sobre “A Paixão de Cristo”, para irmos às lágri-
mas. 

Na juventude e na vida adulta, mantive ainda a rela-
ção afetiva e espiritual com a Páscoa, participando por 
meio de um grupo de teatro amador, o Expressão, de mu-
sicais lindos ao lado do Grupo Karisma. Todos os ensaios, 
os arranjos, a preparação corporal, cenário, até chegar às 
apresentações, eram parte significativa da vivência de 
pensar internamente os ciclos de vida-morte-ressurrei-
ção. Mas achei muito estranho quando em meados dos 
anos 1990, na Capital da Paraíba, as grandes performan-
ces com atores renomados encenando a vida de Cristo 
ocuparam as ruas. 

Nesse Ciclo de Páscoa, penso no relato presente em 
Exôdo 11 e 12, narrativa da morte dos primogênitos. Um 
texto forte e assustador. Assim como o é no tempo presen-
te ver a morte de tantas pessoas no contexto dessa pande-
mia. E ver a face do horror e da malignidade na prepotên-
cia de muitos “homens” que monetarizam vidas humanas, 
querem escravizá-las, condená-las a morte. 

O que tem se tornado símbolo de vida e ressurreição 
nesse período é observar tantos pequenos e poderosos 
gestos de amor e solidariedade na direção de conseguir 
salvar vidas, seja do Covid-19, seja do abandono, do de-
samparo, do esquecimento. Eu que já vivi tantas peque-
nas mortes cotidianas, diante desse caos, vou fazendo a 
escuta do que pode renascer em mim nessa Páscoa. São 
experiências que emocionam profundamente, como po-
der fazer chegar comida, material de higiene, afeto, músi-
ca, aulas de yoga, orações, palavras antes não ditas… 

Deixei a religiosidade com o passar dos anos, obser-
vando no que se tornaram os templos feitos por mãos hu-
manas. Por outro lado, nunca quis deixar algo que existe 
em mim, tão indivisível, e que não encontro palavras pos-
síveis para descrever. Só sinto que pulsa, e é uma pulsão 
de Vida, que me direciona a conjugar a espiritualidade 
numa cosmovisão baseada no Amor, e que procura cons-
truir não um modelo irreal de perfeição. Ao invés disso me 
interpela a tecer uma ética que inclui deferentes formas 
de vida, que considera o que está aqui e o que virá. 

Nessa Páscoa eu vou fazendo um caminho interior 
de muitas paradas, meditando nos ciclos vividos, não 
pensando em castigos ou na figura de um Cristo ensan-
guentado. Sigo agradecendo a consciência de uma fé que 
me move em direção à Vida, e não no sentido da morte, 
catando minunciosamente tudo que possa expressar para 
mim que nosso vinculo com a dimensão Sagrada não se 
perdeu por completo. E que o renascimento é uma Dádiva, 
inexplicável, Dávida.
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O número de 
negros infectados 
é desproporcional, 

segundo pesquisadores.  
Desigualdades sociais 

podem explicar o 
fenômeno

O primeiro-ministro Boris Johnson continua na UTI e chegou a receber oxigênio durante o dia de ontem

Situação de calamidade

Reino Unido atinge recorde 
de óbitos e de novos casos

O Reino Unido regis-
trou ontem um recorde de 
786 mortes e 3,6 mil novos 
casos de coronavírus em 24 
horas, dados que mostram 
que a pandemia vem se ace-
lerando no país. A síntese 
da calamidade é a situação 
do primeiro-ministro Bo-
ris Johnson, que ocupa um 
quarto de UTI no Hospital 
St. Thomas, em Londres. 
O governo britânico disse 
que ele recebeu oxigênio 
durante o dia, mas garante 
que Johnson respira sem a 
ajuda de aparelhos.

O modelo estatístico do 
Institute for Health Metri-
cs and Evaluation (IHME), 
centro de pesquisa da Uni-
versidade de Washington, 
que tem sido usado pela 
Casa Branca e vários gover-
nos do mundo, prevê que 
o Reino Unido será o país 
mais afetado da Europa e 
terá 40% do total de mor-
tes no continente, podendo 

chegar a 66 mil em agosto 
- com um pico de até 3 mil 
óbitos por dia, com base no 
avanço da doença no início 
da pandemia.

O Reino Unido atingi-
ria o ápice do surto no dia 
17, segundo o IHME, quan-
do o país precisaria de pelo 
menos 102 mil leitos de 
hospital - o sistema de saú-
de britânico tem apenas 18 
mil disponíveis. O país tam-
bém não terá vagas de UTI 
e respiradores suficientes 
para todos, segundo os 
dados da Universidade de 
Washington.

Muitos analistas bri-
tânicos, porém, preferem 
adotar o modelo do Impe-
rial College, de Londres, que 
mostra um cenário menos 
catastrófico, de um mínimo 
de 20 mil mortos, contanto 
que o governo mantenha as 
duras medidas restritivas. 
“O modelo da IHME não se 
aplica ao Reino Unido”, dis-
se Neil Ferguson, professor 
do Imperial College, res-

ponsável pelo estudo que 
convenceu Johnson a decla-
rar quarentena no país, no 
dia 23.

O premiê, que foi diag-
nosticado com coronavírus 
há duas semanas, permane-
ce na UTI.

Os médicos disseram 
que ele não tem pneumo-
nia, está estável e respira 
sem a ajuda de aparelhos. 
“Ele vem recebendo o trata-
mento-padrão de oxigênio 
e respirando sem nenhuma 
outra ajuda”, disse um por-
ta-voz do governo.

O primeiro-ministro, 
de 55 anos, foi interna-
do no domingo para ser 
submetido a exames. Na 
segunda-feira, seu estado 
de saúde se agravou e ele 
foi transferido para a UTI. 
A notícia provocou como-
ção no Reino Unido, entre 
governistas e opositores. 
Com Johnson fora de com-
bate, o governo passou a 
ser liderado pelo chanceler 
Dominic Raab.

A China esperava a 
notícia havia três meses 
- e ela veio. Pela primeira 
vez, o país não registrou 
nenhuma morte pela co-
vid-19 desde o começo da 
pandemia, que apareceu 
no fim do ano passado, se 
espalhou e já matou pelo 
menos 75 mil pessoas em 
todo o mundo.

Nas últimas semanas, 
o número oficial de mortos 
pelo coronavírus já vinha 
abaixo de dez por dia, mas 
jamais tinha sido zerado 
desde 21 de janeiro, quan-
do começaram os registros 
da Organização Mundial 
de Saúde (OMS). O primei-
ro óbito pelo vírus na Chi-
na foi notificado em 11 de 
janeiro. Desde então, qua-

se 82 mil pessoas foram 
infectadas no país - 3,3 mil 
morreram.

O declínio nos casos de 
contaminação e mortes na 
China, nas últimas sema-
nas, é acompanhado por 
dúvidas sobre a confiabili-
dade dos números oficiais. 
Algumas famílias relata-
ram à imprensa que quem 
morreu em casa ou não foi 
testado no início do surto, 
quando os hospitais esta-
vam sobrecarregados, não 
entrou na contabilidade.

Além disso, enquanto 
novos casos de contamina-
ção de origem local caíram 
a zero, a China continua 
enfrentando uma onda de 
infecções importadas. O Mi-
nistério da Saúde anunciou 
mil casos importados, com 
32 novos registros somente 

ontem. As ações para conter 
a disseminação do vírus co-
meçaram no final de janeiro, 
com o confinamento drásti-
co de mais de 50 milhões de 
pessoas em Wuhan, origem 
da epidemia, e no restante 
da Província de Hubei. Os 
moradores ficaram em casa 
por mais de dois meses.

Desde a meia-noite 
de terça-feira (13 horas 
de ontem, em Brasília), as 
pessoas saudáveis pode-
riam deixar a capital da 
província. “Muitos pen-
sam que, a partir de 8 de 
abril, poderão relaxar, mas 
precisaremos de mais vi-
gilância”, afirmou o jornal 
de Hubei, citando um fun-
cionário de alto escalão de 
Wuhan. “Não haverá re-
laxamento.” (COM AGÊN-
CIAS INTERNACIONAIS)

China passa primeiro dia 
sem mortes desde janeiro

Foto: xxxxxxxxxxxxxx

Agência Estado
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Ao todo foram mais de 15 mil clubes indicados ao prêmio “Clube Top 100”, que será entregue em novembro deste ano

Confederação premia a 
Vila Olímpica Parahyba

A Confederação Nacio-
nal de Clubes (Fenaclubes) 
anualmente premia os 100 
clubes esportivos do país 
que mais se destacaram ao 
longo do ano ao apresenta-
rem uma contribuição re-
levante marcada por ações 
que auxiliam no desenvolvi-
mento não apenas do espor-
te, mas sobretudo da comu-
nidade e sociedade em que 
estão inseridos. A premia-
ção que tem como referên-
cia a temporada de 2019, 
terá um clube paraibano, a 
Vila Olímpica Parahyba.

Ao todo foram mais de 
15 mil clubes indicados ao 
prêmio “Clube Top 100” e 
a Vila Parahyba está entre 
o grupo dos 100 com maior 
destaque ao longo do ano 
passado. A premiação será 
entregue na 1ª Semana Na-
cional de Clubes que ocor-
rerá na cidade de Campinas
-SP, no mês de novembro.

A Vila Olímpica Pa-
rahyba, em seu perfil oficial 
em uma rede social, emitiu 
nota comemorando o feito 
nacional e dedicando a con-
quista aos técnicos do, co-
ordenadores, funcionários, 
atletas, pais e apoiadores do 
projeto desenvolvido pelo 
clube que desenvolve um 
trabalho social importante a 
partir do principal centro de 
treinamento do estado.

Competições adiadas
Na última segunda-feira 

(6) a Confederação Brasilei-
ra de Desportos Aquáticos 
(CBDA) emitiu um comuni-
cado onde decidu cancelar 
todas as competições orga-
nizadas e chanceladas pela 
entidade em nível nacional 
e regional até o dia 5 de ju-
lho deste ano. A medida é 
mais um dos desdobramen-
tos que afetam o cenário es-
portivo brasileiro por conta 
da pandemia de Covid-19 
(novo coronavírus). Em 
solo paraibano, a medida 
foi considerada como acer-
tada pela Federação de Es-
portes Aquáticos da Paraíba 
(FEAP).

Em nível estadual, todas 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

O que estudos de macro e microecono-
mia tem a ver com futebol? Em termos bási-
cos, macroeconomia utiliza uma referência 
ampliada, em escala regional ou global, ou 
seja, grandes cenários, enquanto que a mi-
croeconomia tem como preocupação conjun-
turas individualizadas, como, por exemplo, 
estudo das escolhas do consumidor.

Neste sentido, estudar os efeitos do novo 
coronavírus no mercado global e nacional cria 
perspectiva para enfrentarmos problemas 
individuais e nos anteciparmos a questões 
que poderão chegar em nossos clubes.

Na estreia do CBF Academy Talks no 
último dia 30 de março, o Professor Dou-
tor em Administração Marcio Moran falou 
sobre planejamento estratégico nos clubes 
de futebol em tempos de grandes incertezas, 
trazendo à tona um dado relevante e pou-
co utilizado na gestão dos clubes, a análise 
de cenários de mercado na hora de tomar 
decisões, questionando o foco absoluto no 

departamento de futebol como grande cau-
sador dos problemas financeiros dos clubes 
brasileiros.

Em sua palestra virtual, elencou di-
versos institutos utilizados na economia e 
na administração para prever conjunturas 
possíveis, levantar problemas e possíveis 
soluções de maneira antecipada, sugerindo 
uma falta de precaução dos clubes e federa-
ções, porquanto os efeitos do coronavírus 
foram se alastrando de maneira veloz por 
todo o mundo, mas demoraram quatro me-
ses para chegar ao Brasil, tempo suficiente 
para prever a situação e antecipar soluções 
de curto, médio e longo prazo.

Por sua vez, citou algumas questões 
importantes para o futuro que deveriam ser 
avaliadas anteriormente, mas que a situação 
atual pode oportunizar, através de uma po-
lítica de profissionalização da gestão ampla-
mente debatida em nossas colunas.

Inicialmente, falou sobre o estudo de 

política cambial, prevendo o melhor mo-
mento para negociação de atletas diante da 
diferença de câmbio entre moedas, princi-
palmente dólar e euro no mercado global. 
Depois citou a necessidade de contratação 
de profissionais remunerados em cada de-
partamento (marketing, comercial, finan-
ceiro, administrativo, recursos humanos) 
dada a influência direta no resultado geral 
do clube. E, por fim, ficou nítida a necessida-
de de contratação de uma profissional para 
gerir e conectar todos os setores, na figura 
de um Executivo/CEO.

Na ponta da pirâmide do futebol brasi-
leiro atual, podemos tomar como exemplo de 
boa gestão profissional o Flamengo, que no 
fim de Março divulgou um teste de estresse 
acerca dos efeitos do Covid-19.

O teste de estresse é uma ferramenta 
muito utilizada no âmbito empresarial, no-
tadamente por bancos, para gestão de risco, 
determinando fontes possíveis de problemas 

em cenários de mudanças severas na macro-
economia e a resiliência da instituição objeto 
do estudo.

No caso específico, o Flamengo divulgou 
um cenário prevendo a paralisação por cerca 
de três meses e uma preocupação com a 
perda de receitas relacionadas diretamente 
ao matchday (bilheteria, venda de camaro-
tes, venda de produtos licenciados, etc) e 
diminuição daquelas relacionadas a venda 
de atletas, patrocinadores e sócios, dado o 
impacto financeiro sobre grandes empresas, 
clubes e emprego.

Assim, prevendo um cenário de redu-
ção drástica nas receitas, a única solução 
possível para permitir a continuidade das 
atividades de maneira salutar é a diminuição 
das despesas através da renegociação de 
contratos com atletas, integrantes de comis-
são técnica, fornecedores e demais credores 
dos clubes ou o diferimento (postergação) 
de débitos, tal como realizado o PROFUT.

COVID-19 II

Eduardo Araújo 
eduardomarceloaraujo@hotmail.com | colaboradorFutebol real

as competições vinculadas à 
FEAP já estavam paralisadas 
desde o mês passada quan-
do foram canceladas as dis-
putas da Copa Nordeste de 
Maratonas Aquáticas, além 

de competições de nado 
artístico e natação. Agora, 
com o indicativo nacional da 
CBDA, entidade máxima dos 
esportes aquáticos no Brasil, 
em nível estadual a medida 
foi acatada até que haja a 
liberação das autoridades 
sanitárias para que as ati-
vidades esportivas possam 
voltar após o controle ou 
término da crise provocada 
pelo novo coronavírus.

Segundo Antônio Meia 
Leal, vice-presidente da Fe-
deração de Esportes Aquá-
ticos da Paraíba, a decisão 
da Confederação Brasileira é 
correta diante da gravidade 
da crise imposta pelo vírus, 

não apenas ao Brasil, mas 
também para todo o mundo, 
culminando, por exemplo, 
com o adiamento para 2021 
dos Jogos Olímpicos de Tó-
quio, assim também como o 
cancelamento ou adiamento 
das principais competições 
e provas em nível inter-
nacional para os esportes 
aquáticos.

“A medida é acertada e 
conta com o apoio de toda 
comunidade aquática do 
Brasil, disso tenho certeza. 
Nesse momento nossa prin-
cipal preocupação precisa 
ser a garantia da segurança 
e a saúde de todos os pra-
ticantes das modalidades 

aquáticas. Nesse sentido, 
a CBDA dá um encaminha-
mento correto, pois não há 
como se organizar nenhum 
evento nesse primeiro se-
mestre sem que tenhamos 
qualquer indicativo para o 
término dessa crise”, expli-
cou Toinho.

O dirigente local dos 
esportes aquáticos ainda 
comentou sobre a gravidade 
da crise e os danos causados 
por ela para as modalidades 
integradas à FEAP. Segundo 
ele, o dano causado ao ca-
lendário é profundo e afeta 
principalmente aos atletas 
que terão que retomar toda 
a preparação que já haviam 

feito para o começo da tem-
porada, contudo, o foco ago-
ra precisa ser a garantia da 
saúde dos atletas e de toda a 
sociedade.

“É um perda histórica 
para o mundo todo e vamos 
levar algum tempo para que 
a comunidade esportiva se 
recupere. Aqui na Paraíba 
vamos tentar reformular o 
que for possível diante do 
tempo que tivermos para o 
fim do ano, após o retorno. 
Agora o que resta é aguar-
dar e contar com o compro-
metimento e consciência de 
todos os cidadãos para que 
juntos possamos vencer esse 
momento difícil”, comentou.

 Nesse momento 
nossa principal 

preocupação precisa 
ser a garantia da 

segurança e a saúde 
de todos os praticantes 

das modalidades 
aquáticas 

A premiação da Confederação Nacional de Clubes, que tem como referência a temporada de 2019, indicou a Vila Olímpica Parahyba pelos exelentes resultados conqusitados em nível nacional

Foto: Divulgação
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Apesar da pandemia do coronavírus, equipe de Cajazeiras mantem otimismo em relação à conclusão do Campeonato

Atlético pensa em reforços 
e projeta a conquista do título

Apesar dos problemas 
causados pela pandemia do 
coronavírus, o diretor de fu-
tebol do Atlético de Cajazei-
ras, Alisson Lira, mantém o 
otimismo com a grande fase 
do clube este ano e acha que 
os grandes objetivos para 
2020 serão alcançados. Os 
dois maiores deles são a 
conquista do título paraiba-
no e o acesso para a Série C 
do Campeonato Brasileiro. 
Dono da melhor campanha 
do estadual, até o momen-
to, o presidente se baseia na 
performance da equipe no 
momento para acreditar no 
sucesso futuro.

Desde que assumiu o 
Atlético, o grupo Lira vem 
tornando o clube um dos 
melhores do Estado. A cada 
ano, o Trovão Azul vem su-
bindo de produção. Já no 
ano passado, a equipe che-
gou ao quadrangular final 
do Campeonato Paraibano, 
e por muito pouco, não con-
seguiu uma vaga para a final. 
Agora em 2020, a diretoria 
manteve o técnico Ederson 
Araújo e a base do ano pas-
sado, e reforçou ainda mais 
a equipe, que vem fazendo a 
melhor campanha do campe-
onato, com o maior número 
de pontos e a melhor defesa 
da competição.

“Nós confiamos no tra-
balho que vem sendo feito e 
no grupo que formamos este 
ano. Para muitos, nossos ob-
jetivos são impossíveis, mas 
nós acreditamos que vamos 
conseguir e os números mos-
tram isso. Quando o Paraiba-
no recomeçar, o Trovão Azul 
virá com a mesma força ou 
até melhor. Nossa intenção 
é sempre reforçar a equipe 
para fazer bonito, não só no 
Paraibano mas também na 
Série D”, disse o dirigente em 
entrevista ao repórter Léo 

Feitosa de Cajazeiras.
Uma prova de que Alis-

son Lira não está apenas jo-
gando para a torcida, é que 
o Atlético já está de olho em 
alguns atletas que vem se 
destacando nos clubes parai-
banos neste início de tempo-
rada. Alguns nomes já come-
çam a ser ventilados como 
possíveis reforços da equipe, 
após o término do campeo-
nato estadual.

Entre os jogadores que 
estão sendo monitorados 
pela direção do Trovão Azul, 
3 deles jogam no rival Sou-
sa: o lateral direito Ivanilson, 
o meia Dakson e o atacante 
Téssio. O clube está tentando 
também prorrogar o emprés-
timo do volante Ferreira, que 
hoje pertence ao Sampaio 
Corrêa. Há também a possi-
bilidade do repatriamento do 
atacante Bruno, que hoje está 
no Oeste de São Paulo, e que 
fez um brilhante campeonato 
paraibano no ano passado, 
vestindo a camisa do Atlé-
tico. O clube ainda promete 
mais reforços para tentar 
uma vaga na Série C do pró-
ximo ano.

“Nós montamos o nosso 
planejamento para sermos 
campeões estaduais e brigar 
por uma vaga para a Série C 
do próximo ano. Vamos fazer 
o possível para isto. O Atléti-
co quer garantir um calendá-
rio cheio para 2021 e ainda 
tentar vaga na Copa do Brasil 
e na Copa do Nordeste. Esta-
mos trabalhando para isto”, 
garantiu Alisson Lira.

No Campeonato Parai-
bano deste ano, o Atlético 
está invicto, fez 8 jogos, ven-
ceu 5 vezes ( 2 a 0 Nacional, 
4 a 1 CSP, 1 a 0 Campinense, 
3 a 1 Sousa e 2 a 0 CSP) e 
empatou 3 vezes ( 0 a 0 São 
Paulo Crystal, 0 a 0 Nacional 
e 1 a 1 São Paulo Crystal). A 
equipe fez 13 gols e tomou 
apenas 3, com um saldo po-
sitivo de 10 gols.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Ascom/Perilima

Foto: Joab Medeiros/Nacional

Crise financeira

Presidente do Nacional de Patos vê  
situação crítica e pede apoio da CBF

A crise financeira gera-
da pela pandemia de coro-
navírus vem atingindo em 
cheio os clubes paraibanos 
e alguns deles tiveram de 
tomar uma medida radical, 
de rescindir os contratos 
com os jogadores profissio-
nais, como o Sport Lagoa 
Seca e o Nacional de Patos. 
O presidente do clube ser-
tanejo, Cleodon Bezerra, 
disse que é preciso que a 
CBF olhe um pouco mais 
para estes clubes que só 
participam de competições 
estaduais, ou muitos vão 
deixar de existir.

“O Nacional de Patos 
agradece demais a iniciati-
va da presidente da Fede-
ração Paraibana de Futebol, 
Michelle Ramalho, de doar 
R$ 10 mil aos clubes, do di-
nheiro que recebeu da CBF, 
mas este valor corresponde 
apenas a 10 por cento da 
folha de pagamento salarial 
do Canário do Sertão”, disse 
o dirigente.

Segundo ele, o Nacional 
de Patos tem mais de meio 
milhão de reais para rece-
ber da prefeitura de Patos e 
dos programas Gol de Placa 
e de Incentivo ao Esporte 
do Governo do Estado, e 
não tem mais condições de 
honrar seus compromissos 
como gostaria de fazer.

“A situação é muito di-
fícil e estamos solicitando 
que a CBF ajude as cente-
nas de clubes que tem o 

País nesta situação, e que 
não participam de competi-
ções nacionais. Mesmo que 
o Campeonato Paraibano 
recomece, a presença do 
torcedor nos estádios será 
quase zero e não teremos 
renda para pagar os salá-
rios atrasados. Nós vamos 
pegar o dinheiro que foi 
dado pela FPF e dar dire-
tamente aos jogadores que 
trabalharam e merecem re-
ceber, mas será apenas uma 
ajuda, não o pagamento dos 
salários que eles merecem 

receber”, enfatizou o diri-
gente, que espera uma ação 
imediata da CBF.

Perilima
O presidente da Perili-

ma, empresário Jailton Olivei-
ra, elogiou ontem a iniciativa 
da FPF em dividir o dinheiro 
que recebeu da CBF com os 
clubes que participam do 
Campeonato Paraibano da 
Primeira Divisão, mas aguar-
da ainda uma informação 
mais concreta sobre como 
este dinheiro será entregue.

“Nós recebemos com 
gratidão a ajuda da FPF e 
agora estamos aguardando 
como e quando este dinhei-
ro será repassado para os 
clubes. Não resta dúvidas 
que ajudará neste momen-
to de crise, mas os prejuízos 
são bem maiores do que 
este valor. Esperamos que a 
CBF também dê a sua par-
cela de ajuda aos clubes que 
não disputam os campeo-
natos brasileiros, que é o 
caso do Perilima, por exem-
plo”, disse o empresário.

Jogadores do Perilima serão beneficiados com ajuda da Federação para o pagamento dos salários

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Enquanto Nacional já dispensou 
jogadores, o Atlético busca 
novidades para sequência 
do Campeonato
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Receita divulga opções para 
trabalhador regularizar CPF

Brasileiros que tentaram 
se cadastrar no aplicativo da 
Caixa para receber o auxílio 
emergencial de R$ 600 e tive-
ram o pedido negado por su-
posta irregularidade no CPF 
devem refazer a operação, 
orientou a Receita Federal. O 
órgão negou que tenha havido 
erro de aplicativo ou sistema, 
mas alegou que “o número alto 
de acessos pode gerar instabi-
lidade”.

Segundo a nota da Recei-
ta, o aplicativo “CAIXA Auxílio 
Emergencial” desenvolvido 
para o recebimento do bene-
fício apresentou “um volume 
excessivo de acessos que pode 
ter impedido o cadastramento 
de muitos beneficiários”.

“Preliminarmente, a Re-
ceita Federal orienta que o 
cidadão acesse novamente o 
aplicativo da Caixa, em diferen-
tes períodos do dia, buscando 
seu cadastramento, pois a ha-
bilitação pode não ser possível 
na primeira tentativa”, infor-
mou o órgão.

A Receita orienta a todos 
que inseriram o CPF tiveram o 
pedido negado refazer a opera-
ção, sempre atento a possível 
erro de digitação.

Nos primeiros dias da me-
gaoperação de cadastramento 
dos “invisíveis”, que estão fora 
do Cadastro Único de progra-
mas sociais, houve relatos de 
quem não conseguiu finalizar o 
pedido porque o CPF estava ir-
regular. A regularidade cadas-
tral é um dos requisitos para a 
solicitação do benefício.

Ao insistir no cadastro, 
caso o aplicativo negue no-
vamente o pedido, a Receita 
informa que os cidadãos de-
vem consultar sua situação 
cadastral. Isso pode ser feito 
por meio da consulta no en-
dereço http://servicos.receita.
fazenda.gov br/Servicos/CPF/
ConsultaSituacao/ConsultaPu-
blica.asp , da Receita Federal, 

na internet.
“Se o CPF estiver regular, 

qualquer restrição apresenta-
da pelo aplicativo Caixa - Auxí-
lio Emergencial não deve estar 
relacionada a uma pendência 
com a Receita Federal”, diz a 
nota.

É importante que o cida-
dão verifique no ato do preen-
chimento das informações se o 
nome do cidadão, de sua mãe 
(se houver) e sua data de nas-
cimento coincidem com os da-
dos constantes na base CPF da 
Receita Federal.

Caso o cidadão verifique a 
necessidade de regularização 
de dados do CPF, o órgão per-
mite essa atualização de forma 
online e gratuita pelo site da 
Receita, por meio das seguin-
tes opções:

- Pelo formulário eletrôni-
co “Alteração de Dados Cadas-
trais no CPF”. Acesse: http://
servicos.receita.fazenda.gov 
br/Servicos/CPF/alterar/de-
fault.asp .

- Chat Receita. Acesse: 
http://receita.economia.gov 
br/contato/chat .

Para os casos em que não 
for possível regularizar pelo 
site, o atendimento poderá ser 
efetuado via e-mail corporati-
vo da Receita ou, de forma ex-
cepcional, em uma das unida-
des da Receita nos Estados. É 
preciso encaminhar uma lista 
de documentos.

Confira no seguinte ende-
reço na internet: http://receita 
economia.gov br/orientacao/
tributaria/cadastros/cadas-
tro-de-pessoas-fisicas-cp f/
servicos/regularizacao-cpf

Idiana Tomazelli
Agência Brasil

Muitas pessoas tiveram problemas com o CPF na hora de se cadastrar no aplicativo da Caixa e solicitar o auxílio emergencial de R$ 600 

Foto: Agência Brasil

O número de mortes 
decorrentes do novo coro-
navírus chegou a 800 no 
Brasil, segundo dados di-
vulgados ontem pelo Minis-
tério da Saúde. O resultado 
marca um aumento de 20% 
em relação a terça-feira, 
quando eram registrados 
667 óbitos.

Entre terça e quarta, 
foram 133 novas mortes, o 
maior total desde o início 
da medição. Na atualização 
de ontem, foram 114 novas 
mortes. No recorte por sexo 
das pessoas que morreram, 
59% eram homens e 41% 
mulheres. Na distribuição 

por faixa etária, 77% ti-
nham acima de 60 anos. Na 
semana passada, esse per-
centual estava em 90%.

Quanto às complica-
ções associadas à morte, 
336 tinham cardiopatia, 
240 eram diabéticos, 82 ti-
nham alguma uma pneumo-
patia e 55 experimentavam 
algum tipo de condição neu-
rológica.

São Paulo concentra o 
maior número de pessoas 
mortas por complicações 
da doença, 428. O estado é 
seguido por Rio de Janeiro 
(106), Pernambuco (46), 
Ceará (43) e Amazonas (30).

Além disso, foram re-
gistradas mortes no Paraná 
(17), Santa Catarina (15), 

Bahia (15), Minas Gerais 
(14), Distrito Federal (12), 
Rio Grande do Norte (11), 
Maranhão (11), Rio Grande 
do Sul (9), Goiás (7), Espíri-
to Santo (6), Pará (6), Piauí 
(5), Paraíba (4), Sergipe (4), 
Alagoas (2), Mato Grosso do 
Sul (2), Amapá (2), Acre (2), 
R ondônia (1), Roraima (1) 
e Mato Grosso (1).

Dezessete pessoas mor-
reram de covid-19 e 250 no-
vos casos da doença foram 
confirmados no Estado do 
Rio no período de 24 horas, 
segundo boletim divulgado 
na tarde de ontem pela Se-
cretaria Estadual de Saúde. 
Ao todo, desde o início da 
pandemia o Rio de Janeiro re-
gistra 106 mortos e 1.938 ca-

sos confirmados da doença. 
Além desses, outras 78 mor-
tes estão sob investigação.

Os mortos confirma-
dos são de 14 moradores da 
capital  e três de Duque de 
Caxias. 

Infectados
O número de pacientes 

infectados pelo novo coro-
navírus chegou a 15.927, 
segundo balanço de ontem 
do Ministério da Saúde. O 
resultado representa um 
crescimento de 16% em re-
lação a terça-feira, quando 
os dados da pasta marca-
vam 13.717 pessoas infec-
tadas. A taxa de letalidade 
do país subiu de 4,4% pra 
5% entre segunda e ontem.

Brasil tem 133 óbitos em 24 horas 
por Covid-19 e mortos somam 800

Semana Santa

Papa Francisco pede coerência e menos hipocrisia

Um papa Francisco 
rezando sozinho em uma 
praça de São Pedro vazia e 
sob chuva chocou o mundo, 
há poucos dia. A pandemia 
do novo coronavírus o fará 
rezar sozinho novamente, 
durante o tríduo que leva a 
maior das festas católicas: 
a Páscoa. Pela primeira vez, 
começando ontem, se verá 
uma Semana Santa sem o 
povo na Itália - e em diversos 
lugares pelo mundo como 
no Brasil e nas celebrações 
não haverá lava-pés, beijo 
da cruz ou outros rituais be-
los para o povo. E o papa, vi-
sivelmente abatido em suas 
últimas aparições, admite 
que vive hoje um momento 
de “incerteza”.

Mas não deixa de cobrar 

coerência. “Esta crise nos 
toca a todos: ricos e pobres. 
É um apelo à atenção contra 
a hipocrisia. Preocupa-me a 
hipocrisia de alguns políticos 
que dizem que querem en-
frentar a crise, que falam da 
fome no mundo, enquanto 
fabricam armas. É o momen-
to de nos convertermos des-
ta hipocrisia em ação. Este é 
um tempo de coerência. Ou 
sejamos coerentes ou perde-
mos tudo.”

Em entrevista ao jorna-
lista e vaticanista inglês, Aus-
ten Ivereig, que já escreveu 
uma biografia dele, o pontífi-
ce conta como vive a pande-
mia: “A Cúria - explicou Fran-
cisco - busca trabalhar em 
continuação, viver normal-
mente, organizando-se em 
turnos para que nunca tenha 
muitas pessoas juntas. Muito 
bem pensado. Mantemos as 

medidas estabelecidas pelas 
autoridades sanitárias. Aqui 
na Casa Santa Marta temos 
dois horários para o almoço, 
para atenuar o afluxo dos re-
sidentes. Cada um trabalha 
no seu escritório ou em casa 
com instrumentos digitais. 
Todos trabalham, ninguém 
fica no ócio.”

Orações
Em um segundo mo-

mento, admite o momento 
complexo em que vive uma 
Igreja sempre acostumada 
a lidar com a relação entre 
pastores e rebanhos e ainda 
não totalmente afeita à revo-
lução digital. “Como eu vivo 
espiritualmente? Rezo mais 
ainda, porque acredito que 
devo fazer assim, e penso nas 
pessoas. Preocupa-me isso: 
as pessoas. Pensar nas pes-
soas me ajuda, me faz bem, 

me subtrai ao egoísmo.”
“A minha maior preo-

cupação - ao menos a que 
sinto na oração - é como 
acompanhar o povo de Deus 
e estar mais próximo dele”, 
prossegue o líder da Igreja 
Católica. “Este é o significa-
do da Missa das sete da ma-
nhã ao vivo em streaming, 
seguida por muitas pessoas 
que se sentem acompanha-
das, assim como de algumas 
minhas intervenções e do 
rito de 27 de março na Pra-
ça São Pedro. Também de 
um trabalho bastante inten-
so de presença, por meio da 
Esmolaria Apostólica, para 
acompanhar as situações 
de fome e de doenças. Es-
tou vivendo este momento 
com muita incerteza. É um 
momento de muita inventi-
vidade, de criatividade.”

Ele também se mostra 

presente e já pensa no futu-
ro. “O povo de Deus precisa 
do pastor ao seu lado, que 
não se proteja demais. Hoje 
o povo de Deus precisa do 
pastor muito próximo de si, 
com a abnegação daqueles 
capuchinhos, que faziam 
assim. A criatividade do 
cristão deve se manifestar 
em abrir novos horizontes, 
abrir novas janelas, abrir 
transcendência para com 
Deus e os homens, e deve se 
redimensionar em casa. Não 
é fácil ficar fechado em casa 
Recordo-me de um verso da 
‘Eneida’ que, no contexto de 
uma derrota, dá o conselho 
de não desistir. Preparem-
se para tempos melhores, 
porque naquele momento 
isso nos ajudará a recordar 
as coisas que aconteceram 
agora. Cuidem-se bem para 
um futuro que virá. E quan-

do este futuro chegar, fará 
muito bem recordar o que 
aconteceu agora.”

E como será a Igreja 
Católica pós-pandemia. “Al-
gumas semanas atrás me 
telefonou um bispo italia-
no. Aflito, dizia-me que ia 
de um hospital a outro para 
dar a absolvição a todos os 
que estavam internados, 
ficando na entrada do hos-
pital. Mas que alguns cano-
nistas tinham chamado sua 
atenção dizendo que não 
podia fazer assim, a absol-
vição é permitida apenas 
com um contato direto. “Pa-
dre, o que o senhor pode 
me dizer?”, perguntou-me o 
bispo. Disse-lhe: “O senhor 
faça o seu dever sacerdotal”. 
E o bispo me respondeu: 
“Obrigado, entendi”. Depois 
soube que dava absolvições 
em vários lugares.”

Jonas Valente
Agência Brasil 

Antes de procurar a 
Receita, o cidadão deve 
tentar fazer o cadastro 
no aplicativo da Caixa 
em diferentes períodos 

do dia

Agência Estado

Editoração: Joaquim IdeãoEdição: Nara Valusca



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 9 de abril de 2020  18
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERNESTO MOREIRA, SITUADA NA ZONA 
RURAL DE ARARUNA/PB. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI; MOC 
SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA; PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP. LICITAN-
TES INABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA; SENA CONSTRUÇOES 
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, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
21/04/2020, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Ara-
runa - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: 
licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 17 de março de 2020
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, as 08h30min do dia 24 de abril de 2020, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 10/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 08 de abril de 2020
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaira - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Abril de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CARDAPIO DO PNAE 2020. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@gmail.
com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaira - PB, 08 de Abril de 2020
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 10h00min horas do dia 29 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, COM RECURSOS PROPRIOS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-1066. 
E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 08 de Abril de 2020
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidenta da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00015/2020, para o dia 13 
de Abril de 2020 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 681 - 
Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 99308-7720. 

Baia da Traição - PB, 08 de Abril de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. TP. 0.2.3.01/2019; CON-
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO; CONTRATADO: KARLA GOMES BEZERRA 
- ME; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIES-
PORTIVAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE CONGO – PB. Altera-se o valor 
constante na cláusula quarta do contrato originalmente assinado em 21/01/2020, sendo acrescido 
ao contrato valor de R$ 137.314,68 (cento e trinta e sete mil, trezentos e quatorze reais e sessenta 
e oito centavos), mantidas as demais condições contratuais. FUNDAMENTAÇÃO: Cláusula Terceira, 
do contrato inicial, c/c o Art. 65, § 1º, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores; DATA DA 
ASSINATURA: 25 de março de 2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO 
Conceição - PB, 07 de Abril de 2020.

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

atribuições legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Dispensa nº 
DP00021/2020: Aquisição de insumos (gêneros alimentícios) para cestas básicas, para atendimento 
de interesse social, destinadas ao enfrentamento das consequências causadas pela Pandemia do 
COVID-19 para o município de Conceição/PB; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a: - D&F SUPERMERCADO LTDA - SUPERMERCADO ARAUJO. - CNPJ Nº. 
34.215.902/0001-67 - Valor: R$ 19.825,00. Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO 
Conceição - PB, 07 de Abril de 2020.

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

ções legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Dispensa de licitação, que objetiva: Aquisição de insumos 
(gêneros alimentícios) para cestas básicas, para atendimento de interesse social, destinadas ao 
enfrentamento das consequências causadas pela Pandemia do COVID-19 para o município de 
Conceição/PB; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº DP00021/2020, 
a qual sugere a contratação de: - D&F SUPERMERCADO LTDA - SUPERMERCADO ARAUJO. - 
CNPJ Nº. 34.215.902/0001-67  - Valor: R$ 19.825,00. Publique-se e cumpra-se.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de insumos (gêneros alimentícios) para cestas básicas, para atendimento 

de interesse social, destinadas ao enfrentamento das consequências causadas pela Pandemia do 
COVID-19 para o município de Conceição/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00021/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conceição: 08.001 FUNDO MUNI-
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1014 2061 BENEFÍCIOS ECVENTUAIS - Instituídos na 
LOAS e regulamentados p/ Lei Municipal - Elemento de Despesa - 3390.32 MATERIAL, BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até 07/07/2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 32101/2020 - 08.04.20 - D&F SUPERMERCADO 
LTDA - SUPERMERCADO ARAUJO - R$ 19.825,00. 

Conceição - PB, 07 de Abril de 2020.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO 
Conceição - PB, 07 de Abril de 2020.

DESPACHO Nº DP 00021/2020-03 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, R E S O L V E: DESIGNAR o servidor Tarcísio Leite de Lacerda, Secretário de 
Controle Interno e Transparência, para Fiscal do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº 
DP00021/2020, que objetiva: Aquisição de insumos (gêneros alimentícios) para cestas básicas, 
para atendimento de interesse social, destinadas ao enfrentamento das consequências causadas 
pela Pandemia do COVID-19 para o município de Conceição/PB; com as atribuições nos termos 
da norma vigente, especialmente para fiscalizar a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
Conceição - PB, 07 de Abril de 2020.

DESPACHO Nº DP 00021/2020-02
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, R E S O L V E: DESIGNAR o servidor Leandro Benício Diniz Silva, Secretário 
de Ação Social, como Gestor do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DP00021/2020, 
que objetiva: Aquisição de insumos (gêneros alimentícios) para cestas básicas, para atendimento 
de interesse social, destinadas ao enfrentamento das consequências causadas pela Pandemia do 
COVID-19 para o município de Conceição/PB; com as atribuições nos termos da norma vigente, 
especialmente para acompanhar a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO 
Conceição - PB, 18 de Março de 2020.

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

atribuições legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Tomada de Pre-
ços nº 00011/2019: Contratação de empresa especializada para pavimentação de via(s) pública 
urbana no Município de Conceição/PB, conforme planilha orçamentária e o contrato de repasse nº. 
880462/2018/MCidades/Caixa; com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
a: - VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI. - CNPJ Nº. 34.283.502/0001-99 - Valor: R$ 
243.817,96. 

Publique-se e cumpra-se.
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de CRECHE, localizado na 

Avenida Sólon de Lucena - S/N - Centro, no Município de Conceição/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00013/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conceição: 
05.000 - 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12 365 1009 1011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO 
E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 
OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Conceição e: CT Nº 41301/2019 - 02.04.20 - CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - 
CONSTRUTORA TRIUNFO - R$ 1.041.227,15.

Conceição - PB, 02 de Abril de 2020. 
JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA

Prefeito
CONTRATANTE

CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI - CONSTRUTORA TRIUNFO
CNPJ nº 18.578.731/0001-84

CONTRATADO

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 conforme decisão da autoridade superior a 
respeito do recurso impetrado pela empresa: MEGA MASTER COMÉRCIO DE ALMENTOS EIRELI, 
publicado no Diário Oficial do Município no dia 06/04/2020 e em virtude da pandemia do Covid-19 
alinhado com o decreto municipal n° 0227/2020 de 17 de Março de 2020 e Portaria da Secretaria de 
Administração n° 003/2020 de 18 de Março de 2020 e Decreto estadual n° 40.135 de 20 de Março 
de 2020 que uma nova data será Publicada nos meios oficiais para continuidade 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 Permanente 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, 07 de Abril de 2020
JOSE ELI BERNARDES PORTELA

Pregoeiro Oficial

PREFITURA MUNICIPAL  DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA PARA A UNIDADE BÁSICA 
DE SAUDE RETIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propos-
tas: a partir das 09:00h de 09/04/2020 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das 
Propostas: 23/04/2020 às 09:00h (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede 
da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, Tel. 83-3372-2246/2447, 
e-mail licitacao.pmc@cuite.pb.gov.br, www.www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou www.portal-
decompraspublicas.com.br.

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA ATENDER A DEMANDA DO PNAE DESTE MUNICÍPIO. Prazo para entrega da documenta-
ção: 30/04/2020, 09:00 horas, Local: Sala da CPL, Sede da Pref. Mun. de Cuité, sito a Rua 15 de 
novembro, 159, Térreo, Centro. O Edital poderá ser retirado no mesmo endereço, no horário de 
08:00 às 12:00. Dúvidas contatar pelo telefone (83) 3372-2246/2447 ou através do e-mail licitacao.
pmc@cuite.pb.gov.br, www.cuite.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Cuité/PB, em 07 de abril de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO PREFEITO
Decreto Nº 011/2020, de 07 de abril e 2020

“ Declaração de situação anormal, caracterizada como 
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, neste Município instituindo 
medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde 

pública, de importância Internacional, decorrente da COVID – 19, conforme 
previsto na Lei Federal 13.979/20 e dá outras providências administrativas.

 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO, 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 
bem como preconizado na nossa Constituição Federal do Brasil.

CONSIDERANDO,  O aumento significativo da Pandemia do COVI-19, principalmente na área 
metropolitana, próximo aos limites do município.

CONSIDERANDO, Que a Organização Mundial da Saúde – OMS, classificou em 11 de março 
de 2020, que a COVID – 19, nova doença causada pelo mesmo supracitado, (denominado SARS-
-CoV-2), é uma pandemia.

CONSIDERANDO, O que estabelece a Lei Federal nº 13.979/20, que dispõe sobre as medidas 
para o enfrentamento da emergência na saúde pública de importância mundial, mediante as medidas 
cabíveis para combater o COVID – 19.

DECRETA
Art. 1º Fica decretado ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, no âmbito do Município de Cruz 

do Espírito Santo, por 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado, e edita medidas temporárias 
administrativas no âmbito do Município, para prevenção da propagação do Covid – 19.

Art.2º  O respectivo Decreto, deverá atender as medidas quando for o caso o que dispõe o art. 
65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando da execução do orçamento.

Art.3º   Fica o Chefe do Poder Executivo, mediante a necessidade, destinar as aplicações do 
orçamento voltando para o atendimento ao que dispõe ao combate do COVID – 19.

Art.4º  Fica se necessário, o Gestor Público, por meio dos meios necessários atender ao que 
dispõe o art. 5º  Incisos XI, XXV da Constituição Federal.

Art.5º Fica a gestão obrigado a atender aos critérios previstos no que dispõe o art. 24 da Lei 
Federal 8.666/93, para o ponto atendimento aos serviços e aquisições indispensáveis ao funcio-
namento da gestão pública.

Art.6º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito em 07/04/2020

PEDRO GOMES PEREIRA
PREFEITO

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

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE Nº 00075/2019 PARTES: STTP 

/ IGOR LIRA DE ALBUQUERQUE. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 
CONTRATUAL ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS 
INALTERADAS, ORIUNDAS DA INEXIGIBILIDADE 00012/2019/STTP, COM FULCRO NO ART 
57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUJO NETO / IGOR LIRA DE 
ALBUQUERQUE. ASSINATURA: 08/04/2020. FELIX ARAUJO NETO/ Superintendente - STTP

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

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 00043/2018 PARTES: STTP 

/ JOSEFA JULIANA DA COSTA. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CON-
TRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MÊSES, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, 
ORIUNDAS DA PREGÃO PRESENCIAL 00003/2018/STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO 
II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUO NETO / JOSEFA JULIANA DA COSTA. 
ASSINATURA: 02/04/2020.FELIX ARAUJO NETO/Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
 CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO 

TOMADAS DE PREÇOS Nº 003/2020
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA ENTRADA DA CIDADE DE CURRAL DE CIMA, PARA 
ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 1058711-33/2018 COM O MINISTÉRIO DO TURIS-
MO. O Presidente da CPL, em resposta ao recurso interposto, verificou que em decorrência da 
MP 927/2020, ocorreram divergências em certidões emitidas no período de abertura do certame 
acima citado, desta forma para esclarecer a divergência fica a empresa: L R M CONSTRUCOES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.750.950/0001-82, convocada para a apresentação 
da seguinte documentação: CRF-FGTS, ficando condicionada a habilitação da empresa sob a 
apresentação e posterior análise desta documentação pela CPL. Prazo para apresentação da 
documentação acima citada 5 (cinco) dias úteis. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Josefa Eugênia, s/n - Centro - Curral de Cima - PB, no 
horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis.

Curral de Cima - PB, 06 de Abril de 2020
WANDERSON CLAYTON DA SILVA FEITOSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
 CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO 

TOMADAS DE PREÇOS Nº 002/2020
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA EM CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. O Presidente da CPL, em resposta 
ao recurso interposto, verificou que em decorrência da MP 927/2020, ocorreram divergências em 
certidões emitidas no período de abertura do certame acima citado, desta forma para esclarecer 
a divergência fica a empresa: L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 
07.750.950/0001-82, convocada para a apresentação da seguinte documentação: CRF-FGTS, 
ficando condicionada a habilitação da empresa sob a apresentação e posterior análise desta docu-
mentação pela CPL. Prazo para apresentação da documentação acima citada 5 (cinco) dias úteis. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Josefa 
Eugênia, s/n - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis.

Curral de Cima - PB, 06 de Abril de 2020
WANDERSON CLAYTON DA SILVA FEITOSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
 CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO 

TOMADAS DE PREÇOS Nº 002/2020
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA EM CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA. O Presidente da CPL, em resposta 
ao recurso interposto, verificou que em decorrência da MP 927/2020, ocorreram divergências em 
certidões emitidas no período de abertura do certame acima citado, desta forma para esclarecer 
a divergência fica a empresa: L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 
07.750.950/0001-82, convocada para a apresentação da seguinte documentação: CRF-FGTS, 
ficando condicionada a habilitação da empresa sob a apresentação e posterior análise desta docu-
mentação pela CPL. Prazo para apresentação da documentação acima citada 5 (cinco) dias úteis. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Josefa 
Eugênia, s/n - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis.

Curral de Cima - PB, 06 de Abril de 2020
WANDERSON CLAYTON DA SILVA FEITOSA

Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00010/2020, para o dia 16 
de Abril de 2020 às 15:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Severino Jorge 
de Sena, 1111 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB. Informações: no horário das 13:00 as 17:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 99342-2582. 

Cuité de Mamanguape - PB, 08 de Abril de 2020
MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA

 Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO – REVOGAÇÃO
O AVISO DE..DE LICITAÇÃO - MODALIDADE:  PREGÃO PRESENCIALnº 16/2020.– Objetivo: 

Aquisição parcelada de Psicotrópicos [medicamentos controlados] diversos [injetáveis e não injetá-
veis], destinados à Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde, mediante requisição diária e/ou 
periódica -CIRCULAÇÃO: no(s)DOE em 08/04/2020 na página 35, JORNAL A-UNIÃO  em 08/04/2020 
na pagina 27 e no DOM e Sítio Eltrônico em 08/04/2020[.]. Torna-o REVOGADO. Fundamento legal:   
Lei 10.520, de 2002 e subsidiada pelo art 21 da LF 8.666/1993. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço: RUA DO COMERCIO, 23, CENTRO.

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

Duas Estradas- PB, 08/04/2020.
Joyce Renally  Félix Nunes

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00004/2020, que objetiva: Aquisição de material para distribuição gratuita (kit de enxoval de 
bebê), para atender as mães gestantes deste município; RATIFICO o correspondente procedimento 
em favor de: WWW COMERCIAL EIRELI - R$ 210.000,00.

Esperança - PB, 07 de Abril de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios, mediante requisição periódica, para atender as necessidades de diversas Se-
cretarias deste município, com pronta entrega, devendo ocorrer quando necessário nos quantitativos 
solicitados pela Secretaria requisitante; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: Merilucia da Silva - ME - R$ 185.941,00. 

Esperança - PB, 07 de Abril de 2020
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 00001/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios, mediante requisição periódica, para atender as necessidades de diversas 
Secretarias deste município, com pronta entrega, devendo ocorrer quando necessário nos quanti-
tativos solicitados pela Secretaria requisitante; ADJUDICO o seu objeto a: Merilucia da Silva - ME 
- R$ 185.941,00.

Esperança - PB, 07 de Abril de 2020
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIARIO E ELE-
TRODOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00011/2020.

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: XAVIER AFREU DE ASSIS, CADASTRADA NO CNPJ N° 03.808.036/0001-94
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIARIO E ELETRODO-

MESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIARA.    
VALOR GLOBAL DE: R$ 133.019,00 (cento e trinta e três mil dezenove reais).
PRAZO:  DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31.12.2020.

Ibiara - PB, 08 de Abril de 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIARIO E ELE-
TRODOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00011/2020.

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – EPP, 

CADASTRADA NO CNPJ Nº 08.060.934/0001-20
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIARIO E ELETRODO-

MESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE IBIARA.    
VALOR GLOBAL DE: R$ 13.490,00 (TREZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS).
PRAZO:  DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ 31.12.2020.

IBIARA - PB, 08 de Abril de 2020.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

 PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para locação de veiculo, de acordo com o Processo  Pregão Pre-
sencial nº  00012/2020. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: FRANCISCO JOCA - CPF nº 021.388.254-00.
OBJETO: Locação de um veículo conforme item do anexo do edital.     
VALOR MENSAL DE: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
VALOR GLOBAL DE: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2020 

Ibiara - PB, 08 de Abril de 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de material de construção, de acordo com o Pregão 
Presencial  nº  00013/2020.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: KARYNA DO AMARAL SOARES LEITE - CNPJ nº 19.613.487/0001-06
OBJETO: Aquisição de material de construção para diversas secretarias do município de Ibiara-PB
VALOR GLOBAL DE: R$ 379,401,10 (trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e um reais 

e dez centavos).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2020.

Ibiara - PB, 08 de Abril de 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para fornecimento de refeições, de acordo com o Pregão Presencial 
nº 00014/2020. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: JAILSON GALDINO DE LIMA - CNPJ 31.227.207/0001-27
OBJETO: Fornecimento de lanches e refeições.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2020

Ibiara - PB, 08 de Abril de 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2019
A Prefeitura Municipal de Ibiara - PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, vem 

pelo presente CONVOCAR a empresa SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada 
no CNPJ nº 14.031.903/0001-44, para assinatura do contrato, conforme item 10.01 do edital, art. 64 
§ 2º c/c o art. 81 ambos da Lei nº 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, no horário de 08:00 
à 12:00 nos dias normais de expediente. O não comparecimento implicará nas sanções cabíveis.  

Ibiara-PB,  08  de Abril de 2020
VICENTE LUCAS XAVIER RIBEIRO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 13:00 horas do dia 24 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
aquisição de equipamentos de informática em geral, no município de Igaracy-PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: 
http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 08 de Abril de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Abril de 2020, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de execução continuada de 
serviços de Contabilidade, Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira para a Prefeitura 
Municipal de Igaracy-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 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 08 de Abril de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 09:30 horas do dia 24 de Abril de 2020, lici-
tação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços técnicos 
contábeis na assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, 
DCTF como também o acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscaliza-
dores de confecção do arquivo digital da Prefeitura, com a digitalização de toda a documentação, 
e concessão de uso de Software de busca de documento, para a Prefeitura Municipal de Igaracy/
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 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 08 de Abril de 2020
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA N° 33023/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CENTRAL 
DE COMERCIALIZAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR – CECAF EM JOÃO PESSOA.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da SEPLAN, 
torna público o resultado de julgamento da proposta comercial da CONCORRÊNCIA N° 33023/2019: 
EMPRESA CLASSIFICADA: RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA-EPP. DESCLASSIFICA-
DA: Nenhuma. O relatório de julgamento da proposta comercial encontra-se disponível no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de João Pessoa e na CEL cujo endereço consta no preâmbulo 
do edital. Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei.

João Pessoa, 07 de abril de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

(reunião)
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33003/2020

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

A Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Planejamento da Prefeitura do Município de 
João Pessoa-PB, através de seu presidente, torna público,  considerando os efeitos da Pandemia 
do COVID-19 (coronavírus), considerando a existência de vítimas fatais de coronavírus na cidade de 
João Pessoa, considerando, as orientações da OMS, Ministério da Saúde e da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa todos no esforço de evitar aglomerações de pessoas, considerando a prorrogação 
do decreto municipal que suspende o atendimento ao público nas repartições Municipal, fica adiado 
a reunião para recebimento e abertura dos envelopes para o dia 09/05/2020 as 09:00hs. 

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

Presidente da CEL/SEPLAN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09018/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09011/2020 PROCESSO ADM. Nº. 2019/031352
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE MANUTENÇÃO (INSUMOS), DESTINADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS 
E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS EDIFICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09011/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011,  
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: BERLIM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS CNPJ: 30.351.303/0001-
10 FONE/FAX: (11) 94777-4415. END.: RUA FREDERICO AMADEU COVOLAN, 430-DISTRITO 
INDUSTRIAL I, SANTA BARBARA D’OESTE/SP

CEP: 13.456-132.  EMAIL: distribuidoraberlim@gmail.com
ELÉTRICO
LOTE 41 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid.

Dimmer Controle Rota-
tivo para Ventilador ou 
Lâmpada
Marca: TECHNA

200
R$ 21,00

(Vinte e um 
reais).

R$ 4.200,00 (Qua-
tro mil e duzentos 

reais).

2 Unid.

Dimmer Controle Rotativo 
para Ventilador ou Lâmpa-
da de Sobrepor
Marca: MULTICRAFT

200 R$ 15,00
(Quinze reais).

R$ 3.000,00 (Três 
mil reais).

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais).

LOTE 57 PARTICIPAÇÃO EXCLUIVA ME/EPP

LOTE UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR TOTAL

1 Unid. Luminária Hermética 18W 
LED Branca Fria Bivolt 200

R$ 34,30 
(Trinta e quatro 

reais e trinta 
centavos).

R$ 6.860,00 (Seis mil, 
oitocentos e sessenta 

reais).

MARCA: HITEC

VALOR GLOBAL DO LOTE: R$ 6.860,00 (Seis mil, oitocentos e sessenta reais).
VALOR TOTAL DOS LOTES: R$ 14.060,00 (Quatorze mil e sessenta reais).

 João Pessoa, 13 de março de 2020.
Edilma da Costa Freire 

Secretária de Educação e Cultura
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nsº 10.050/2020 A 10.052/2020
Processo Licitatório 24.064/2019    Pregão Eletrônico nº 10.004/2020
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

- SONDAS.
O Secretário de Saúde do Município de João Pessoa de acordo com as atribuições que lhes foram 

conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 10.004/2020, devidamente 
homologado, RESOLVE, nos termos da Lei n° 8.666/1993, do Decreto Federal nº 7.892/2013, e do 
Decreto Municipal nº 7.884/2013 e das demais normas legais aplicáveis, tornar público o Extrato 
das ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS do objeto do presente Pregão:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.050/2020
Empresa: MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

 CNPJ: 22.465.640/0001-00

Lote Quant Unid. Descrição Marca/
Fabricante

Preço 
Unit. Preço Total

01 700 UND

Sonda de foley nº 22 com 3(três) 
vias, de  látex revestido de Si-
licone com extremidade distal 
de ponta fechada e atraumática 
com dois orifícios laterais amplos 
para drenagem e um outro orifício 
lateral oposto para irrigação e com 
pequeno balcão insuflável de 20 a 
30 cc, e extremidade proximal com 
3 vias, sendo uma com conexão 
universal para coletor, outra com 
conexão universal para equipo 
de irrigação e outra válvula de 
conexão luer, estéril em óxido 
de etileno, embalagem interna 
protetora em plástico transparente.

SOLIDOR/
SP 3,88 2.716,00

VALOR TOTAL R$ 2.716,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.051/2020
Empresa: F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI 

CNPJ: 07.055.280/0001-84

Lote Quant Unid. Descrição Marca/
Fabricante

Preço 
Unit.

Preço 
Total

02 10.000 Unid.

Sonda uretral, descartável, nº 
08 confeccionada em material 
atóxico, maleável, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 
orifícios adequados, conector 
universal, estéril. Embalagem 
individual adequada, segura, 
compatível com o processo de 
esterilização e que permita aber-
tura e transferência com técnica 
asséptica, contendo dados de 
identificação, procedência, data 
de esterilização, prazo de validade 
e atender a legislação sanitária 
vigente e pertinente ao produto

MARK MED 0,44 4.400,00

VALOR TOTAL R$ 4.400,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.052/2020
Empresa: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

 CNPJ: 040.787.152/0001-09

Lote Quant Unid. Descrição Marca/
Fabricante

Preço 
Unit.

Preço 
Total

3 70.000 Unid.

Sonda uretral, descartável, nº 
10 confeccionada em material 
atóxico, maleável, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 
orifícios adequados, conector 
universal, estéril. Embalagem 
individual adequada, segura, 
compatível com o processo de 
esterilização e que permita aber-
tura e transferência com técnica 
asséptica, contendo dados de 
identificação, procedência, data 
de esterilização, prazo de valida-
de e atender a legislação sanitária 
vigente e pertinente ao produto.

MARK MED           
0,48 

       
33.600,00 

4 140.000 Unid.

Sonda uretral, descartável, nº 
12 confeccionada em material 
atóxico, maleável, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 
orifícios adequados, conector 
universal, estéril. Embalagem 
individual adequada, segura, 
compatível com o processo de 
esterilização e que permita aber-
tura e transferência com técnica 
asséptica, contendo dados de 
identificação, procedência, data 
de esterilização, prazo de valida-
de e atender a legislação sanitária 
vigente e pertinente ao produto.

MARK MED           
0,49 

       
68.600,00 

5 22.000 Unid.

Sonda uretral, descartável, nº 
14 confeccionada em material 
atóxico, maleável, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 
orifícios adequados, conector 
universal, estéril. Embalagem 
individual adequada, segura, 
compatível com o processo de 
esterilização e que permita aber-
tura e transferência com técnica 
asséptica, contendo dados de 
identificação, procedência, data 
de esterilização, prazo de valida-
de e atender a legislação sanitária 
vigente e pertinente ao produto.

MARK MED           
0,55 

       
12.100,00 

6 600 Unid.

Sonda uretral, descartável, nº 
22 confeccionada em material 
atóxico, maleável, transparente, 
atraumática, siliconizada, com 
orifícios adequados, conector 
universal, estéril. Embalagem 
individual adequada, segura, 
compatível com o processo de 
esterilização e que permita aber-
tura e transferência com técnica 
asséptica, contendo dados de 
identificação, procedência, data 
de esterilização, prazo de valida-
de e atender a legislação sanitária 
vigente e pertinente ao produto.

MARK MED           
0,79 

            
474,00 

VALOR TOTAL R$ 114.774,00

Perfazendo o valor global de R$ 121.890,00 (cento e vinte e um mil, oitocentos e noventa reais), 
classificadas pelo critério do menor preço por lotes.

João Pessoa, 08 de Abril de 2020.
ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR

Secretário de Saúde do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 001/2020, que objetiva: Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado de peças em geral, para os veículos da frota 
municipal e os que por força contratual tenha direito, conforme termo de referência; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: Pessoa jurídica: Auto Car Comercio de Peçase 
Serviços Automotivos Ltda, CNPJ: 14.232.777/0001-96, com o valor total de R$ 197.700,00 (cento e 
noventa e sete mil e setecentos reais), pelos lotes: 1, 2, 5, 8, 10, 13, 17; Pessoa jurídica:Granpecas 
- Comercio e Distribuição de Peças, Retifica e Ser, CNPJ: 04.906.156/0001-97, com o valor total de 
R$ 45.990,00 (quarenta e cinco mil novecentos e noventa reais), pelos lotes 3, 4, 12, 14, 16; Pessoa 
jurídica: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda, CNPJ: 02.044.971/0001-69, com o valor total de 
R$ 76.800,00 (setenta se seis mil e oitocentos reais) pelos lotes 9, 15, 18; Pessoa jurídica:Semea 
Comercio de Peçase Serviços Para Autos Ltda, CNPJ: 14.118.455/0001-10, com o valor total de 
R$ 72.350,00 pelos lotes 6, 7, 11, 19.

Livramento - PB, 10 de março de 2020
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

REFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 006/2020

Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.  Contratada: José Maviael Fernandes Advocacia, Con-
sultoria e Assessoria Jurídica - Sociedade Individual de Advocacia Eireli-ME, CNPJ 24.719.265/0001-
02. Objeto: Prestação de serviços singulares junto a Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, 
no cumprimento, orientação e emissão de pareceres, acerca dos procedimentos a serem adotados 
no cumprimento da legislação em vigor, e prestação de serviços singulares junto a Prefeitura de 
Livramento/PB, no cumprimento, orientação e emissão de pareceres, acerca dos procedimentos a 
serem adotados no cumprimento da legislação em vigor junto ao Setor de Licitações da Prefeitura. 
Objeto: Prestar serviços na Assessoria Jurídica na orientação das Comissões nomeadas para o 
cumprimento das Leis, acompanhamento dos procedimentos licitatórios, na emissão de parecer 
sobre a legalidade das minutas dos editais, dos contratos, dos adivitos e ainda emissão de parecer 
sobre a interposição de recursos contra os atos administrativos de julgamento e demais decisões 
da Comissão de Licitação e dos atos administrativos do Pregoeiro, da Prefeitura de Livramento/
PB, conforme projeto básico. Valor contratado: Foi o valor mensal de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) 
que deverá ser pago com recursos da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, e o valor 
mensal de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), que deverá ser pago com recursos proprios 
(Ordinarios) do municipio de Livramento/PB, perfazendo o valor total de R$ 45.000,00 (Qaurenta 
e cinco mil reais), pelos os 10 (Dez) meses. Vigência: Será até 31 de dezembro de 2020, podendo 
ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. Recurso: Recurso próprios da Prefeitura 
de Livramento (Ordinários). Recurso: Recurso próprios Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde de Livramento (Ordinários). Forma de pag.: Até o dia 10 (dez) após o encerramento do mês. 
Dotação: QDD/2020. Partes ass.: Carmelita E. V. Sousa (Prefeita) e o Sr. José Maviael É. F. de 
Sousa, CPF nº 028.717.674-67 (Pela Empresa).

Livramento/PB, 03/02/2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 TERMO DE RATIFICAÇÃO

A Prefeita Constitucional do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribui-
ções legais, RESOLVE: Ratificar a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Livramento; com base 
nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº IN002/2020, a qual sugere a contratação de: 
Contratação direta da pessoa jurídica: José Maviael Fernandes Advocacia, Consultoria e Assessoria 
Jurídica - Sociedade Individual de Advocacia Eireli-ME, CNPJ 24.719.265/0001-02, para prestação 
de serviços singulares junto a Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, no cumprimento, 
orientação e emissão de pareceres, acerca dos procedimentos a serem adotados no cumprimento 
da legislação em vigor, e prestação de serviços singulares junto a Prefeitura de Livramento/PB, no 
cumprimento, orientação e emissão de pareceres, acerca dos procedimentos a serem adotados no 
cumprimento da legislação em vigor junto ao Setor de Licitações da Prefeitura. Ainda para prestar 
serviços na Assessoria Jurídica na orientação das Comissões nomeadas para o cumprimento das 
Leis, acompanhamento dos procedimentos licitatórios, na emissão de parecer sobre a legalidade das 
minutas dos editais, dos contratos, dos adivitos e ainda emissão de parecer sobre a interposição de 
recursos contra os atos administrativos de julgamento e demais decisões da Comissão de Licitação 
e dos atos administrativos do Pregoeiro, da Prefeitura de Livramento/PB, conforme projeto básico. 
Contratada: José Maviael Fernandes Advocacia, Consultoria e Assessoria Jurídica - Sociedade 
Individual de Advocacia Eireli-ME, CNPJ 24.719.265/0001-02, sediada à Rua Luiz Carlos Prestes, nº 
500 (Casa 43), Bairro: Velame, CEP: 58.418-136, Cidade: Campina Grande/PB, com o valor mensal 
de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) que deverá ser pago com recursos da Secretaria de Saúde/Fundo 
Municipal de Saúde, e o valor mensal de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), que deverá ser 
pago com recursos proprios (Ordinarios) do municipio de Livramento/PB, perfazendo o valor total 
de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), pelos os 10 (Dez) meses. Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 20 de janeiro de 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 002/2020, que objetiva: Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado de gasolina comum, óleo diesel S/10, para 
abastecimento dos veículos pertencente ao município, e os que por força contratual que tenha 
direito, na sede do município de Livramento, conforme termo de referência; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: Posto Novo Combustíveis Livramento Ltda-ME, 
CNPJ: 18.309.624/0001-50, com o valor total de R$ 992.440,00 (novecentos e noventa e dois mil 
quatrocentos e quarenta e quatro reais), pelos itens 1 e 2.

Livramento - PB, 09 de março de 2020
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2020

Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratada: Posto Novo Combustíveis Livramento 
Ltda-ME, CNPJ: 18.309.624/0001-50.Valor total: R$ 992.440,00 (novecentos e noventa e dois mil 
quatrocentos e quarenta e quatro reais), pelos itens 1 e 2.Objeto:Prestar o fornecimento parcelado de 
gasolina comum, óleo diesel S/10, para abastecimento dos veículos pertencente ao município, e os 
que por força contratual que tenha direito, na sede do município de Livramento. Fundamento Legal: 
Pregão Presencial nº 002/2020. Fonte de Recurso: Recurso Próprios do Município de Livramento. 
Dotação:Prevista no orçamento vigente (QDD 2020).Vigência: Até 13/03/2021. Partes Contratantes: 
Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) e o Sr.Felipe Kênio Almeida de Queiroz (Pela contratada).

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

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 003/2020, que objetiva: Compra parcelada de 
gasolina comum e Óleo Diesel S/10, para abastecimento dos veículos em trânsito entre as cidades 
de Taperoá e Assunção (Rodovia - PB nº 238), conforme termo de referência; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: Nova Assunção Comercio de Combustíveis Ltda, 
CNPJ: 02.954.973/0001-95, com o valor total de R$ 93.900,00 (noventa e três mil e novecentos 
reais), pelos itens 1 e 2.

Livramento - PB, 09 de março de 2020
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 033/2020

Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratado: Semea Comercio de Peçase Serviços Para 
Autos Ltda, CNPJ: 14.118.455/0001-10.Valor: R$ 72.350,00 pelos lotes 6, 7, 11, 19. Objeto:Prestar 
o fornecimento parcelado de peças em geral, para os veículos da frota municipal e os que por força 
contratual tenha direito, conforme termo de referência. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 
001/2020. Fonte de Recurso: Próprios da Prefeitura (Ordinários). Dotação: QDD 2020. Vigência: 01 
(um) ano.Partes Contratantes: Carmelita Estevão Ventura Sousa (pela contratante) e o Sr. André 
Wilkerson Gomes de Lima (pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 032/2020

Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratado: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda, 
CNPJ: 02.044.971/0001-69.Valor: R$ 76.800,00 (setenta se seis mil e oitocentos reais) pelos lotes 
9, 15, 18.Objeto:Prestar o fornecimento parcelado de peças em geral, para os veículos da frota 
municipal e os que por força contratual tenha direito, conforme termo de referência. Fundamento 
Legal: Pregão Presencial nº 001/2020. Fonte de Recurso: Próprios da Prefeitura (Ordinários). Do-
tação: QDD 2020. Vigência: 01 (um) ano.Partes Contratantes: Carmelita Estevão Ventura Sousa 
(pela contratante) e o Sr. Iala Alves do Amaral (pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 031/2020

Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratado: Granpecas - Comercio e Distribuição 
de Peças, Retifica e Ser, CNPJ: 04.906.156/0001-97.Valor: R$ 45.990,00 (quarenta e cinco mil 
novecentos e noventa reais), pelos lotes 3, 4, 12, 14, 16.Objeto:Prestar o fornecimento parcelado 
de peças em geral, para os veículos da frota municipal e os que por força contratual tenha direito, 
conforme termo de referência. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 001/2020. Fonte de Recurso: 
Próprios da Prefeitura (Ordinários). Dotação: QDD 2020. Vigência: 01 (um) ano.Partes Contratantes: 
Carmelita Estevão Ventura Sousa (pela contratante) e o Sr. Sidney Silva de Sales (pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2020

Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratado: Auto Car Comercio de Peçase Serviços 
Automotivos Ltda, CNPJ: 14.232.777/0001-96.Valor: R$ R$ 197.700,00 (cento e noventa e sete 
mil e setecentos reais), pelos lotes: 1, 2, 5, 8, 10, 13, 17.Objeto: Prestar o fornecimento parcelado 
de peças em geral, para os veículos da frota municipal e os que por força contratual tenha direito, 
conforme termo de referência. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 001/2020. Fonte de Recurso: 
Próprios da Prefeitura (Ordinários). Dotação: QDD 2020. Vigência: 01 (um) ano.Partes Contratantes: 
Carmelita Estevão Ventura Sousa (pela contratante) e o Sr. Arthur Vitor Araújo Lima (pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2020

Contratante: Prefeitura de Livramento/PB.Contratada:Nova Assunção Comercio de Combustí-
veis Ltda, CNPJ: 02.954.973/0001-95.Valor total: R$ 93.900,00 (noventa e três mil e novecentos 
reais), pelos itens 1 e 2.Objeto: Compra parcelada de gasolina comum e Óleo Diesel S/10, para 
abastecimento dos veículos em trânsito entre as cidades de Taperoá e Assunção (Rodovia - PB nº 
238), conforme termo de referência. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 003/2020. Fonte de 
Recurso: Recurso Próprios do Município de Livramento. Dotação:Previstos no orçamento vigente 
(QDD 2020).Vigência:Até 13/03/2021. Partes Contratantes: Carmelita E. V. Sousa (Pela contratante) 
e o Sr, Bartolomeu Vilar de Carvalho (Pela contratada).

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

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE CARNES, FRANGO, PEIXE E OVOS DE GALINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 
21.391.428/0001-82 - R$ 46.590,00, vencedora dos itens: 1, 2, 8, 11, 12, 13 e 15 e da empresa 
ANDREZA ARAUJO SOUZA – ME (LOJÃO COMPRE BEM), CNPJ/CPF: 17.597.525/00001-59 – R$ 
242.755,00, vencedora dos itens: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 14.

Lagoa Seca - PB, 03 de Abril de 2020
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE CONTRATO
 PREGÃO ELETRONICO Nº 00006/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNES, FRANGO, PEIXE E OVOS DE GALINHA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2020. DOTAÇÃO: Conforme consta nos autos do processo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00059/2020 - 03.04.20 – ANDREZA ARAUJO SOUZA – ME 
(LOJÃO COMPRE BEM), CNPJ/CPF: 17.597.525/00001-59 - R$ 242.755,00, e o CT Nº 00060/2020 
- 03.04.20 – COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 
21.391.428/0001-82 – R$ 46.590,00.

Lagoa Seca - PB, 03 de Abril de 2020
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2020

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender 
aos alunos matriculados nas Escolas Municipais de Ensino que ofertem a Educação Infantil (creche e 
pré-escola), Ensino Fundamental, EJA e a APAE, da Rede Pública Municipal de Monte Horebe - PB; 
DESIGNO as servidoras Najla Arnoud de Sousa, Secretária, como Gestora; e Maria Carolina de 
Sousa, Nutricionista, para Fiscal, dos contratos decorrentes da Chamada Pública nº 00002/2020, 
especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos contratos, respectivamente.

Monte Horebe - PB, 27 de Março de 2020
MARCOS ERON NOGUEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural 

para atender aos alunos matriculados nas Escolas Municipais de Ensino que ofertem a Educação 
Infantil (creche e pré-escola), Ensino Fundamental, EJA e a APAE, da Rede Pública Municipal de 
Monte Horebe - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00002/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Monte Horebe. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monte Horebe e: CT Nº 00039/2020 - 27.03.20 
- MARIA DOLORES LEITE - R$ 18.550,00; CT Nº 00040/2020 - 27.03.20 - JOSE MILTON PEREIRA 
DA SILVA - R$ 10.430,00; CT Nº 00041/2020 - 27.03.20 - CICERO GONÇALVES PEREIRA - R$ 
1.505,00; CT Nº 00042/2020 - 27.03.20 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO 
DE BOQUEIRAO DE C - R$ 7.900,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2020, que objetiva: Aquisi-
ção de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender aos 
alunos matriculados nas Escolas Municipais de Ensino que ofertem a Educação Infantil (creche e 
pré-escola), Ensino Fundamental, EJA e a APAE, da Rede Pública Municipal de Monte Horebe - PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ASSOCIA-
CAO DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DE BOQUEIRAO DE C - R$ 7.900,00; CICERO 
GONÇALVES PEREIRA - R$ 1.505,00; JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA - R$ 10.430,00; MARIA 
DOLORES LEITE - R$ 18.550,00.

Monte Horebe - PB, 27 de Março de 2020
MARCOS ERON NOGUEIRA

Prefeito

MUNICÍPIO DE NATUBA - PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

A Comissão Permanente de Licitação, deste município, informa adiamento “sine Die”, para 
abertura dos Envelopes de Proposta, do processo licitatório em título quem tem por OBJETO: 
Contratação de empresa, no ramo de engenharia, para prestação de serviços de Pavimentação 
em Paralelepípedos de diversas ruas do município de Natuba/PB. O adiamento justifica-se pela 
interposição de recurso da empresa CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA – CNPJ 
26.635.344/0001-60. Uma nova data para abertura das propostas será publicada nos meios oficiais 
de publicação. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3397-1042. E-mail: licinatubapb@gmail.com. 

Natuba - PB, 08 de Abril de 2020.
DAIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00010/2020, Objeto: Aquisi-
ção de Equipamento e Material Permanente diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de 
Pedro Régis, para o dia 22 de Abril de 2020 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99167-0794. 

Pedro Régis - PB, 08 de Abril de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, às 10:30 horas do dia 22 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de peças e acessórios original e 
genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota do Município de Pedro Régis-
-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº. 130/2005. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 99167-0794. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pedro Régis - PB, 08 de Abril de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: Contratação de um empresa especializada em construção civil, para pavimentação em 
paralelepípedos nas Ruas (Rua projetada I, II e III) localizado no Bairro Vermelho, deste Município. 
LICITANTE HABILITADO: CONSTRUTORA SF 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, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 15/04/2020, às 11:30 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Av. Senador Ruy Carneiro, 278 - Centro - Pedro Régis - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794. 

Pedro Régis - PB, 08 de Abril de 2020
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados, que o recurso administrativo interposto por parte da 
empresa VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA – ME, atendendo ao 
Parecer Jurídico foi julgado pelo NÃO PROVIMENTO e pela manutenção da habilitação da em-
presa LUCENA E CABRAL MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA. Demais informações encontram-se a 
disposição dos interessados no endereço a Rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas.

Pedra Branca - PB, 07 de Abril de 2020.
Severio Luiz de Caldas

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 27 de 
Abril de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005/2006. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 08 de Abril de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 08:00 horas do dia 23 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, para: 
CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA FORNECIMENTO E MANUTEN-
ÇÃO DE BOMBAS D`ÁGUA DESTINADAS AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641-1019. 
E-mail: riachodesantoantonio.prefeitura@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 07 de Março de 2020
KARLA CLACILEIDE DA COSTA BRITO SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA ENVELOPES PROPOSTASDE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 0011/2019
A Prefeitura do Município de Riacho de Santo Antônio, Estado de Paraíba, através de sua 

Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público, que fará realizar em sua sede na Rua 
José Matias, 31 – Centro– Riacho de Santo Antônio– PB, às 09:30 do dia  de 23 de Abril  de 2020 
abertura dos envelopes de propostas de preços da licitação na modalidade Tomadade Preços n° 
0011/2019, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E 
CONSERVAÇÃO DE UM MULTI ESPAÇO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO-PB

Riacho de Santo Antônio – PB, 08 de Abril de 2020.
Hilda Lucia Barbosa

Presidente - CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 08:00 horas do dia 30 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641-1019. 
E-mail: riachodesantoantonio.prefeitura@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 04 de Março de 2020
HILDA LUCIA BARBOSA
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Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Abril de 
2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço - anteriormente suspensa -, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO 
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641-1019. E-mail: riacho-
desantoantonio.prefeitura@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 04 de Marçode 2020
HILDA LUCIA BARBOSA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONCLUSÃO 

DO PARQUE DE VAQUEJADA NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços 
nº 00004/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00061/2019 - Natal José 
Barbosa da Silva Eireli - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 dias. ASSINATURA: 08.04.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 10:30 horas do dia 23 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641-1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 08 de Abril de 2020
ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS QUIRINO

Pregoeira Oficial

Prefeitura Municipal de Sousa
AVISO: CONVOCAÇÃO EMPRESA PARA NEGOCIAÇÃO PREÇO

Pregão Presencial Nº 29/2020 
A pregoeira oficial, vem por meio desta, convocar a empresa PROJECTO – MOVEIS E EQUIPA-

MENTOS LTDA, CNPJ Nº 11.058.784/0001-25 para comparecer ao município para negociação de 
preço dia 13 de abril as 8:15h, trata-se de análise dos itens 5, 34, 40, 43, 45, do pregão acima citado, 
pela verificação de valores acima da média. A ausência da empresa no dia e hora designado será 
acolhido, pelo município, como uma renuncia tácita da empresa ao desejo de contratar estes itens 
e os mesmos serão fracassados. A sessão será pública aberta a todos os participantes do pregão e 
demais interessados. Processo a disposição na sala da CPL todos os dias uteis das 8:00 as 12:00h.

Sousa, PB, 07 de abril de 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira oficial

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCU-

LOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS (SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA), 
ALÉM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, LANTERNAGEM RECARGA E/
OU SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E SUAS SECRETARIAS. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do 
Peixe. VIGÊNCIA: até 16/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do 
Rio do Peixe e: CT Nº 00023/2020 - 16.03.20 - PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 516.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2020, que objetiva: Con-
tratação de Empresa do Ramo de Engenharia visando a prestação de serviços de pavimentação 
em paralelepípedos graníticos em diversas ruas do Município de Santa Cecília-PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: NATAL JOSE BARBOSA 
DA SILVA EIRELI - ME - R$ 166.630,33.

Santa Cecília - PB, 06 de Abril de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa do Ramo de Engenharia visando a prestação de serviços 

de pavimentação em paralelepípedos graníticos em diversas ruas do Município de Santa Cecília-
-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Santa Cecília: 02.009 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 15 451 0008 1008 
Implantação de Drenagem e Pavimentação 4490.51 99 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 
03/09/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00053/2020 
- 06.04.20 - NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI - ME - R$ 166.630,33.

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 002/2020, que tem por objeto a Prestação 

de Serviços Técnicos de Contabilidade Pública em Geral, em favor de: JOÃO BOSCO FREITAS CHA-
VES - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, 
435, Sala 209, Jardim Oceania, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 26.807.322/0001-30, 
no Valor Global R$: 30.000,00 (Trinta mil reais), nos termos do art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, 
inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores, de acordo com o relatório apresentado 
pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara.

São João do Tigre – PB, 18 de Março de 2020.
JOSÉ ARNOBIO PEREIRA DE MELO

Presidente da CMSJT

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 00201/2020

Contratante: Câmara Municipal de São João do Tigre - PB/José Arnobio Pereira de Melo. Contra-
tado: JOÃO BOSCO FREITAS CHAVES - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 
Fernando Luiz Henrique dos Santos, 435, Sala 209, Jardim Oceania, João Pessoa - PB, inscrita 
no CNPJ sob o nº 26.807.322/0001-30. Objeto: Prestação de Serviços Técnicos de Contabilidade 
Pública em Geral, no valor global de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). Vigência: 10 (dez) meses. 
Data da Assinatura: 18/03/2020. Fundamentação: art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 
13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores. Dotação Orçamentária: 01.000.01.031.1001.2001 
– 33.90.39. Contrato nº 00201/2020. 

São João do Tigre – PB, 18 de Março de 2020. 
José Arnobio Pereira de Melo

Presidente da CMSJT

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº. 00101/2020

Contratante: Câmara Municipal de São João do Tigre - PB/José Arnobio Pereira de Melo. 
Contratado: JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede á Rua Tiradentes, 21, Centro, Campina Grande - PB, portador do CPF 
nº 023.732.074-60 e da Identidade Civil RG Nº 3.399.862 - SSP - PB. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, no valor global de R$ 30.000,00 
(Trinta mil reais). Vigência: 10 (dez) meses. Data da Assinatura: 18/03/2020. Fundamentação: art. 
25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações posteriores. Dotação 
Orçamentária: 01.000.01.031.1001.2001 – 33.90.39. Contrato nº 00101/2020. 

São João do Tigre – PB, 18 de Março de 2020
José Arnobio Pereira de Melo

Presidente da CMSJT.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 001/2020
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 001/2020, que tem por objeto a CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, em favor de: JOSEDEO 
SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede à Rua Tiradentes, 21, Centro, Campina Grande - PB, portador do CPF nº 023.732.074-60 e 
da Identidade Civil RG Nº 3.399.862 - SSP - PB, no Valor Global R$: 30.000,00 (Trinta mil reais), 
nos termos do art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações 
posteriores, de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e 
Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara.

São João do Tigre – PB, 18 de Março de 2020.
JOSÉ ARNOBIO PEREIRA DE MELO

Presidente da CMSJT

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO

 Aviso DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N 16/2020 - SRP

Objeto: Aquisição parcelada de materiais elétricos e de iluminação, destinados a atender as 
necessidades das secretarias municipais, bem como o setor de iluminação pública deste Município, 
mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo 
Setor Competente.

Torna-se público que,
os licitantes vencedores da modalidade referenciada acima,  convocados assinar a Ata de Registro 

de Preços dentro de 03 dias úteis a contra da data de circulação desta convocação.
Telefone: (...) ....
Email: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com

SERTAOZINHO- PB, 08de abrilde 2020.
CAMILA  DA SILVA NASCIMENTO

Pregoeiro(a)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2020, que objetiva: Aquisições parceladas de 
esquadrias [em madeiras] e madeiramentos aparelhados, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura 
e demais secretarias, mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais 
determinados pelo Setor Competente - 2º Chamado; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Sertãozinho - PB, 08 de Abril de 2020
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para “dar 

continuidade” à execução dos serviços de Pavimentação em Paralelepípedos em Colchão de 
Areia em diversas ruas da sede do município, em conformidade ao CT 1023336-59/2015. FUNDA-
MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 

do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 
00110/2018 - R F Servicos de Construcao Civil Eireli - 6º Aditivo - prorroga o prazo por mais 3 
meses. ASSINATURA: 16.03.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de peixe congelado - gênero alimentício perecível -, para distribuição 

gratuita à população comprovadamente carente, na Semana Santa. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00046/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sertãozi-
nho:02.04.08.244.2011.2.041.3.3.90.32.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 
00023/2020 - 29.01.20 - ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - R$ 52.528,50; CT Nº 00047/2020 - 
07.04.20 - ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - R$ 23.346,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
TOMADA DE PREÇO 002/2020

Decisão: 1º colocada a empresa:CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI – ME, CNPJ n 
15.233.791/0001-77, com o valor de R$ 179.248,21(cento e setenta e nove mil duzentos e quarenta 
e oito reais e vinte e um centavos), CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇOES 
EIRELI EPP, CNPJ n 22.370.871/0001-30 com o valor de R$ 180.465,05(cento e oitenta mil qua-
trocentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos) e A CASA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS 
EIRELI CNPJ n 20.256.412/0001-02 com o valor de R$ 181.172,69(cento e oitenta e um mil cento 
e setenta e dois reais e sessenta e nove reais). Serão respeitados prazo do art. 109, lei 8666/93.

CPL, a Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro, Serra Grande – PB.
SERRA GRANDE, 08 DE ABRIL DE 2020.

JOSE ANDRESON FILHO
Presidente da CPL/PMSG

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, empreitada por preço global, para: 
Contratação de empresa especializada para Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água no 
Município de São José do Bonfim-PB, conforme as especificações constantes do Plano de Trabalho 
do Convênio FUNASA Nº CV 0679/2016. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 08 de Abril de 2020.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA TÉCNICA
TOMADA DE PREÇO N º. 00001/2020.

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim - PB, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados que a sessão de abertura 
do envelope contendo a Proposta Técnica (Envelope Nº 02) da licitação Tomada de Preço Nº. 
00001/2020, objetivando a contratação de prestação de serviços advocatícios e técnicos de natureza 
jurídica, abrangendo: as esferas administrativas e judiciais trabalhistas, além das ações ingressadas 
contra o Município em todas as suas instâncias, órgãos e Tribunais, competindo ao Contratado 
prestar os serviços jurídicos conforme o edital, para a Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/
PB, que será realizada no dia 16 de Abril de 2020 às 10h30 (hora local), na sala da comissão de 
licitação na Rua José Ferreira – Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, no horário 08h00min 
Às 12h00min dos dias úteis.

Publique-se e registre-se.
São José do Bonfim - PB, 08 de Abril de 2020.

JOSEILDO ALVES MONTEIRO
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE RETORNO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Bonfim do Estado da Paraíba, torna público aos interes-

sados sobre o retorno da licitação, que foi devido aos decretos devido a pandemia do Coronavirus-
-COVID-19, que fica para o dia 16 de abril de 2020 as 08h30min abertura da licitação supracitada 
que tem por objeto: Contratação de veículos, destinados a diversas secretarias do município de São 
José do Bonfim/PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José do Bonfim - PB, 08 de Abril de 2020
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 10:30 horas do dia 30 de Abril de 2020, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, empreitada por preço global, para: 
Contratação de empresa especializada para construção da secretaria de Ação Social e recuperação 
e conservação: telecentro, biblioteca e centro dias no Município de São José do Bonfim/PB, conforme 
as especificações constantes na planilha orçamentária. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário 
das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 08 de Abril de 2020.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 013/2020
Processo nº 062/2020

O Município de Santa Rita, PB, através da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que às 
09:30 do dia24 de abril de 2020, realizará o PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, 
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E DIETAS COMPLETAS, 
PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB. O Edital poderá ser retirado na sede da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, Praça Getúlio Vargas, n° 40B, 
centro, Santa Rita, PB, no horário de 08:00 às 13:00 horas ou através do link category/editais/.

Santa Rita, 08 de abril de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Aviso de Licitação

Pregão Presencial nº 014/2020
Processo nº 063/2020

O Município de Santa Rita, PB, através da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados 
que às 09:30 do dia23 de abril de 2020, realizará o PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS E 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA, PB. O Edital poderá 
ser retirado na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Rita, 
PB, Praça Getúlio Vargas, n° 40B, centro, Santa Rita, PB, no horário de 08:00 às 13:00 horas ou 
através do link category/editais/.

Santa Rita, 08 de abril de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020
 OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE 
(EQUINOS, BOVINOS, CAPRINOS E SIMILARES), DEIXADOS OU ENCONTRADOS SOLTOS 
NAS VIAS PÚBLICAS (ÁREA URBANA, RODOVIAS E ESTRADAS RURAIS) DO MUNICÍPIO DE 
SANTA RITA, PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 312/2019, de 17/09/2019, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 38, de 17 
de Outubro de 2017 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores.

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

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

 - RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE
CNPJ: 02.912.595/0001-87
Valor R$: 267.600,00

Santa Rita - PB, 08 de abril de 2020.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020
 OBJETO:LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO CAMINHÃO LEVE, PARA ATENDER A DEMANDA 

DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 
 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 312/2019, de 17/09/2019, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 38, de 17 
de Outubro de 2017 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 007/2020, que objetiva: 

LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO CAMINHÃO LEVE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRE-
TARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a:

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

Santa Rita - PB, 08 de abril de 2020.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 368/2019 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 23/04/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOTO AQUÁTICA E ACESSÓRIOS, destinado 
à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-00173-7
                                                                                                          João Pessoa, 07 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2020 – 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 24/04/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SONÔMETRO E CALIBRADOR SONORO, 
destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-00303-8
                                                                                                          João Pessoa, 07 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 339/2019 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 24/04/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRE-
VENTIVA E CORRETIVA EM MONITOR DE MULTIPARÂMETRO, 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 19-01515-6
                                                                                                          João Pessoa, 07 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2019 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 23/04/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, destinado à Polícia Militar 
da Paraíba - PMPB, 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 19-01503-1
                                                                                                          João Pessoa, 07 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO 
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2019 - UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 23/04/2020 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER, destinado 
aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual: SEDH, SEIRMACT, SEDAP/FUNDAGRO, 
FUNAD, FUNDAC, ESPEP/FDRH, CPAM e CPJM, 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 gelic05@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 CGE nº 20-00316-2
 João Pessoa, 07 de abril de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DEASSEMBLÉIA GERAL 

ORDINÁRIA Nº 001/2020 – DOCAS/PB
A DIRETORA PRESIDENTE DA COMPANHIA DOCAS DA PARAÍBA, Dra Gilmara Pereira Te-

móteo, asseguradono que dispõe a Lei 6.404/76 e Lei 13.303/2016, respectivamente, bem como 
disposição do Estatuto Social, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, a se realizar no dia 14/04/2020 às 10:30hs, na sala de reuniões da Companhia 
Docas do Estado da Paraíba, localizada na Rua Presidente João Pessoa, s/n, Centro, Cabedelo – 
Paraíba – CEP: 58.100-100, a fim de que se possa apreciar a seguinte pauta:

a) Tomada das contas da Diretoria e do Conselho de Administração, examinando, discutindo e 
votando as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2019;

b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do último exercício findo; e
c) Eleger os membros do Conselho Fiscal.
Informações Gerais: 
Os acionistas, seu representante legal ou procurador, deverão comparecer na sede da Compa-

nhia Docas da Paraíba, no prazo de até 30 (trinta) minutos antes do início da reunião, munido de 
documento hábil de sua identificação, considerando o que segue:

I) Comprovante de qualidade de acionista da Companhia Docas da Paraíba e da sua posição 
acionária, expedido por instituição financeira depositária ou por agente de custódia;

II) Na hipótese de representação por procuração, a via original do instrumento de mandato 
devidamente formalizado, assinado e com reconhecimento de firma do acionista outorgante;

III) Se o acionista for pessoa jurídica, além da procuração deverão ser entregues cópias 
autenticadas do contrato/estatuto da pessoa jurídica representada, comprovante de eleição dos 
administradores e das pessoas que concederam a procuração.

Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária ora 
convocada, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia Docas da Paraíba.

Cabedelo-PB, 03/04/2020
Gilmara Pereira Temoteo

Diretora Presidente da DOCAS/PB

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, 
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. 

Min. José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público que realizará, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, as seguintes licitações do tipo Menor Preço:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIANº 04/2020
Registro CGE Nº 20-00349-4 12/05/2020 15:00

Serviço de recuperação da ponte sobre o rio 
piranhas em São Bento na Rodovia PB-293.
Valor estimado da obra: R$ 4.386.998,93
Prazo de execução: 360 dias

CONCORRÊNCIANº 05/2020
Registro CGE Nº  20-00347-7   13/05/2020 15:00

Obras de Restauração da PB 293, Trecho: 
Entr.BR-427/Paulista/São Bento/ Entr. 
PB-323
Valor estimado da obra: R$ 20.997.786,68
Prazo de execução: 360 dias

O(s) respectivo(s) Edital(ais)deverá(ão) ser(em) solicitado(s), exclusivamente, pelo email:cpl@
der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solicitante ( Razão Social, CNPJ, res-
ponsável, endereço, telefone e email );outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (83) 
3216 2885e site www.der.pb.gov.br.

João Pessoa, 08de abril de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
CNPJ nº 08.811.226/0001-84

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Ex-
traordinária, que se realizarão no dia 15 de Abrilde 2020, às 10:00 horas, na sede social, situada 
na Rua José do Patrocínio 93,São José, Campina Grande, Paraíba, a fim de deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia:

I – Ordinária: 
a)Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações 

financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
II – Extraordinária:
a)Exame e deliberação a respeito da proposta da diretoria para elevação do Capital Social, 

mediante incorporação de reservas de lucros.
b)Alteração parcial do Estatuto Social, no tocante ao Capital Social.
Comunicamos que se encontra à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os docu-

mentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/1976, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Campina Grande (PB), 31de Março de 2020.
José Carlos da Silva Júnior

Presidente do Conselho de Administração

ANTONIO CARLOS COELHO DA FRANCA, CPF: 020.390.954-20 TORNA PUBLICO QUE 
REEQUEREU DA SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA 
DE CABEDELO À LICENÇA ( LI ) LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM 
IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR SITUADO AS MARGENS DA BR 230, KM09, QUADRA D, 
LOTE 116 NO CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DE INTERMARES, BAIRRO AMAXOZIA 
PARK, CABEDELO PB.

LOJAS RENNER S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 92.754.738/0121-
79, torna público que requereu a SEMAM - Secretaria  de  Meio  Ambiente a Licença AmbientalSim-
plificada, para regularização de atividades, situada na Av. Governador Flavio Ribeiro Coutinho, 220, 
Loja T 414, 415, 418, S 410 e 413, Manaíra Shopping Center, João Pessoa/PB.
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